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Liveable

Kuliner

Idul Fitri merupakan hari 
kemenangan bagi umat Islam 
yang telah secara penuh 
menjalankan ibadah puasa di 
bulan Ramadan. 

Bakso merupakan makanan familiar yang banyak disukai 
oleh masyarakat Indonesia. Kuahnya yang sedap dan 
nikmat, membuat makanan ini menjadi pilihan hidangan 
utama saat lapar.

Penyaluran 
bantuan sosial dari 
pemerintah kepada 
warga terdampak 
Covid-19 harus 
dilakukan secara 
cermat dan tepat. 
Hal ini agar, warga 
yang menerima 
Bantuan Sosial 
(Bansos) adalah 
kategori layak dan 
bukan salah sasaran 
yang nantinya 
menimbulkan 
polemik.

12

Investable

Pola hidup sehat dan 
selalu disiplin untuk 
selalu menjalankan 
protokol kesehatan 
saat aktifitas di 
luar adalah kunci 
dari mengatasi 
penyebaran virus 
Corona. Sehingga, 
masyarakat bisa 
hidup sehat di masa 
pandemi saat ini.

E-City
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Masyarakat di Masjid Baiturrohman, Jurumudi, Benda Kota 

Tangerang merayakan hari kemenangan sholat Idul Fitri 1441 

Hijriah dengan ikuti protokol kesehatan menjaga jarak fisik, 

dan memakai masker ditengah pandemi Covid-19.

Text: Alfian Pratama
Foto: Rahmatullah

Sholat Id Saat 

Pandemi Covid-19
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Zakat 
Kurangi 
Kesenjangan 
Sosial
Zakat merupakan harta tertentu 
yang wajib dikeluarkan oleh orang 
yang be ra gama Islam dan diberikan 
kepada go longan yang berhak 
menerimanya.

Zakat ter bagi dua yakni zakat fitrah 
dan zakat maal (harta). Zakat fit
rah dikeluarkan se orang Muslim 

men jelang idul fitri pada bu lan Ramadan. 
Se dangkan zakat maal di kenakan kepada 
har ta yang dimiliki se se orang atau lembaga 
de ngan syarat yang ditetapkan.

Selama pandemi Covid19 ini banyak 
mas yarakat mengalami dampak ekonomi. 
Ba dan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota 
Tangerang sebagai lembaga resmi yang 
mengelola dana zakat umat Muslim, te lah 
banyak menyalurkan bantuan dalam ben
tuk paket Sembako maupun uang tunai. 
Se luruh bantuan tersebut berasal dari dana 
za kat umat muslim yang dihimpun oleh 
Baz nas melalui Unit Pengumpul Zakat 
(UPZ). Harapannya, dapat mengurangi 
kesenjangan sosial antara mereka yang be
rada dengan mereka yang kurang mampu.

Ketua BAZNAS Kota Tangerang, KH. Aslie 
Elhusyairy mengatakan, ber sama Pem kot 
Tangerang membuat ke mu da han bagi warga 
yang ingin berzakat. Mulai adanya layanan 
zakat online yang terintegrasi dalam Aplikasi 
Tanger ang LIVE hingga pembentukan UPZ 
di se tiap wilayah. Kemudian, ada juga laya nan 

te rus menggalang dana dari masyarakat 
yang ingin membantu warga terdampak 
Co vid19. Bantuan bisa disalurkan melalui 
rekening Baznas atau kepada Sekretariat 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid19 Kota Tangerang di gedung MUI 
Ko ta Tangerang. Setiap bantuan yang di
berikan akan sangat bermanfaat dan mem
bantu warga terdampak Covid19.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman
syah mengatakan, sejak awal Ramadan 
telah dikeluarkan imbauan kepada pe
gawai untuk lebih awal melakukan pem
bayaran zakat. Sebab, dana zakat akan 
di kelola untuk membantu warga yang 
mem butuhkan bantuan. Bahkan, pada 
ak hir bulan April lalu telah terkumpul 
dana sebesar Rp1,89 Miliar dari donasi 
pega wai Pemkot Tangerang. Dana tersebut 
di serahkan kepada Baznas untuk kemudian 
di jadikan Sembako lalu diberikan kepada 
war ga yang membutuhkan. “Kami me
ngajak kepada seluruh warga untuk bisa 
menyalurkan dana zakat melalui Baz nas 
dengan cara pembayaran tunai mau pun 
non tunai. Semoga di bulan yang pe nuh 
berkah ini, zakat yang ditunaikan da pat 
membantu kepada sesama yang mem
butuhkan dalam kondisi pandemi Co rona,” 
katanya. (Achmad Irfan)

lainnya melalui QR kode standar pem bayaran 
nasional seperti GO MOBILE, Link Aja, OVO, 
Gopay, Dana, dan Shopee Pay.

Sesuai dengan visinya, BAZNAS Kota 
Tangerang akan menjadi badan zakat yang 
amanah, transparan dan profesional. Zakat 
fitrah yang ditunaikan, akan disalurkan 
ke pada kaum dhuafa dan penanganan 
Co vid19 kepada masyarakat terdampak. 
“Baznas telah mendistribusikan ribuan 
pa ket sembako kepada warga serta guru 
ngaji, amil dan marbot terkait dampak dari 
Covid19. Bantuan berasal dari dana zakat 
warga yang dikelola Baznas,” ujarnya.

Baznas bersama Pemkot Tangerang juga 

Selamat Hari 
Raya Idul Fitri
Idul Fitri merupakan hari 
kemenangan bagi umat Islam yang 
telah secara penuh menjalankan 
ibadah puasa di bulan Ramadan. 

Pada momentum ini, semua umat 
mus lim saling memaafkan dengan 
ber silaturahmi ke sanak keluarga 

dan tetangga. Namun, tradisi tersebut akan 
ber beda di tahun ini. Sebab, pemerintah 
te lah menetapkan masa tanggap darurat 
aki bat virus Corona hingga 29 Mei 2020. 

Selama masa tanggap darurat tersebut, 
mas yarakat diminta menerapkan social 
and physical distancing. Kalaupun ke luar 
rumah untuk urusan penting, harus meng
gunakan masker dan mengikuti protokol 
ke sehatan. Artinya, tak ada jabat tangan 
se bagai tanda saling memaafkan.

Pemerintah Kota Tangerang telah me
nge luarkan imbauan kepada warga untuk 
me laksanakan ibadah selama bulan puasa 
di rumah. Aturan ini sebagai tindaklanjut 
da ri Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PS BB) yang diterapkan sejak tanggal 
18 April 2020 hingga 31 Mei 2020. Mes
kipun dilaksanakan di rumah, namun tak 
me ngurangi bentuk khusyuk untuk meraih 
am punan dan hidayah di bulan Ramadan.

Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal 

Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir 
dan Batin. Pemerintah Kota Tangerang 
me nyampaikan permohonan maaf kepada 
warg a jika selama menjalankan tugas dan 
memberikan pelayanan masih ada yang 
kurang. Semoga, masukan dan saran 
yang diberikan menjadi koreksi untuk 
perbaikan kedepan dalam membangun 
Kota Tangerang lebih baik lagi.

Pemerintah Kota Tangerang juga 
berharap, wabah COVID19 yang kini 
s edang melanda ibu pertiwi agar segera 
ce pat berlalu dan masyarakat dapat hidup 
kem bali normal seperti sediakala. Namun, 
u ntuk saat ini kepada seluruh warga di
minta untuk tetap mengikuti protokol ke

sehatan dalam menjalankan aktifitas demi 
menekan penyebaran COVID19.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman
syah menuturkan, di tengah pademi saat 
ini, kerukunan harus tetap dijaga de ngan 
saling mengingatkan kepada se sama 
untuk menerapkan pola hidup ber sih dan 
sehat. Warga juga harus saling to long 
menolong kepada warga yang mem
butuhkan. Butuh kerjasama dan sinergi
sitas tanpa membedakan satu sama lain 
dalam menyelesaikan kondisi saat ini. 
“Tumbuhkan selalu sikap tolong menolong 
dan kerukunan antar umat beragama se
bagai ciri masyarakat yang berakhlakul 
ka rimah,” ujarnya. (Achmad Irfan)

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Harapannya kebutuhan pangan warga 
dapat terpenuhi selama masa pa
demi dan meningkatkan daya beli. 

Warga juga diajak tidak mudik dalam 
mencegah penyebaran COVID19. Warga 
yang menerima bantuan pun mengaku 
bersyukur karena sangat terbantu dengan 
adanya Bansos tersebut dalam memenuhi 
kebutuhan pangan sehari  hari.

Bansos kepada masyarakat Kota Ta
ngerang diberikan oleh Pemerintah Pusat 
me lalui Kementrian Sosial, Pemerintah 
Pro vinsi Banten, dan Pemerintah Kota Ta
ngerang. Bentuk bantuan yang di salurkan 
pun berbeda. Pemerintah Pusat me nyalurkan 
bantuan dalam bentuk paket Sem bako 
kepada 75.911 penerima yang ter sebar di 
lima kecamatan. Bantuan di berikan setiap 
dua pekan mulai bulan Mei hingga tiga bulan 
ke depan. Penyaluran bantuan dilakukan oleh 
Kantor Pos Ta ngerang.

Kemudian bantuan dari Pemerintah 
Pro vinsi Banten adalah dalam bentuk 
uang tunai senilai Rp600 Ribu. Penyalu

ran dilakukan bekerjasama dengan Bank 
BJB. Total penerima bantuan mencapai 
ri buan orang yang terkena dampak Co
vid19 dan telah hasil verifikasi oleh 
pe tugas. Sedangkan untuk di Kota Ta
ngerang, bantuan diberikan dalam bentuk 
paket Sembako. Jauh hari sebelum di
lak sanakannya PSBB tanggal 18 April 
2020, Pemerintah Kota Tangerang telah 
me nyiapkan berbagai paket bantuan un
tuk disalurkan kepada warga terdampak 
Covid19, khususnya kebutuhan pangan.

Pemkot Tangerang menyiapkan lum
bung warga berupa beras sebanyak 100 
Kilogram di masingmasing RW dan 
disalurkan kepada warga yang mem bu
tuhkan. Ada juga bantuan Sembako ke
pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 
yang melakukan isolasi mandiri di rumah. 
Lalu bantuan kepada guru ngaji, amil dan 
marbot hingga imam masjid yang ber
jumlah 5.000 orang. Kemudian bantuan 
pul sa kepada 8.146 pelajar sebesar Rp50 
Ri bu untuk kemudahan dalam menjalani 

Bansos 
Pemerintah 
Bermanfaat
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Tangerang menyalurkan paket 
bantuan sosial (Bansos) kepada 
warga terdampak COVID-19. Hal 
ini sebagai tindak lanjut dari 
diterapkannya Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB). 

ke giatan belajar sistem daring. Bantuan 
sem bako kepada pengemudi ojek online 
dan supir angkut karena imbas batasan 
jam operasional. Hingga bantuan sebanyak 
5.030 paket sembako bagi guru honor.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
berharap, bantuan yang diberikan ber manfaat 
dan membantu dalam memenuhi ke butuhan 
pangan seharihari. Pemkot Ta ngerang pun 
tetap membuka peluang ke pada warga 
yang belum terdata petugas dan mengalami 
dampak dari Covid19 ini. Se belumnya, 
Pemkot telah menerjunkan ri buan petugas 
dalam melakukan verifikasi pe nerima dana 
bantuan di setiap wilayah. Se tiap pendataan, 
petugas menginputnya ke dalam aplikasi 
Sidata beserta foto KTP, KK dan rumah 
warga tersebut. Sehingga data lebih akurat 
dan meminimalisir ter jadinya tumpang tindih 
data. “Apabila ada masyarakat yang belum 
terdata dan me nemui bantuan yang belum 
tepat sasaran agar segera melaporkan melalui 
Aplikasi Tangerang LIVE,” tegas Wali Kota 
Arief. (Achmad Irfan)

lui aplikasi yang telah disiapkan. “Pe ran 
RT RW sangat penting dalam me nekan 
pe nyebaran di wilayah. Sosialisasi ke pa da 
warga bisa dilakukan secara door to door 
dengan menjalankan protokol ke se ha
tan,” ujar Wali Kota Tangerang Arief R 
Wis mansyah.

