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Liveable

Kuliner

Jumlah kasus Covid-19 di Kota Tangerang 
terus menurun. Warga yang dinyatakan 
sembuh pun terus bertambah setiap harinya. 
Untuk angka kematian, tak ada peningkatan 
jumlah yang signifikan.

Kuliner Nusantara memiliki varian unik dan rasa yang 
menggugah selera. Seperti halnya Toge Goreng, makanan 
khas Bogor. Menu ini dapat kita jumpai di area Kantor 
Pemasaran Modernland, Kampung Kelapa, Kota Tangerang.

Sudah hampir 
empat bulan 
sejak Maret 
hingga Juni kasus 
Corona melanda 
Indonesia, 
termasuk Kota 
Tangerang. 
Dampak yang 
ditimbulkan 
tak hanya pada 
sisi kesehatan 
saja tetapi juga 
ekonomi. 

15

Investable

Pemerintah Kota Tangerang 
menyiapkan sejumlah program 
dalam rangka pemulihan 
bidang ekonomi di tengah 
pandemi. Sektor UMKM yang 
menjadi kekuatan ekonomi 
di tengah masyarakat, akan 
lebih dioptimalkan dengan 
menyiapkan sistem digitalisasi 
hingga kucuran bantuan 
pinjaman tanpa bunga.
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Sejumlah warga berwisata saat pandemi Covid-19 

menggunakan perahu naga yang disewakan sekitar Situ 

Cipondoh, Kota Tangerang. Pemandangan asri Situ Cipondoh 

dikenal sabagai salah satu destinasi wisata alam yang 

menyejukan. (Alfian Pratama)

Text: Alfian Pratama
Foto: Rahmatullah

Wisata Asri Situ Cipondoh
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Renovasi Alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang tahap 1 telah mencapai 
100  persen.  Area yang dahulunya tanah merah, kini berubah setelah 
dicor dan diberi warna khas Kota Tangerang yakni kuning dan biru. 
Jogging track Ahmad Yani memiliki panjang lingkar luar 388 Meter dan 
lingkar dalam 360 Meter dengan luas area track lari mencapai 2.645 Meter 
persegi. Sedangkan agregat lapangan tengah yakni 9.000 Meter persegi.

Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan (TJSL) Mulyanto me
ngatakan, renovasi Ahmad Yani 

di bagi dalam empat tahap. Pada tahap per
tama dikerjakan sejak bulan Maret de ngan 
fokus pembuatan jogging track dan area 
pemasangan rumput sintetis. “Di te ngah 
pandemi yang berdampak pada sek tor 
ekonomi dan sosial, pekerjaan pe nataan 
tahap satu saat ini telah selesai. Ini mengubah 
wajah Lapangan Ahmad Yani menjadi lebih 

rapi lagi sekarang,” ujar Mulyanto.
Pada tahap ke dua, Bank BJB sebagai 

sek tor dunia usaha yang melakukan penda
na an renovasi melalui program CSR, akan 
melakukan pemasangan rumput berbahan 
sintetis atau rubber cushion system di 
ba  gian tengah. “Untuk tahap ke tiga dan 
ke empat kita masih sedang bangun ko
mu  nikasi dengan Bank BJB. Sebab ada 
be berapa penambahan fasilitas publik 
lain nya seperti wall climbing hingga tribun 

uta ma,” ujarnya.
Mulyanto menambahkan, renovasi La

pangan Ahmad Yani adalah wujud nyata 
perusahaan yang bersinergi dengan Pe
me rintah Daerah. Oleh karena itu, Forum 
TJSL mengajak perusahaan lain untuk bisa 
melakukan hal yang sama dalam program 
CSR. “Forum TJSL siap membantu mem
fasilitasi program CSR tersebut untuk 
kepentingan publik,” ujarnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman
syah bersama sejumlah pejabat sempat 
me lihat progres penataan Ahmad Yani. 
Dalam peninjauannya tersebut, Wali Kota 
meminta kepada pihak pekerja untuk juga 
memperhatikan fasilitas penunjang lain 
yang digunakan masyarakat. “Fasilitas 
penunjang juga harus diperhatikan ka rena 
nantinya pasti banyak yang mem pe rg u na
kan,” pungkas Wali Kota.

Lapangan Ahmad Yani yang merupakan 
AlunAlun Kota Tangerang memiliki luas 
lebih dari 12.000 Meter persegi  dan di re
no vasi dengan konsep ruang terbuka hijau 
yang multifungsi. Jenis rumput sintetis 
yang akan digunakan nantinya adalah rub-
ber cushion system atau bantalan berlapis 
ber bahan karet sehingga nyaman dipakai 
un tuk olahraga.

Direktur Umum Bank BJB Yuddy Rhe
nal di mengatakan, biaya yang dikucurkan 
un tuk kegiatan renovasi Lapangan Ahmad 
Yani bersumber dari Program Corporate 
So cial Responsibility (CSR). Renovasi di
harapkan membuat Lapangan Ahmad Yani 
menjadi etalase kota dan di dalamnya juga 
terdapat destinasi wisata. (Achmad Irfan)

Lapangan Ahmad Yani Lebih Berwarna

Penataan Stadion Benteng Dikebut 

Persikota Gelar Seleksi Pemain
Sudah hampir empat bulan sejak Maret hingga Juni kasus Corona melanda 
Indonesia, termasuk Kota Tangerang. Dampak yang ditimbulkan tak hanya 
pada sisi kesehatan saja tetapi juga ekonomi. 

Stadion Benteng sebelumnya meru pa
kan aset milik Pemkab Tangerang. 
Na mun setelah adanya penyerahan 

aset ke Pemkot Tangerang, stadion dengan 
luas 4,5 hektar tersebut langsung dirapikan.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
bersama Wakil Wali Kota Sachrudin pun 
telah melakukan pengecekan langsung pro ses 
perapihan yang dilakukan petugas. Be berapa 
catatan pun diberikan Wali Kota ke pada 

dion ini bisa dipakai untuk pertandingan 
Per sikota Liga 3. Oleh karena itu, kita 
ra pikan dengan maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang me
lalui instagram pribadinya @ariefwisman
syah telah mempublikasi gambar Stadion 
Ben teng masa depan. Lahan parkir yang 
le bih rapi, bangunan stadion yang tampak 
de ngan arsitek modern dan tersedia jog-
ging track serta food corner.

Manager Persikota yakni Mahdiar me
nuturkan, saat ini Suimin Diharja telah res mi 
menukangi tim bayi ajaib. Pelatih de ngan 
linsensi A AFC tersebut sedang me l akukan 
seleksi terbuka bagi pemain muda.

Saat ini, Persikota menggunakan La
pangan Argo Pantes sebagai tempat pe mu
satan latihan. Prestasi berupa Juara Liga 3 
Re gional Banten Tahun 2019 akan menjadi 
pelecut semangat untuk meningkatkan 
pres tasi di tahun ini. (Achmad Irfan)

petugas untuk menjadi proses pe nataan.
Misalnya saja cat tembok yang sudah 

pu dar, harus dicat ulang. Apalagi, stadion 
ter sebut sudah lama tak digunakan. Oleh 
ka rena itu, penataan harus dilakukan secara 
me nyeluruh. Lalu sistem drainase pun ha
rus dipastikan lancar. Kemudian kursi di 
tri bun penonton agar diatur ulang sehingga 
warga yang menyaksikan pertandingan 
m e rasa nyaman. “Kita targetkan agar sta
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Tujuannya agar lebih meningkatkan 
kesejahteraan petani serta harga yang lebih 
kompetitif. “Konsep yang kini dijalankan 
adalah permakultur. Kita akan optimalkan 
agar dapat dilakukan disetiap RW melalui 
Kampung Tematik dan Kampung Iklim 
yang telah dibentuk,” katanya.

Disisi lain, Pemerintah Kota Tangerang 
saat ini pun telah memiliki Perda Keta
hanan Pangan dan Gizi. Perda yang 
ba ru disahkan oleh DPRD Kota Ta
nge rang tanggal 27 Juli 2020. Pemkot 
terus berupaya dalam penyediaan pangan 
yang cukup. Mulai jumlah maupun mu tu
nya, aman, beragam, bergizi, merata dan 
terjangkau serta melakukan perbaikan 
gizi masyarakat dengan pola konsumsi 
ma kanan yang seimbang dan bernutrisi. 
(Achmad Irfan)

Ketahanan Pangan Kota Tangerang 
Terapkan Konsep Permakultur 

Pemerintah Kota Tangerang secara 
cepat merespon instruksi Presiden 
dengan mengoptimalkan keberadaan 

Kampung Tematik dan Kampung Iklim 
yang sudah terbentuk sejak beberapa tahun 
lalu. Program Tangerang Berkebun yang 
selama ini dijalankan, akan lebih difokus
kan kepada pertanian dan perkebunan 
terpadu melalui pengembangbiakan jenis 
tanaman dan ikan yang dapat dikonsumsi. 
“Kita akan optimalkan peran  Kelompok 
Wanita Tani dalam program ini. Kita 
arahkan untuk dapat memproduksi benih 
tanaman pangan Hortikultura, penerapan 
metode Permakultur hingga urban farm
ing,” kata Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah.

Wali Kota memastikan jika stok keta
hanan pangan di Kota Tangerang saat ini 
masih memenuhi untuk 27 bulan ke depan. 
Untuk menyiapkan ketahanan pangan di 
daerah, Pemkot Tangerang menyiapkan 
dua konsep.

Pandemi yang masih melanda mengingatkan warga untuk selalu disiplin 
dengan menerapkan protokol kesehatan saat aktivitas di luar rumah. 
Pemerintah juga sedang berupaya menjaga ketahanan pangan dalam 
memastikan kebutuhan stok pangan masyarakat terpenuhi.

Konsep pertama adalah  Permanent Ag-
riculture atau permakultur yakni. Konsep 
ini serupa dengan pertanian terpadu dan 
organik, namun memberi penekanan pa
da desain, perencanaan pertanian dan 
integrasinya dengan implementasi berupa 
praktek pertanian. “Karena di Kota Ta nge
rang ada Kampung Tematik maka warga 
bisa memenuhi kebutuhan sayuran mandiri 
bahkan menjualnya,” ujanya.

Konsep ke dua adalah dengan diizinkan
nya membeli langsung kebutuhan pokok 
dari daerah penghasil di wilayah Banten. 

Tange rang masuk dalam zona kuning dan 
ber gerak ke zona hijau.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman
syah mengatakan, reproduction rate saat 
ini tercatat 0,65 atau di bawah satu. Hal 
ini cukup menggembirakan, namun ke

Kota Tangerang Masuk Zona Kuning 
Tetap Waspada, Jangan Lengah
Jumlah kasus Covid-19 di Kota Tangerang terus menurun. Warga 
yang dinyatakan sembuh pun terus bertambah setiap harinya. 
Untuk angka kematian, tak ada peningkatan jumlah yang signifikan.

disi plinan tetap harus dijalankan warga. 
“Ki ta harus tetap waspada dan memastikan 
men jaga diri sendiri agar tak terpapar. 
Jangan lengah dan selalu terapkan protokol 
kesehatan,” ujarnya.

