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Kuliner

Wisatawan dunia mengenal Indonesia karena 
aneka kulinernya yang unik dan berbeda. 
Seperti Sate Kikil Rawon (Sakira). Selain 
namanya yang unik, aroma yang tercium 
kerap menggoda pengendara di Jalan Cemara 
Raya, Perumnas I, Kecamatan Karawaci.

Rasa makanan nusantara  mulai ca milan asam, camilan 
gurih, sampai ca milan manis seperti makanan tra disional 
Cenil. Jajanan ini kini sudah ja rang ditemui. Biasa dijual 
oleh pedagang yang dijinjing menggunakan bakul di atas 
kepala dan keliling di pemukiman.

Pembatasan Sosial 
Berskala Besar di Kota 
Tangerang kembali 
diperpanjang hingga 
bulan September 
mendatang. Hal 
ini diambil setelah 
Gubernur Banten 
Wahidin Halim 
menggelar Rapat 
Evaluasi Pemberlakuan 
PSBB di tiga daerah 
Provinsi Banten yang 
dilakukan secara 
daring bersama 
sejumlah kepala 
daerah serta instansi 
terkait di Provinsi 
Banten, Minggu (23/8).

11

Investable
Untuk memenuhi 
kebutuhan pangan 
masyarakat akibat 
pandemi COVID-19, 
Pemerintah Kota 
Tangerang telah 
menggalakan program 
“Lumbung Pangan” 
di setiap RW. 

Liveable

Kuliner



6   Live Magazine 2020 7   Live Magazine 2020

PETA KOTA
TANGERANG
PETA KOTA

TANGERANG
Bandara 
Soekarno 

Cengkareng 
Golf Course

Taman Pintu 
Air

Pasar Lama

Masjid Kali 
Pasir

Situ Cipondoh

Masjid Agung 
Al Ittihad

IKEA Alam 
Sutera

Taman Potret

Taman 
Ekspresi

Sungai Cisadane

Tangcity MallVihara Boen 
Tek Bio 

Titik Nol Kota 
Tangerang

Pusat Laksa 
Kota Tangerang

Benteng 
Heritage

Seribu

Bendungan Pintu 
Air Sepuluh

Masjid Al Azhom

Situ BulakanB

Mall Bale Kota

GEDUNG PEMKOT

TANGERANG

BENDA

BATU

CEPER

CIPONDOH

KARANG

TENGAH

LARANGAN
CILEDUG

PINANG

TANGERANG

NEGLASARI

KARAWACI

CIBODAS

PERIUK

JATI UWUNG

Airport train

MRT Timur - Barat

Commuter trans Jabodetabek

Bandara International

Soekarno Hatta

386.615 penerbangan

54.291.336 penumpang

614.821.858 Kg cargo

pertahun 2015

Five main highways (toll road)

Melintasi Kota Tangerang

Bandara - Sudirman

Bandara - Kunciran

Bandara - Balaraja

Jakarta - Merak

Jakarta Outer Ring Road 2

To International
Airport
Soekarno Hatta

To Merak Port
Banten

To Tanjung Priok 
Port Jakarta

To Central 
Business Of
Jakarta
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Text: Alfi an Pratama
Foto: Rahmatullah

Hijau di Kota TangerangHijau di Kota Tangerang
Sejumlah pengendara melintas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Mochammad 
Yamin, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Penanaman dan 
perawatan pohon terus dilakukan Pemerintah Kota Tangerang agar udara 
menjadi lebih segar dan mendukung jadi kota Layak Huni. (Alfi an Pratama)
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Ubah Lahan Kosong Jadi Pusat 
Pembibitan Tanaman Produktif
Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akibat pandemi Covid-19, 
Pemerintah Kota Tangerang telah menggalakan program Lumbung 
Pangan”di setiap RW.

Program ini adalah bantuan pangan 
berupa beras dari Pemerintah Kota 
kepada warga terdampak COV-

ID-19 atau yang membutuhkan. Nantinya, 
pendistribusian dilakukan dari tingkat 
kota kepada kecamatan lalu disampaikan 
kepada kelurahan sesuai dengan jumlah 
RT/RW dan terakhir berada di pengurus 
RT/RW. Bila ada yang membutuhkan 
pangan beras, maka pengurus RT/RW bisa 
memberikan beras yang telah diberikan 

ikan lainnya.
Semua hasil panen dari program ini nan-

tinya diberikan kepada warga terdampak 
COVID-19. Sehingga, Pemkot membantu 
warga dalam memenuhi kebutuhan pangan 
berupa beras dan lauknya serta sayuran. 
Tak hanya itu saja, warga juga memiliki 
keaktifan dengan melakukan berococok 
tanam dalam memenuhi kebutuhan pan-
gannya. “Mudah-mudahan masyarakat an-
tusias untuk bagaimana mengembangkan 
ketahanan pangan baik untuk warga 
maupun lingkungan sekitar,” kata Wali 
Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Tangerang Ubaidillah 
Ansar menuturkan, Taman Eco Park di Jl. 
Pintu Air, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan 
Neglasari diubah menjadi lokasi pembibi-
tan tanaman produktif dan tanaman hias. 
Sedangkan di TMP Taruna dilakuan pem-
bibitan tanaman untuk memenuhi kebutuhan 
pasokan tanam tematik.

Perlu diketahui, Pemkot Tangerang 
akan menerapan konsep permakultur 
dalam program Ketahanan Pangan. Kantor 
UPT Produksi Benih Tanaman Pangan 
Holtikultura dan Perkebunan yang berada 
dibawah koordinasi Dinas Ketahanan 
Pangan Kota Tangerang dan berlokasi di 
RT.005/04, Kelurahan Kedaung Wetan, 
Neglasari menjadi area percontohan 
dalam penerapan metode Permakultur. 
“Area pembibitannya sudah cukup luas 
dan harus bisa dimanfaatkan dengan 
maksimal. Pembibitan berbagai jenis ikan 
konsumsi maupun tanaman holtikultura 
bisa dilakukan di sini. Pupuknya bisa pakai 
hasil produksi dari TPA Rawa Kucing,” 
ujarWali Kota Arief kepada Kepala Dinas 
Abduh Surahman saat meninjau UPT 
Pertanian Terpadu, Kelurahan Kedaung 
Wetan, Neglasari. (Achmad Irfan)

tersebut. 
Pemkot Tangerang, juga menjalankan 

Program Ketahanan Pangan melalui ker-
ja sama dengan Kelompok Wanita Tani 
(KWT) dan Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD). Program ini adalah memanfaatkan 
lahan kosong untuk ditanami tanaman pro-
duktif yang dapat dikonsumsi warga seperti 
sawi, cabai, pokcoy dan lainnya. Tak hanya 
itu saja, dilakukan juga pengembangan 
pem bibitan ternak seperti lele dan jenis 

terkait akses permodalan /perkreditan 
tanpa agunan dan tanpa bunga bagi Usaha 
Mikro di Kota Tangerang khususnya 
dengan biaya administrasi 3 persen dan 
plafond awal Rp2 juta. Sudah ada puluhan 
pelaku UMKM yang mendapatkan per-
modalan.

“Kita berikan bantuan kepada pelaku 
UMKM dalam mengembangkan usaha 
me lalui pelatihan dan pembinaan serta 
ban tuan permodalan dengan buna ren dah. 
Semoga ini bisa membantu me ngem-
bang kan usaha,” ujar Kabid UKM Kota 
Tangerang, Katrin Iswandari

Disisi lain, bantuan kepada pelaku 
UM KM adalah dari pihak Kecamatan 
yang membuat Pojok UMKM seperti 
di Kecamatan Ciledug dan Cibodas. 
Se jum lah produk warga dijual dilokasi 
tersebut dengan fasilitas lokasi dari pi-
hak kecamatan. “Ini bagian upaya kita 
membantu pelaku UMKM dalam me-
ngem bangkan usahanya,” kata Camat 
Ci bodas, Mahdiar. (Achmad Irfan)

Bantuan Permodalan Bagi UMKM

Melihat kondisi tersebut, Pemkot 
Tangerang pun bergerak cepat 
dalam menjaga kelangsungan 

hidup UMKM di kota Seribu Industri dan 
Sejuta Jasa tersebut. Berbagai bantuan 
dan program pun diberikan untuk kembali 
menggerakan “pejuang ekonomi” kota.