Lalu, Pembatasan Sosial Berskala Be
sar (PSBB) yang telah dijalankan sejak 
tang   gal 18 April 2020 hingga 31 Mei 
2020, berhasil menekan laju penyebaran 
Co  vid19. Angka kesembuhan setiap 
har i nya meningkat. Aturan hingga sanksi 
yang dibuat selama masa PSBB, membuat 
war ga mengikuti kebijakan yang ada 
meski ada beberapa yang melanggar dan 
diberikan hukuman.

Wali Kota juga selalu mengajak kepada 
warga untuk menumbuhkan kepedulian ter

hadap sesama. Seperti tidak mengucilkan 
warga yang sedang menjalani isolasi 
mau pun perawatan. Namun sebaliknya, 
me  mberikan bantuan kepada yang terdam
pak agar roda ekonomi tetap berjalan dan 
kebutuhan pangan terpenuhi. Sebab, pe
nanganan yang dilakukan pemerintah tak 
akan berhasil jika kedisiplinan maupun 
ke pe dulian warga berubah menjadi acuh. 

Setiap individu harus berbuat sesuatu 
yang nantinya dapat menumbuhkan 
k esa daran kepada kelompok sehingga 
pe nyebaran Covid19 bisa diatasi. “Mari 
ber gotong royong dalam kondisi aat ini 
de ngan saling membantu dan menjalankan 
im bauan yang ada. Kepedulian setiap in
dividu akan menciptakan rasa kebersamaan 
yang kuat untuk melawan virus Corona,” 
ujarnya. (Achmad Irfan)

Hidup Sehat 
saat Pandemi
Pola hidup sehat dan selalu 
disiplin untuk selalu menjalankan 
protokol kesehatan saat aktifitas 
di luar adalah kunci dari mengatasi 
penyebaran virus Corona. 
Sehingga, masyarakat bisa hidup 
sehat di masa pandemi saat ini.

Hal ini sebagai solusi saat vaksin 
corona belum ditemukan dan pe
me rintah mulai kembali aktifitas 

kehidupan masyarakat secara normal na
mun dengan tetap kewaspadaan.

Pemerintah Kota Tangerang telah me
ngeluarkan sejumlah imbauan dan men
sosialisasikannya kepada masyarakat 
ter kait tindakan pencegahan terpapar virus 
Co rona. Seperti selalu menjaga jarak, ting
gal di rumah apabila tak memiliki uru san 
penting dan menkonsumsi makanan ber
gizi dalam menjaga imunitas tubuh.

Kemudian, ada juga program Kampung 
Siaga Corona yang menjadikan Ketua RT 
dan RW sebagai Gugus Tugas Percepatan 
Pe  nanganan Covid19. Dalam tugasnya, 
me reka melapor adanya warga yang ter
papar virus Corona, gangguan Kamtibmas 
hingga warga yang butuh bantuan pangan. 
La poran disampaikan secara online me la

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG. FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Penerimaan Peserta 
Didik Baru 2020/2021 

Sistem Online 
dan Zonasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) Tahun ajaran 2020/2021 
akan dilaksanakan bulan Juli 
mendatang. Dinas Pendidikan 
Kota Tangerang telah membuat 
tata cara dan aturan sistem 
Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) khususnya tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). 

Pendaftaran tetap mengunakan sistem 
online yang dapat dipilih melalui 
aplikasi Tangerang LIVE. Sehingga, 

orang tua tak harus ke sekolah yang dipilih. 
Se lain itu, sistem zonasi lingkungan juga 
tetap diterapkan.

Kepala  Dinas  Pendidikan Kota 
Tangerang Masyati mengatakan, PPDB 
Ta hun ajaran 2020/2021 tingkat SMP 
Ne geri dibagi dalam lima zonasi yakni 
Zo nasi pertama untuk tiga wilayah 
Ke ca matan, Zonasi ke dua untuk tiga 
Kecamatan, Zonasi ke tiga untuk dua wi
layah kecamatan, Zona ke empat untuk 
satu wilayah kecamatan dan zonasi ke lima 
un tuk satu wilayah Kecamatan. Dengan 
ada nya pembagian zonasi tersebut, maka 
me mudahkan masyarakat untuk memilih 
se kolah yang diinginkan. Sebab, di setiap 
zo nasi terdapat sekolah yang dapat dipilih 
se suai dengan kedekatan tempat tinggal.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota 
Tange rang, Jamalludin menambahkan, 
PP DB tahun ajaran 2020/2021 mengacu 
pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 
2019 tentang PPDB. Ada empat jalur 
yang dapat dipilih warga dalam proses 
pen daftaran. Pertama adalah sistem zonasi 
de ngan kuota sebesar 50 persen. Sistem ini 
mem berikan peluang kepada calon siswa 
yang rumahnya berdekatan dengan lokasi 
se kolah. Maka bisa memilih jalur zonasi.

Ke dua adalah jalur afirmasi dengan kuo
ta sebesar 15 persen. Jalur ini adalah untuk 
bagi siswa tak mampu atau ekonominya 
rendah. Sehingga saat mendaftar tak lagi 
menyertakan Surat Keterangan Tidak 
Mampu (SKTM) melainkan dibuktikan 

Aplikasi Sidata Pemkot Tangerang 
Mendata Penerima Bansos Secara Valid
Penyaluran bantuan sosial 
dari pemerintah kepada warga 
terdampak Covid-19 harus 
dilakukan secara cermat dan 
tepat. Hal ini agar, warga yang 
menerima Bantuan Sosial (Bansos) 
adalah kategori layak dan bukan 
salah sasaran yang nantinya 
menimbulkan polemik.

Kota Tangerang merupakan salah satu 
kota yang mendapatkan bantuan 
sosial dari pemerintah pusat dan 

Pe merintah Provinsi Banten. Untuk me
mastikan warganya yang terdampak Co
vid19 mendapatkan bantuan secara tepat, 
Pem kot membuat Aplikasi Sidata yang 
men catat data penerima Bansos secara 
va lid karena dilengkapi dengan foto KTP, 
KK dan rumah penerima bantuan.

Menko Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhad
jir Effendy memberikan apresiasi dengan 
ada nya aplikasi tersebut. Karena, penerima 
Ban sos dapat diketahui titik lokasi ru mah
nya secara langsung sehingga memudahkan 
pe tugas menyalurkan bantuan. “Langkah 
Pe mkot Tangerang sudah cukup bagus, se
hingga datanya bisa lebih valid. Ini bisa jadi 

dengan masuknya dalam program tak 
mampu yang menerima bantuan oleh pe
me rintah daerah.

Lalu jalur perpindahan dengan kuota 
5 persen dan jalur prestasi sebesar 30 
persen. Untuk jalur prestasi, maka bisa 
me nggunakan prestasi akademik dan non 
aka demik seperti juara pada lomba tingkat 
kota maupun nasional. Jalur prestasi pun 
melihat syarat pada nilai rapor dan ujian 
sehingga menjadi bahan dalam ja lur ini. 
“Kami bersama Dinas Kominfo se dang 
menyiapkan sistem pendaftaran ber basis 
online ini untuk memberikan ke mudahan 
kepada masyarakat ketika ingin memasu
kan anaknya ke sekolah le bih tinggi lagi,” 
ujarnya. (Achmad Irfan)

tugas melakukan verifikasi data lapangan 
penerima Bansos. Sehingga, bukan untuk 
digunakan oleh umum.

 Adhi menuturkan untuk sistem kerja 
ap likasi ini adalah, pegawai yang bertugas 
me lakukan Bina Wilayah (Binwil), me
lakukan verifikasi data penerima Bansos 
dengan mengunduh foto KTP, KK dan 
rumah serta koordinatnya. Sehingga ve
rifikasi data akan lebih akurat karena data 
dilengkapi foto. “Kita bisa mengetahui pe
nerima Bansos yang kategori layak dan tak 
layak. Data penerima pun lengkap karena 
disertai dengan foto penerima Bansos serta 
rumahnya,” ujarnya. (Achmad Irfan)

contoh bagi daerah lainnya,” ucap Muhad jir 
saat memberikan bantuan Sembako kepada 
warga Kelurahan Babakan, Senin (11/5).

Menurut Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah, pendataan berbasis aplikasi 
memudahkan dalam pengawasan di 
lapangan serta menghindari terjadinya data 
ganda. Sementara untuk warga yang belum 
terdata dan layak mendapatkan bantuan, 
maka bisa melapor kepada lurah dan camat 
atau melalui aplikasi Tangerang LIVE.

Kabid eGovernment pada Diskominfo 
Kota Tangerang yakni Adhi Zulkifli 
mengatakan, aplikasi Sidata hanya dapat 
digunakan oleh pegawai yang memiliki 

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Imbauan tersebut tertuang dalam 
PM Nomor 25 tahun 2020 tentang 
pengendalian transportasi masa 

mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Upaya 
mempersempit pandemi Covid19 ini 
juga didukung oleh Komunitas Anak 

Rantau Tangerang.
“Kita mendukung, karena kita me

nyadari ini wabah yang serius, agar 
mas yarakat tetangga di kampung kita 
ini tidak panik. Misal saya mudik, nanti 
pa da takut tertular datang dari kota. Ar
tinya kita harus Lebaran di Tangerang 
saja,” kata Maridin, Ketua Komunitas 
Anak Rantau Tangerang.

Komunitas yang terdiri dari 5 ribu 
anggota ini setiap tahun selalu me
ngikuti program mudik gratis dari 
Ke menterian Perhubungan. Mereka 
ha rus menahan rasa rindu meskipun 
per siapan sudah mencapai 90 persen 

untuk keberangkatan mudik. “Kalau 
dibilang sedih ya sedih banget. Orang 
tua mengharap kita pulang, tapi yang 
di kampung juga tau Covid19 ini 
datengnya dari orang perantau. Kita 
tetap semangat, karena kebijakan ini 
demi kebaikan kita bersama,” ungkap 
Dona, Anggota Komunitas Anak Rantau 
Tangerang.

Dampak sektor ekonomi pandemi Co
vid19 ini juga yang membuat Komunitas 
Anak Rantau Tangerang membentuk 
koperasi. Koperasi ini dibentuk agar 
mereka bisa tetap menjaga stabilisasi 
ekonomi keluarga. (Alfian pratama)

Komunitas Anak Rantau Tangerang 
berasal dari berbagai daerah, se
perti Jawa Tengah, Jawa Timur, 

dan yang lainnya. Komunitas ini ter
bentuk sejak tahun 2016, yang diinisia si 
untuk menjadi wadah mempersatu ke ru
kunan di tanah rantau.

Setiap tahun saat perayaan Idul Fitri, me
reka selalu pulang ke kampung ha la man. 
Para perantau memaknai mudik bu kan cuma 
sekedar temu kangen me lepas rindu. Mereka 

menganggap mudik se bagai momentum 
dalam mempererat hubungan.

“Mudik bukan cuma tradisi dan bu
daya, tapi ada nilai buat perantau tidak 
bisa ditukar dengan nilai finansial apa
pun. Makanya perantau itu kalau mudik 
rin tangan apapun dia tidak takut. Tapi 
ka lau urusan Corona ini kami tidak mu
dik,” kata Muridin.

Makna mudik bagi para perantau bu kan 
cuma soal uang, tapi ada esensi pen ting 

rasa sungkem terhadap orang tua untuk 
mengingat masa lalu di kampung halaman. 
Namun Muridin juga mengimbau kepada 
paguyuban lainnya untuk tidak melakukan 
kegiatan mudik tahun ini. 

“Saya mengajak sedulur paguyuban di 
Jabodetak di Jawa Tengah, Kalimantan, 
Sumatera. Dan sepakat untuk tidak 
mudik. Mari kita berlebaran di tanah 
rantau untuk menjaga keluarga kita di 
kampung,” tambahnya. (Alfian Pratama)

Komunitas Anak Rantau 
Dukung Imbauan Tidak Mudik Esensi Mudik Komunitas 

Anak Rantau TangerangMudik merupakan salah satu hal 
paling dinanti saat libur panjang, 
atau hari raya Idul Fitri. Tapi tahun 
ini masyarakat diimbau untuk 
tidak mudik agar penyebarluasan 
Covid-19 dapat ditekan.
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Bakso Pelakor Mpok Merlin 
Punya Gimmick yang Unik

Salah satu makanan bakso yang di
gemari oleh masyarakat Kota Ta
ngerang adalah Bakso Pelakor Mpok 

Merlin. Hidangan bakso ini miliki ben tuk 
yang unik. Gilingan daging diukir mem
bentuk kerucut yang di dalamnya terdapat 
be berapa baso kecil.