Meskipun saat ini sejumlah  kegiatan 
te lah diberikan kelonggaran, namun se
muanya memiliki panduan protokol ke
se hatan Covid19. Pemkot akan bersikap 
te gas jika ditemukan adanya pelanggaran 
da lam pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, Pemkot saat ini mengga
la kkan operasi Aman Bersama dengan 
me ner junkan seluruh pegawai ke setiap 
wila yah. Warga yang terjaring petugas 
akan langsung diberikan sanksi sosial dan 
didata. Dinas Kesehatan juga terus me la ku
kan pemeriksaan dengan PCR di pusat ke
ramaian. Pembatasan Sosial Berskala Be sar 
yang hingga kini masih diterapkan di Ko ta 
Tangerang adalah bagian dari Upaya Pem
kot untuk tetap mengawasi aktivitas se suai 
prosedur protokol kesehatan. (Achmad Irfan)

KEDISIPLINAN warga dalam mene rap
kan protokol kesehatan saat keluar rumah 
per sentasenya meningkat. Sementara un
tuk wilayah yang masuk dalam kategori 
RW Zona Merah berkurang sejak dite rap
kan pertengahan bulan Juni. Kini, Kota 
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Program Pemulihan Ekonomi Terdampak Pandemi

Bantuan Permodalan UMKM 
Kota Tangerang Tanpa Bunga
Pemerintah Kota Tangerang menyiapkan sejumlah program dalam rangka 
pemulihan bidang ekonomi di tengah pandemi. Sektor UMKM yang menjadi 
kekuatan ekonomi di tengah masyarakat, akan lebih dioptimalkan dengan 
menyiapkan sistem digitalisasi hingga kucuran bantuan pinjaman tanpa bunga.

Wali Kota Tangerang Arief R Wis
mansyah mengatakan, Tangerang 
Emas adalah Program Kerjasama 

Pemkot dengan Bank BJB cabang Kota 
Tangerang terkait akses permodalan atau 
perkreditan tanpa agunan dan tanpa bunga 
bagi Usaha Mikro di Kota Tangerang 
khususnya dengan biaya administrasi 
3 persen dan plafon awal Rp2 Juta. 
Harapannya, UMKM terbantu dalam per
modalan yang sebelumnya tak berputar 
karena terhenti akibat pandemi.

Selain itu, pelaku UMKM juga diberikan 
pelatihan cara mempromosikan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. Era 
revolusi industri 4.0 menuntut setiap 
pelaku usaha harus bersaing di era digital. 

Strategi pemasaran melalui sistem online 
tersebut akan dibantu marketplace seperti 
Tokopedia dan Bukalapak.

“Kita siapkan pelatihan bagi pelaku 
UMKM untuk bisa mempromosikan 
produknya hingga ke level nasional bahkan 
Internasional. Oleh karena itu, kita kerjasama 
dengan marketplace dalam membantu pola 
pemasarannya,” kata Wali Kota.

Upaya lain yang harus dilakukan 
adalah dengan meningkatkan daya beli 
masyarakat agar terjadi transaksi yang 
memberikan peningkatan ekonomi. Mulai 
kembali beroperasinya ojek online, tempat 
usaha  restoran, pusat belanja dan seb
againya adalah bagian dari pemulihan 
ekonomi yang sebelumnya di tutup 

atau dibatasi. Pemkot Tangerang juga 
menyiapkan produk unggulan yang 
dibantu oleh Asosiasi Pengusaha Ritel In
donesia (APRINDO) melalui Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) Republik Indo
nesia untuk promosi di luar negeri.

Kepala Dinas Perindustrian, Per da gangan, 
Koperasi dan UKM yakni Teddy Ba yu 
menuturkan, penyaluran pinjaman di lakukan 
melalui konsep kelompok usaha yang 
dibentuk oleh masingmasing pelaku usaha 
dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Ko perasi dan 
UKM. Target bantuan pro gram ini adalah 
para UMKM atau wira usaha Ultra Mikro 
dan Pemula yang be lum masuk dan kesulitan 
dalam program KUR. Saat ini, baru ada tiga 
kelompok dari tujuh 7 kelompok yang sedang 
proses melengkapi syarat mendapatkan 
pinjaman. Adapun satu kelompok UMKM 
terdiri dari lima hingga 10 orang pelaku 
usaha. “Kita akan melakukan pendampingan 
dari mulai pembuatan kelompok, pelatihan 
hingga mendapatkan bantuan permodalan 
dan pemasarannya. Harapannya, ekonomi 
warga melalui UKM bisa kembali optimal 
seperti sediakala,” ujarnya. (Achmad Irfan)

Dispora Izinkan GOR Selenggarakan Event
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang masih ditetapkan 
hingga 8 Agustus 2020. Perpanjangan yang sudah memasuki tahap ke tujuh 
tersebut menargetkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan proto-
kol kesehatan lebih baik lagi sebagai bagian dari budaya baru dan Adaptasi 
Kebiasaan Baru (AKB).

Meskipun masih masa PSBB, Pe
merintah Kota Tangerang se jak 
tanggal 20 Juli 2020 telah me

long garkan kegiatan masyarakat. Sa lah 
satunya adalah memberikan izin peng
gunaan Gelanggang Olahraga (GOR) dan 
sta dion dalam kegiatan olahraga maupun 
event.

dan perjanjian kepatuhan protokol ke
se hatan bagi pengguna kegiatan event. 
Ke pala Bidang Olahraga pada Dispora yak
ni Ujang Hendra Gunawan mengatakan, 
un tuk kegiatan event olahraga yang di
lak sanakan di GOR dan stadion dibatasi 
jum lah penonton yakni 25 persen dari 
ka pasitas. Lalu, pemain harus membawa 
hand sanitizer sendiri dan membersihkan 
se tiap alat olahraganya sebelum dan se
sudah dipakai. Serta meniadakan proses 
jabat tangan dan selebrasi kemenangan. 
“Bagi pelatih dan official lain yang berada 
di bench harus memakai masker,” ujarnya.

Pembatasan jumlah orang juga ber
laku saat kegiatan latihan olahraga. 
Ke  ber sihan peralatan yang digunakan 
dan penerapan protokol kesehatan wajib 
di la kukan oleh setiap pelaku olahraga. 
Ter kait penggunaan GOR dan stadion, 
Ujang menambahkan Dispora te lah 
menyiapkan formulir dan pandu an aturan 
di dalamnya. 

“Ini demi ke a ma nan kita ber sa ma dan 
menghindari ter ja di nya pa paran Co
vid19,” paparnya. Wali Kota Tangerang 
Arief R Wismansyah mengatakan, pelong
garan kegiatan bu kan berarti masyarakat 
bebas dari Co vid19. 

Melainkan harus menerapkan ke di
siplinan dengan menerapkan protokol 
ke sehatan. Meskipun kasus Covid19 di 
Kota Tangerang sudah alami penurunan, 
bu kan menjadi kelenggahan masyarakat 
de ngan bebas melakukan aktifitas di luar 
ru mah. “Kita harus samasama menjaga 
diri kita dan lingkungan agar tidak terpapar 
Covid19,” ujarnya. (Achmad Irfan)

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
Kota Tangerang yakni Engkos Zarkasyi 
me ngatakan, ada tiga ketentuan dalam 
peng gunaan GOR dan stadion pada masa 
Adap tasi Kebiasaan Baru (AKB). Tertuang 
da lam Perwal Nomor 53 Tahun 2020, Pan
duan Protokol Kesehatan New Normal 
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Olahraga 
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Pembuatan kopi dilakukan dengan 
me tode french press. Sehingga 
ko pi yang dihasilkan menyimpan 

le bih banyak sari alami dari bubuk kopi. 
Se lain itu, pengolahan dengan metode ini 
meng hasilkan aroma yang lebih kuat sari 
ko pinya.

“Press kopi ada yang khusus, karena 
bikinnya dipress. Jadi gak menghilangkan 
aroma biji kopinya. Ini dipertahanin biar 
pelanggan tetap merasakan kopi dengan 
rasa yang alami. Kopinya manual brew 
single origin. Pilihan lainnya ada juga,” 
ungkap pemilik Press Kopi, Ridho Fatul
lah (30).

Kedai Press Kopi menjadi salah satu 
tempat favorit berkumpul dan bercengkra
ma karena lingkungannya yang mempunyai 
kesan homey. Tempat ini berada di selasar 
salah satu rumah yang dikelilingi dengan 
beberapa jejeran pohon besar. “Sebelumnya 
tempat ini adalah lahan kosong yang 
tidak terpakai. Sekarang dimmanfaatkan 
sebagai tempat nongkrong sambil ngopi, 
karena ini strategis tempatnya. Kami juga 
menerapkan saling sapa sama yang kopi, 
ngajak ngobrol,” tambah Ridho.

Setiap hari kedai ini membuka layanan 
selama 6 jam. Meskipun demikian ke dai 
ini bisa menjual sebanyak 50 ge las da lam 
sehari. (Alfian Pratama)

Di pinggiran Jalan H. Baan, 
Kelurahan Poris Pelawad Indah, 
Cipondoh, ada salah satu kedai 
kopi yang selalu ramai dikunjungi, 
yakni Press Kopi. Kedai yang 
dibuka sejak satu tahun lalu ini 
mempertahankan cita rasa original.

Salah satu tujuan pemilik untuk me
buka usaha ini adalah memberikan 
motivasi kepada pemuda untuk 

be rani memulai usaha. Karena mereka 
me yakini bahwa menjadi pengusaha 
ada lah pilihan yang menjanjikan dimasa 
me n datang.

Untuk merangsang pemuda membuka 
usa ha kopi, kedai ini memberikan pelatihan 
se cara gratis. Ini menjadi salah satu upaya 
agar pemuda berani menciptakan sesuatu 
dengan skill yang dimiliki.

Saat ini ada 10 peserta yang mengikuti 
pelatihan membuat kopi di Press Kopi 
setiap hari Rabu. Pelatihan akan dilakukan 
selama 2 jam tentang bagaimana mengatur 
komposisi, teknik, dan pengolahan kopi 
yang baik. “Saat ini yang mengajarkannya 
Petra, barista kami. Dari jam 3 sore sampai 
jam 5 sore. Tujuan pelatihan bisnis ini, biar 
anak muda termotivasi buat buka usaha,” 
papar Ridho.

Untuk saat ini Press Kopi memberikan 
pelatihan teknis membuat kopi saja. 
Sedangkan manajemen pengelolaan kedai 
belum dilakukan. Langkah ini juga menjadi 
salah satu upaya Press Kopi untuk melestri
kan kopi Nusantara. (Alfian Pratama)

Press Kopi 
Pertahankan 
Aroma Alami

Rangsang 
Pengusaha 
dengan  
Pelatihan 
Gratis

“Saat ini yang mengajarkannya 
Petra, barista kami. Dari jam 3 
sore sampai jam 5 sore. Tujuan 

pelatihan bisnis ini, biar anak muda 
termotivasi buat buka usaha.”

“Press kopi ada yang khusus, 
karena bikinnya dipress. Jadi gak 

menghilangkan aroma biji kopinya. 
Ini dipertahanin biar pelanggan tetap 

merasakan kopi dengan rasa yang 
alami. Kopinya manual brew single 

origin. Pilihan lainnya ada juga.”

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Bandara International Hotel Managed by Accor 

Dibekali Sertifikasi Allsafe

dan keamanan untuk seluruh tamu yang 
datang.

“Bandara International Hotel Managed by 
Accor berkomitmen melakukan pe ningkatan 
standar kebersihan selama Covid-19. Sertifi

Bandara International Hotel Manage by Accor Hotel dibekali Allsafe label 
sejak 3 Juli 2020. Sertifikasi ini dari Accor Group dengan melewati proses 
assesment yang ketat. Penilaian dilihat dari kedisiplinan dalam menjaga 
kebersihan pada masa Covid-19.

Favehotel Tawarkan 
Menu Angkringan 

Makanan hotel dikenal dengan har
ganya yang mahal. Namun ber
beda dengan Favehotel Hasyim 

As hari yang mencoba berinovasi dengan 
me nu Angkringan. Menu ini dibanderol 
de ngan harga murah, mulai Rp5 Ribu 
hingga Rp10 Ribu.

Favehotel Hasyim Ashari Tangerang 
me nawarkan sajian Angkringan dengan 
me nu yang terdiri dari nasi ikan asin 
sam bal balado, sate, tahu, tempe bacem, 
hing ga telur puyuh.  Menu ini ditawarkan 
hing ga 31 Agustus 2020.

“Bulan Agustus ini kami ingin menam
pil kan sajian makanan yang berbeda dari 
bia sanya, dengan mengusung tema Ang

kringan. Diharapkan untuk pengunjung 
dapat menikmati cita rasa khas masakan 
Jawa ini,” kata Andriati Kurniasih, Sales 
and Marketing Manager.