Wali Kota Tangerang Arief R Wis-
mansyah menjelaskan, Pemkot menaruh 
harapan besar terhadap usaha yang 
dikembangkan pelaku UMKM. Karena, 
bukan hanya mampu bertahan di tengah 
pandemi saat ini tetapi juga dapat menyerap 
tenaga kerja pasca banyak terjadinya 
pemutusan hubungan kerja.

Sistem digital adalah kunci bagi pelaku 
UMKM untuk menawarkan produknya. 
Tak hanya jualan di wilayah saja tetapi 
juga lebih luas lagi sehingga produksi 
dapat terus berjalan. “Kita akan bantu agar 
usaha yang dikembangkan UMKM dapat 
berjalan dengan baik,” ujar Wali Kota.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan 
Koperasi dan UKM Kota Tangerang Tedy 
Bayu Putra menuturkan, bantuan yang 
diberikan dalam memasarkan produk 
pelaku UMKM adalah bekerjasama de-
ngan marketplace sehingga masuk level 
nasional. Selain itu, pelaku UMKM juga 
di ajarkan mengenai cara mengemas 

UMKM menjadi garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, 
pandemi COVID-19 yang terjadi memberikan dampak yang tidak baik bagi 
pertumbuhan UMKM. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang gulung tikar 
akibat terkendala biaya produksi dan daya beli masyarakat yang menurun.

produk yang menarik sehingga memiliki 
nilai jual tinggi.

   Terkait program bantuan kepada pelaku 
UMKM terdampak, Teddy mengatakan 
ada beberapa yang dijalankan. Misalnya 
saja pendataan kepada pelaku UMKM 
dalam program bantuan dari Kementrian 
Koperasi dan UKM. Hingga pekan ketiga 
Agustus, sudah 50 ribu lebih UKM didata 
dan 40 ribu diantaranya dilaporkan kepada 
kementrian. Nantinya Kementrian akan 
melakukan verifi kasi mengenai penerima 
bantuan dan diberikan langsung kepada 
pelaku usaha dari kementrian.

Lalu program Tangerang EMAS adalah 
Pro gram Kerjasama Pemkot, Forum Tang-
gung Jawab Sosial Lingkungan dengan 
Bank Jabar Banten cabang Kota Tangerang 

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Kegiatan belajar mengajar di Kota Tangerang masih dilakukan secara 
online. Hal ini dilakukan karena masihnya diberlakukan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota Tangerang pun tak ingin mengambil 
resiko dengan memberlakukan kegiatan belajar tatap muka. Karena bisa 
menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Sistem belajar secara online memang 
kerap dikeluhkan orang tua mengenai 
akses layanan internet. Dinas 

Pendidikan Kota Tangerang bersama Dinas 
Kominfo pun membuat terobosan dengan 
menyediakan layanan internet gratis bagi 
siswa melalui Program RW Net. Layanan 
ini adalah pemasangan akses internet di 
suatu titik lokasi setingkat RW dan bisa 
digunakan para siswa untuk belajar. Meski 
adanya sejumlah siswa dalam satu lokasi, 
namun protokol kesehatan tetap diterapkan 
melalui pengawasan pegawai di tingkat 
Kelurahan atau Kecamatan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang Jamalludin mengatakan, 
berbagai terobosan terus dilakukan 
dalam memudahkan siswa mendapatkan 
pendidikan dari guru. Setelah sebelumnya 
membuat ratusan video pembelajaran, kini 
disediakan layanan internet khusus bagi 
pelajar. “Kita terus evaluasi perkembangan 
sistem belajar di masa pandemi. Berbagai 
kendala yang ada, kita selesaikan secara 
bertahap,” ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang, 
Mulyani mengatakan, untuk pemasangan 

fasilitas internet gratis di tingkat RW atau 
yang lebih dikenal dengan program RW 
Net rencananya akan dilakukan di 13 
kecamatan 104 kelurahan dan 947 RW di 
Kota Tangerang. “Pemasangannya berta-
hap, mudah-mudahan September semua 
sudah operasional. Ada 180 titik wifi  gratis 
yang telah terpasang di 180 RW dari total 
target 947 RW,” tukasnya.

Salah satu wilayah yang sudah 
 men dapatkan layanan internet gratis yakni 
Rukun Warga (RW) 11 Kelurahan Cibodas, 
Kecamatan Cibodas. Ada sekitar 20 anak 
yang merasakan fasilitas internet gratis 
dari  pemerintah Kota Tangerang yang 
bisa diakses di area Masjid Dzawil Arham 
Perumahan Duta Asri lima. “Fasilitas internet 
dari Pemkot Tangerang sudah berjalan hari 
ini, dan Alhamdulillah anak-anak disini 
memanfaatkan betul layanan tersebut. Kami 
dampingi anak-anak dalam mengakses 
internet untuk penggunaannya bisa sesuai 
dengan kebutuhan mereka masing-masing,” 
ucap Abdul Rasyid, salah satu pengurus 
DKM masjid Dzawil Arhan. (Achmad Irfan)

Pemkot Tangerang Sediakan 
Akses Internet Gratis untuk Belajar

untuk antisipasi terjadinya klaster baru. 
Kegiatan serupa pun dilakukan ke area 
publik lainnya seperti perkantoran hingga 
pasar tradisional.

Program 3M yakni mencuci tangan, 
memakai masker dan menjaga jarak akan 
digaungkan karena peningkatan kasus CO-
VID-19 disebabkan karena adanya kontak 
erat. Sehingga, untuk memutusnya adalah 
dengan program 3M seperti mencuci 
tangan. “Masih banyak yang belum tau 
cara mencuci tangan yang benar, bukan 
sekedar asal basah. Karena ini dari kontak 
erat, perlu memutus penyebaran melalui 
mencuci tangan yang bersih,” ujarnya.

Kepada pegawai dan masyarakat luas 
pun diharapkan untuk selalu menghindari 
keramaian. Oleh karena itu, kegiatan rapat 

Memutus Penyebaran COVID-19

Hindari Kontak Erat, Terapkan 3M
Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Tangerang kembali 
diperpanjang hingga bulan September mendatang. Hal ini diambil 
setelah Gubernur Banten Wahidin Halim menggelar Rapat Evaluasi 
Pemberlakuan PSBB di tiga daerah Provinsi Banten yang dilakukan 
secara daring bersama sejumlah kepala daerah serta instansi ter-
kait di Provinsi Banten, Minggu (23/8).

dilakukan melalui online. Lalu, bila setelah 
aktifi tas dari luar rumah, agar selalu mandi 
atau bersih - bersih dahulu sebelum kontak 
dengan anggota keluarga. “Kita sedang 
memasuki tahap ke dua dalam penyebaran 
kasus ini. Kita lakukan tes masif dengan 
mengoperasikan Labkesda selama 24 jam. 
Bantu juga dari masyarakat dengan disiplin 
agar virus ini bisa kita atasi bersama,” 
paparnya. (Achmad Irfan)Wali Kota Tangerang Arief R Wis-

mansyah mengatakan, alasan 
perpanjang PSBB adalah karena 

adanya peningkatan positif Covid-19 
selama dua pekan terakhir. Pengawasan 
ke disiplinan masyarakat pun terus di ting-
katkan, termasuk memberikan denda ad-
ministratif kepada warga yang melanggar 
protokol kesehatan. “Ini sedang kita 
siapkan Perwalnya untuk tata laksananya. 
Karena sebelumnya kita sudah mulai 
dengan sanksi sosial, sekarang dengan 
adanya sanksi administratif berupa denda 
100 ribu rupiah, diharapkan warga bisa 
lebih disiplin dan patuh,” ungkapnya.