Kuah bakso dengan racikan bumbu khas 
Mpok Merlin membuat bakso ini sangat 
cocok jika dikunyah berbarengan dengan 
baksonya. Bakso Pelakor bisa dinikmati 
un tuk porsi satu orang saja dengan harga 
Rp23 Ribu. “Kuahnya meracik sendiri, 
pakai bumbu Mpok Merlin. Lebih sedap 
karena kaldu pakai dengkul sapi. Dan le

bih berani, karena tulang sumsum bikin 
aro manya beda,” kata Merlin Anggraini, 
pemilik Bakso Pelakor Mpok Merlin.

Inovasi gimmick nama Bakso Pelakor 
didapat karena Mpok Merlin kerap kali 
me  nonton sinetron di TV. Selain Bakso 
Pe lakor, bakso lain di tempat ini memiliki 
nama yang unik. Seperti Bakso Selimut Si 
Denok, Bakso Pelakor Iga, Bakso Isolasi, 
Bakso Selimut Tetangga.

“Karena jualan di kampung, harus 
benarbenar punya inspirasi. Bakso gak 
cu ma bulet aja, saya buat beda dari baso 
yang lain sebagai inovasi,” tambah Merlin. 
(Alfian Pratama)

Bakso merupakan makanan familiar yang banyak disukai oleh 
masyarakat Indonesia. Kuahnya yang sedap dan nikmat, membuat 
makanan ini menjadi pilihan hidangan utama saat lapar.

Sudah 
15 Tahun 
Berkiprah
Inovasi gimmick unik tersebut ada 

sejak Merlin pindah di rumahnya Jalan 
Perdamaian 1, RT 01 RW 03, Kelurahan 

Poris Pelawad Indah, Kecamatan Cipon
doh, 3 tahun yang lalu. Sebelumnya, 
Bakso Pelakor Mpok Mer lin sudah buka 
sejak 12 tahun lalu di kawasan Aeropolis, 
Neglasari. “Kalau di sini baru 3 tahun, 
sebelumnya di Hotel Flamboyan sama 
apartemen Ae ropolis 12 tahun. Belajar 
buat bakso me mang coba sendiri, biasanya 
pedagang bak so kan Jawa, tapi saya orang 
sini asli,” tam bah Merlin.

Kiprahnya yang sudah mencapai lebih 
dari satu dasawarsa tersebut membuat tem
pat makan ini dipercaya oleh pelanggan. 
Ke percayaan itu juga yang membuat Bak
so Pelakor Mpok Merlin bisa terjual 500 
porsi dalam sehari.

“Sehari bisa mencapai 300 porsi k eatas, 
apalagi kalau weekend, bisa lebih. Bahkan 
ada yang dari luar negeri kayak Brazil, 
Belanda, Thailand. Katanya dari mulut 
ke mulut, dan tahu dari sosmed,” ungkap 
Merlin saat ditemui tim LIVE Magz.

Selama Pandemi Covid19, Bakso Pela
kor Mpok Merlin membuka tempatnya 
ha nya untuk take away. Warung makan 
ini tetap buka setiap hari dari jam 10 pagi 
hing ga jam 8 malam. (Alfian Pratama)Instagram @bakso_pelakor_mpok_merlin

Bakso Pelakor Mpok Merlin
Jalan Perdamaian 1, RT 01 RW 03, Kelurahan Poris 

Pelawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang 
(Sebelah Masjid An Nabawi Perumahan Banjar Wijaya).

“Sehari bisa 
mencapai 300 porsi 

k eatas, apalagi 
kalau weekend, 

bisa lebih. Bahkan 
ada yang dari luar 

negeri kayak Brazil, 
Belanda, Thailand. 
Katanya dari mulut 
ke mulut, dan tahu 

dari sosmed.”

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Menjadi seorang influencer 
merupakan impian dari 
kebanyakan orang. Selain dikenal, 
beberapa memiliki keuntungan 
finansial. Hal itu dimanfaatkan oleh 
Pangeran Arief yang memanfaatkan 
ketenaran dengan mendeklarasikan 
diri menjadi Duta Kemaskeran.

Youtuber ini Deklarasikan 
Diri Jadi Duta Kemaskeran

Masker Harus 
Jadi Prioritas

Menurut pria bernama lengkap 
Rach mad Arief tersebut, Duta 
Ke  maskeran merupakan sosok 

pe  lopor kampanye pemakaian masker agar 
mas  yarakat sadar akan protokol kesehatan. 
Pria berusia 22 tahun ini mendeklarasikan 
diri sebagai Duta Kemaskeran sejak 18 
April 2020 lalu.

Inisiatif ini dilakukan atas keresahannya 
terhadap pandemi Covid19 dalam upa  ya 
mempersempit penyebarluasan. Ia me
ngaku, kampanye ini bukan cuma se bagai 
pe ngingat kepada orang lain, namun juga 
men jadi refleksi bagi diri sendiri. “Ini bu
kan cuma gimmick saja, tapi juga sebagai 
pe  ngingat. Setiap kampanye itu pake 
katakata, maksudnya untuk menyentuh 
hati me reka. Masker dibagikan secara 
gratis tanpa pu ngutan biaya,” ungkap Arief 

merupakan ma h asiswa sekaligus Brand 
Ambassador di Universitas Muhammadi
yah Tangerang (UMT).

Target utama Arief dalam melakukan hal 
ini adalah untuk mempengaruhi pe ngikut 
(followers) pada akun media so  sial instagram, 
twitter, facebook dan You  tube nya. Meskipun 
demikian, ada ju ga rekan mahasiswanya 
yang turut men do rong kegiatan positif ini 
untuk terus di kembangkan. “Namanya neti
zen, ada saja yang julid, tapi juga ada yang 
apre siatif. Im pactnya ada, pujian juga ada, 
ke ren ka tanya, kayakk gitulah, singkat tapi 
bi kin senang sendiri. Tapi yang julid, ambil 
po  sitifnya, misal katanya cuma bagiin mas ker 
doang, dari situ kepikiran untuk juga s alurkan 
Sembako,” tambahnya.(Alfian Pratama)

Arief mengambil langkah ini sebagai 
salah satu kontribusi terhadap ke
khawatirannya. Menurutnya mas ker 

menjadi komponen kecil, namun te tap 
penting dalam mempersempit pe nye
barluasan Covid19.

Maka dari itu ia berpendapat bahwa 
mas ker juga penting digunakan baik saat 
pan demi Covid19 ada ataupun tidak. Ia 
berpesan agar semua masyarakat di Kota 
Tangerang, ataupun Indonesia tetap meng
gunakan masker di setiap saat.

“Masker itu penting. Baik ada atau tidak 
adanya Covid19, karena polusi uda ra 
juga sudah tidak tehat. Apalagi un tuk 
orang yang punya gangguan perna pa san, 
se sak nafas. Masker itu salah satu ke bu
tuhan. Buat pengendara motor, juga bisa 
mencegah bakteri masuk melalui hidung,” 
kata Arief.

Kebutuhan memakai masker menjadi 

prio ritas bukan cuma saat pandemi Co
vid19, namun juga disetiap saat keluar ru
mah ataupun berkendara. “Menggunakan 
mas ker tetap dipertahankan, sayangi diri 
kita, sebelum kalian menyayangi orang 
lain,” pungkas Arief. (Alfian Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang 
mengimbau seluruh warga masya
rakat untuk berperilaku lebih di

si plin menerapkan protokol pencegahan 
pe  nyebaran Covid 19. “Inilah yang ha rus di
lakukan masyarakakat. Mereka me ne rapkan 
disiplin mandiri dengan ketat,” tegas Wali 
Kota Tangerang H. Arief R. Wis mansyah.

Arief juga menerangkan saat ini pihak 
Pe merintah Kota Tangerang tengah men
yiap  kan berbagai protokol untuk me nyong
song New Normal di berbagai bidang 
te  rutama untuk di tempat peribadatan, 
pen  didikan dan pusatpusat ekonomi. 
“Kami siapkan protokolnya. Karena ada 
eng  gak ada new normal, protokol ini wajib 
dis osialisasikan ke masyarakat,” imbuh 
Wali Kota.

Penerapan protokol Covid secara ketat 
menjadi jaminan bagi penerapan New 
Normal di masa akan dating. Perlu du
ku ngan semua pihak termasuk dari para 
tokoh agama dan juga pelaku usaha untuk 
membudayaakan protokol covid di te ngah 
masyarakat. Langkah ini dilakukan agar 
aktivitas sosial dan ekonomi tetap ber
jalan dan kesehatan tetap terjaga dengan 
pe ning katan disiplin. 

Norman Eka Saputra, pengusaha sektor 
pa riwisata menyambut baik inisiatif 
pe merintah Kota Tangerang untuk me
ningkatkan kedisplinan masyarakat se
belum pelaksanaan New Normal. Pi
haknya juga telah mempersiapkan ber
bagai langkah untuk membudayakan 
pro tokol covid di bidang usahanya.

“Tak bisa dipungkiri selama 2 (dua) 
bu lan ke belakang kondisi perekonomian 
cu kup menurun. Imbasnya cukup besar, te

rutama banyak pekerja lepas dan karyawan 
tenant terpaksa dirumahkan sehingga tak 
memiliki penghasilan,” kata owner Tang
city Superblock ini.

Dampak tersebut yang juga menekan 
pengusaha untuk terus melakukan upaya 
meningkatkan penjualan. Untuk mensia
sati hal tersebut mereka mengupayakan 
inovasi dalam menjaga stabilisasi penjualan. 
“Dalam penerapan New Normal, kami 
akan beradaptasi, berinovasi dengan mem 
prioritaskan protokol kesehatan agar mas
yarakat merasa aman untuk be rak tivitas 
kem bali dan berkunjung,” tambah Eka.

Persiapan yang dilakukan seperti me
nyediakan disinfectant chamber, pem ber 
lakuan cek suhu, mewajibkan pema kaian 
masker, penyediaan hand sanitizer, pem
ba tasan jumlah pengunjung di da lam mal, 
pe ngaturan seating area, dan pem bersihan 
se luruh area secara berkala. (Alfian Pratama)

me ngadakan acara, dan ketakutan mas
ya rakat untuk pergi. Ini adalah peluang 
untuk mewujudkan sistem yang berkuali
tas,” ungkap Norman Eka Saputra, owner 
Tang city Superblcock.

Eka mengaku mendukung penuh per
soalan penerapan langkah New Normal 
yang dilakukan pemerintah. Meskipun di
khawatirkan tingkat penjualan menurun, 
na mun dianggap sebagai tantangan baru 
dalam mewujudkan suasana yang lebih 
baik.

Persiapan serupa juga dilakukan Cafe 
Coffeehood di Jalan Imam Bonjol Kota 
Tangerang. Upaya yang dilakukan seperti 
memberikan fasilitas duduk berjarak 1 
Meter, mewajibkan pemakaian masker, 
pembatas area kasir, dan menyediakan 
hand sanitizer.

“Saat PSBB kami tetap melayani 
pem  beli, namun disarankan untuk take 
away. Kalau untuk sistem yang baru ka
mi member tanda silang di bangku biar 
tidak berdekatan. Untuk produk, kami 

menyediakan kopi kemasan satu Li ter 
agar penjualan meningkat,” ungkap Ri
zal, Barista Coffeehood. 

Tantangan dalam meningkatkan pen
jualan saat pandemi Covid19i ni juga 
ber  laku pada setiap sektor bisnis lainnya, 
se  perti bengkel, restoran, perhotelan, dan 
trans  portasi. Penerapan New Normal 
men  jadi era bagi semua pelaku bisnis 
bereksplorasi meningkatkan penjualan 
namun tetap menjaga protokol kesehatan.
(Alfian Pratama)

Tantangan 
Tingkatkan 
Penjualan

Berharap Protokol Ketat 
Menuju New Normal
Kota Tangerang memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
hingga 14 Juni 2020. PSBB tahap tiga ini juga menjadi langkah lanjutan dari 
Pemerintah Kota Tangerang sebelum penerapan New Normal. Meski demikian 
Pemerintah Kota Tangerang telah menegaskan bahwa tanpa kesadaran 
kolektif dari masyarakat untuk bersama-sama membangun lingkungan yang 
lebih sehat, penerapan New Normal mustahil untuk diimplementasikan.