Angkringan Favehotel Hasyim Ashari 
bisa dinikmati di Lime Caffe & Bar dengan 
ka pasitas maksimal 10 orang saat pandemi 
Co vid19. Hal ini tetap mengacu pada pro
to kol kesehatan yang telah dianjurkan oleh 
pemerintah. “Kebijakan ini merunut pada 
an juran pemerintah untuk mempersempit 
pe nyebarluasan. Angkringan buka setiap 
hari mulai dari jam 10 pagi hingga jam 5 
sore. Kami mengharapkan sajian baru ini 
da pat dijangkau oleh semua pelanggan,” 
tam bah Andriati. (Alfian Pratama)

kasinya jelas dari yang ter percaya,” ungkap 
Shara Rizky, Director of Sales.

Standar Accor’s Global diperiksa oleh 
Bu reau Veritas, perusahaan kelas dunia 
yang menguji, inspeksi dan sertifikasi ke-
ber sihan. Tujuan sertifikasi Allsafe Label 
adalah untuk memberitahukan kepada se
luruh tamu bahwa standar tersebut sesuai 
dengan protokol kesehatan yang jelas.

Peningkatan kebersihan yang di per
tahankan seperti penyediaan hand sanitizer 
di pintu masuk, meja resepsionis dan res
toran. Kemudian penyediaan tisu untuk 
me nekan tombol lift, dan penyemprotan 
di sinfektan pada seluruh lobby area setiap 
1 jam sekali.

Penyemprotan disinfektan juga dila ku
kan pada setiap kamar yang telah dihuni. 
Pe nyajian makanan berkualitas higienis, 
serta seluruh staff diwajibkan memakai 
mas ker dan face shield. Hal ini menjadi 
bagian dari ketentuan dalam sertifikasi 
All safe Label. (Alfian Pratama)

Allsafe Label Accor merupakan pe ra
turan yang strictest demi menjaga 
stan dar kebersihan dan prosedur 

pe ngoperasian pada setiap bisnis Accor 
Group. Hal ini guna memastikan kesehatan 

Bintang: 3 
Kamar: 112 Room 

Tarif Kamar: 
Rp410.000 -/+ 

Fasilitas: 
Meeting room, 
Lime cafe, Spa, 
Parking area.

Fave 
Hotel  

Hasyim 
Ashari

(021) 39733333 
Jl.KH Hasyim Ashari No.118 
Cipondoh-Tangerang 15148

Bintang: 5
Jumlah Kamar: 

208 Room
Harga Room: 

Rp1,250,000 -/+ 
Fasilitas: 

Kamar, Resto, 
Ballroom, Meeting 
Room, Pool, Spa, 
Airport Transfer,

Bandara 
International 

Hotel 
Managed 
by Accor

(021) 5597777 
Jalan Pror Dr. Sediyatmo KM 2, 

Kota Tangerang, Banten

FOTOFOTO: BANDARA INTERNATIONAL HOTEL MANAGED BY ACCOR 

FOTOFOTO: FAVE HOTEL HASYIM ASHARI
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Eretan merupakan fasilitas penye-
be rangan dari perahu yang ditarik 
meng gunakan seutas tali. 
Fungsinya seperti jem batan yang 
dapat membantu menyeberangkan 
orang dan kendaraan.

Nasib 
Penjaga
Eretan di 
Era Kekinian

Tanggapi 
Hal Mistis 
Biasa Saja

Seperti yang dilakukan Trisno, penye
dia jasa eretan di Neglasari. Setiap 
hari, pria berusia 44 tahun tersebut 

membuka jasanya untuk warga yang ingin 
menyeberang Kali Cisadane.

Perahu kayu yang digunakan Trisno hasil 
swadaya masyarakat sekitar. Mulai sekitar 
tahun 1990an, eretan menjadi sarana yang 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam 
kebutuhan bepergian. Namun sejak sekitar 
tahun 2000, penghasilannya tidak lagi 
seperti dahulu. Sebelumnya, perahu ini 
beroperasi sampai malam hari, bahkan 24 
jam. Kini eretan hanya beroperasi sejak 
pagi hingga sore. Penghasilan dalam 
sehari juga tidak menentu. “Dulu punya 
3 pegawai, karena ramai dan setiap saat 
ada saja. , buka kadang bisa seharian. Tapi 
paling ramai Pagi anak sekolah, orang 
bekerja, macemmacem,” kata Trisno.

Sekarang ratarata penghasilnya Rp50 

Trisno menjadi penjaga jembatan e retan 
sejak tahun 2009 dengan mo dal nekad 
merantau dari tanah ke lahirannya di 

Brebes, Jawa Tengah. Dia mengaku akan 
terus melayani se la ma masyarakat masih 
membutuhkan sa rana penyeberang. Selama 
lebih dari 1 dasa warsa Trisno kerap ditan
yakan oleh mas yarakat  mengenai hal mistis 
yang ada di se kitar. Trisno menganggap 
itu menjadi hal biasa. “Saya sudah biasa 
menanggapi hal seperti itu. Sudah bukan 
hal yang tabu. Ka lau dulu kan ini pinggiran 
kali banyak po hon tinggitinggi. Sekarang 
sudah ra mai, pinggiran kalinya juga sudah 
pada di semen. Jadi udah nggak mistis lagi,” 
kata Trisno.

Menurut Trisno, belum pernah ada kece
la kaan yang diinginkan selama menarik 
eretan. Hal ghoib seperti itu menurutnya, 
hi dup di alam yang berbeda. Selama tidak 
me ngganggu, semua akan berjalan dengan 
lancar. Trisno menganggap untuk hal se perti 
itu bukan menjadi penghalangnya da lam 
mencari rejeki.  “Kalau berangkat dari ru mah 
saya sempatkan berdo’a, dan tidak banyak 
berulah juga. Insyaallah semuanya akan 
berjalan dengan lancar. Karena saya juga 
memang niatnya cari nafkah, biar berkah,” 
tambah Trisno. (Alfian Pratama)

Ribu dalam sehari. Terkadang hanya Rp20 
Ribu jika sedang sepi.  Menurut Tris no, saat 
ini masyarakat yang ingin me nyeberang 
sungai lebih memilih lewat jem batan 
aspal. Hanya jika tujuannya ter lalu jauh, 

jembatan eretan yang jadi pi li han. “Kalau 
yang jauh biasanya pada mi lih jembatan 
eretan,” tambahnya. Tar if untuk jasa satu 
kali menyeberang mengg unakan perahu ini 
adalah Rp2 Ribu. (Alfian Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Wedding Drive Thru jadi upaya jitu 
meng hidupkan kembali bisnis bi
dang pariwisata setelah pandemi 

Covid19. Seperti yang dilakukan Istana 
Ne layan Hotel. Kendaraan yang menjadi 
alat transportasi tamu untuk menemui 
ca lon pengantin menjadi perhatian. Agar 
ti dak terjadi penumpukan kendaraan yang 
bi sa mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Istana Nelayan Hotel punya cara jitu 
da lam menanggulangi hal tersebut dengan 
mem berikan jadwal kedatangan tamu di 
su rat undangan. Tamu pesta  juga dibatasi 
jum lah kedatangannya atau yang turut 
serta. “Pada undangan kita sarankan untuk 
mem berikan informasi jadwal kedatangan 
ta mu bergantian,” kata Awan Sutrisno, 
Sales and Marketing Manager.

Mekanismenya, para tamu datang sesuai 
jam yang telah ditentukan. Selanjutnya ta mu 
akan tetap mengantre pada ken da ra an nya 
masingmasing. Kemudian tetap me ngisi 
buku tamu, dan memberikan am plop e
payment atau pada box yang di sediakan. 
Sedangkan untuk makanan tan pa prasmanan. 
Tamu akan diberikan ma kanan dalam box 
yang telah disiapkan, ser ta souvenir. 

Istana Nelayan sudah beberapa kali me
ngadakan pesta pernikahan drive thru. Sistem 
ini akan diterapkan selama pan demi Covid19 
masih ada di Indonesia. Un tuk biaya paket 
pernikahannya bisa di sesuaikan dengan 
kebutuhan. “Kami juga sediakan paket dengan 
kamar untuk me nginap, WO, bridal, undangan, 
souvenir, hingga decoration entertainment,” 
ujar Awan. (Alfian Pratama)

Menyelenggarakan akad nikah saat 
pandemi Covid19 bukan hal yang 
mudah. Kondisi ini juga diakui 

oleh Kyriad Airport Hotel Jakarta. Namun 
hal itu bisa terwujud jika penyelenggara 
te  tap disiplin dalam menerapkan proto kol 
ke sehatan yang dianjurkan oleh pe me
rin tah. “Saat pandemi seperti ini, su sah 
s ekali memang untuk menggelar aca ra 
akad nikah. Karena pelaksanaan di KUA 
dibatasi. Kyriad Hotel Airport Ja karta me
na warkan Akad Nikah Package,” ungkap 
Heru Siswanto, FB Manager Kyriad Hotel 
Air port Jakarta.

Batasan kerumunan yang telah diten tu
kan oleh pemerintah bisa disiasati jika me
nyelenggarakan akad pernikahan di Kyriad 
Airport Hotel Jakarta. Sebab pengunjung 
akan diatur dengan kapasitas tempat. Ke
mudian ada pengecekan suhu tubuh, peng
gu naan hand sanitizer, dan jarak antar tamu 
akan menjadi perhatian khusus.

Tarif yang ditawaran mulai Rp 3 Juta 
un  tuk 20 orang. Tarif tersebut berikut 
ve  n ue, menginap 1 malam deluxe room, 
ser  ta dekorasi. Calon pengantin sudah da
pat menyelenggarakan akad nikah sesuai 
ke inginan.

Lokasi hotel ini berada di dekat Bandara 
In ternasional SoekarnoHatta Jakarta. 
Ky riad miliki bangunan dengan konsep 
mo dern yang nyaman sebagai pilihan 
tem pat menginap. Fasilitasnya dilengkapi 
ko lam renang outdoor, akses WiFi gratis 
di seluruh area hotel, dan antarjemput ke 
ban dara. (Alfian Pratama)

Kyriad 
Tawarkan 
Akad Nikah 
Saat 
Pandemi 

Ada 
Wedding 

Drive Thru 
di Istana 
Nelayan

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

99 Room
Harga Room: 
Rp 475.000 -/+ 

Fasilitas: 
Grand Ballroom, 
Meeting Room

Istana 
Nelayan

(021) 55654377 
Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, 

Kota Tangerang. Banten

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

165 Room
Harga Room: 
Rp 348.000 -/+ 

Fasilitas: 
Kolam Renang, 
Spa, Brankas

Kyriad 
Hotel 

Airport 
Jakarta

(021) 29869090 
Jalan Marsekal Suryadarma Nomor 1, 
Neglasari, Kota Tangerang, Banten

FOTOFOTO: DOK ISTANA NELAYAN

FOTOFOTO: DOK KYRIAD HOTEL AIRPORT JAKARTA
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Kisah Hermawan Perias Jenazah 

Rela Dibayar Seikhlasnya Penuh Pengalaman Mistis 
Hermawan merupakan pria yang menjadi 

perias jenazah di Rumah Duka Boen 
Tek Bio, kawasan Tanah Gocap, 

Karawaci. Pria berusia 46 tahun ini mulai 
beraktivitas menjadi perias jenazah tahun 2015 
lalu. Kemampuan Hermawan merias jenazah 
didapat dari belajar secara otodidak.

“Saya belajar otodidak karena banyak 
tanya, dan kemauan saja. Kalau merias 
wajah jenazah itu harus melihat foto make 
up orangnya ketika masih hidup. Tidak asal 
saja pakai foundation, bedak, lipstick, atau 
eye liner,” papar Hermawan.