Wali Kota menuturkan, saat ini sedang 
dilakukan pemantauan secara langsung 
oleh dinas terkait Disnaker ke pabrik 

“Ini sedang kita siapkan 
Perwalnya un tuk tata 

laksananya. Karena sebelumnya 
kita sudah mulai dengan 

sanksi sosial, se karang dengan 
adanya sanksi administratif 

be rupa denda 100 ribu rupiah, 
diharapkan war ga bisa lebih 

disiplin dan patuh.”

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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2.800 KK Terima Bansos Rp600.000 Selama Tiga Bulan

Pemkot Komitmen Penuhi 
Kebutuhan Pangan Warga
Bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Tangerang terus 
digulirkan. Targetnya adalah kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. 
Mengingat pandemi masih berlangsung dan Kota Tangerang sedang 
memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selama pandemi berlangsung, Pe-
me rintah Kota Tangerang telah 
menyalurkan bantuan kepada warga 

ter dampak berupa beras melalui program 
Lum bung Pangan yang disimpan di se-
tiap RW. Nantinya, pengurus RT/RW 
mendistribusikan beras tersebut ke warga 

yang membutuhkan. 
Program terbaru dari Pemkot Tangerang 

adalah Bantuan Sosial Belanja Tidak Ter-
duga (BTT) bagi 2.800 Kepala Keluarga 
(KK) yang terdampak COVID-19 dengan 
nilai bantuan Rp600.000. Bantuan dengan 
sumber anggaran APBD Kota Tangerang 

Tahun 2020 untuk warga yang belum 
mendapat bantuan dari Provinsi, Kemen-
sos, DTKS, BPNT, Jamsosratu dan PKH.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang 
Suli Rosadi mengatakan, bantuan diberikan 
selama tiga bulan mulai Agustus hingga 
Oktober 2020 dengan pembagian bertahap 
setiap bulan. Penyaluran dilakukan melalui 
perbankan. Setiap penerima yang akan 
mengambil bantuan, diwajibkan membawa 
KTP dan KK serta Surat Keterangan dari Lu-
rah sebagai syarat. Bagi yang tak bisa hadir 
maka bisa dikuasakan kepada ahli waris.

Sementara itu, bantuan dari pemerintah 
pu sat melalui Kementerian Sosial berupa 
paket Sembako saat ini sudah masuk tahap 
ke tujuh dan telah didistribusikan kepada 
masyarakat penerima. Sedangkan untuk 
bantuan dari Pemprov Banten berupa uang 
tunai sebesar Rp600.000 sudah memasuki 
jilid ke lima tahap pertama. (Achmad Irfan)

Pemkot Tangerang Kucurkan Bantuan 
Insentif untuk 10.000 Startup Baru

Pandemi Covid-19 telah berdampak signifi kan terhadap sektor ekonomi. 
Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan 
kerja terhadap pegawai dan menyebabkan adanya pengangguran baru.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pe -
merintah Kota Tangerang me lun-
curkan program Tangerang BISA 

yang merupakan kepanjangan dari Ban-
tuan Insentif Untuk Startup Anda. Program 
ini memberi bantuan usaha modal sebesar 

usahanya di masa pandemi. Di ha rapkan, 
dengan adanya modal yang di berikan, dapat 
merealisasikan usaha yang dijalankan.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan 
pro gram bantuan usaha modal ini, warga 
bisa mendaftarkan diri melalui Aplikasi 
Ta ngerang LIVE dengan memilih layanan 
Sistem Aplikasi Bantuan Kota Tangerang 
(SABA KOTA). “Jika sudah mendaftar, 
nantinya akan dilakukan verifi kasi oleh 
tim untuk mendapatkan bantuan atau 
tidak. Sebab, program ini diberikan kepada 
keluarga yang penghasilannya terdampak 
Covid-19,” ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang, 
Mulyani mengatakan, ada beberapa syarat 
yang harus dipenuhi pemohon untuk bisa 
mengikuti program ini. Ketika sudah 
mengakses aplikasi Tangerang LIVE, 
maka pemohon bisa memilih fi tur Saba-
kota dan mengisi data pribadi sesuai yang 
tercantum dalam layanan itu.

Lalu, pemohon juga harus membuat 
surat keterangan memulai usaha kecil 
dari RT setempat. Bila semua sudah 
dipenuhi dan mendaftar, maka nantinya 
tim verifi kasi akan melakukan pengecekan. 
“Calon penerima sebelumnya harus terdaf-
tar sebagai penerima Bantuan Sosial (Ban-
sos) masyarakat terdampak Covid-19 pada 
Aplikasi Sidata,” katanya. (Achmad Irfan)

Rp500.000 dengan total penerima 10.000 
orang.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman syah 
mengatakan, bantuan usaha mo dal dalam 
program ini ditunjukan ke pada wirausaha 
pemula yang akan me ngembangkan 

FOTO-FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Kepulan asap sate yang dibakar kerap 
mem buat pengendara penasaran. 
Lapak Sakira juga selalu ramai 

oleh pembeli yang datang silih berganti. 
Sa te yang dijual di depan sebuah Sekolah 
Me nengah Pertama Negeri 6 Kota Ta-
ngerang ini bahkan sempat menjadi 
per bincangan hangat di media sosial 
Ins tagram. “Namanya juga sate, asapnya 
pas ti banyak. Tapi kalau kata yang beli, 
wa nginya bikin laper buat mau nyobain,” 
kata Halimah (37), pemilik Sakira.

Sakira diolah dengan rempah Nusantara. 
Se hingga bumbu yang menempel pada sate 
membuat rasa semakin meresap. Sebelum 

Wisatawan dunia mengenal 
Indonesia karena aneka kulinernya 
yang unik dan berbeda. Seperti 
Sate Kikil Rawon (Sakira). Selain 
namanya yang unik, aroma 
yang tercium kerap menggoda 
pengendara di Jalan Cemara Raya, 
Perumnas I, Kecamatan Karawaci.

Dalam sehari, Halimah hanya mem-
buka lapak sekitar 6 jam. Na mun 
di waktu tersebut, Sakira meng-

gu nakan bahan pokok 6 Kilogram kikil, 
6 Ki lo gram rawon, dan 3 Kilogram usus. 
Ke mudian beras yang dijadikan lontong 
da lam sehari bisa menghabiskan 3 Liter. 
Ja janan kikil dan wawon menjadi favorit 
pem beli karena terdengar unik dan belum 
banyak yang menjualnya.

Kikil dan rawon sapi lebih terasa kenyal 
dan tetap garing saat digigit. Sedangkan sate 
usus ayam bisa menjadi pilihan bagi yang 
tidak suka rawon dan kikil. Jajanan mu rah 
ini ramai ketika sore hingga malam ha ri.

“Saya dagang dari tahun 2000, dulu 
ke liling terus menetap di sini mulai tahun 
2016 saja. Dulu kerja di orang dagang be-
gini juga, terus buka sendiri. Dagang setiap 
hari, kadang kalau belum buka suka ada 
yang nanyain juga,” kata Halimah.

Sakira Halimah buka dari jam 5 sore 

Dibikin 
Ngiler 
Sakira

Pengendara 
di Jalan Cemara

Jadi Favorit 
karena Unik

di panggang, sate dicampur dengan bumbu 
kunyit, garam, penyedap rasa yang direbus 
bareng dengan daun jeruk. Daun jeruk 
berguna untuk mengurangi bau amis.