Skema pelaksanaan New Normal 
telah diatur oleh Kementerian Per
dagangan yang memuat tentang 

ke  wa jiban apa saja yang harus dilakukan 
oleh pembeli dan pengelola tempat 
belanja.

Hal tersebut juga menjadi tantangan 
ter sendiri bagi para penguasa, contohnya 
di bidang pariwisata, baik hotel, retail 
atau  pun restoran. “New Normal ini me ru
pa kan tantangan besar untuk pelaku usa ha, 
karena occupancy dibatasi. Tidak bisa 
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Seni Karikatur 

Potrait Diri dalam 
Bentuk Jenaka

Berjuang Saat 
Pandemi Covid-19

Ditemani semilir angin dari Kali Cisadane, seorang seniman karikatur 
menawarkan jasanya di pinggiran Jalan Kalipasir, Kota Tangerang. Pria bernama 
Uday Mashudi ini mengabadikan potrait karakter diri dalam bentuk jenaka.

Seni karikatur merupakan gambar atau 
lukisan suatu objek konkret dengan 
cara melebihlebihkan ciri khas 

ob jek tersebut. Karikatur juga kerap kali 
men  jadi pesan kritik terhadap kehidupan 
so sial. Lukisan ini juga mempunyai pesan 
ter sendiri.

“Seni karikatur itu buat menghibur, m e
ngung kapkan sesuatu dengan cara hu mor, 

ukurannya dibuat tidak biasa. Misal objek 
kadang dibuat terlihat kedil, jadi kesannya 
tidak kaku, lebih lucu dari biasanya,” ung
kap Uday saat ditemui tim LIVE Magz.

Seniman karikatur juga digunakan se
bagai bidang psikologi untuk meneliti 
ma nusia mengenali, atau mengidentifikasi 
wa jah seseorang. Uday Mashudi menekuni 
bi dang seni karikatur sejak ia lulus kuliah 

Saat pandemi Covid19, order lu ki
san nya menurun hingga 50 persen 
dari bia sanya. Meskipun demikian, 

Uday tetap semangat menjajakan jasanya 
setiap hari mulai jam 10 pagi hingga 
jam 5 sore.

“Semua pasti ada pengaruh, karena ada 
ba tesan orang buat keluar. Kalau orang 
ma kin banyak keluar, makin banyak ke
sem  patan. Semua orang juga jadi curiga, 
gak kaya dulu, tapi kita juga harus tetap 
ber  juang,” ungkap Uday.

Meskipun tetap keluar saat pandemi 
se  perti ini, ia masih menjaga protokol 
ke   sehatan memakai masker dan sering 
men   cuci tangan. Uday percaya jika terus 

be   rus aha pasti akan diberikan jalan keluar, 
dan rejeki datang dari mana saja.

Uday sebenarnya ingin mencoba untuk 
men jual jasanya di bidang digital untuk 
me  ngikuti perkembangan jaman. Namun 
ke  terbatasan alat dan waktu ia tak bisa 
me nuntaskan keinginannya tersebut. “Se
benarnya pengen belajar di digital. Tapi 
ma salah waktu, dan kemampuan kan perlu 
bia ya lagi,” tambahnya.

Uday merupakan mantan penata artistik 
di bidang industri film yang berjuang man
diri demi menghidupi istri dan kedua anak
nya. Pandemi Covid19 diharapkan cepat 
berlalu agar roda perekonomian kembali 
se perti sediakala. (Alfian Pratama)

pada tahun 2000 di Intitut Kesenian Jakar
ta. “Dulu saya di Jakarta. Sekarang pindah 
ke sini dari 3 tahun yang lalu. Karikatur 
itu ada yang suka jenaka, ada yang suka 
wa jahnya saja. Foto dan lukisan karikatur 
itu beda, tarikantarikannya berbeda, ada 
un sur kebebasan,” tambah Uday.

Karyanya dipatok dengan harga yang 
ber variatif. Untuk ukuran kecil berwarna 
uk uran 20x30 Centimeter dijual Rp250 
Ribu. Sedangkan ukuran besar 40x60 Cen
ti meter dijual dengan harga Rp750 Ribu. 
Dalam sebulan, seniman karikatur ini 
mendapatkan pesanan karikatur 15 hingga 
20 lukisan. (Alfian Pratama)

“Semua pasti ada pengaruh, 
karena ada ba tesan orang buat 

keluar. Kalau orang ma kin banyak 
keluar, makin banyak ke sem  patan. 
Semua orang juga jadi curiga, gak 

kaya dulu, tapi kita juga harus 
tetap ber  juang.”

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Corona Virus Desease 2019 
(Covid-19) mengubah gaya hidup 
masyarakat agar tetap menjaga 
jarak fisik atau phsycal distancing 
dalam kehidupan sosial.

Goyobod Novotel Tangerang

Es Khas Jawa Barat 
Jaman Kolonial Belanda

Fave Hotel Hasyim Ashari Tangerang 
Tawarkan Sajian Pesan Antar

Es Goyobod merupakan mi
nu man perpa duan antara 
san tan, alpukat, es serut, 

pu  ding, tape singkong, roti tawar, 
dan bi ji pacar cina. Minuman ala 
Sun da ini paling enak dinikmati 
saat panasnya terik matahari.

“Es Goyobod kami suguhkan 
ka rena cita rasa khas tradisionalnya 
sa ngat terasa. Bia sanya banyak ter
dapat di Bandung, atau kawasan 
s e kitarnya seperti Garut dan Tasik
ma laya,” kata Salehin, Executive 
Chef Novotel.

Goyobod salah satu minuman 
yang kini su dah jarang ditemui. 
Na mun Es Goyobod merupakan 
me nu minuman yang dikeluarkan 
ber  barengan saat Ramadan di No
votel. “Se moga masyarakat senang 
d engan menu yang kami suguhkan 

ini. Bukan tidak mungkin mi numan 
khas tanah Sunda ini akan kami 
ter us suguhkan untuk para tamu 
yang hadir di No votel Tangerang,’’ 
tambah Salehin. (Alfian Pratama)

Minuman tradisional ini menjadi buruan pecinta kuliner 
karena miliki cita rasa khas. Goyobod dikenal baik oleh 
warga Jawa Barat sejak tahun 1930an. Minuman ini bisa 
dinikmati jika mampir ke Novotel Tangerang

Hal ini juga yang menyebabkan Fave 
Hotel Hasyim Ashari Tangerang 
un tuk memberikan pelayanan pesan 

an  tar makanan.
“Kami menyiapkan layanan pesan antar 

me  nu hotel yang bisa dipesan melalui 
ru  mah atau kantor untuk pelanggan di 
Ta  ngerang kota setiap hari,” kata Andriati 
Kur  niasih, Sales Marketing Manager.

Makanan tersebut mulai snack hingga 
ma  kan siang dan sajian makan malam. 
Pe  mesan juga bisa memilih package yang 
ter  sedia, seperti menu box. Menu ini be
risi nasi, lauk pilihan, sayur, makanan 
pe lengkap, sambal dan kerupuk yang bisa 
di sesuaikan.

“Kami ingin membantu mengobati 
ke  rinduan masyarakat yang ingin tetap 
me  nikmati sajian menu hotel dari rumah. 
Un tuk menu dapat dilihat melalui akun 
ins  tagram kami,” tambah Andriati.

Menu makanan Fave Hasyim Ashari 
ter sebut bisa dipesan dengan harga per 
box Rp35 Ribu. Dengan jarak maksimal 
4 Kilometer dan minimal 10 pemesanan, 
pe langgan dapat pelayanan antar gratis ke 

Nama Hotel: 
Novotel Tangerang 

Bintang: 4 
Jumlah Kamar: 266 Room 

Kisaran Harga Room: 
Rp 704.000 

Fasilitas: Swimming Pool, 
Gym, Ballroom 

Nomor Telepon: 
(021) 29679999 

Alamat: Jalan Jenderal 
Sudirman Nomor 1, 

Kota Tangerang, Banten

Nama Hotel: 
Fave Hotel Hasyim Ashari

Bintang: 3 
Jumlah Kamar: 112 Room 

Kisaran Tarif Kamar: Rp410.000 
Fasilitas: Meeting room, 

Lime cafe, Spa, Parking area. 
Nomor Telepon: 
(021) 39733333 

Alamat: Jl.KH Hasyim Ashari 
No.118 Cipondoh-Tangerang 

15148

tem pat tujuan.
Layanan ini akan buka setiap hari mu la i 

jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Ji ka pe mesanan 
dengan jumlah banyak, ma ka di sarankan untuk 
memesan 1 hari se be lum nya. Pesan antar 
makanan ini akan ber  jalan selama masa pan
demik Covid19 di Indonesia. (Alfian Pratama)

FOTOFOTO: DOK FAVE HOTEL HASYIM ASHARI FOTOFOTO: DOK NOVOTEL
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se perti brankas, akses internet, dan yang 
lainnya.

“Kami ingin membuat segala pelayanan 
da pat terogranisir dengan cepat dan baik. Ka
mi memberikan pelayanan sewa kamar per
jam di sini,” tambah Yudi. (Alfian Pratama)

Optimis Jadi Hotel 
Transit Terbaik

Jakport Hotel 

Komitmen 
Swiss-Belinn 
Airport Jakarta 
Saat Pandemi 
Covid-19

Sebelum masa pandemi Covid19, ho
tel ini setiap bulan selalu mencapai 
tar get. Artinya, banyak peminat yang 

masih mempercayai hotel ini sebagai pi
lihan tempat menginap. “Pilihan tempat 
pe nginapan juga menjadi incaran para 
wi satawan yang hendak menyelesaikan 
uru sannya. Kami sangat optimis karena 
letaknya strategis,” kata Yudi Lesmana, 
Manajemen Jakport Hotel.

Jakarta Airport Hotel berada di lantai 
2 terminal 2E Bandara SoekarnoHatta 
Ta ngerang. Jarak tempuh yang berada di 
kawasan Bandara ini membuat hotel ini 
menjadi favorit ekspatriat, ataupun wisa
tawan lainnya.

Jakarta Airport Hotel merupakan grup 
Topotel yang memiliki fasilitas pe nun
jang dengan baik. Sejumlah 82 kamar 
yang ter sedia masingmasing memiliki 
ke lengkapan dalam menunjang kebutuhan, 

Tingkat hunian sektor wisata kian hari meningkat. Hal ini terbukti dari 
angka wisatawan yang terus melonjak di Bandara Soekarno-Hatta 
Tangerang. Meskipun masa pandemik seperti ini, Jakarta Airport Hotel 
optimis tetap menjadi hotel transit terbaik di kawasan bandara.

Sejak pengumuman kasus positif 
Covid-19 di Indonesia pada Maret 
2020 lalu, Swiss-Belinn Airport 
Jakarta tetap membuka operasional 
pelayanan. Hal ini dikarenakan 
sektor hospitality merupakan salah 
satu bisnis yang diperbolehkan 
oleh pemerintah untuk tetap buka 
selama masa pandemik. 

Sikap prefentif dalam pencegahan 
pe nyebarulasan juga diterapkan se
cara rutin, dengan mengikuti an juran 

protokol kesehatan. Reputasi SwissBelinn 
Airport Jakarta sebagai hotel yang berstandar 
internasional membuat upa ya pencegahan 
semakin diperketat. “Ko mitmen untuk 
menjaga reputasi hotel te lah dilakukan. 
Dapat terlihat dari review on line yang sangat 
bagus, yang diberikan pa ra tamu atas kepua
saan, pelayanan yang ra mah hingga kualitas 
makanan melalui ap likasi tripadvisor, google 
review,” kata Winda Adetasya, Public Rela
tion Executive.