Pria yang akrab disapa Bewok tersebut 
menekuni profesi ini dengan rasa ikhlas, 
tanpa mengharap imbalan. Menurutnya 
hal ini menjadi rangkaian amal ibadah 
sekaligus membantu orang yang sedang 
dalam berduka. “Saya ikhlas membantu 
keluarga yang berduka. Kalau saya kasih 
tarif, malah menambah duka mereka. 
Intinya tidak saya komersilkan. Kalau 

dikasih Seribu Rupiah, atau tidak sama 
sekali pun saya terima,” kata Hermawan.

Hermawan bertahan dengan profesi 
ini karena pernah merasakan kehilangan 
orangorang terdekat secara beruntun pada 
tahun 2014 lalu. Setelah dari situ ia mulai 
melepas pekerjaannya sebagai pegawai op
tik dan mulai membantu kegiatan Yayasan 
Rumah Duka Boen Tek Bio.

Penghasilan bekerja sebagai perias 
jenazah tak menentu. Meskipun demikian, 
Hermawan tetap bersyukur menerima 
rejeki yang ada. Selain sebagai perias 
wajah jenazah, ia juga sesekali dipanggil 
untuk mengurus peringatan hari kematian 
seseorang. “Saya juga dagang peyek, 
dititipin ke warung. Apa saja dikerjakan, 
asal rejekinya halal. Gak takut karena 
rejeki itu gak akan tertukar. Saya pure 
ikhlas. Saya tahu apa yang mereka rasakan 
saat berduka kehilangan seseorang,” 
tambahnya. (Alfian Pratama)

Profesinya sebagai perias je
nazah kental dengan kesan 
mis tis. Hal itu disadari Her ma

wan karena banyak pertanyaan yang 
ditujukan kepadanya. Ketika ditemui 
tim LIVE Magazine ia membagikan 
cerita hal mistis yang di luar nalar 
orang banyak.

“Kalau penilaian horor iya, kembali 
kepercayaan ma singmasing. Paling 
hal mistis gitu saya simpen sendiri. 
Gak disampaikan ke pada keluarga, 
takut menambah kedukaan keluarga. 
Bukannya som bong, tapi intinya 
kalau hal begitu sudah gak mempan,” 
ungkap Hermawan.

Hermawan bercerita pernah me
ngalami kejadian mistis melihat mata 
jenazah yang ada di dalam peti mati 
tibatiba terbuka. Ketika salah satu 
keluarga berselisih pa ham pada saat 
proses men doa kan janazah. “Malah 

sering juga didatengin sama yang 
wajahnya mirip dengan jenazah yang 
saya make up. Ketika saya selesai 
mandi, muncul wajah jenazah itu 
seperti mau mengucapkan terima 
kasih, lalu saya jawab iya, nanti saya 
temani di sana,” katanya.

Hal mistis seperti itu bukan men jadi 
penghalang untuk mengabdi dalam 
kegiatan di Rumah Duka Beon Tek 
Bio. Ada salah satu hal yang pa ling 
ia tak kuasa rasakan ketika mengurus 
persemayaman janazah. Hal ini juga 
yang membuat Hermawan langsung 
tersungkur jatuh.

“Satu hal yang paling saya takutin, 
atau gak kuat liatnya, yaitu mengurus 
jenazah anakanak. Karena saya gak 
tega. Pernah waktu itu mengangkat 
jenazah anak. Tapi setelah ditaruh, 
saya langsung jatuh lemas,” tutupnya. 
(Alfian Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Menu 
Matcha 

Tambah Kenyamanan 
Menginap di Swissbelinn

Novotel Tangerang 

Tawarkan Promo Pay Now and Stay Later 

Protokol kesehatan menjadi perhatian 
di tengah Kebutuhan bepergian 
untuk menyelesaikan urusan saat 

pan demi Covid19. Hal lain yang menjadi 
ala san untuk memilih tempat menginap 
ia lah promo yang diterapkan.

Notovel Tangerang  miliki kedisiplinan 
ten tang protokol kesehatan yang ketat dan 
tarif  bersahabat. Bayar dahulu, menginap 
ke mudian atau Pay Now and Stay Later 

ada lah promo yang kini menjadi perhatian. 
Se bab tamu bisa menginap 2 malam untuk 
2 orang dengan tarif Rp2.326.000.

Tarif tersebut termasuk sarapan, dinner 
dengan hidangan panggangan, be bas memilih 
room di hari selanjutnya, dan diskon 20 
persen restoran. Selain itu, pengunjung juga 
bisa menikmati fa si litas kolam renang, gym, 
hingga spa. Pro mo ini hingga akhir Agustus 

2020. “Tamu bisa membayar terlebih dahulu 
un tuk waktu jadwal urusannya, nanti bisa 
menginap kemudian. Promo ini di ke luarkan 
karena kebutuhan masyarakat ke tika ingin 
menyelesaikan urusan bisnis, ke luarga, 
liburan di tengah pandemi Covid19. 
Keuntungan banyak fasilitas yang di dapat,” 
ungkap Antonius Hermanto, Pu blic Relation 
Novotel Tangerang. (Alfian Pratama)

Bintang: 4
Jumlah Kamar: 

266 Room
Harga Room: 
Rp 704.000 -/+ 

Fasilitas: 
Swimming Pool, 
Gym, Ballroom

Novotel 
Tangerang 

(021) 29679999
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, 

Kota Tangerang, Banten

Pandemi Covid19 tidak menghentikan 
SwissBelinn Airport Jakarta Hotel 
untukterus meningkatkan kualitas 

pelayanan. Kali ini  mereka mengeluarkan 
3 menu terbaru minuman Matcha.

Minuman khas Jepang ini tersedia 
di SwissBistro Restaurant yang akan 
menambah kesegaran ketika menginap.  
Ketiga minuman tersebut ditawarkan 
dengan harga Rp25 Ribu, dengan masa 
promosi sampai Agustus 2020. (Alfian 
Pratama)

Berikut ketiga menunya:

Matcha Latte
Minuman ini diracik dengan kombinasi 

yang pas, antara kopi dan matcha yang 
men jadi satu minuman. Mengantarkan 
ke nikmatan ketika masuk dalam tegukan 
per tama. Cocok menjadi pilihan penikmat 
kopi dengan matcha.

Ice Matcha Tea
Matcha Tea perpaduan antara minuman 

matcha dan teh. Takaran campuran minu
man ini mengeluarkan sensasi kesegaran 
jika dinikmati saat dingin. Bisa juga men
jadi pilihan baru bagi penikmat thaitea.

Ice MatchaChocolate
Cokelat menjadi bahan yang paling 

banyak disukai oleh semua orang. Perpad
uan antara matcha dan cokelat bisa menjadi 
pilihan ketika bosan dengan minuman 
asam. Matcha Chocolate memiliki rasa 
antara manis dan sedikit pahit. 

Bintang: 3 
Kamar: 146 Room 

Tarif Kamar: 
Rp 610.000 -/+ 

Fasilitas: 
Gym, Spa, 

Shuttle to Airport

Swiss-
Belinn 
Airport 
Jakarta 

(021) 29440888 
Jalan Husein Sastranegara, 

Sentra Benda, Nomor 9, Kota 
Tangerang, Banten

FOTOFOTO: DOK NOVOTEL TANGERANG.
SWISSBELINN AIRPORT JAKARTA 
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Jamu Kunyit 
Asam Rengganis

Inovasi 
Racikan 
Bahan 
Alami

Lulusan 
Teknik Mesin 
Jadi Tukang 
Jamu

Minuman tradisional ini diproduksi 
dengan bahan dasar kunyit, asam 
Jawa, dan gula aren yang diekstrak 

menjadi sebuah minuman kemasan. Jamu 
Kunyit Asam Rengganis menggunakan 
bahan alami tanpa cairan pengawet dan 
bahan kimia.

Bahan yang digunakan merupakan ta
naman organik dari Bogor. Kunyit dan 
yang lainnya ditanam dengan tidak meng
gunakan cairan pestisida dan pupuk kimia. 
Hal ini juga yang menjadi nilai kualitas 
Jamu Kunyit Rengganis dipercaya sebagai 
minuman tradisional alami.

“Kami pertahankan pasar dari kualitas 
yang kami punya. Minuman ini murni 
tanpa bahan pengawet apapun. Karena 
masa expirednya gak lama, maksimal 7 
hari dalam suhu dingin. Kalau suhu normal 
1 hari 1 malem sudah tidak layak,” kata 
pembuat Jamu Kunyit Asam Rengganis, 
Hijrah Afiatudin (39).

Racikan ramuan merupakan hasil ino
vasi dengan komposisi yang pas me nye
suaikan lidah bagi orang yang tidak su ka 
jamu. Hampir 80 persen penikmat Ja mu 
Kunyit Rengganis adalah wanita. Mi nu
man ini juga bisa dikonsumsi oleh pria 
untuk menghilangkan bau badan.

Selain itu, minuman ini punya banyak 
man faat lain seperti meningkatkan fu ngsi 
otak, mengurangi rasa sakit men trua si, dan 
meningkatkan daya tahan tu buh. Selama ma
sa pandemi Covid19, penjualan Jamu Ku
nyit Rengga nis bertambah. (Alfian Pra tama)

Indonesia dikenal sebagai negara 
yang kaya ramuan rempah 
tradisional, seperti jamu kunyit 
asam. Jamu masih dipercaya 
sebagai bahan alami yang punya 
banyak manfaat. Hal tersebut 
juga dapat kita peroleh dari Jamu 
Kunyit Asam UMKM Rengganis.

Dalam kurun waktu satu bulan, 
Reng ganis mampu menjual 3.000 
bo tol kemasan 350 Ml. Satu 

Botol dijual dengan harga Rp10 Ribu. 
Ba nyak yang tidak menyangka kalau Ja mu 
Kunyit Asam Rengganis ternyata di olah 
oleh tangan pria yang mempunyai latar 
pendidikan Teknik Mesin. Hijrah Afia-
tudin sebelumnya merupakan pegawai di 
salah satu instansi pemerintahan dan me
me mutuskan untuk memulai usaha pada 
tahun 2007. “Lulusan teknik mesin di 
ITN Malang. Dulu berhenti kerja  karena 
gak sesuai sama karakter, saya lebih suka 
men ciptakan,” kata Afiatudin.

Afiatudin mengaku slelau optimis da-
lam menjalani usahanya. Penjualan dila
kukan baik secara online ataupun offline 
yang dikirim ke beberapa pemesan. Ja mu 
ini sudah memiliki 25 reseller dan 3 pe
gawai. “Kalau pesan biasanya open PO 
perharinya,” tambahnya.

Usaha Jamu Kunyit Asam Rengganis di
produksi di Jalan Bango 4, Kelurahan Cibo
da sari, Kecamatan Cibodas. Produk pilihan
nya adalah Jamu Kunyit Asam, Wedang 
Jahe, serta Beras Kencur. (Alfian Pratama)

Jamu Kunyit 
Asam Rengganis

Instagram @rengganis.office

“Lulusan teknik mesin di ITN 
Malang. Dulu berhenti kerja  

karena gak sesuai sama karakter, 
saya lebih suka men ciptakan.”

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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dengan menghubungi langsung  hotel akan 
mendapatkan penawaran biaya Rp300 Ribu. 
“Ini kesempatan bagi kami membuka peluang 
kepada tamu. Bulan Juli ini tingkat hunian kami 
berangsur membaik. Kami tetap menekankan 
untuk menjaga protokol kesehatan,” kata Sep
tian Widianto, Sales Excecutive.

Secret Deal sudah mendapatkan fasilitas 
kamar tipe superior. Promo ini okupansi 
Grand Horison semakin membaik. Karena 
hotel di Jalan MH. Thamrin Kebon Nanas 

ini terus melakukan inovasi. 
Selain promo Secret Deal, Grand Ho

ri son Serpong menawarkan promo paket 
Akad Nihak dengan harga Rp9,8 Juta un
tuk 50 orang. Pake sudah disertai fasilitas 
pe makaian ruangan 4 jam, 1 kamar su
perior untuk 1 malam, serta dekorasi.  
“Se mua promo merupakan inovasi kami, 
hal ini yang menjadi upaya kami untuk 
me ningkatkan pelayanan,” kata Karyadi 
Eka, Manajemen Hotel. (Alfian Pratama)

Beberapa tennat di Terminal 3 Ban
dara Soekarno Hatta yang dikelola 
oleh PT Sari Coffee Indonesia 

mu lai membuka gerainya saat pandemi 
Covid19. Salah satunya restoran Jepang  
Yoshi noya yang membuka operasional 
pe layanan. 