Waktu merebus bahan-bahan tersebut ti-
dak terlalu lama agar kikil dan rawon ti dak 
hancur ketika dipanggang. Kemudian ke tika 
dipanggang juga tidak terlalu lama agar tidak 
mudah hancur ketika diangkat. Se hingga 
rasa bumbu masih tetap terjaga. Se lain sate 
kikil dan sate rawon, Halimah me nawarkan 
sate usus yang dijual dengan har ga Seribu 
Rupiah pertusuk. Jajanan ini sangat nikmat 
jika dilumuri sambal ka cang yang menutup 
permukaan. (Alfi an Pratama)

hing ga 11 malam. Karena laris dan selalu 
lu des, Halimah berencana membuka pe-
luang usaha ini ke berbagai daerah. 

Pembeli yang datang dari berbagai 
dae rah. Seperti Citra Raya, Serpong, dan 
wilayah di luar Kota Tangerang lain. 

“Ke marin ramai di Instagram, teman 

saya banyak yang ngetag. Karena ramai 
ja di gampang ditemui. Ini beli sate rawon 
yang garing dipanggangnya, karena saya 
su ka yang agak garing. Udah gitu juga 
mu rah terjangkau buat kalangan kita ma-
ha siswa,” kata Puput (20), seorang pembeli 
sate. (Alfi an Pratama)

Sakira
082311942992

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Cara 
Narita
Protokol
Kesehatan
Ketat

Terapkan

Hotel 
Resort 

Bandara 
 Soettadi 

FM7 

FM7 merupakan hotel dengan nuansa 
resort yang ada di area Bandara Soe karno-
Hatta. Hotel ini miliki konsep natural dan 
berkualitas. Design interior elegan dan 
mewah, sedangkan exterior dikelilingi 
rimbunnya pepohonan.

Hotel ini miliki 286 kamar, dengan 
desain kamar yang modern dan elegan. 
Terdiri dari Junior Suit, Premier Family, 
Fa mily View The Pool, Deluxe Plus, Delu-
xe dan Superior. Restoran terdiri dari AJ 
Brandon, Montezuma, The Porte dan Lulu 
Lala yang siap melayani.

Fasilitas dilengkapi Swimming Pool, 
Whirl pool, Spa, Steam Sauna, Airport-
Shuttle Bus, Karaoke, Sport Bar, Fitness 
Cen tre, Business Centre, Hair Salon, Laun-

dry Service, Golf Car. FM7 Resort Ho tel 
bisa disebut dengan One Stop Ser vice Hotel, 
karena tersedia fasilitas lengkap yang buat 
tamu tidak merasa bosan. 

“FM7 Resort Hotel juga memiliki 23 
meetingroom dengan berbagai ukuran, 
sehingga mempermudah bagi siapapun 
yang ingin mengadakan meeting di hotel 
kami, bisa juga untuk kebutuhan seminar, 
ataupun pernikahan indoor,” kata Ayu 
Galuh Mega, Public Relation Manager.

Berbagai fasilitas yang ada guna me nunjang 
kebutuhan tamu dalam menunjang setiap 
urusan. Hotel bintang 4 ini memiliki fasilitas 
lengkap seperti layaknya di hotel bintang 5. 
Hotel ini bisa jadi pilihan untuk kebutuhan 
bisnis ataupun liburan. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: FAVE HOTEL HASYIM ASHARI

Aula Mangkubumi disiplin menerap kan 
protokol kesehatan yang ketat, de ngan:

• Pengecekan suhu tubuh dan pemakaian 
hand sanitizer pada saat masuk melewati 
security di pintu masuk Narita Hotel.

• Pengunjung wajib menggunakan mask-
er ketika  dalam area hotel.

• Wajib mencuci tangan dan meng gu-
nakan hand sanitizer saat memasuki 
area hotel seperti lobby, restoran, hall 
dan fi tness.

• Wajib menggunakan alkohol sebagai 
media pembersih yang disediakan di 
seluruh perangkat hotel yang sering 
tersentuh oleh tamu.

• Penyemprotan disinfektan di seluruh 
area hotel secara berkala.

• Menjaga jarak. Misal pembatasan 
jumlah pemakai lift dan tempat duduk 
di sofa lobby

• Mengikuti aturan simbol X agar tidak 
digunakan.

Kebutuhan dalam 
menunjang per te-
muan antara instansi, 

perusahaan, dan individu 
menjadi perhatian pen ting 
agar tidak terpapar Covid-19. 
Ka rena itu Aula Mangkubumi 
Narita Ho tel menerapkan 
pembatasan 50 persen ka pa sitas 
ruangan. Aula dengan luas 16 
x 40 Meter ini kerap dijadikan 
pilihan tempat per temuan, 
seperti acara pernikahan, dan 
se minar. Yang terakhir adalah 
pemantapan dan persiapan 
Musabaqoh Tilawatil Qur’an 
(MTQ) Provinsi Banten Tahun 
2020. (Alfi an Pratama)

(021) 55911777 
Jalan Perancis No. 67 

Kecamatan Benda, Kota 
Tangerang, Provinsi Banten

Bintang: 4
Kamar: 112 Room

Tarif Kamar: Rp800.000 -/+
Fasilitas: Swimming Pool, 

Whirlpool, Spa, Steam 
Sauna, AirportShuttle Bus, 
Karaoke, Fitness Centre, 

Business Centre, Hair Salon, 
Laundry Service, Golf Car.

FM7 
Resort 
Hotel

@fm7resorthotel

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

98 Room
Harga Room: 
Rp350,000 -/+ 

Fasilitas: 
Swimming Pool, Sauna, 
Whirl Pool, Gym, Area 
Playground Kids, Wifi, 

Free Parking

HOTEL 
NARITA

(021) 55701111 
Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 

63-65, Cipondoh, Kota Tangerang
@Narita Hotel Tangerang

FOTO-FOTO: DOK NARITA HOTEL
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Gado-gado merupakan makanan 
khas Betawi yang sudah banyak 
dikenal masyarakat. Panganan yang 
kerap dijadikan sebagai pilihan 
menu makan siang ini terasa 
istimewa di tangan Suwati, pemilik 
Gado-gado Sayang Mamih. 

Gado-gado 
Pinang yang 
Menggoda

PunyaPunya  
Pelanggan 

LoyalLoyal

Gado-gado ini punya porsi yang lebih 
banyak dari tempat lain. Namun, 
harganya tetap seperti penjual lain 

yakni Rp10 Ribu perporsi. Sayang Mamih 
memiliki alasan tersendiri untuk menjual 
gado-gado dengan porsi luar biasa tersebut. 
“Engga takut rugi, rejeki udah ada yang 
ngatur dari Allah. Banyak yang bilang 
begini gak takut rugi, logikanya kalau 
rugi Mamih gak bakal jualan lagi sayang. 
Cuma keuntungan setiap bungkusnya gak 
banyak. Mamih gak apa-apa, asal lancar 
saja dagangnya,” ungkap Suwati kerap 
dipanggil dengan sebutan Mamih.

Porsinya yang besar membuat satu 
bungkus gado -gado susah untuk dike-
pal dengan satu tangan. Isi berat bersih 
berkisar 300 Gram untuk setiap satu 
bungkus gado-gado. Olahan Gado-gad-
onya terdiri dari bahan baku sayuran 
rebus nangka, kangkung, labu, kol, kacang 
panjang, toge, dan lainnya. “Saya kalau 
makan siang suka ke sini. Kalau udah jam 
1 siang pasti ramai, makanya ini datang 
lebih cepat. Enak gado-gadonya, udah gitu 
juga banyak banget porsinya. Gak perlu 
pakai nasi atau lontong itu udah bikin 
kenyang, tempatnya juga adem banyak 
pohon,” kata Sabila, pembeli Gado-gado 
Sayang Mamih di Panunggangan Timur, 

Warung Gado-gado Sayang Mamih 
mampu menjual 80 hingga 100 
porsi perhari dalam kurun waktu 

sekitar 4. Ramainya pengunjung yang 
datang karena telah mendapat ke percayaan 
pelanggan selama 20 tahun ber kiprah. 
“Dagang dari tahun 2000, waktu po hon 
Asem di sana masih belom segede itu. 
Dulu belom banyak rumah masih gun-
du kan sawah-sawah di sini. Dari dulu 
saya dagang dibantu sama suami. Dulu 

Kecamatan Pinang.
Warung Gado-gado Sayang Mamih 

tidak miliki tempat semewah cafe ataupun 
restoran, namun selalu ramai dikunjungi 
setiap makan siang. Tempatnya teduh 
dan sejuk, karena banyak dikelilingi oleh 
rimbun pohon bambu, dan pohon petai  di 
sekitar warung. (Alfi an Pratama)

mah jual lima ribu sekarang kan naik 
ba han-bahannya, tapi tetep gak kurangin 
porsinya,” kata Suwati.