Perjuangan ekstra untuk terus eksis 
ber diri di tengah gejolak ekonomi dunia 
yang sedang terguncang bukanlah hal yang 
mu dah. Namun komitmen management 
Ho tel SwissBelinn Airport Jakarta yang 
masih survive ini menjadi bukti kepada 
pa ra konsumen. “Untuk terus menjaga 
hu bungan dengan konsumen, pihak ma na
gement mengandalkan ranah digital yaitu 
memanfaatkan media sosial seperti Face
book dan Instagram yang selalu di update 
setiap hari,” kata Winda. (Alfian Pratama)

Nama Hotel: 
SwissBelinn Airport Jakarta 

Bintang: 3 
Jumlah Kamar: 146 Room 

Kisaran Harga Room: 
Rp 610.000 

Fasilitas: Gym, Spa, Shuttle to 
Airport 

Nomor Telepon: (021) 29440888 
Alamat : Jalan Husein Sastraneg
ara, Sentra Benda, Nomor 9, Kota 

Tangerang, Banten

Nama Hotel: 
Jakarta Airport Hotel 

Bintang: 3 
Jumlah Kamar: 82 Room 

Kisaran Harga Room: 
Rp 1.000.000 

Fasilitas: Free Shuttle, 
Massage, Bussines Centre 

Nomor Telepon: 
(021) 5590008 

Alamat: Terminal 2 E Bandara 
Soetta, Kota Tangerang, 

Banten

FOTOFOTO: DOK SWISSBELINN AIRPORT JAKARTA 

FOTOFOTO: DOK JAKARTA AIRPORT HOTEL 
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Memaksimalkan pelayanan kepada tamu menjadi prioritas untuk menarik 
minat pelanggan. Hal tersebut disadari oleh Kyriad Hotel Airport Jakarta 
dalam menjaga pelayanan. Fasilitas menjadi hal penting dalam menarik 
peminat untuk menginap.

Memberikan fasilitas kenyamanan 
kepada tamu merupakah hal yang mesti 
dilakukan oleh setiap hotel, seperti 
Allium Tangerang. Hotel yang berada di 
Jalan Benteng Betawi Kota Tangerang 
ini miliki 12 thematic meeting room.

me narik dan ber bentuk. 
“Ruang meeting juga di se  suaikan me

nyerupai ling kungan  nya, misal Hongkong 
yang dilengkapi dengan wall pa  per oil paint 
be sar ber gam   bar gedung perkantoran ko  ta 
Hongkong. Sedangkan di ruangan Haneda, 
din ding ruangan dihiasi wallpaper dan lu
ki san bertema Jepang yang et n ik,” ungkap 
Public Relation and Communication Man
ager, Yo ssie Christy.

Seperti yang diketahui, Allium Hotel 
Ta ngerang yang berbintang 4 dari group 
Sa mali Hotel & Resort ini juga miliki 
157 kamar dengan fasilitas Wifi gratis, 
ru ang meeting, ParisLyon Café and 
lo unge, pusat kebugaran dan kolam. Ba
nyaknya fasilitas dan pelayanan yang 
me narik tersebut sebagai salah satu bentuk 
konsistensi jaminan kualitas terbaik dari 
Allium Tangerang. (Alfian Pratama)

Kyriad Airport Jakarta yang meru
pa kan hotel berbintang tiga miliki 
ba nyak kelebihan itu. “Kyriad Hotel 

Airport Jakarta adalah pilihan nyaman ako
modasi yang ideal untuk pelancong bisnis 
mau pun rekreasi. Tamu dapat menikmati 
pe mandangan kota, dan kolam renang dari 
da lam kamar,” Fitria Afriani, Executive 
Secretary.

Kyriad Hotel miliki 165 kamar yang 
nyaman. Terdiri dari Kamar Deluxe, Grand 
De luxe dan Junior Suite. Fasilitas bagian 
pe nerima tamu 24 jam, Restaurant Serai 
24 jam, Spa, ATM, Mini Market dan enam 
ruang meeting. 

Hotel ini didesign dengan kemudahan ak
ses. Setiap kamar dilengkapi dengan AC, TV 
32 Inch meliputi saluran kabel, tele pon, WIFI 
meja kerja, brankas, teh dan ko pi maker, 

Kyriad Tawarkan 
Kenyamanan Menginap

kamar mandi dengan shower air panas atau 
dingin, dan perlengkapan man di gratis. 

Perlu diketahui, Kyriad Hotel merupakan 
Louvre Hotels group Jaringan Internasi
onal besar nomor 2 di Eropa dan nomor 
8 di dunia. Memiliki lebih dari 1200 hotel 
yang tersebar di 47 negara dengan hotel 
brand yang berbeda, yaitu Royal Tulip, 
Golden Tulip, Golden Tulip Essential, 
Kyriad, Campanile, Premiere Classedan 
X2. (Alfian Pratama)

Allium Tangerang Hotel 

Sediakan Meeting 
Room Tematik

“Kyriad Hotel Airport Jakarta 
adalah pilihan nyaman ako

modasi yang ideal untuk 
pelancong bisnis mau pun 

rekreasi. Tamu dapat menikmati 
pe mandangan kota, dan kolam 

renang dari da lam kamar.”

Seperti meeting room de  ngan nama 
Changi, Bang kok, Hanoi, Haneda, 
Inc heon, Hongkong, Sydney, Du bai, 

Shanghai, Juanda, Cegkareng, dan Ta nge
rang. Dari ke 12 te matik meeting room 
ter sebut, 11 meeting room berkapasitas 
30 orang dan 1 ballroom dengan ka pa
si tas mencapai lebih dari 1.200 orang. 
Pa ket meeting yang ditawarkan mulai dari 
Rp.310.000 perorang. Tata ruang nya juga 

Nama Hotel: 
Allium Tangerang Hotel 

Bintang: 4 
Jumlah Kamar: 157 Room 

Kisaran Harga Room: Rp 700,000 
Fasilitas: Ballroom, Gym, Outdoor 

Swimming Pool, 11 Thematic 
Meeting Rooms, 

Paris-Lyon Cafe, Shuttle Service. 
Nomor Telepon: 
(021) 29205555 

Alamat: Jalan Benteng Betawi 
Nomor 88, Kota Tangerang, 

Banten

Nama Hotel: 
Kyriad Hotel Airport Jakarta 

Bintang: 3 
Jumlah Kamar: 165 Room 

Kisaran Harga Room: 
Rp 348.000 

Fasilitas: Kolam Renang, 
Spa, Brankas 

Nomor Telepon: (021) 29869090 
Alamat: Jalan Marsekal 

Suryadarma Nomor 1, Neglasari, 
Kota Tangerang, Banten

FOTOFOTO: DOK KYRIAD HOTEL AIRPORT JAKARTA 
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Suasana Hotel Berbeda 
di Golden Tulip Essential

Live Magazine 2020 33

Dengan design interior modern ini 
miliki 226 kamar dan berlantai 
16,  tamu bisa langsung melihat 

pemandangan Kota Tangerang. Selain 
pemandangan kota, kolam  renang yang 
menjadi fasilitas juga menampakkan 
keindahan air terjun buatan.

“Kolam renang Aghimaya terlihat unik 
dengan desain seperti air terjun yang 
nyata. Dengan slogan Feel the difference 
and uniqueness, Golden Tulip Essential  

menjadi pilihan yang sangat tepat ketika 
mengunjungi Kota Tangerang,” kata 
Wisnu, Marketing Communication.

Restoran The Branch yang tersedia di 
hotel ini menyajikan makanan western 
dan tradisional. Untuk pecinta makanan 
Jepang, Kedai Suki yang tersedia di lantai 
dasar juga bisa jadi pilihan  menikmati 
makanan rebusrebusan.

“Di sini juga dilengkapi dengan Branche 
Restaurant yang memanjakan selera 
kuliner tamu dengan hidangan  tradisional, 
Asia, dan Internasional. Ditambah lagi 
kami tersedia kedai kopi,” tambah Wisnu.

Kedai Kopi Golden Tulip Essentials 
tersebut bisa dinikmati di lantai dasar yang 
bersebelahan dengan lobby utama. Fasilitas 
lain dari Golden Tulip Essentials juga 
terdapat ballroom yang megah dengan luas 
area 378 Meter persegi. (Alfian Pratama)

sarung tangan dan kelengkapan lainnya.

2. Selalu Sedia Hand Sanitizer
Kampanye untuk mencuci tangan 

sesering mungkin sudah banyak disuarakan 
oleh masyarakat. Demi kemudahan 
tersebut, baiknya selalu menyediakan gel 
pencuci tangan untuk pribadi.

Cara Aman 
Staycation 
Saat Pandemi 
       Days Hotel and 
Suites by Wyndham

Adakalanya kita harus menyelesaikan 
urusan pekerjaan di luar rumah. Apalagi 
saat pandemi Covid-19 seperti ini. 
Masyarakat perlu berhati-hati dan tetap 
menjaga protokol kesehatan yang telah 
dianjurkan oleh pemerintah.

Golden Tulip Essential Tangerang 
Hotel terletak di area pusat kota di 
Jalan Jendral Sudirman kav  9, Cikokol, 
Kota Tangerang. Hotel bintang tiga ini 
punya fasilitas yang bisa menunjang 
kebutuhan  tamu saat menginap.

Jika terpaksa menyelesaikan pekerjaan 
hingga mengharuskan untuk keluar 
kota dan menginap di suatu daerah, 

maka ada baiknya selektif. Days and 
Suites Hotel by Wyndham memberikan 
kiat singkat agar staycation tetap aman 
saat pandemi, yakni ;

1. Pedoman Check In
Perhatikan petugas pada saat masuk 

lobby, apakah pihaknya mengecheck suhu, 
dan menyuruh untuk mencuci tangan? 
Hal awal ini yang bisa jadi penentu 
penyebaran. Jika ya, silakan perhatikan 
pihak receptionis mesti memakai masker, 

3. Pesan Makan Take Away
Pesan makanan di restoran hotel untuk 

dibawa atau makan di kamar hotel. Upaya 
phsycal distancing ini meminimalisir ke
mung kinan penyebaran. Sesuai dengan 
im bauan pemerintah, setiap restoran di 
ho tel juga wajib menerapkan hal ini.

4. Mandi Minimal 3 Kali Sehari
Ketika sampai di kamar, baiknya tamu 

untuk langsung membersihkan badan 
me makai sabun. Upayakan 4 kali untuk 
man di, atau manimal 3 kali dalam sehari. 
(Al fian Pratama)

“Kolam renang Aghimaya 
terlihat unik dengan desain 

seperti air terjun yang nyata. 
Dengan slogan Feel the 

difference and uniqueness, 
Golden Tulip Essential  

menjadi pilihan yang sangat 
tepat ketika mengunjungi 

Kota Tangerang,”

Nama Hotel: 
Days Hotel and Suites 

Bintang: 4 
Jumlah Kamar: 119 Room 
Kisaran Harga: Rp 423.500 
Fasilitas: Swimming Pool, 

Spa, Table Tennis 
Nomor Telepon: 
(021) 55737271 

Alamat: Jalan Pembangunan 3, 
Kota Tangerang, Banten

Nama Hotel: 
Golden Tulip Essential 

Tangerang 
Bintang: 3+ 

Jumlah Kamar: 226 Room 
Kisaran Harga Room: 

Rp 600.000 
Fasilitas: Wifi, Swimming Pool, 

Gym, Spa 
Nomor 

Telepon: 02155700899 
Alamat: Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 9 Cikokol, 
Kota Tangerang, Banten
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Menciptakan sesuatu yang baru 
agar terus berkembang, banyak 
di lakukan oleh lembaga ataupun 

pe ru sahaan, seperti Siti Hotel by Horison. 
Ho tel di Jalan Moh.Toha, Karawaci 
ter  sebut mengeluarkan 3 menu inovasi 
ter   baru. “Kami meluncurkan menu ini 
ka  rena memang terus berinovasi agar para 
ta  mu dapat lebih nyaman dan betah, ada 
3 menu yang kami buat, tentunya menu 
ter  sebut adalah langkah demi memberikan 
pe  layanan terbaik, salah satunya,” ujar 
Ma  najemen Siti Hotel by Horison, Ade. 
(Alfian Pratama)

Resto yang didirikan pada 28 tahun 
lalu ini punya kon sep yang berbeda, 
per paduan antara kuliner dan edu

kasi dibuat menarik dan bermanfaat. Unsur 
eduka si men jadi penting jika pengunjung 
datang bersama keluarga, ataupun sanak 
saudara.

“Perpaduan kuliner dan edukasi kental 
di Istana Nelayan Res to Serpong. Jika 
berkeliling ke seluruh area, akan melihat 
si mulator pembuatan cokelat, lalu pohon 
cokelat, ada mini zoo, becak mini, tempat 
ini juga dikelilingi rimbunnya pepohonan,” 
kata Awan Su trisno, Sales and Marketing 
Ma nager.