“PT Sari Coffee mengontrol peraturan 
un tuk dapat memperkuat kedisiplinan ke
pada pelanggan yang takeaway, ataupun 

Tiga Protokol Kesehatan di 
Terminal 3 Bandara Soetta

dine in. Ini jadi peraturan mutlak untuk 
di terapkan di semua tempat,” kata Hary 
Fad riansyah, Tenant Relation & Quality 
Assu rance Specialist.

Hal ini menjadi peraturan yang wajib 
bagi restoran untuk mempersempit pe
nyebarluasan Covid19. Restoran dari Ne geri 
Sakura ini menerapkan 3 proto kol kesehatan 
yang dianjurkan oleh Pe merintah Kota 
Tangerang. (Alfian Pratama)

Horison Grand Serpong Tawarkan Secret Deal

Pandemi Covid19 membuat bisnis 
sektor pariwisata berinovasi agar 
menarik pelanggan. Seperti Horison 

Grand Serpong yang menawarkan paket 
promo room Secret Deal. Tarifnya lebih 
hemat dibanding booking Online Travel 
Agent (OTA).

Jika biasanya pemesanan lebih murah 
saat booking OTA, kini justru berbanding 
terbalik. Pemesanan via OTA ditawarkan 
Rp360 Ribu satu malam. Sedangkan jika 

Greeting Edukasi
Saat pengunjung datang, 

pegawai akan melakukan sapa 
kepada pengunjung untuk 

diberikan informasi dan edukasi 
mengenai pemakaian masker, 

dan tetap menjaga jarak 

Hand Sanitizer
Penyemprotan cairan disinfek

tan dilakukan setiap 3 kali dalam 
seminggu. Kemudian penyedi
aan pencuci tangan atau hand 

sanitizer  saat datang ke tennant 
restoran Yoshinoya

Jaga Jarak
Yoshinoya tetap membuka 
layanan dine in atau bisa 

menikmati hidangan di tempat. 
Namun tetap menjaga jarak 

pengunjung. Simbol silang di 
setiap bangku dipasang untuk 

mengingatkan pengunjung agar 
tidak berdekatan saat menikmati 

sajian.

Horison 
Grand 

Serpong 

(021) 5575 8181 
Jl. MH. Thamrin Jl. Kb. Nanas No.KM 2.7, 

Panunggangan Utara, Kota Tangerang

Bintang: 4
Jumlah Kamar: 

280 Room
Harga Room: 

publish 1.000.000- 
2.500.000

Fasilitas: swimming pool, 
restaurant, fitness center, massage 
& spa, meeting room & ballroom

FOTOFOTO: DOK TERMINAL 3 BAN DARA SOEKARNO HATTA

FOTOFOTO: DOK HORISON GRAND SERPONG
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Sehari 
Bisa Jual 
100 Porsi

Toge Goreng Abah Aming

Pertemuan Toge, 
Oncom, dan Tauco 
yang Menggugah Selera
Kuliner Nusantara memiliki varian unik dan rasa yang 
menggugah selera. Seperti halnya Toge Goreng, makanan 
khas Bogor. Menu ini dapat kita jumpai di area Kantor 
Pemasaran Modernland, Kampung Kelapa, Kota Tangerang.

Toge Goreng (Toreng) atau 
Toge Tauco (Geco) Abah Am
ing sudah lama dikenal oleh 

pecinta kuliner sejak 1988. Abah 
Aming  menggunakan piku lan saat 
mangkal dan melayani pe langgan. 
Rasanya yang asli ma sih menjadi 
alasan kenapa ma kanan tradisional 
Abah Aming ini tetap eksis di 
tengah kuliner ke kinian. Selain itu, 
keistimewaan Toge Goreng Abah 
Aming adalah ba han tambahan on
com yang ma sih dijaga kualitasnya.  
“Saya se lalu diingetin sama Pak 
Aming un tuk menjaga kualitas 
oncomnya. Kadang kalau kualitas 

oncom sedang tidak bagus, disuruh 
me milih untuk tidak berjualan. 
Bum bu kuahnya campuran bahan 
oncom,” kata Amit Saefudin, Pra
musaji Toge Goreng Abah Aming.

Sajian Toge Goreng Abah Am
ing terdiri dari bahanbahan toge, 
mie kuning, oncom, ketupat, da un 
kucai, serta bumbu tauco. Ma
kanan ini miliki cita rasa se_gar 
dengan harga perporsi Rp13 Ribu. 
Har ganya yang bersahabat ter se but 
juga menjadi salah satu alasan Toge 
Goreng Abah Aming ra mai dan 
tetap dipercaya sebagai ma kanan 
tradisional. (Alfian Pratama)

“Kalo Sabtu Minggu bisa 
sampai 120 porsi. Banyak 

juga yang datang dari luar 
daerah, bahkan ada yang 

dari Bogor ka dang.”

Saat Pandemi Covid19 ini, Toge 
Go reng Abah Aming tetap buka 
se perti biasanya. Tempat ini selalu 

ra mai dikunjungi saat jam makan siang 
dan sore. Dalam sehari, Toge Goreng Abah 
Aming bisa menjual 80 hingga 100 porsi. 
Saat makan siang tiba tempat ini ramai 
di kunjungi pegawai dari perkantoran di 
se kitar Kota Tangerag.

Bahan baku yang disiapkan berupa 20 
Kilo gram toge dalam sehari. Sedangkan 
on com dibuat sendiri di rumah sekitar 
30 Kilogram perhari. Semua bahan baku 
yang digunakan dalam kondisi segar untuk 
mem pertahankan kualitas makanan.

“Kalo Sabtu Minggu bisa sampai 120 
porsi. Banyak juga yang datang dari luar 
daerah, bahkan ada yang dari Bogor ka
dang,” tambah Amit. Beberapa youtuber 
dan blogger juga pernah mendatangi. Hal 
ini  yang menjadi cara promosi tersendiri.

Meskipun namanya Toge Goreng, tapi 
cara masak makanan ini direbus. Mak na kata 
Goreng dalam Bahasa Sunda ada lah jelek. 
Berasal dari bahan toge yang dianggap oleh 
banyak orang tidak se bagus sayuran lain. 
Padahal, toge di anggap memiliki banyak 
manfaat seperti kesuburan dan meningkatkan 
imunitas. (Alfian Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Untuk memperingati Hari Kemer de
kaan Indonesia tanggal 17 Agustus, 
Golden Tulip Essential Tangerang 

Ho tel membuka Festival Jajanan Kaki Li
ma. Menu ini tersedia di Branch Restaurant 
Golden Tulip Essential Tangerang Hotel 
se panjang Agustus 2020. “Dalam rangka 
me nyambut bulan yang bersejarah bagi 
Bang sa Indonesia tercinta, Golden Tulip 
Es sential Tangerang menawarkan hal 
yang menarik. Ini menjadi mutu kualitas 
kami kepada tamu yang berkunjung,” kata 
Kurniawan Wisnu Jati, Marketing Com
munication Manager.

Menu yang disediakan ada Sop, Nasi 
Goreng, Mie Goreng, Bakso, Mie Ayam 
dan jajanan lainnya. Jajanan kaki lima 
ditawaran kepada tamu karena makanan 
ini dikenal sebagai salah satu tradisi Indo
nesia.  “Kami menyajikan menu makanan 
dan minuman khas jajanan kaki lima 
Nusantara. Menu Festival Jajanan Kaki 
Lima memperkental kemerdekaan dengan 
harga tidak terlalu mahal,” ujar Kurniawan 
Wisnu Jati.

Festival Jajanan Kaki Lima dibandrol 
dengan harga mulai dari Rp17 Ribu. Selain 
itu, tamu juga bisa menikmati tawaran 
lain seperti pake room Merdeka. Paket 
ini ditawarkan dengan harga Rp345 Ribu 
untuk kamar saja. Sedangkan untuk paket 
Merdeka keluarga dibanderol dengan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UM
KM) di tengah pandemi Covid19 
mengalami perkembangan pesat. 

S alah satunya yakni UMKM Umi Suhada. 
UMKM yang memiliki rumah produksi 
di Cipondoh Makmur ini berencana me
le barkan sayap dengan membuka rumah 

Jajanan Kaki Lima Perkental 
Nuansa Kemerdekaan

Kuliner Umi Suhada 

Berawal dari WA Group, Berencana 
Ekspansi Rumah Makan

harga Rp440 Ribu.
Tamu juga berkesempatan mendapatkan 

voucher gratis menginap di Golden Tulip 
Essential Tangerang dengan mengung
gah foto aktifitas saat berada di hotel. 
Pengunggahan foto bisa dilakukan pada 
media sosial instagram @gtetangerang. 
(Alfian Pratama)

makan.
Berawal dari usaha online melalui 

Whats App (WA) Gruop, Umi Suhada 
be rani meningkatkan usahanya. Res pon 
positif dari pembeli merupakan sa lah 
satu dorongan. Rencana ini diniati k arena 
pemilik mendapatkan kepercayaan pe

Bintang: 3+ 
Kamar: 226 Room 

Tarif Kamar: 
Rp 600.000 -/+ 

Fasilitas: 
Wifi, Swimming 
Pool, Gym, Spa

Golden 
Tulip 

Essential 
Tangerang 

     (021) 02155700899 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 
9 Cikokol, Kota Tangerang, 

Banten

langgan dengan sajian makanan yang 
dikenal enak. “Penjualan selama ini me
ningkat terus. Kami berani membuka 
pe luang akan membuka rumah makan di 
se kitaran Cipondoh. Karena selama ini 
ka lau ada yang mau yah ke rumah,” kata 
Wiwi Widiyanti, pemilik RM Umi Suhada.

Kuliner Umi Suhada diolah dengan ba han 
baku yang segar dan resep sendiri. Me nu 
olahannya terdiri dari Ayam Gepuk, Lele 
Terbang Crispy ,Nila Goreng Tepung, Sa yur 
Kepala Kakap, Sate Ampela Goreng, dan 
Tahu tempe goreng. Harga menunya ber kisar 
antara Rp5 Ribu hingga Rp25 Ri bu.

Saat ini, pemesanan bisa dilakukan de
ngan jasa ojek online Grabfood, dan Go
food. Untuk menyelaraskan usaha, Umi 
Su hada juga kerap memberikan sedekah 
ke pada yang membutuhkan.

“Ada program Jumat bersodaqoh dengan 
mem bagikan nasi bungkus alhamdulillah 
su dah berjalan 2 kali. Untuk jumlah porsi
nya sampai 46 bungkus nasi yang kami 
be rikan langsung kepada anak yatim dan 
kaum duafa. Do’akan saja semoga lancar,” 
tambah Wiwi. (Alfian Pratama)

Umi Suhada

089516780586

FOTOFOTO: DOK GOLDEN TULIP ESSENTIAL TANGERANG FOTOFOTO: RAHMATULLAH
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Budidaya 
Maggot TPST 
Benua Hijau 
Indonesia

Ciptakan Peluang Usaha

Tempat Pembuangan Sampah 
Terpadu (TPST) Benua Hijau Indonesia 
berinovasi dengan budidaya Maggot. 
Bibit Maggot didapat dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 
dan dikelola sejak awal Maret 2020. 