Selama 20 tahun, Gado-gado Sayang Ma-
mih punya beberapa pelanggan te tap yang 
sampai sekarang masih suka mem beli. Selain 
gado-gado, Sayang Mamih me nyediakan 
keredok, ketoprak, dan petis. Pi lihan peleng-
kapnya ada nasi dan ketupat. “Se muanya 
harga sepuluh ribu saja. Kalau ke tupat, atau 
nasi cuma nambah lima ribu. Kalau ke sini 
jam 3 sudah tutup,” tam bahnya.

Sebutan Gado-gado Sayang Mamih 
ka rena Suwati kerap kali memanggil 

pem belinya dengan sebutan ‘Sayang’. Ke-
mudian saat membuat gado-gado Wusati 
kerap kali memanggil suaminya dengan 
sebutan ‘Papih’. Suwati juga seringkali 
ber gurau dan mudah akrab dengan pembeli 
ka rena gaya berbicara yang ‘nyablak’ khas 
Be tawi. (Alfi an Pratama)
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Gado-gado Sayang Mamih 
Kampung Kelapa, Jalan Nurdin RT 01 RW 05 
Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan 

Pinang, Kota Tangerang.

Telp. 08988329421

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Lumeran saus mentai yang menutupi 
roll sushi bakal menambah nafsu 
makan semakin meningkat. Keleza-

tan tersebut dikelilingi telur ikan terbang 
tobiko berwarna oranye. Menu yang 
dibanderol dengan harga Rp45 Ribu ini 
semakin mantap jika dicocol dengan soyu. 
“Soyunya harus kita racik sendiri supaya 
gurih dan tidak terlalu asin. Ukuran sushi 
kami itu potongan lebih besar dari biasa, 
dan rasa lebih lezat tentunya. Tampilannya 
juga mewah, tapi harga tidak mahal,” kata 
Eva, pemilik Nakano Sushi.

Selain sushi Special Vulcano Mentai, 
Nakano Sushi miliki menu lain seperti 
Sushi Special Nakano roll dengan harga 
Rp58 Ribu, Salmon Cheese Roll dengan 
harga Rp45 Ribu, serta Abutei Mentaiko 
Roll dengan harga Rp45 Ribu.

Bakso Lobster disajikan dengan bahan 
makanan bakso pada umumnya 
yang terdapat kuah, bihun, mie 

kuning dan daun seledri. Hal unik dari jenis 
bakso ini karena bakso bulat besar diisi 
dengan lobster utuh didalamnya, sehingga 
terlihat unik tampilannya.

Bakso ini paling nikmat jika meng-
gunakan bahan lobster karang, karena 
rasanya akan terasa lebih gurih dibanding 
lobster air tawar. Dagingnya lebih lembut 
saat dikunyah, tekstur kulit lobster karang 

Bakso Lobster Karang 
dengan Rasa Unik

Sushi Special dengan 
Volcano Mentai
Tanggal 18 Juni disepakati sebagai Hari Sushi Internasional. Makanan dari 
negeri sakura tersebut banyak disukai masyarakat Indonesia. Salah satu 
menu sushi yang bikin ngiler perhatian Kawan LIVE jika mampir ke Nakano 
Sushi adalah Special Volcano Mentai.

NAKANO SUSHI
Nakano Sushi, Rame Rame Food Carnival 

Lantai 2, Blok B, Tangcity Mall, Kota Tangerang.

Instagram @nakanosushiina

“Kebetulan emang lagi lewat dan pengen 
makan sushi. Kata temen saya di sini enak 
dan lebih banyak porsinya besar gulungan 
nasinya,” ungkap Risma (24), pengunjung 
Nakano Sushi di Tangcity Mall.

Nakano Sushi tersedia di 2 tempat, 
yakni tennant Rame Rame Food Carnival 
Lantai 2, Blok B, Tangcity Mall, Kota 
Tangerang, dan Supermall Lippo Karawaci 
Tangerang. Selama pandemi Covid-19, 
Nakano tetap membuka operasional sesuai 
dengan ketentuan protokol kesehatan yang 
diberlakukan pemerintah. (Alfi an Pratama)

berwarna merah pada bagian luar terlihat 
jentik kecil. 

“Jadi makanya beda harganya karena kita 
pakai lobster Karang itu dasar laut, dagingnya 
lebih lembut daripada tekstur daging lobster 
air tawar. Bedanya kulit lobster Karang ini 
pada kulit yang terdapat jentik kecil. Harganya 
tergantung ukuran,” ungkap Solihun (32), 
pemilik Bakso Lobster Dimsum.

Bakso Lobster ukuran 170 Gram dijual 
dengan harga 1 porsi Rp50 Ribu, untuk ukuran 
200 Gram dengan harga Rp60 Ribu, dan 
ukuran 250 gram dengan harga Rp70 Ribu. 
Dalam sehari tempat ini biasa menghabiskan 5 
Kilogram lobster, atau sekitar 25 porsi.

Satu porsi Bakso Lobster terdiri dari 1 
bakso lobster, 3 bakso sapi kecil, bihun, mie, 
dan daun seledri. Selain itu, tempat ini juga 
menjual Bakso Cumi dan Dimsum. Selama 
Pandemi Covid-19 pesanan bisa untuk 
dibungkus dibawa pulang. (Alfi an Pratama)

Bakso Lobster Karang
Kawasan Pasar Lama, Jalan Kisamaun, Kota 
Tangerang (Depan toko obat Ban An Tong)

087883139184

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Kombinasi 
Aromatik 
Se’i Sapi Kana 
Kuliner Khas Kupang

Sensasi Lidah Se’i Sapi 
Dicocol Sambal Luat

Daging merupakan makanan yang banyak 
disukai oleh masyarakat. Di Indonesia,  
daging sapi juga kerap diolah jadi 
berbagai jenis. Salah satunya  Se’i Sapi 
khas Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Se’i merupakan daging khas Kupang yang 
biasanya berbahan dasar daging rusa. Tapi, 
restoran Se’i Sapi Kana Cabang Kota 

Tangerang yang satu ini menyajikan Se’i halal 
dengan bahan dasar daging sapi. Se’i Sapi Kana 
punya cita rasa yang pekat dengan rempah khas 
Kupang. “Daging diolah dengan cara pengasapan 
terlebih dahulu, dan dikasih bumbu racikan. Baru 
masuk ke tungku pengasapan selama kisaran 6 
sampai 8 jam, sampai bumbu mengering lalu 
diiris tipis untuk setelah itu baru digoreng,” kata 
Chandra, pengelola Se’i Sapi Kana Cabang Kota 
Tangerang.

Memasak olahan dengan cara pengasapan 
daging buat lebih terasa empuk saat dikunyah dan 
mengeluarkan aroma yang khas. Meskipun terlihat 
kering saat disajikan, aroma asap pada daging sapi 
olahan Se’i Sapi Kana cabang Kota Tangerang ter-
cium sangat kuat. “Demikian juga dengan rasanya. 
Potongan daging plus lemak ini juga semakin enak 
dinikmati dengan cocolan sambal luat, sambal khas 
Kupang yang rasanya kombinasi antara asam dan 
pedas, bikin terasa segar tapi juga pedasnya terasa,” 
tambah Chandra.