Semua fasilitas bisa dinikmati se cara 
bebas jika pengunjung me mesan makanan 
dan me nem pati 1 gazebo tempat makan 
yang tersedia. Belasan gazebo ka yu yang 
ada di sini menjadi fa vorit karena lebih 
terasa nuans a alami dengan rimbunnya 
pepohonan.

“Ini rekomendasi sekali buat para keluarga, 
karena kita di kelilingi dengan rimbunnya 
pepohonan serta belasan pon dokan nuansa 
Bali. Pegawai ka mi memakai sepatu roda ke
tika mengantar makanan, ma kanannya juga 
terasa sedap, ini terbukti dari eksistensi 28 ta hun 
yang masih dipercaya,” tam bahnya.

Makanan dibuat oleh koki profesional 
yang sejak dahulu hingga sekarang masih 
tetap setia melayani dan membuat masakan 
kepada pelanggan. Istana Nelayan Resto 
yang ada di Jalan MH Thamrin, Kebon 
Nanas, Kota Tangerang ini menjadi ung
gu lan karena miliki rasa yang nikmat. 
(Alfian Pratama)

Memilih tempat makan akan 
menjadi persoalan jika tidak 
miliki tingkat kenyamanan yang 
menyeluruh. Hal tersebut tidak 
terjadi, jika pelanggan punya 
rekomendasi yang bagus, seperti 
di Istana Nelayan Resto. 

Tiga 
Inovasi 
Menu
Siti Hotel by Horison

Cara Cerdas
Pilih Tempat 
Kuliner Dan 
Edukasi

Istana Nelayan Resto

Nama Hotel: Istana Nelayan, Bintang: 3, Jumlah Kamar: 99 Room, 
Kisaran Harga: Rp 475.000, Fasilitas: Grand Ballroom, Meeting Room, 

Nomor Telepon: (021) 55654377, Alamat: Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, 
Kota Tangerang. Banten

Berikut menunya;
1. Spaghetti Seblak

Makanan seblak berkuah orange ini 
bisa men jadi pilihan Kawan LIVE. Padu 
padan an tara spaghetti dengan kuah seblak 
yang di campur dengan beberapa olahan 
bahan lain bisa menjadi rujukan kala lapar. 
Bum bunya yang sedap, dan kuahnya yang 
meresap bikin lidah tidak mau berhenti 
mengunyah.

2. Mix Plattet
Jika Kawan LIVE mencari makanan 

yang tidak berbobot berat, ini juga bisa 

menjadi rujukan. Kentang goreng, cumi 
goreng yang dicocol dengan sambal pedas 
khas Siti Hotel ini juga menjadi pilihan 
Kawan LIVE ketika ingin menyantap 
makanan yang pedas.

3. Volcano Chocolate
Menikmati makanan manis seperti 

cokelat paling banyak disuka oleh mas
ya rakat, salah satunya Volcano Chocolate. 
Cake yang lembut ketika masuk keda lam 
permukaan mulut ini terasa padat m a
nisnya karena diolah dengan cokelat yang 
ber kualitas.

Nama Hotel: Siti Hotel 
Bintang: 3 

Jumlah Kamar: 130 Room 
Kisaran Harga Room: 

Rp 250.000 
Fasilitas: Meeting Room,Miniatur 

Ka’bah, Restoran 
Nomor Telepon: (021) 29662929 

Alamat: Jalan M.Toha Km. 2,1 
Pasar Baru, Kota  Tangerang, 

Banten

FOTOFOTO: DOK  SITI HOTEL 

FOTOFOTO: DOK  ISTANA NELAYAN
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Ratih Triwantini 

Anggap Team 
Seperti Organ Tubuh

Bandara International Hotel 

Tawarkan Nuansa 
Resort di Bali

Wanita kerap kali 
dianggap sebelah mata 
dalam meniti karir. 
Tapi tidak dengan 
Ratih Triwantini yang 
membuktikan dirinya 
sebagai wanita yang 
memiliki pendirian dan 
pekerja keras. Ratih kini 
tengah membangun 
karirnya sebagai Sales 
Marketing Manager 
di NuniaInn Bandara 
Aeropolis Hotel.

Pencapaiannya di sektor 
bisnis hospitality ter
sebut dimulai sejak per

tama kali berkarir pada bidang 
per hotelan sebagai Assistant 
Sales Admin pada tahun 2014 
lalu. Hal tersebut ia dapatkan 
karena komitmen dan ketang
guhannya dalam bekerja.

Karakternya yang bersahabat 
dengan pegawai didapat dari 
evaluasi diri dan lingkungan 
yang memperlihatkan sosok 
kepemimpinan bersahabat. 
Menurutnya, untuk mencapai 
tingkat seperti ini butuh gotong 
royong yang bersahaja.

“Saya juga memotivasi te
am bahwa kita adalah seperti 
ba gian tubuh, jika ada satu 
ba gian sakit semua akan me
rasakan sakitnya. Seperti ada 
kata pepatah lengan tercubit 
mata menangis,” ungkap wa
nita yang miliki pendidikan 
te rakhir di Academy Tourism 
Indonesia Jakarta ini.

Dalam setiap pekerjaan yang 
dipercaya oleh perusahaan, 
Ratih kerjakan dengan pe nuh 
semangat agar dapat mem ba
ngun karakter tim yang baik. 
Hasil dari kerja tim yang baik 
maka akan menciptakan rev-
enue yang baik.

“Motivasi saya adalah de
ngan semangat dan kinerja yang 
on the track bisa meningkatkan 
revenue hotel. Karena dengan 
demikian semua akan merasa 
happy dan team akan bisa 
mengemukakan ideide mereka 
untuk meningkatkan revenue 
hotel,” tambahnya.

Ratih bergabung di NuniaInn 
Bandara Aeropolis Hotel pada 
Juni 2019. Sejak ia bergabung 
di hotel tersebut pencapaian 
revenue lebih stabil, bahkan 
meningkat sebelum pandemi 
Covid19. Hal ini tercatat dari 
data yang diterima yang menun
jukanNuniaInn menjadi hotel 
dengan tingkat pelayanan bagus. 
(Alfian Pratama)

Bandara International Hotel man
agebyAccors Hotel yang dikenal 
se bagai dengan nuansa resort layak

nya di Bali ini mempunyai fasilitas ke nya
manan yang ekslusif. Pepohonan yang 
ber jejeran, membuat hotel ini menjadi 
pi lihan untuk menginap ataupun liburan.

“Bandara International Hotel manage
byAccors Hotel banyak menyediakan fa
si litas ekslusif. Ada spa dengan whirlpool 
khu sus lakilaki dan perempuan, sauna, 
serta swimming pool yang luas, dan area 
out bond yang bisa menambah keseruan,” 
ungkap Shara Rizky, Director of Sales.

Alasan lain Bandara International Hotel 
yang cocok sebagai pilihan keluarga ialah 
ka  mar seluas 36 Meter Persegi, sehingga 
kamar bisa dikoneksikan dengan kamar 
yang lain. Banyaknya fasilitas yang di
berikan agar para tamu bisa nyaman me
nikmati liburan, atau kebutuhan pekerjaan.

Sebagai hotel berbintang lima, Bandara 
International Hotel juga menawarkan 

ba nyak fasilitas pendukung yang bisa 
mem  berikan kenyamanan kamar dan 
ling  kungan hotel. “Kami juga memiliki 
fa  silitas kesehatan, kebugaran, untuk tamu 
yang memiliki gaya hidup sehat, tentunya 
me  reka juga akan mempertimbangkan 
fa  silitas penunjang seperti alat olahraga, 
ko lam renang, joggingtrack, sauna, steam 
dan Jaccuzi. Masingmasing terpisah untuk 
pria dan wanita,” ujar Shara. Tersedia juga 
pa ket keanggotaan fasilitas kebugaran, di

mulai dari Rp800 Ribu perbulan.
Bandara International Hotel miliki ke 

mudahan akses 10 menit dari dan ke ban  dara. 
Hotel ini merupakan bagian dari Ac cor hotels 
group terluas di dunia yang me  nyediakan 
program keanggotaan Le Club Accor ho
tels secara cumacuma. Se  lain itu, masih 
banyak keuntungan tam bahan lain yang 
bakal didapatkan dari ke anggotaan seperti 
tambahan diskon, gratis upgrade kamar, dan 
gratis late checkout. (Alfian Pratama)

• April 1997 hingga Agustus 1998 
sebagai Receptionistat KYMCO 
Lippo Motor Indonesia  

• June 2000 hingga August 2010 
sebagai Design Fiber Optic di Fisrt 
Media Lippo Karawaci  

• Mei 2013 hingga February 2014 
sebagai HR staff di Master Corindo 
Paper Core Tangerang 

• Februari 2014 hingga Januari 2016 

sebagai Sales Admin di Days Hotel 
And Suites by Wyndham

• Februari 2016 hingga Juni 2018 
sebagai Assistant Sales Manager 
di Days Hotel AndSuites

• Agustus 2018 hingga Juli 2018 
sebagai Sales Manager di Kyriad 
Hotel Airport

• Juni 2019 hingga sekarang sebagai 
Sales Marketing Manager di NuniaInn

KARIR:

Nama Hotel: Bandara International Hotel Managed by Accor, Bintang: 5, Jumlah Kamar: 208 Room, 
Kisaran Harga Room: Rp 1,250,000, Fasilitas: Kamar, Resto, Ballroom, Meeting Room, Pool, Spa, Airport Transfer, 

Nomor Telepon: (021) 5597777, Alamat: Jalan Pror Dr. Sediyatmo KM 2, Kota Tangerang, Banten

FOTOFOTO: DOK BANDARA INTERNATIONAL HOTEL 

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Lokasi Selfie 
Favorit di Terminal 3
Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta menjadi tempat kedatangan atau 
keberangkatan penumpang mancanegara. Bangunannya yang miliki kesan 
estetik menambah keistimewaan jika datang ke tempat tersebut.

Hal ini dibuat sebagai establish ban
dara sejak 2007 dan telah dire no
vasi 2017 lalu. Tempat yang miliki 

per nakpernik warna tersebut menjadi 
fa vorit pengantar dan pengunjung, baik 
yang datang maupun bepergian.

“Outdoor di Terminal 3 banyak yang 
ins tagramable. Seperti tulisan I Love CGK 
T3 yang jadi favorit buat tempat selfie 
pa ra pengunjung. Biasanya pada foto di 
sa na, karena tempatnya lucu, dan menarik 
color full,” kata Hary Fadriansyah, Tenant 
Re lation and Quality Assurance Specialist 
PT Sari Coffee Indonesia.

PT Sari Coffee Indonesia meru pa kan 
consorsium di Terminal 3 yang meng
ha  dirkan 28 tennant. Perusahaan yang 
di  tunjuk sebagai pengelola tennant di 
Ter  minal 3 Bandara Soekarno Hatta ter
se but memberikan kenyamanan dengan 
me nyediakan tennat variatif.

“Khusus di Terminal 3, ketika pe
numpang sedang menunggu juga bisa 

me nik mati tennant kuliner yang banyak 
pi lihan. Ada dessert, manismanisan, 
fast food, tradisional food, serta pakaian. 
Mung kin kalo mau lihat arsitektur bandara 
Ter minal 3 juga instagramable foto,” tam
bah Hari. (Alfian Pratama)

Outdoor di Terminal 3 banyak 
yang ins tagramable. Seperti 
tulisan I Love CGK T3 yang 

jadi favorit buat tempat selfie 
pa ra pengunjung. Biasanya 
pada foto di sa na, karena 

tempatnya lucu, dan menarik 
color full,.

Perayaan lebaran Idul Fitri umat 
muslim biasanya diiringi dengan 
silaturahmi, dan tak lupa dengan 

salam tempelnya. Dilansir dari The 
Na tional, salam tempel di Uni Emirat 
Arab lebih dikenal sebagai eidiyah. 
Tra disi yang berawal pada pertengahan 
Abad ini dengan memberikan uang 
tu nai, yang dilakukan harihari raya 
be sar, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. 
Pa da masa itu, Kekhalifahan Fatimi
yah membagikan uang, permen, atau 

pakaian pada anakanak muda, dan 
orangorang tua pada hari pertama 
Idul Fitri. Sammy Badran, Asisten 
Profesor Ilmu Politik di Departemen 
Stu di Internasional Universitas Sharjah 
me nganalogikan hal ini seperti hadiah 
yang diberikan oleh orangorang 
Amerika pada anakanak mereka saat 
Natal, dengan eidiyah ketika Idul Fitri. 
Tradisi  Salam tempel juga dikenal 
da lam perayaan beberapa keagamaan 
lainnya. (Alfian Pratama)

Mengenal Salam Tempel 
FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Selama masa pandemi Covid-19 
masyarakat diimbau menggunakan 
masker jika bepergian dan menjaga 
jarak fisik sosial. Sebagian masyarakat 
dpercaya upaya itu menekan Covid-19.