Budidaya dilakukan untuk mengolah 
sampah organik  yang te lah 
dikumpulkan oleh Benua Hijau In

donesia. Sampah organik tersebut sebagai 
pakan maggot untuk berkembang biak. 
Kemudian sisa dari sampah pakan maggot 
dijadikan pupuk organik. “Sampah organik 
setiap hari kita terima digunakan untuk 
pakan Maggot. Ternyata pupuk organik 
sisa dari makannya maggot tersebut lebih 
banyak memiliki kandungan Fosfor. 
Sehingga bisa menghasilkan tanaman yang 

Maggot yang kini telah dibu di da
yakan oleh TPST Benua Hijau 
Indonesia menjadi salah satu 

peluang usaha. Dalam sehari TPST Be
nua Hijau Indonesia mendistribusikan 6 
Ki logram Maggot kepada peternak lele 
di area Kota Tangerang.

Dalam kurun waktu 1 bulan mereka 
telah menjual 180 Kilogram. Maggot 
dijual kepada peternak lele de ngan 
harga Rp6 Ribu. Pilihan pe ter nak 
dengan menggunakan maggot se
bagai pakan lele karena lebih hemat 
di banding pakan pelet. “Maggot me
rupakan salah satu bio konversi sam
pah organik, di sisi lain punya nilai 
ekonomi yang didapat dari hasil jual 
ke pada peternak lele. Karena lebih 
bagus, dan lebih alami unsur hewani. 

Dalam waktu hampir 4 bulan ini su
dah terjual sekitar 700 Kilogram,” 
ka ta Aan.

Selain itu, maggot usia 12 sampai 
15 hari memiliki banyak kandungan 
pro tein, sehingga pertumbuhan ikan 
le le lebih cepat. Jika biasanya peternak 
le le panen dalam waktu 3 bulan dengan 
pakan pelet, maka bisa lebih cepat 
men jadi 1,5 bulan dengan konsumsi 
pakan maggot.

“Kami targetkan distribusi maggot 
sehari 100 Kilogram. Karena ke
untungan dan manfaatnya itu banyak 
mes kipun ini terlihat menjijikkan. Ka
mi berharap dapat mandiri dengan m e
lakukan pembibitan, dan terima kasih 
kepada Dinas Lingkungan Hidup,” 
tambah Aan. (Alfian Pratama)

subur,” kata Aan (40), pengelola TPST 
Benua Hijau Indonesia, 

Maggot yang sudah berumur 12 sampai 
15 hari dijadikan sebagai pakan ikan dan 
burung. Kemudian untuk maggot yang 
umurnya lebih dari itu akan menjadi lalat 
yang difungsikan oleh TPST Benua Hijau 
Indonesia untuk membibitkan kembali. 
“Pertama pembibitan umur 5 hari saja, lalu 
nanti dipisahkan kalau sudah 12 sampai 15 
hari untuk pakan lele, nila, burung juga. 
Di atas umur itu akan menjadi semacam 
kepompong, dia akan mengeras dan siap 
jadi lalat. Nanti akan dipindahkan untuk 
proses perkawinan. Kalau jantan setelah 

kawin mati, sedangkan betina lahiran dulu 
baru mati,” tambah Aan.

Dari hasil 80 persen maggot yang menjadi 
larva akan dijual. Sedangkan 20 persennya 
difokuskan untuk pengembangbiakan 
agar bisa melakukan pembibitan kembali. 
Maggot merupakan larva Black SoldierFly 
(BSF), sejenis lalat dengan ukuran yang 
lebih panjang dan besar. (Alfian Pratama)

“Maggot me rupakan salah 
satu bio konversi sam pah 
organik, di sisi lain punya 

nilai ekonomi yang didapat 
dari hasil jual ke pada 

peternak lele. Karena lebih 
bagus, dan lebih alami unsur 
hewani. Dalam waktu hampir 

4 bulan ini su dah terjual 
sekitar 700 Kilogram.”

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Paket Isolasi NuniaInn Fasilitasi Tamu ke Luar Negeri

Pandemi Covid19 menekan bisnis 
sek tor pariwisata untuk berinovasi 
me ning katkan okupansi. Seperti Nu

niaInn Ban dara Aeropolis yang mem be rikan 
Pa ket Isolasi untuk tamu yang ingin ke luar 
ne geri dengan rapid test terlebih da hulu.

Salah satu syarat administrasi untuk be
pergian ke luar negeri adalah melampir kan 
dokumen hasil rapid test. NuniaInn me

nawarkan tarif Rp250 Ribu untuk deluxe 
room sebagai ruang isolasi.

“Karena H1 kalau mau bepergian ha rus 
isolasi diri. Gak boleh keluar kamar se belum 
rapid test, untuk menunggu hasilnya selama 
satu hari. Paket ini dikeluarkan agar bisa 
memfasilitasi tamu ke luar negeri,” kata 
Ratih Tri Wantini, Sales Marketing Manager.

Untuk tipe kamar klasik dengan ukuran 

12 Meter persegi ditawarkan dengan tarif 
Rp225 Ribu permalam. Sistem sterilisasi 
untuk menjaga kesehatan juga di terapkan 
ketika check in. “Tamu bakal di cek suhu 
tu buh nya di lobby. Buat nanti yang me
nginap selama masa sebelum pem be
rang katan ke luar akan diperhatikan ketat 
protokol kesehatannya,” tambah Ratih. 
(Alfian Pratama)

Bepergian atau sekedar menyelesaikan 
urusan pekerjaan menjadi tuntutan 
untuk mencari tempat penginapan 

yang nyaman. Seperti di Allium Hotel 
Tangerang yang bisa jadi rujukan. Selain 
design bangunan yang artistik, ada alasan 
lain yang bisa mendukung tempat ini 
sebagai pilihan menginap, yakni ;

1. Paris Lyon Cafe
Tempat yang ada di selasar restoran 

ini menjadi favorit saat menikmati ma
ka nan ataupun bersantai. Tersedia ruang 
in door dan outdoor yang menjadikan 
ke san santai lebih nyaman dinikmati. 
 
2. Thematic Meeting Room

Allium merupakan hotel berbintang 
4 yang miliki thematic meeting room. 
Terdapat 12 meeting room dengan nama 

Bandara yang ada di dunia. Ruangan 
dilengkapi dekorasi wallpaper sesuai 
dengan ciri khas bandara di masingmasing 
negara.

3. Green Hotel se-Banten
Allium Tangerang Hotel dinobatkan 

se bagai Green Hotel seProvinsi Banten 
pa da Februari 2019 lalu. Allium Hotel 
Ta ngerang juga menerapkan program ra
mah lingkungan lanjutan yang bernama 
Fu tureFriendly Campaign.

4. Akses Strategis
Akses Bandara SoekarnoHatta mudah 

dengan railink kereta Bandara. Berlokasi 
di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang 
memudahkan tempat ini dekat dengan 
pemberhentian kereta Bandara di stasiun 
Batuceper. (Alfian Pratama)

Pilih Menginap di 
Allium Tangerang Hotel

4 Alasan 

Nuniainn 
Bandara

     (021) 021 222 525 29
Aeropolisresidence 2, 

Jl. Marsekal Suryadarma, 
Neglasari, Tangerang, Banten.

Bintang: 2 
Kamar: 83 Room 

include lsg 
Tarif Kamar: 

Rp 220.000 -/+ 
Fasilitas: Fullllamunitis, Aern & 

herdrayer Add fasilitas only extracharge 
15.000 (Shutleonly drop toairportevery 1 

hourswiming pol & Gym)

Bintang: 4
Jumlah Kamar: 

266 Room
Harga Room: 
Rp 704.000 -/+ 

Fasilitas: 
Swimming Pool, 
Gym, Ballroom

Novotel 
Tangerang 

(021) 29679999
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, 

Kota Tangerang, Banten

FOTOFOTO: DOK NUNIAINN BANDARA

FOTOFOTO: NOVOTEL TANGERANG 
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Kebutuhan bahan pangan di 
perkotaan, berbeda dengan di 

desa yang harganya lebih murah 
dan terjangkau. Hal tersebut 

yang menjadi alasan warga Kota 
Tangerang heboh. Makanan soto 

ini viral karena harga Rp5 Ribu  
dianggap masuk akal.

Soto 
Rp5 Ribu 

di Kota 
Tangerang 

Viral

Soto Daging Sapi Mbah Man yang b e  
rada di Jalan Prambanan, Kara waci 
Kota Tangerang tersebut ramai di  da

tangi pembeli saat sarapan pagi. Sotonya 
dibuat dalam satu mangkuk kecil dan 
dijual murah karena untuk porsi makan 
sa rapan.

“Soto Daging Sapi Mbah Man dibuat 
mu rah karena memang untuk porsi sarapan 
pa gi. Ke dua, kami juga jual murah karena 
ti dak apaapa untung sedikit, asal ingin 
lan  car saja dagangnya. Biar semuanya jadi 
ber  kah,” ungkap Martono (41), pemilik 
So  to Daging Sapi Mbah Man.

Tempat ini pertama kali dibuka pada 
De sem ber 2017. Saat itu Istri Pemilik 
Soto Daging Mbah Man mempromosikan 
dagangan cara mengundang teman teman
nya. Bahkan waktu itu rela di gratiskan de
mi mendapatkan kesan per tama yang baik.

“Waktu itu kita undang temanteman 
untuk datang, banyak yang kasih kesan 
bagus. Mungkin dari mulut ke mulut juga 
sampai ke yang lain. Setelah ini kami 
berencana akan membuka cabang kalau 
memungkinkan tetap di pinggiran jalan 
saja agar harganya stabil segini,” katanya.

Soto terdiri dari Kuah bening, nasi, iri
san daging, toge, dan daun seledri. Jika 
ingin menambahkan lauk lainnya ada 
satesa tean dengan harga Rp2 Ribu. Tempe 
de ngan harga Rp1.000 juga tersedia di 
meja. (Alfian Pratama) 

Soto Daging Mbah Man mulai di  buka 
sejak jam 5 pagi sampai jam 10 siang. 
Selama 5 jam itu, da gangan nya terjual 

hingga 500 porsi mangkuk. Ba tas waktu 
berdagang tersebut karena tem pat nya di 
depan jejeran ruko yang akan buka pada 
siang hari.

Meskipun demikian Martono mampu 
men jual dengan porsi yang banyak. Bah
kan jika hari Sabtu dan Minggu, sekitar 
800 porsi mangkuk laku terjual. Daging sa
pi yang dibutuhkan sebagai bahan uta ma
nya sekitar 5 hingga 12 Kilogram perhari.

“Hari biasa saja dengan total karyawan 
mencapai 7 orang kadang kami keteteran. 
Apalagi kalau hari Sabtu dan Minggu suka 

pada antri buat nunggu. Karena emang 
makanan ini menurut mereka porsinya pas 
buat sarapan,” papar Martono.

Mangkuk kecil dengan diameter sekitar 
30 Centimeter membuat makanan ini pas 
se bagai santapan sarapan pembeli. Soto 
Da ging Mbah Man mengikuti resep mbah 
yang ada di Solo, Jawa Tengah. Resep ke
tu runan tidak diubah, masih sama dengan 
anj uran Soto Daging buatannya.

“Saya gak kurangin resep dari si Mbah, 
ra sanya tetep sama. Ibaratnya kalau ha rus
nya pakai 3 butir bawang putih, kita akan 
tetap pakai 3 butir, tidak dikurangin jadi 
2. Alhamdulillah lancar sampai saat ini,” 
tu kasnya. (Alfian Pratama)

Lima Jam Dagang Laku 500 Porsi

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Disiplin Protokol Kesehatan

Cashless Payment 
Jadi Upaya Ibis Style
Tingkatkan Kewaspadaan

Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru, 
Grand Soll Marina Hotel Tangerang 
disiplin terapkan pro tokol kesehatan. 

Hal ini menjadi bukti keamanan tamu agar 
terhindar dari pandemi Covid19. 

Aspekaspek yang jadi perhatian yakni 
pengecekan suhu tubuh, mengarahkan 
tamu untuk menggunakan hand sanitizer 

yang telah disediakan, serta melakukan 
proses check in dan check out dengan 
penerapan physical distancing.