Se’i Sapi Kana cabang Kota Tangerang sajikan 
menu ini dengan pelengkap nasi jeruk, lalap 
rebusan daun pepaya, kuah kaldu sapi, serta 
sambal luat khas Kupang. Aneka sambal lainnya 
juga tersedia seperti sambal sambal matah, 
sambal lumut ijo, sambal rica-rica, dan sambal 
lada hitam. (Alfi an Pratama)

Se’i Sapi Kana cabang Kota Tangerang 
punya banyak menu yang tersedia, 
namun yang menarik perhatian Se’i 

Sapi Lidah. Menu dari olahan sapi ini 
menjadi salah satu makanan favorit jarang 
ditemui karena berbahan dasar lidah sapi.

Se’i Lidah disajikan dalam satu porsi 
yang dilengkapi dengan nasi jeruk, kuah 
kaldu sapi, dan lalap daun pepaya. Daging 
lidah sapi Se’i Sapi Kana terasa juicy, 
lendir dalam lidah tidak lagi terasa. Karena 
makanan ini diolah dengan cara khusus dan 
tak sembarangan.

“Daging lidah sapi olahannya juga 
empuk, kering, dan tidak terasa kenyal, 
sehingga cocok buat penikmat makanan 
jeroan. Apalagi resapan bumbu diolah 
dengan pengasapan membuat menu ini 
jadi makin pekat rasanya saat dikunyah,” 
ungkap Chandra.

Kemudian Nasi Jeruk yang jadi peleng-
kap menu ini lebih terasa gurih dan segar, 
karena irisan daun jeruk yang ada dalam 
nasi. Menu ini sangat cocok jika dinikmati 
dengan memakan langsung menggunakan 
tangan sambil diaduk sambalnya luatnya. 

Menu lidah ini tersedia dengan berbagai 
sambal pilihan yang cocok dengan selera. 
Satu porsi dibanderol dengan harga Rp30 
Ribu untuk ukuran reguler berat daging 
30 Gram. Untuk ukuran jumbo 50 Gram 
dengan harga Rp55 Ribu. Se’i Sapi Kana 
juga menyediakan menu Se’i Ayam yang 
bisa jadi pilihan jika tidak suka dengan 
daging sapi. (Alfi an Pratama)

Se’i Sapi Kana Kota Tangerang
Jalan Perintis Kemerdekaan 

No. 263 B dan C, Kota Tangerang.
@seisapikana.id

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Swift Inn Hotel 
Tingkatkan Kenyamanan dengan 
Disiplin Protokol Kesehatan

Swift Inn Hotel merupakan salah 
s atu hotel yang ada di kawasan 
Ae   ro polis, Bandara Soekarno 

Hat ta, yang disiplin meningkatkan ke-
nya  manan dengan menerapkan proto-
kol kesehatan. Peningkatan keamanan 
d a sar seperti wajib untuk menggunakan 
mas ker, menyediakan hand sanitizer, 
dan memberi simbol X pada sign 
lokasi tertentu yang menjadi prioritas 
utama. Penyemprotan cairan disinfek-
tan secara berkala juga dilakukan 
untuk mempersempit penyebarluasan 
pandemi Covid-19.

“Itu menjadi hal dasar disiplin kami 
untuk tetap memberikan kenyamana 
pada tamu yang menginap di Swift 

Inn Hotel. Kami juga memberikan 
fasilitas kepada tamu untuk menunjang 
kebutuhannya. Ada berbagai fasilitas, 
salah satunya antar jemput,” ungkap M 
Hafi dz, Hotel Manager.

Swift Inn dari Intiwhiz Hospitality 
Managemen juga menyediakan fasilitas 
gratis antar jemput dari dan ke Bandara 
Soekarno Hatta. Kemudian fasilitas 
kamar antara lain pendingin udara single 
yang memastikan sirkulasi udara dalam 
kamar terjaga kebersihannya. Hotel yang 
berlokasi hanya 15 menit dari Bandara 
Internasional Soekarno Hatta ini telah 
beroperasi selama 5 tahun dan telah 
menjadi hotel pilihan terbaik bagi para 
tamu pebisnis atau wisatawan domestik 

maupun internasional. 
Swift Inn juga menyediakan promosi 

menarik yaitu Special Transit Pac-
kage dengan harga Rp160 Ribu untuk 
durasi 8 jam. Selain itu, tersedia ruangan 
pertemuan untuk menyelenggarakan 
acara bisnis dan seminar dengan kapa-
sitas hingga 30 orang. (Alfi an Pratama)

Serunya Staycation di Fika Room

Salah satu penunjang pilihan untuk 
mencari tempat menginap adalah 
fasilitas. Hal ini yang menjadi daya 

tarik hotel dalam memberikan kenyamanan 
untuk tamunya. Fika Room yang berada di 
Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang 
punya fasilitas Infi nity Pool menarik dengan 
suguhkan pemandangan Kota Tangerang.

Infi nity Pool adalah sebuah konsep de-
sain kolam renang yang membuat se akan-
akan menyatu dengan panorama sekitar. 
Di rancang seolah menghilang tepiannya, 
sehingga miliki kesan memanjang sampai 
seperti tak terhingga. Konsep Infi nity Pool 
biasanya ada di hotel dengan nuansa resort 
di pinggiran pantai. 

View Infi nity Pool di Fika Room mem-
per lihatkan pemandangan lalu lintas dan 
rimbunnya pepohonan yang ada di sekitar 
area. Jika malam hari akan lebih terlihat 
menarik dengan kelap kelip lampu jalanan 
dan lalu lalang kendaraan lalu lintas di area 
Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang.

Tempat ini juga kerap menjadi spot 
foto tamu saat menginap di Fika Room. 
Pemandangan menarik dan teduh yang 
ditemani dengan jejeran pohon diarea 
kolam berenang membuat tempat ini jadi 
favorit. Fasilitas Infinity Pool ini jadi 
salah satu fasilitas penunjang tamu untuk 
mendapatkan pengalaman berbeda. “Fika 
Room punya fasilitas modern, yang bisa 

memberikan kenyamanan untuk travel-
ler yang ingin staycation, atau sekedar 
menyelesaikan urusan bisnis. Fasilitas 
menarik juga banyak kami sediakan untuk 
menambah kenyamanan saat menginap di 
Fika Room,” ungkap Budi, Operational 
Manager.

Selain itu, Fika Room juga miliki 
fasilitas lain yakni Wellness Center, Tivoli 
FnB Garden dengan luas 2.500 Meter 
persegi, Nordic Corner dan yang lainnya. 
Untuk pilihan kamar ada 4 Tipe, yakni 
Fika Studio Room 36 Meter persegi, Fika 
Excecutive Room 44 meter persegi, Fika 
Junior Suite 52 meter persegi, dan Fika 
Suite 89 meter persegi. (Alfi an Pratama)

SWISS-BELINN AIRPORT JAKARTA

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

100 Room
Harga Room: 
Rp500,000 -/+ 

Fasilitas: 
infinity pool, 
gym, lounge

FIKA 
ROOMS

(021) 55767999 
Tangcity Superblok, Jl Jenderal 
Sudirman Nomor 1, Cikokol, 

Kota Tangerang, Banten, 15117
@fi karooms.id

SWIFT INN 
AEROPOLIS 

AIRPORT 
SOEKARNO 

HATTA

(021) 22250444 
Jl. Marsekal Suryadarma, Neglasari 

Airport Tangerang-Jakarta
@Swift Inn Hotel Aeropolis

Bintang: 2
Jumlah Kamar: 

140 Room
Harga Room: 
Rp250,000 -/+ 

Fasilitas: 
Private hotel lobby di dalam 

complex Aeropolis, High 
speed wifi, swimming pool, 

airport shuttle, parking space

FOTO-FOTO: DOK FIKA ROOM
FOTO-FOTO: DOK SWIFT IN
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Berbunga 

Saat 
Pandemi

Toko Bumi Flora 80 

Mencapai 2.000 
Transaksi Perhari

Saat pertama kali pemerintah mengu-
mum kan untuk menerapkan PSBB, 
Toko Ta naman Hias Bumi Flora 80 

berniat me nutup penjualan. Namun tanpa 
disadari hal ini justru malah membuat toko 
tersebut akan didemo oleh pelanggan dari 
berbagai daerah.