Sanksi Sosial 
Pelanggar PSBB 

Meskipun demikian, ada saja mas
yarakat yang melanggar atu
ran dalam upaya mempersempit 

penyebarluasan. “Karena saya juga me
mang punya kebutuhan berdagang, ta pi 
tetap mengikuti aturan. Biarin saja pe
ngen dara yang lain langgar, asal saya 
ti dak. Saya kalau keluar naik motor selalu 

sen diri, bawa pencuci tangan, pakai masker 
ka lau lagi Corona begini,” ungkap Trisno, 
pe ngendara di Check Point PSBB.

Keputusan dalam mengambil langkah 
ter sebut disadarinya untuk bisa memenuhi 
ke butuhan dan dapat mempersempit pe
nyebarluasan. Bahkan menurutnya juga 
per lu penindakan sanksi sosial lain guna 
membuat jera para pelanggar.

“Kalau perlu yang melanggar tidak pa
kai masker, dan berkerumunan dikasih 
san ksi sosial lain. Foto selfienya sendiri 
dan diposting ke media sosial. Jadi nanti 
ke tahuan rentetan pelanggarnya siapa. 
Biar mereka jera, dan malu karena tidak 
jaga diri,” tambah Trisno. (Alfian Pratama)

Penerapan Pembatasan Sosial Ber
skala Besar (PSBB) di Kota Ta
ngerang tak cukup membuat mas

yarakat disiplin akan aturan. Sebab, masih 
banyak masyarakat yang belum me ngi kuti 
anjuran informasi dalam menjaga ke
sehatan dari pandemi Corona Virus Disea
se 2019 (Covid19).

Wali Kota Tangerang, Arief R Wisman
syah menyampaikan masyarakat agar 
te tap waspada setiap saat selama pandemi 
Co vid19. “Masyarakat harus waspada 
bah wa ada orangorang yang statusnya 
Orang Tanpa Gejala atau OTG dan bisa 
me nularkan,” kata Arief. 

Tiga hari pertama  dalam perpanjangan 
masa PSBB, masyarakat yang melanggar 
wajib mengikuti rapid test. Selain itu, 
pe langgar penerapan PSBB tersebut juga 
mesti menjalani hukuman untuk  mem ber
sihkan lingkungan fasilitas umum. Aturan 
ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota 
Nomor 29 Tahun 2020.

“Tadi selesai mengikuti Rapid Test, 
di suruh nyapu jalanan juga. Saya bawa 
mas ker, tapi lupa dipakai ada di kantong 
ce lana, karena ribet,” ungkap Siska, salah 
sa tu pengendara motor yang melanggar 
aturan PSBB. (Alfian Pratama)

Waspadai 
OTG

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Face Shield Swadaya dari Ketapang
Pandemi Covid-19 membuat sekelompok masyarakat berinsiatif untuk 
bergotong royong memberikan kontribusi kepada tim medis. Seperti yang 
dilakukan komunitas Printing 3 Dimensi (Printridi) yang membuat face 
shield atau pelindung wajah.

Rumah Produksi Komunitas Prin
tridi yang berada di Ketapang, 
Ke camatan Cipondoh, membuat 

face shield sekitar 100 unit dalam sehari. 
Biaya pro duksi dan operasional merupakan 
swadaya kolektif dari beberapa anggota 
yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Awalnya cobacoba cuma bikin se
puluh karena ada sodara dari dokter 
di Ngawi yang minta. Lama kelamaan 
ada permintaan dari rumah sakit,” kata 
Gu nawan Syafrifudin, Wakil Ketua Ko
munitas Print 3Dimensi . Komunitas ini 

be ranggotakan 44 orang sekarang.
Berkat permintaan sepintas tersebut, 

Komunitas Printridi kini mulai rutin se
tiap harinya membagikan gratis kepada 
tim medis tanpa pungutan biaya. Printridi 
memproduksi face shield sejak pandemi 
Covid19 muncul awal Maret 2020 lalu.

Dalam satu bulan terakhir, sudah sekitar 8 
ribu alat pelindung wajah dari total per mintaan 
mencapai 300.218 unit. “Peme san nya rumah sakit 
yang di seluruh In donesia, mulai dari Tangerang, 
Jakarta Su matera, Jawa, Kalimantan hingga Pa
pua,” tambah Gunawan. (Alfian Pratama)

Mandiri Biayai Produksi
Selama masa pandemi Covid19, 

Printridi beralih mempro duksi 
face shield untuk didonasikan 

dan menurunkan intensitas bisnisnya 
sementara. Hal tersebut dilakukan guna 
membantu tim medis dalam memutus mata 
rantai penyebaran.

“Pembiayaan mandiri, kaya saya mambuka 
jasa pembuatan juga, pada dasarnya semua 
bisa melakukan donasi ini. Semua ha rus 
didistribusikan gratis kalau ke rumah sakti. 
Jika ada permintaan individu, kami akan kaji 
pemanfaatannya,” ungkap Gu nawan.

Face shield yang diproduksi Komunitas 
Printridi terbuat dari bahan serat jagung 
organik yang menggunakan penutup Mika 

PET bening. Produk yang miliki nilai jual 
Rp25 Ribu tersebut merupakan anjuran 
dari hasil konsultasi dengan tim medis, 
sehingga aman untuk dipakai.

“Waktu itu sempat ada polemik standar 
kesehatan, saya ke Kementerian Kesehatan, 
bagian alat kesehatan, ini hanya alat bantu 
saja. Kami juga konsultasi mengenai 
anj uran aman, ini sudah berdasarkan per
setujuan,” tambahnya.

Printridi yang sudah eksis sejak 4 tahun 
lalu ini mendistribusikan face shield hanya 
ke Rumah Sakit sesuai dengan permintaan. 
Hal ini dilakukan agar menghindari orang
orang yang tidak bertanggung jawab yang 
memanfaatkan keadaan. (Alfian Pratama)

Pembiayaan mandiri, 
kaya saya mambuka jasa 

pembuatan juga, pada 
dasarnya semua bisa 

melakukan donasi ini. Semua 
ha rus didistribusikan gratis 

kalau ke rumah sakti. Jika ada 
permintaan individu, kami 
akan kaji pemanfaatannya.

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Kisah Pasien 
Sembuh 
Covid-19

Rosdiyani yang mulai dirawat pada 
tanggal 13 April 2020 tersebut tak 
menyangka bahwa dirinya terpapar 

Covid19 setelah menjalani Rapid Test. 
“Kalau kenapa bisa positif masih tanda 
tanya. Tapi papa saya positif terlebih dahulu, 
akhirnya semua Rapid Test sekeluarga. Saya 
kaget, padahal gak ada gejala sesak, atau 
batuk, dan sempat gak percaya juga, kenapa 
saya mengalami ini. Tapi mau tidak mau saya 
harus dirawat,” katanya.

Selama masa perawatan Rosdiyani 
menempati ruang isolasi yang tanpa 
pendingin ruangan atau AC, hanya ada 
kipas angin, kasur dan Televisi. Perawatan 
tersebut ia jalani selama lima belas hari, dan 
diizinkan pulang pada tanggal 24 April 2020.

“Saya cuma pegang handphone buat 
komunikasi, video call, jadi seharihari yang 
dilakukan adalah ngaji, ibadah jadi fokus, 
selama di ruang isolasi itu benerbener lebih 
dekat. Sedih Ramadan hari pertama seperti 
itu, tapi setelah ini ada hikmah yang baik 
saya jadi lebih dekat ibadah,” tambahnya. 

Setelah pulang, Rosdiyani pun tetap 
melakukan isolasi mandiri selama 14 hari 
di rumah. Kini ia terbebas dari Covid19 
dan mendapatkan surat keterangan sehat. 
Meskipun demikian, ia menjadi lebih 
safety dalam setiap hal apapun, dan selalu 
menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat. 

“Masker itu memang perlu, penting, 
karena covid19 itu drop lite dari percikan 
air liur. Kini sama keluarga sendiri saja 
saya harus jaga jarak, penularannya itu 
adalah apa yang kita sentuh dan yang kita 
pegang, lebih sering cuci tangan, jangan 
sering menyentuh area wajah sebelum 
dibersihkan,” tambahnya. (Alfian Pratama)

Melalui sambungan telepon, tim 
LIVE Magazine menghubungi pasien 
sembuh Covid-19. Rodsiyani, warga 
Karawaci, yang berjuang dalam 
melawan Covid-19 membagikan 
kisahnya. Wanita berusia 35 tahun 
ini merupakan mantan pasien Orang 
Tanpa Gejala (OTG) yang menjalani 
perawatan di Rumah Sakit Umum 
Kabupaten Tangerang. 

Kalau waspada itu harus, tapi 
jangan takut. Justru kalo takut 
menurunkan imun, makanya 
selama isolasi hindari berita 

yang bikin turun imun.

“Jangan Takut, 
Tetap Waspada”

Rodiyani kini lebih menjaga keber
sihan dalam jalani rutinitasnya, 
ser ta menerapkan kesadaran ke

pada diri sendiri betapa pentingnya men
jaga kebersihan. Ia juga berpesan kepada 
mas yarakat agar jangan merasa takut yang 
berlebihan, tapi tetap waspada.

“Kalau waspada itu harus, tapi jangan 
takut. Justru kalo takut menurunkan imun, 
ma kanya selama isolasi hindari berita 
yang bikin turun imun. Mendingan gak 
konsumsi berita kayak begitu, karena kita 
kedoktrin. Selama masa pemulihan saya 
selektif informasi,” ungkapnya.

Hal tersebut juga berlaku kepada orang
orang yang tidak terdampak agar tetap 
meningkatkan imunitas dengan konstruksi 
informasi positif. Selain itu, ia juga berpesan 
kepada masyarakat agar tidak mengucilkan 
orang yang terdampak, baik ODP, PDP, dan 
OTG.

“Covid19 tuh bukan penyakit hina. 
Justru support pasiennya, karena pikiran 
positif jadi obat mujarab. Jangan kucil
kan, tolong bantuin semangat, karena 
berfikir posifif meningkatkan imun,” 
tambahnya.

Rosdiyani juga menyampaikan kepada 
orangorang yang harus bepergian sifatnya 
darurat untuk keluar rumah agar tetap 
menjaga protokol kesehatan. Dengan 
memakai masker, membawa hand sanitizer, 
dan menjaga jarak fisik. Jika dirasa tidak 
terlalu genting untuk keluar, maka baiknya 
untuk tetap berdiam diri di rumah. (Alfian 
Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH. FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Acuan AQMS sebagai hasil ukur 
kua litas udara yang dimiliki Dinas 
Ling kungan Hidup (DLH) Kota Ta

ngerang tersebut miliki akurasi 80 persen 
ke tepatan. Dedi Suhada, Kepala DLH 
Ko ta Tangerang menyampaikan, intensitas 
ken daraan sebelum penerapan PSBB cen
derung mengandung CO2.

“AQMS digital itu hasilnya harian, tapi 
kami ada juga yang manual. Jadi selama 
ma sa PSBB, pergerakan kendaraan hasil 
po lusinya yang mengandung CO2 atau Kar
bondioksida berkurang, sehingga kualitas 
udara diharapkan semakin baik,” katanya.

Dari data Indeks Kualitas Udara (IKU) 
DLH Kota Tangerang periode pertengahan 
April sampai dengan Mei menunjukkan 

perubahan kualitas udara membaik. 
Sedangkan Januari cenderung kurang 
karena terdapat 3 hari membaik, selebihnya 
28 hari di bulan tersebut berstatus sedang.