“Kami melakukan penambahan SOP 
yang menekankan aspek keamanan serta 
kesehatan tamu dan karyawan hotel. Setiap 
sudut yang berpotensi menjadi pegangan 
juga akan rutin dilakukan penyemprotan 

Uang tunai menambah kemungkinan 
penyebarluasan Covid19. Untuk 
mengantisipasinya, Ibis Style mem

ber lakukan pembayaran digital, atau cash-
less payment.

Pemberlakukan cashless payment di
la kukan pada pembayaran kamar.  Ibis 
Style juga menerapkan pemesanan menu 
ma kanan dengan scan barcode. “Kami juga 
menerapkan phsycal distancing di seluruh 
area hotel dengan  sign di beberapa sudut 
hotel,” kata Bella Nova Tobing, Excecu
tive Secretary.

Sertifikasi Allsafe juga berguna untuk 
me yakinkan tamu bahwa Ibis Style me
rupakan pilihan tempat aman untuk 
me nginap. Label Allsafe merupakan ser
ti fi kasi dari Accor Group dengan imple-
men  tasi assesment yang ketat.

“Hotel kami juga sudah bersertifikat 
All safe yang menandakan hotel aman un
tuk stay para tamu kami. Allsafe adalah 

audit dari Accor untuk penerapan protocol 
Covid19 prevention,” tambah Bella saat 
ditemui tim LIVE Magz. (Alfian Pratama)

cairan disinfektan,” ungkap Tyo, Public 
Relation.

Untuk sterilisasi juga dilakukan pada 
kamar saat setiap check out tamu, sehingga 
lebih aman untuk ditempati. Ini menjadi 
langkah preventif Grand Soll Marina Hotel 
Tangerang dalam meningkatkan keamanan 
kesehatan bagi tamu. “Selain itu, Grand Soll 
Marina Hotel Tangerang melakukan inovasi 
pada menu a la carte serta menu breakfast. 
Sudah siap,” tambah Tyo. (Alfian Pratama)

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

251 Room
Harga Room: 

Rp 746.715 Nett 
Include. Breakfast 

(bottom price)

Ibis Styles 
Jakarta 
Airport 

(021) 2932 7777 
Jl. Raya Bandara Soekarno-Hatta, 

RT.002/RW.004, Rawa Bokor, 
Benda, Kota Tangerang, Banten

Fasilitas: gym, spa, 
swimming pool, restaurant

Jumlah Kamar: 
149 RoomGrand Soll 

Marina 
Hotel 

Tangerang

(021) 80820966
Jl. Gatot Subroto KM 5,3 

Gandasari, Jatiuwung, 
Tangerang 15137, Banten

Fasilitas: 
Swimming pool, VIP 
Lounge, Ballroom, 

Meeting Room Gym

FOTOFOTO: IBIS STYLES JAKARTA AIRPORT 
.

FOTOFOTO: GRAND SOLL MARINA HOTEL TANGERANG
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Tren 
Sepeda 
Tingkatkan 
Penjualan

Tren ini menjadikan sebuah keuntungan 
bagi para penjual dan bengkel 
sepeda. Peningkatan penjualan ini 

juga berdampak pada salah satu penjual 
sepeda bekas di Jalan H. Jali, Kelurahan 
Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota 
Tangerang.

“Kalau biasanya yang datang hanya ser
vice saja, sekarang sudah ada yang minta 
mau bikinin. Semua banyak yang pesan. 
Tapi ada juga yang beli frame saja, jadi 
mereka rakit sendiri. Syukur saja, karena 
usaha juga sambil ngelas setiap hari juga,” 
ungkap Alexon, pengusaha sepeda bekas.

Kenaikan penjualan yang signifikan 
ini karena penerapan masa PSBB yang 
membuat intensitas kegiatan menurun 
di tengah pandemi Covid19. Kenaikan 
penjualan ini bisa mencapai 100 persen 
dari semula sebelum pandemi. 

Tren ini juga berdampak pada komunitas 
yang kini anggotanya bertambah. Salah 
satunya Komunitas Penggowes Cepat Lelah 
(Pencela) Taman Cibodas yang mengakui 
hal ini sebagai salah satu tren yang positif. 
“Kalau dibilang tren, memang iya. Karena 
pandemi Covid19 memaksa masyarakat 
buat nambah kegiatan. Alhasil penjualan di 
toko atau bengkel sepeda jadi ramai di mana
mana, karena positif juga,” kata Robi (28), 
Ketua Pencela. (Alfian Pratama)

Pandemi Covid-19 membuat 
masyarakat menambah 
kegiatan olahraga bersepeda 
untuk meningkatkan imuni-
tas. Hal ini juga terlihat dari 
beberapa daerah yang ramai 
setiap pagi, sore dan malam 
dengan kegiatan bersepeda.

Pengepul 
Sepeda Bekas 
Banjir Order 

Penjual sepeda bekas kini meraup 
ba nyak keuntungan karena ber tam
bahnya penjualan. Jika sebelumnya 

tren Sepeda Lipat (Seli) hits, kini Sepeda 
Mi nion yang menjadi tren. Seperti Alexon, 
pen jual sepeda bekas yang bisa menjual se
peda mencapai 7 sampai 6 unit dalam se hari.

Sepeda Minion yang dijual dalam kea
daan bekas ataupun restorasi, semua ter
gantung permintaan pembeli. Jika hanya 
fra menya saja, Alexon menjual dengan 
har ga Rp300 Ribu sampai Rp1 Juta. Se
dangkan full restorasi bisa mencapai Rp2 
Juta sampai Rp6 Juta. 

“Satu Frame Minion ada yang  asli Je
pang, bisa bongkar pasang framenya tan pa 
laslasan. Sekarang sedikit keteteran ma
ka nya kalau ada yang mau service kalau 
bi sa dilayani, tergantung yang datang,” 
ka ta Alexon.

Penjual yang juga memiliki usaha las 
listrik tersebut mendapat bahan frame 
dari daerah Lampung. Dalam sebulan, 
Alexon menerima 30 frame dari daerah 
yang dikirim dengan truk. Semua bahan 
yang diterima merupakan sepeda jaman 
dulu dari pelosok daerah.

“Ada Kawan saya kenalan di daerah Lam
pung yang menerima atau mencari ba han 
bekasnya. Nanti saya jual di sini, atau online. 
Kalau barang yang baru da tang biasanya 
cepat jualnya karena banyak pi lihan, mereka 
bisa bebas,” katanya. (Al fian Pratama)

“Kalau biasanya yang 
datang hanya service saja, 
sekarang sudah ada yang 
minta mau bikinin. Semua 

banyak yang pesan. Tapi ada 
juga yang beli frame saja, 
jadi mereka rakit sendiri. 

Syukur saja, karena usaha 
juga sambil ngelas setiap 

hari juga.”

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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Hal ini juga yang menjadi acuan 
masyarakat agar bisa tetap aman 
dan dengan lancar melaksanakan 

kegiatan perlombaan. Hal itu juga disadari 
oleh sejumlah Karang Taruna di Kota 
Tangerang. Selektifitas perlombaan dipilih 
agar menambah keamanan.

“Kayaknya bakal jadi kebiasaan baru, 
pasti canggung juga. Tapi karena mem
perkental kemeriahan saat perlombaan 
ini juga harus dilaksanakan. Pemilihan 

perlombaan juga disesuaikan sekiranya 
yang terlalu dekat seperti panjat pinang 
ditiadakan,” kata Septian Andrianto, 
Ketua Penyelenggara Perlombaan di RT01 
RW10, Tanah Tinggi, Tangerang.

Selain itu, jarak penonton yang ikut 
memeriahkan juga akan diatur dengan 
simbol silang. Pemasangan tali sebagai 
pembatas, penggunaan hand sanitizer 
sebelum perlombaan, pemakaian masker, 
dan pengecekan suhu tubuh.

“Kami sudah mempersiapkan perlom
ba an apa saja yang dilaksanakan. Panitia 
akan bekerja lebih ekstra. Semoga ini juga 
jadi perhatian buat masyarakat lain yang 
tetap mau mengadakan perlombaan 17 
Agustusan,” kata Septian.

Kebiasaan baru pada tahun ini tentu 
akan membuat panitia penyelenggara 
perlombaan untuk disiplin memperhatikan 
protokol kesehatan. Waktu penyelenggaraan 
perlombaan juga akan dibatasi sampai 
siang hari. (Alfian Pratama)

Kebiasaan Baru 
Lomba 17 Agustus 
Fenomena pandemi Covid-19 
membuat masyarakat harus 
berikan jarak aman perlombaan 
agar tidak terpapar Covid-19. Pro-
tokol kesehatan yang dianjurkan 
juga menjadi perhatian penuh jika 
harus mengadakan perlombaan 
di setiap daerah.

Aneka Makna 
Lomba 17 Agustusan

3. Egrang
Egrang merupakan perlombaan ke_ce

patan dengan menggunakan bambu yang 
tinggi. Peserta harus menaiki dan berlari 
sam pai garis akhir dengan menjaga ke
seimbangan agar tak jatuh. Perlombaan 
ini sebagai ungkapan ejekan kolonialisme 
Be landa yang terkenal dengan postur tu
buh jangkung. 

4. Panjat Pinang
Lomba Panjat Pinang merupakan lomba 

yang mengharuskan peserta memanjat 
untuk mendapatkan hadiah yang tersedia 
di ujung tiang. Untuk mempersulit peserta, 
batang pinang dilumuri oli, ataupun 
minyak. Lomba ini menjadi simbolisasi 
perjuangan bangsa Indonesia untuk 
mendapatkan kemerdekaan dan hidup 
yang layak. 

5. Tarik Tambang
Lomba ini dilakukan dengan berke

lom  pok. Peserta harus mengadu ke ku
atan de ngan lawan untuk menarik tali 
tambang yang disediakan. Makna 
lomba ini adalah ni lai kebersamaan 
untuk saling bergotong royong 
meraih kemenangan pada jaman 
penjajahan. (Alfian Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.

Tanggal 17 Agustus 1945 diperingati 
sebagai Hari Kemerdekaan Indo
nesia. Untuk memperingati hari 

ter sebut, masyarakat Indonesia kerap me
ngadakan berbagai macam perlombaan 
me narik. Perlombaan dimaknai sebagai 
sim bol kemenangan pada masa perjuangan. 
Se tiap lomba punya makna tersendiri.

1. Makan Kerupuk
Dalam perlombaan ini, peserta 

harus menghabiskan makanan 
1 buah kerupuk yang digantung 

pada tali. Juara diambil dari 
waktu tercepat menghabiskan 

ke ru puk. Tradisi lomba makan 
kerupuk berasal dari keadaan rakyat 

Indonesia. Kerupuk men jadi bagian 
dari laukpauk yang men jadi simbol 

pangan.

2. Balap Karung
Perlombaan ini mengharuskan 

peserta untuk melompat meng gu
nakan karung goni. Peserta terce
pat adalah juaranya. Simbolisasi 
per lombaan ini karena kea daan 
eko nomi rakyat Indonesia yang 
b uruk dengan mengenakan pakaian 
ka rung goni.
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pas untuk kemudian dibentuk 
dan diisi dengan gula merah

• Ambil sedikit adonan, pipih
kan, dan beri sedikit gula merah 
yang sudah disisir sebelumnya. 
Tidak usah terlalu banyak agar 
nanti ketika direbus tidak me
luber keluar

• Bentuk adonan menjadi bola
bola

• Ulangi poin 6 dan 7 hingga 
adonan habis

• Rebus 1 Liter air, tunggu 
hingga mendidih

• Masukkan klepon yang sudah 
dibentuk. Tunggu hingga kle
pon mengapung

• Sembari menunggu klepon 
matang, siapkan parutan 
kelapa. Campur parutan kelapa 
dengan gula pasir dan garam 
secukupnya. Sisihkan

• Tiriskan klepon yang sudah 
mengapung. Lalu gulingkan 
atau taburi klepon dengan pa
rutan kelapa.

• Klepon siap disajikan. Lebih 
enak dimakan selagi masih 
hangat.