“Pas Pemerintah mengumumkan PSBB, 
kita mau tutup, padahal karyawan sudah 
saya pulangkan ke Jawa. Pembeli datang 
bilang mau demo kalau ditutup,” kata 
Jaenu din (56), Pemilik Bumi Flora 80.

Bumi Flora 80 dikenal sejak tahun 2007 
se bagai salah satu toko tanaman hias yang 
murah dan akrab dengan pembeli. Toko 
ini menerapkan edukasi informasi kepada 
pembeli yang awam dan ingin mencoba 
untuk merawat tanaman hias. “Kita juga gak 

Sejak penerapan masa Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), 
masyarakat mencari hobi lain agar 
membuat betah di rumah. Seperti 
mengoleksi tanaman hias. Hal ini yang 
menyebabkan penjualan toko tanaman 
hias Bumi Flora 80 meningkat. Meningkatnya penjualan telah di-

raup toko tanaman hias Bumi 
Flora 80 sejak awal pandemi Co-

vid-19, hingga mencapai 2.000 transaksi 
perhari. Penjualan paling meledak yakni 
pada bulan Juni lalu yang membuat toko 
tanaman hias ini menambah 10 pegawai.

“Beda penjualan, sebelum dan sedang 
covid, bedanya 150 persen, transaksi se-
karang lebih dari 2.000 per hari. Untuk saat 
ini, kalau sabtu minggu beda lagi bisa lebih 
malahan. Kalau dulu tempatnya juga kecil, 
sekarang alhamdulillah besar,” ungkap 
pemilik yang biasa disapa Haji Jaenudin.

Toko yang berdiri pada lahan 5.000 Me-
ter Persegi tersebut selalu ramai dikunjungi 
baik hari kerja ataupun hari libur. Penjualan 
dilakukan di toko ataupun online. Produk 
yang dijual menggunakan sistem modern 
barcode, sehingga memudahkan pelanggan 
dalam transaksi.

“Saya gak punya basic pertanian, 2005 
saya senang tanaman, cuma senang, saya 
perbanyak cuma lima jenis, anturium, 
ade nium, pilodendrum, aglonema, sama 
he gorbia. Kalau sekarang yang santer je nis 
Monstera, Janda Bolong, jenis jenisvari-
gata yang lagi santer,” katanya.

Hampir semua jenis tanaman dan per-
leng kapan yang dibutuhkan tanaman hias 
dijual pada toko Bumi Flora 80. Nama 
Bumi Flora 80 merupakan singkatan dari 
kata Bukan Mimpi, kemudian fl ora adalah 
bahasa latin tanaman, sedangkan 80 yakni 
nomor rumah pemilik. (Alfi an Pratama)

sembarang jual, kasih edukasi, tidak semua 
produk mahal kita tawarin, karena mahal 
belum tentu cocok di rumahnya. Kita tanya 
maunya kaya gimana, kasih edukasi. Kaya 
taneman kokedama yang lagi musim seperti 
ini gak sembarangan ditawarin,” tambahnya.

Selain itu, toko tanaman hias Bumi 
Flora 80 juga dikenal sebagai salah satu 
toko yang lengkap dan murah. Berbagai 
asessoris, media tanam, pupuk, sampai 
dengan lebih dari 1000 koleksi tanaman 
dijual oleh Bumi Flora 80. 

Hal tersebut menjadi alasan dasar Bumi 
Flora 80 untuk membuka penjualan, namun 
menerapkan protokol kesehatan anjuran 
pemerintah. Peningkatan penjualan ini 
merupakan kepercayaan layanan yang telah 
diberikan kepada pembeli. (Alfi an Pratama)

Pas Pemerintah mengumumkan PSBB, kita 
mau tutup, padahal karyawan sudah saya 

pulangkan ke Jawa. Pembeli datang bilang 
mau demo kalau ditutup. Bumi Flora 80

@bumifl ora80 

085772386441
FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.



30   Live Magazine 2020 31   Live Magazine 2020

Tom Yam merupakan makanan khas 
Negeri Gajah Putih Thailand yang 
dikenal dengan rasa asam dan pedas. 

Seperti Tom Yam Gong, yang  bisa 
dinikmati jika mampir ke The Square 
Restoran Novotel Tangerang. Menu ini 
bisa jadi pilihan bagi pecinta kuliner yang 
ketagihan dengan Seafood.

Menu ini juga dikenal memiliki kha siat 
bagi tubuh manusia karena bisa meng-
hangatkan badan. Sebab, Tom Yam terbuat 
da ri bumbu rempah-rempah yang punya 
man faat bagi kesehatan. Bahan serai yang 
terdapat dari makanan ini mampu me-
ningkatkan kekebalan tubuh.

“Kalau kata dokter spesialis gizi, bisa 
meningkatkan kekebalan tubuh. Itu baru 
bahan serainya saja, belum lagi bahan 

Sup Asam Pedas 
Ala Thailand 

Jaga 
Metabolisme 

Tubuh
bawang putih yang memiliki efek antibak-
teri,” ungkap Antonius Hermanto, Public 
Relation Novotel Tangerang.

Tom Yam Gong bagus untuk memelihara 
sistem komensal di dalam usus besar. 
Dengan begitu, daya tahan tubuh pun ikut 
meningkat. Kemudian daun jeruk yang 
ada dalam menu ini juga miliki kandun-
gan vitamin C, sehingga menambah daya 
tahan tubuh.

“Kuah kaldu yang gurih dari seafood, 
ayam, atau jamur ditambah dengan rasa 
asam dan pedas membuatnya semakin 
terasa segar, dan aromanya itu menggoda 
yang bikin tambah laper bawaannya,” 
tambah Antonius.

Tom Yam Gong yang tersedia restoran di 
The Square Novotel Tangerang ditawarkan 

cukup murah, yakni Rp25 Ribu. Harga 
dibuat murah karena Grand Horison Ser-
pong ingin memberikan inovasi terbaik 
kepada tamu sebagai bentuk loyalitas.

“Ya kita buat seekonomis mungkin 
karena pasar yang masih belum stabil. Dan 
praktis juga cepat saji bisa ditakeaway, 
ini juga sebagai langkah untuk memi-
nimisir sentuhan agar terhindar pandemi 

Covid-19. Menu ini bisa juga dinikmati 
dengan pedas, bisa request saja,” kata 
Paradios Kresna Atmaja, Excecutive Chef.

Dengan harga tersebut tamu bisa 
mendapatkan Ice Tea  gratis. Santan 
Restoran di Grand Horison Serpong biasa 
mampu menampung 200 pengunjung, 
namun karena Covid-19 hanya bisa 80 
pengunjung. (Alfi an Pratama)

Asam Serai 
di Nasi Goreng

Bikin 
Ketagihan

Grand Horison Serpong terus me-
ning katkan inovasi dengan cara 
mengeluarkan menu Nasi Go reng. 

Sepintas mendengar menu ini mung kin 
terkesan biasa saja. Namun siapa sang-
ka jika inovasi ini diminati karena di-
kombinasikan dengan rasa asam dan serai.

Nasi Goreng Asam Serai diisi dengan 
nasi  yang dicampur dengan bahan serai, 
tom yam paste, ayam suir, bakso iris, telur 
dadar iris, oiter saus. Perpaduan antara 
segar dan nikmat dari rempah Nusantara 
menjadikan Nasi Goreng Asam Serai ini 
menu favorit.