Terdapat 2 AQMS yang dimiliki DLH 
Kota Tangerang, yakni AQMS digital, 
dan manual yang dicek berdasarkan hasil 
lab setahun 2 kali. Penerapan PSBB Kota 
Tangerang yang dilakukan pada 18 April 
2020 menunjukkan kualitas perubahan 
semakin membaik. “PSBB ini sifatnya 
temporer, tapi akan kita upayakan terus 
menerus. Kita juga melakukan pengawasan 
ke berbagai sektor demi meningkatkan 
kualitas udara, yakni sektor Industri yang 
limbahnya asap polusi dari cerobong hasil 
produksi,” tambah Dedi. (Alfian Pratama)

Kualitas Udara di Kota Tangerang 
Berubah saat PSBB
Pemberlakuan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) 
yang diterapkan Pemerintah 
Kota Tangerang mengurangi 
intensitas kendaraan dan 
mengubah kualitas udara. Hal 
ini terlihat dari hasil harian 
Air Monitooring Quality Sistem 
(AQMS) di Jalan Benteng Betawi, 
dan Sudimara Ciledug.

Upaya Kurangi Polusi Udara

Pembatasan Sosial Berskala Be
sar (PSBB) merupakan upaya 
se mentara menekan penyebaran 

pan demi Covid19 di Indonesia. Namun 
up aya Dinas lingkungan Hidup (DLH) 
Kota Tangerang dalam menanggulangi 
po lusi udara telah rutin dilakukan se
belum pandemi Covid19.

Upaya yang dilakukan adalah Car 
Free Day setiap hari Minggu, lalu Uji 
Emisi Kendaraan, Eco Driving, pe
nang gulangan sampah, pengelolaan air, 
dan penanaman pohon. Semua bidang 
tersebut saling berkaitan dalam pengaruh 
kualitas udara di Kota Tangerang. Semua 
indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks 
Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas 
Tutupan Lahan (IKTL) berpengaruh. 

“Misal indeks kualitas lingkungan, seperti 
sampah, harus ditata juga penghijauan
nya mesti bagus. Penanaman pohon juga 
menyerap udara kotor,” tambahnya.

Semua indeks berpengaruh terhadap 
polusi udara setiap harinya. Bahkan me
nu rutnya, memanaskan motor di pagi 
hari sebelum berangkat juga bagian dari 
pen cemaran lingkungan. Jika diketahui 
se cara benar, hal kecil tersebut yang juga 
menjadi pengaruh.

“Lalu Uji Emisi, kita adakan edukasi ba
gaimana cara mengemudikan kendaraan yang 
baik sebagai langkah meminimalisir. Misal ma
nasin motor atau mobil, setengah jam sampai 1 
jam. Ternyata tidak baik, menurut ahlinya buat 
memanaskan kendaran cukup 3 menit saja,” 
kata Dedi. (Alfian Pratama)

FOTO: RAHMATULLAH.
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Cara membuat:
1. Lelehkan margarin, choco

late compound, dan air 
de ngan cara double boiler. 
Aduk sampai tercampur rata 
la lu sisihkan.

2. Kocok telur, gula pasir, 
emul sifier, dan ekstrak va
nil la hingga mengembang 
de ngan kecepatan tinggi.

3. Campur sambil diayak te
pung te rigu, cokelat bubuk, 
ba king pow der, dan garam. 
Lalu campur kan ke da lam 
adonan secara per la han 
de ngan teknik aduk balik 
meng gunakan spatula.

4. Ma sukkan cokelat leleh se
cara bertahap sambil diaduk 
balik dengan spatula hingga 
merata.

5. Siapkan cetakan kue balok. 
Olesi dengan margarin agar 
tidak lengket

6. Panaskan cetakan. Ma suk
kan adonan.

7. Tutup, dan sesekali dibuka.
8. Masak hingga setengah 

matang atau bagian dalam 
kue masih setengah cair. 
(Alfian Pratama)

Bahan:
• 50 Gram margarine
• 100 Gram chocolate compound
• 100 Gram air adonan
• 4 butir telur
• 200 Gram gula pasir
• 1 sendok teh emulsifier
• 1 sendok teh ekstrak vanilla Ayak jadi satu 
• 300 Gram tepung terigu protein sedang
• 50 Gram cokelat bubuk
• 1 sendok teh baking powder
• ¼ sendok teh garam

Resep Kue Balok

Cara yang dilakukannya adalah de ngan 
bermain drum dan mengunggah video 
berdurasi 1 menit di akun ins tagram 

@m_rizkykusuma_negara. Video dibuat di 
ha laman belakang rumahnya, Ja lan KH. Has
yim Ashari, Gang Masjid Math laul Huda, 
Buaran Indah, Kota Ta ngerang. “Tujuannya 
agar orang tertarik me lihatnya lalu membaca 
caption atau him bauan. Kebetulan Pem

Cara Unik Drumer Ajak Berjemur
Berbagai cara unik telah banyak 
dilakukan oleh masyarakat Indonesia 
untuk meningkatkan imunitas agar 
terhindar dari Covid-19. Hal tersebut 
juga dilakukan oleh drummer 
Muhammad Rizky Kusuma Negara yang 
mengajak masyarakat untuk berjemur.

kot Tangerang ju ga menyediakan wadah 
berupa challenge ber jemur. Ini menurut saya 
merupakan ke sempatan yang tidak boleh 
dilewatkan,” katanya.

Pria dengan nama panggilan Ikky 
tersebut dikenal sebagai pemain drum. 
Genre yang ia sukai meliputi band ‘cadas’ 
seperti Dream Theather, Guns and Ro ses, 
dan yang lainnya. Ikky berharap cara 
mengajak tersebut dapat menarik mas
yarakat untuk dapat tetap terhindar dari 
pa paran virus Corona. “Saya berjemur 
se tiap hari, kalau suka main drum dari 
ta hun 2008. Berjemur penting agar daya 
ta han tubuh tetap terjaga. Karena kalau 
daya tahan tubuh kita lemah, lebih rentan 
ter kena Covid19. Semoga pandemi ini 
be rakhir, kita bisa hidup normal seperti 
sedia kala,” tandas Ikky. (Alfian Pratama)

Kehilangan handphone sering
kali dialami oleh sebagian 
orang. Hal ini bisa disiasati 

de ngan mendeteksi International Mo
bile Equipment Identity (IMEI) 
yang merupakan nomor identitas 
HP. Terutama bagi yang tidak rela 
ke hilangan karena menyimpan data
da ta penting. Jika Kawan LIVE ingat 
de ngan alamat email yang telah login 
pada handphone tersebut, bisa juga 
ma suk menggunakan email pada 
hand phone lain. Ikuti tahapan ini ;

1. Masuklah ke fitur Find My Pho
ne Google, kemudian masukkan 
alamat email HP yang hilang.

2. Pilih temukan untuk mengetahui 
lokasi untuk menjemput hand
phone anda.

3. Lalu kembali lagi, dan pilih dering 
untuk membuat handphone terus 
berbunyi agar kamu tahu ke
beradaannya. (Alfian Pratama)

Begini Cara Mudah 
Lacak Handphone 

yang Hilang

TIPS

Tahukah
Kamu?

Tujuannya agar orang 
tertarik me lihatnya lalu 

membaca caption atau him-
bauan. Kebetulan Pemkot 

Tangerang ju ga menyediakan 
wadah berupa challenge 

ber jemur. Ini menurut saya 
merupakan ke sempatan 

yang tidak boleh dilewatkan.
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Hal tersebut tidak dirasakan tahun 
ini karena pandemi Covid19. Bia 
sanya, masyarakat langsung ber

tamu ke rumah tetangga setelah mereka 
me laksanakan Salat Id. Tapi kali ini ber
beda, mereka memilih langsung masuk 
ke dalam rumah untuk perayaan lebaran. 

“Kalau pas pulang dari Salat Id biasanya 
pada kumpul di area tengah komplek gitu, 
kalau tahun ini langsung masuk ke rumah, 
makanya terlihat sepi. Kalau pun ada yang 
mengajak salaman pas pulang setelah salat, 
salamannya berjarak, karena lagi Corona 
begini,” ungkap Iis Chaniago (28).

Suasana sepi lebaran karena disadari 
masyarakat lebih meningkatkan tingkat 
ke waspadaan dalam memperluas ke
mungkinan penyebaran Covid19. Mes
ki pun demikian, ada hikmat yang sepinya 
lebaran yang dirasakan oleh Iis saat 
pandemi Covid19.

“Sedihnya kita tidak bisa ketemu ke luarga 
di kampung. Tapi jadi lebih irit, karena 
saya tidak mengeluarkan bia ya transportasi 
mudik. Selain itu juga se benarnya kita 
jadi lebih waspada lagi ten tang kesehatan. 
Sebenarnya kesehatan itu penting saat kapan
pun, tapi karena kaya begini jadi kita lebih 
protect diri,” tambah Iis. (Alfian Pratama)

Hikmat 
Idul Fitri 
1441 Hijriah
Suasana perayaan Hari Raya Idul 
Fitri biasanya ramai dikelilingi sanak 
saudara, ataupun lingkungan di rumah 
yang bersilaturahmi. 

Beragam 
Alasan 
Warga 
Salat Id 
di Masjid

Pemerintah Kota Tangerang me
nganjurkan warga untuk melak
sa nakan Salat Idul Fit ri di rumah 

masingmasing saat pan demi Covid19. 
Na mun, anjuran ter sebut tak semua dila
kukan. Ada saja masyarakat di Kota Ta
ngerang yang masih menggelar Salat Id 
di masjid dan lapangan.

Di beberapa tempat, masyarakat me la
kukan Salat Id dengan me ne rapkan proto
kol kesehatan. Me lakukan pengukuran su
hu tu buh, mengambil air wudhu di ru mah, 
mem bawa alas sendiri, dan men jaga jarak. 
Namun, ada juga mas jid ataupun lapangan 
yang me laksanakan tanpa menerapkan pro
tokol kesehatan. “Untungnya masjid di sini 
terapin Salat Id pakai protokol yang baik. 
Tadi cuma se bentar karena ngeringeri 
sedap ju ga lagi begini,” ungkap Wisman 
(35), jamaah di Masjid Baiturrohman, 
Benda.

Wisman adalah salah satu warga Ben
da, yang melaksanakan Salat Id memakai 
masker dan sarung ta ngan. “Saya pilih sho
lat Idul Fitri di masjid karena belum siap, 
do’anya lupa. Tadi juga keliling caricari 
masjid yang buka, ada yang nerapin proto
kol kesehatan, ada juga yang tidak. Kalau 
di sini lumayan aman, karena dikasih jarak 
salatnya,” tambahnya. (Alfian Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Masyarakat juga diimbau agar 
tidak melaksanakan silaturahmi 
tatap muka saat lebaran diganti 

de ngan komunikasi virtual lewat gawai. 
Komunikasi virtual menggunakan gawai 
bisa dengan telepon ataupun video call 
lewat aplikasi.

“Pemerintah saat ini sedang berjuang, 
masyarakat bagian dari perjuangan ini 
untuk bisa memutus rantai Corona, dan 
itu perlu pengorbanan. Jadi, saya berharap 
masyarakat mau beribadah di rumah, 
bekerja di rumah, bersilaturahmi di ru
mah,” kata Arief R Wismansyah, Wali 
Kota Tangerang.

Merayakan Lebaran di tengah pandemi 
Covid19 seperti ini masyarakat lebih 
aman agar tetap melaksanakan sesuatu di 
da lam rumah sebagai salah satu langkah 
isolasi mandiri. Hal ini juga disadari oleh 
masyarakat Poris Pelawad, Cipondoh, 
Kota Tangerang yang memilih untuk 
sila turahmi lewat virtual. “Kita nikmati 
saja seperti ini kondisinya, mau gimana 
la gi, karena harus seperti ini. Kalau lagi 
se perti ini rumah adalah tempat aman 

Rumah Adalah 
Tempat Terbaik 
Rayakan Lebaran
Pemerintah Kota Tangerang 
mengimbau kepada masyarakat 
agar tetap menjaga protokol 
kesehatan  saat perayaan Idul Fitri 
1441 H. Sikap preventif ini guna 
sebagai langkah memutus rantai 
penyebaran Covid-19.

buat merayakan lebaran,” ungkap Jaka 
Syehabudin (42).

Tahun ini sedikit berbeda karena mas
yarakat merayakan hari kemenangan di 
rumah saja agar bisa menjalankan rutinitas 
seperti sedia kala. (Alfian Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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