Berikut resepnya: 

Bahan :
•  Tepung beras ketan 250 Gram
• Tepung beras 50 Gram
• Air mineral 1350 Ml
• Daun pandan secukupnya
• Garam 1 sdt
• Kelapa buah, parut kemudian kukus
• Gula merah secukupnya, sisir halus
• Gula pasir 3 sdm

Cara membuat :
• Siapkan wadah bersih untuk men

guleni adonan
• Daun pandan yang sudah dibersihkan 

kemudian blender dengan 200 Ml 
untuk dijadikan pewarna alami. 
Sisihkan 

• Masukkan tepung beras ketan, 
tepung beras, dan garam. Aduk 
hingga tercampur sempurna. Tuang 
sedikit demi sedikit air pewarna, 
tuang sambil terus diaduk

• Kemudian tuang sedikit demi sedikit 
air mineral 150 Ml, tuang sambil 
terus diaduk. Jika adonan dirasa 
sudah cukup kental maka tidak perlu 
ditambahi air. Aduk hingga adonan 
hinggamencapai kekentalan yang 

Resep Klepon

Kue klepon menjadi perbincangan hangat dan viral di media sosial.  
Makanan ini sangat nikmat dihidangkan dengan secangkir kopi. Kue 
klepon merupakan makanan berbentuk bulat berwarna hijau, dan 

ditaburi kelapa parut pada bagian luar. Makanan ini di dalamnya terdapat 
gula merah yang pecah di mulut saat digigit. (Alfian Pratama)

Kebutuhan keluarga dalam mencari 
tem pat tinggal rumah menjadi hal 
penting untuk dapat menjaga ke har

monisan. Untuk membeli rumah yang ideal 
dan terhindar dari penipuan, ada baiknya 
me m perhatikan hal ini ;

Periksa Reputasi
Sistem informasi ini Sistem Informasi 

Pengembang (SIRENG) merupakan aplikasi 
pengecekan Akreditasi dan Registrasi Asosia
si Pengembang Perumahan serta Sertifikasi 
dan Registrasi Pengembang Perumahan 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018.

Legalitas Tanah 
Cek status HGB dari tanah di perumahan 

ter sebut langsung ke Dinas Pertanahan 
se tempat. Langkah selanjutnya adalah me
mas tikan asal muasal HGB yang digunakan 
pe ngembang. Ada dua kategori HGB yaitu 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan 
Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HGB yang 
be rasal dari tanah yang dikuasai negara relatif 
le bih aman dalam unsur legalitas.

Jangan Bayar DP Sebelum Disetujui
Membeli rumah KPR pasti akan diawali 

de ngan membayar Down Payment (DP). Da
na ini dibayarkan langsung konsumen kepada 
pi hak pengembang. Sementara bank akan 
mem bayarkan sisa dana pembelian kepada pe
ngembang yang kemudian Anda cicil me lalui 
KPR. Tapi ingat, tidak ada jaminan pe ngajuan 
KPR Anda akan disetujui bank. Bah kan meski 
pengembang sudah terikat ker jasama dengan 
bank tersebut. (Alfian Pratama)

Tips Beli Rumah 
No Tipu-tipu

TIPS

Tahukah
Kamu?

Text: Alfian Pratama
Foto: Rahmatullah

Android
•	 Chipset	tertinggi	Quallcom	Snapdragon	865,	Mediatech	

Helio	P90,	Kirin	990,	Exynos	990

•	 Akselerasi	pemakaian	lebih	bebas	gunakan	aplikasi

•	 Ada	iklan	muncul	

•	 Baterii	tertinggi	6000	Mah

•	 Support	Multi tasking dual	window

•	 Cocok	untuk	kebutuhan	daily	driver	profesional	dan	gam-
ing	karena	baterai	lebih	tahan	lama

•	 Dynamic	AMOLED	2X	capacitive	touchscreen

•	 Support	Charging	50	W

•	 Camera	Android	dibekali	megapixel	yang	tinggi	mencapai	
108	Megapixel,	namun	lebih	unggul	ios.

Head to Head 
Android Vs Ios

Ios
•	 Chipset	tertinggi	Apple	A13	Bionic

•	 Akselerasi	pemakaian	terstruktur	

•	 Tidak	ada	iklan	yang	muncul

•	 Baterai	tertinggi	3.969	Mah,	setara	4500	Mah	android	
chipset	tertinggi

•	 Single	Window

•	 Kebutuhan	Profesional,	support	gaming	tapi	lebih	baik	
android	karena	kapasitas	batrei	yang	lama

•	 Tampilan	elegant

•	 Display	Super	Retina	XDR	OLED	capacitive	touchscreen

•	 Camera	 Ios	 lebih	 unggul	 dibanding	 android,	 karena	
mes	kipun	dibekali	 dengan	megapixel	 yang	 kecil,	 tapi	
ke	mampuannya	 lebih	maksimal.	 Stabilizer	 video	 lebih	
smooth	dibanding	android,	dynamic	frame	lebih	smooth.	
(Alfian	Pratama)
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Pahlawan masa penjajahan 
banyak mewariskan jejak 
perjuangan saat merebut tanah 
kelahiran dari kolonial Belanda. 
Seperti Kue Cemon dan Uli Gupak. 

Kue Cemon dan Uli Gupak merupakan 
salah satu makanan pengganti nasi 
bagi pejuang Tangerang di jaman 

Nyimas Melati sekitar tahun 1920an.
“Kue Uli Gupak dan Kue Cemon untuk 

makan pasukan para pajuang zaman Ny
imas Melati. Karena lahan padi direbut 
Belanda. Dulu tanam singkongnya di 
pesisir Kali Cisadane biar gak kelihatan 
penjajah. Saya generasi ke tiga yang 
mewariskan kue ini dari kakek,” ungkap 
Hasanah (64), pembuat kue. 

Makanan yang terbuat dari singkong ini 
menjadi makanan pokok pengganti nasi. 
Dengan bahan tambahan kelapa parut 
sebagai serbukn dan gula merah sebagai 
kuah kincanya.  “Kue pejuang ini jauh 

lebih kuat ketahanannya daripada nasi. 
Makan satu bisa gak lapar seharian. Ini 
untuk persiapan pasukan seharihari atau 
saat mau persiapan perang. Makanya ada 
yang sebut kalau dulu ini nasi makanan 
para raja,” tambah Hasanah.

Kue ini berwarna kuning susu yang 
melambangkan arti kemuliaan. Sedangkan 
gula merah dan kelapa parut yang berwarna 
putih melambangkan bendera Merah Putih 
Indonesia. Jika digabungkan maknanya 
yang berarti kemuliaan di tanah Nusantara 
Indonesia.

Sekilas dari tampilan makanan ini seperti 
kue getuk, tapi yang membedakan adalah 
cara penyajiannya. Cara membuat Kue 
Cemon ditumbuk dengan menggunakan 
kayu sampai halus, dibentuk menjadi jajar 
genjang. Kue ini dinikmatinya dengan 
kuah kinca yang terbuat dari gula merah.

Sedangkan Kue Cemon diparut ter le bih 
dahulu sebelum dikukus, se hingga ben
tuknya terlihat seperti ser pi han yang meng
gumpal. Kue ini bia sa ditaburi dengan pa ru
tan kelapa pa da bagian atasnya. Kedua kue 
ini su dah jarang ditemui. (Alfian Pratama)

Keluarga Turunan Betawi 
Lestarikan Makanan Tradisional

Kue Cemon dan Uli Gupak 

Makanan Pejuang 
Zaman Nyimas Melati

Kue ini familiar zaman masa pen 
ja ja han dan dikenal se ba gai 
makanan khas Betawi. Ma kanan 

ini sudah ja rang ditemui di Ta ngerang. 
Namun ma sih ada salah satu keluarga di 
Kelurahan Juru mudi Baru, Kecamatan 
Benda, yang ma sih melestarikan.

“Ada generasi terdahulu yang mem
per ta hankan kue ini, tapi itu terbatas. Ada 
juga generasi sekarang itu kue tra di sio
nal. Masih ada juga yang belajar, tapi 
ja rang. Karena memang sudah banyak 
ja janan yang baru, tapi bahannya gak 
alami pe war na,” kata Hasanah.

Kue ini dijual dengan harga yang 
murah, yakni Rp2 Ribu. Biasa dijual 
pada untuk pesanan perusahaan 

“Kue Uli Gupak dan Kue Cemon 
untuk makan pasukan para pajuang 
zaman Nyimas Melati. Karena lahan 

padi direbut Belanda. Dulu tanam 
singkongnya di pesisir Kali Cisadane 

biar gak kelihatan penjajah. Saya 
generasi ke tiga yang mewariskan 

kue ini dari kakek.”

Kue Cemon & Uli Gupak

081280301261

maupun instansi pemerintah. Dalam 
waktu sehari, produksi kue ini 
menghabiskan sekitar 20 Kilogram 
singkong.

Kue Cemon dan Uli Gupak dibuat 
se tiap pagi oleh pasangan suami istri 
Ha sanah dan Kholid Gunawan. Ma
ka nan ini dibuat ketika ada pesanan, 
ka rena masa ketahanan kadaluarsanya 
ha nya 1 hari saja dengan suhu nor
mal. Namun bisa tahan dalam waktu 
se minggu jika masuk pada mesin 
pen dingin.

Kue ini sangat cocok untuk di
nik mati dengan kopi dan lembut 
ke t ika dikunyah karena dibuat dari 
sing kong pilihan. Bahan singkong 
yang mempunyai kulit tebal dipilih 
se bagai bahan utama yang dipastikan 
tidak mempunyai serat terlalu ba
nyak. (Alfian Pratama)
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Berdiri pada tahun 1978, masjid ini 
juga kerap menjadi destinasi wi sa ta 
religi untuk berziarah oleh mas

yarakat luar daerah. Design mengikuti 
ciri arsitektur zaman Baroque, tetapi ada 
ju ga yang sangat mirip dengan arsitektur 
May a dan Aztec.

“Banyak yang datang ke sini buat foto 
doang, karena bangunannya unik. Katanya 
ka yak di Italia. Tapi ada banyak juga 

Opsi Wisata Religi Saat Pandemi
Nurul Yaqin atau familiar dengan nama Masjid Pintu Seribu merupakan salah satu 
destinasi wisata di Periuk Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang. Masjid ini memiliki 
gaya estetika dengan sentuhan design seperti bangunan yang ada di Roma, Italia.

“Banyak yang datang 
ke sini buat foto doang, 

karena bangunannya unik. 
Katanya ka yak di Italia. 

Tapi ada banyak juga yang 
datang buat ziarah. Kalau 

datang se gerombolan 
kadang semobil, atau naik 

bus, jadi ramai.”

yang datang buat ziarah. Kalau datang se
gerombolan kadang semobil, atau naik bus, 
jadi ramai,” kata Rohanah (45), pedagang 
di sekitar masjid. 

Nama Masjid Pintu Seribu dikenal ka
rena memiliki banyak celah seperti pintu di 
setiap sisinya. Masjid dengan luas sekitar 
1 Hektar ini didirikan ulama keturunan 
Arab bernama Syekh Syekh Ami Al Faqir 
Mahdi Hasan Al Muqaddam, yang akrab 

dipanggil masyarakat sebagai AlFaqir.
Tasbih berukuran raksasa yang terbuat 

dari kayu terpajang di salah satu sudut rua
ngan berteralis besi. Ukuran butir tasbih 
ter sebut berdiameter sekitar 10 Centimeter, 
se dangkan 99 butir tasbih tersebut tertulis 
Asma’ul Husna.

Selain itu, di beberapa pintu terlihat or
na men angka 999 yang berarti angka 99 
As maul Husna dan 9 Wali di tanah Jawa. 
Jika memasuki masjid ini saat pandemi 
Covid19, pengelola mewajibkan untuk 
me makai masker, dan tersedia hand sani-
tizer. Untuk masuk ke dalam, pengunjung 
bi sa mengisi absen dan infak seikhlasnya. 
(Alfian Pratama)

FOTOFOTO: RAHMATULLAH.
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