“Antara segar, enak, sama pedes ini 
jadi satu. Jadi gimana tuh kesimpulannya 
saya juga bingung. Pokoknya enak deh, 
lumayan buat ngisi perut kalau lagi lapar 
kaya begini. Ini juga ditawarin, harganya 
lumayan murah buat karyawan kaya kita 
ini yang lagi tugas di Tangerang, bikin 
ketagihan” kata Solihun, pengunjung.

Nasi Goreng Asam Serai bisa dinikmati 
di Santan Restaurant Grand Horison Ser-
pong jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 
Kuliner ini dibanderol dengan harga yang 

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

FOTO-FOTO: DOK HORISON GRAND SERPONG

dengan harga Rp118 Ribu. Bagi yang 
memiliki gejala kolesterol tinggi, konsumsi 
makanan ini perlu dibatasi karena seafood 
yang jadi bahan utamanya. (Alfi an 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
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Banjir 
Orderan 
Setelah 

Viral

Romantisme Pasutri Difabel 
Gigih Mengais Rupiah saat Pandemi
Pasangan suami istri (Pasutri) difabel Dana Bayu Ghilar (35) dan Neneng 
Widya Lestari (29) gigih mengais rejeki dengan membuka jasa cuci mobil 
panggilan saat pandemi Covid-19. 

Mereka membuka peluang ini de ngan 
bermodalkan ilmu saat be kerja di 
salah satu penyedia jasa la ya nan 

daring selama 1,7 tahun karena tu tup.
 “Ada yang langganan dari dulu di dunia 

ma ya pas jasa layanan daring. Capek tapi 
tet ap semangat demi cari nafkah buat 

“Harus berterimakasih kepada 
ibu langa nan dari dulu pas 

dapat order sebelum 
di berhentikan. Gara-gara ada 

viral jadi ba nyak orderan. 
Alhamdulillah, mereka rata-rata 
karena mending steam carwash 

pang gilan daripada keluar 
rumah. Saya tetap datang ke 

rumah pelangganan.”

Pasutri Difabel ini semula hanya me-
nyebarkan  layanan melalui broad-
cast pesan instan, kemudian viral 

hing ga banyak orang yang tahu. Semakin 
menyebarnya informasi membuat mereka 
ke banjiran panggilan, yang semula hanya 
3 orderan tapi kini bisa mencapai 8 hingga 
10 or deran dalam sehari. 

“Harus berterimakasih kepada ibu langa-
nan dari dulu pas dapat order sebelum di-
berhentikan. Gara-gara ada viral jadi ba nyak 
orderan. Alhamdulillah, mereka rata-rata 
karena mending steam carwash pang gilan 
daripada keluar rumah. Saya tetap datang ke 
rumah pelangganan,” kata Bayu.

Dalam sehari mereka kini bisa meng-
hasilan uang berkisar antara Rp500 hingga 
Rp 600 Ribu. Uangnya yang terkumpul 
juga disisihkan untuk ditabung. Cita-cita 
mereka ingin memiliki usaha sendiri agar 
dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 
orang yang menganggur.

“Pengen buka usaha steam carwash 
juga, biar bisa menekuni di bidang ini. Tapi 
belum ada modal yang cukup makanya ini 
juga lagi berusaha. Untuk biasa panggilan 
cuci liburnya kalau kami capek saja dan 
butuh istirahat sehari,tapi harus semangat 
juga,” ungkapnya.

Tidak hanya melayani mobil saja, mereka 
juga kerap melayani cuci panggilan mo-
tor dengan biaya Rp20 Ribu. Hal ini 

dilakukannya agar mereka mendapatkan 
kehidupan yang sama dengan orang lain pada 
umumnya, tanpa dipandang sebelah mata.

“Kerja keras buat kebutuhan sehari-
hari. Pengen punya anak dan umroh buat 

bahagia sama kedua orangtua saya dan 
mertua istriku, Insyallah. Semangat selalu 
gak akan menyerah, harus berusaha pasti 
bisa bekerja supaya setara sama orang 
lain,” tutupnya. (Alfi an Pratama)

wax, dan vacum pada ba gian dalam mo-
bil. Dengan me ngendarai sepeda motor 
be  bek, Pasutri difabel ini biasa membuka 
jam operasional layanan panggilan cuci 
se  tiap hari dari jam 8 pagi hing ga jam 6 
sore. “Dia itu temen kecil, baik humble 
sa  ma orang, engga dia gak minder, orang-
nya gak minderan, sekolah SMA, aktif 
ke  giatan. Dulu Bayu kerja di percetakan, 
se  karang sama istrinya ini buka cuci mobil 
pang  gilan, ramah sekali sama anak kecil 
juga,” ungkap tetangga sekaligus teman, 
Febri (32). (Alfi an Pratama)

ke butuhan sehari-hari dan istri saya. 
Dari  pada susah buat cari pekerjaan, dan 
be  lum ada lowongan karena usia, apalagi 
ditambah selama pandemi ini,” kata Bayu.

Meskipun memiliki keter ba tasan tuna 
wi cara dan tuna ru ngu, Pasutri ini gigih 
da lam mengais rejeki setiap harinya dari 
ru mah ke rumah. Keterbatasan dalam ber-
komunikasi membuat la yanannya hanya 
di lakukan melalui pesan instan aplikasi 
WhatsApp. 

“Istri memang mau membantu ka rena 
su dah habis kontrak di tem pat kerjanya 
dulu. Biasanya layani di daerah terjangkau 
Pon dok In dah, Bintaro, Rempoa, Ciputat 
Ti mur, Ciledug, Pondok Kacang BSD, dan 
ya ng sekiranya bisa ter jangkau oleh kita,” 
ung kap Bayu.

Layanan diberikan kepada pe langgan 
de ngan radius jarak 10 hingga 20 Kilome-
ter dari ja rak rumah yang berada di Jalan 
Sa  man, Nomor 33, Kelurahan Ga ga, Ke-
ca matan Larangan, Kota Ta ngerang. Biaya 
jasa pencucian mo bil dikenakan dengan 
tarif nor mal yakni Rp70 Ribu tanpa ong-
kos tambahan.

Pelanggan mendapatkan jasa mencuci, 
FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Swiss-Belinn Swiss-Belinn 
Gandeng Wedding Gandeng Wedding 
Planner BerkualitasPlanner Berkualitas

a

Rasa makanan nusantara  mulai ca-
milan asam, camilan gurih, sampai 
ca milan manis seperti makanan 

tra disional Cenil. Jajanan ini kini sudah 
ja rang ditemui. Biasa dijual oleh pedagang 
yang dijinjing menggunakan bakul di atas 
kepala dan keliling di pemukiman.

Jajanan ini juga bisa ditemui di Pasar 
Ma lam di Tanah Tinggi, Kota Tangerang. 
Jajanan ini dijual dengan harga murah. 
Satu porsi dengan harga Rp5 Ribu sudah 
mendapatkan pelengkap Cenil, Ketan 

Kue CenilKue Cenil

Jajanan Pasar yang Bikin Kangen Jajanan Pasar yang Bikin Kangen 
Hitam, Lupis, Getuk, Gengsot, Klepon, 
dan Tiwul yang ditaburi dengan parutan 
kelapa serta gula pasir.

“Saya paling dagang di sini saja, kalau 
jam 10 kadang udah habis. Alhamdulillah. 
Ini memang makanan nenek yang akhirnya 
saya jual di sini. Cenil mah makanan jadul, 
tapi karena jadul itu yang bikin kangen 
buat orang,” ungkap Warsih (43), penjual 
Cenil.

Sensasi perpaduan rasa legitnya antara 
kenyal dan lembut bisa didapatkan saat 

masuk ke dalam kunyahan. Aneka macam 
yang ada dalam jajanan ini juga membuat 
rasa semakin beragam. Cenil biasa di sa-
jikan pada daun pisang yang cocok jika 
me nyantapnya dengan kopi hangat.

“Kalau di kampung saya ini dulu sebagai 
makanan pengganti nasi, karena hampir 
semua terbuat dari bahan singkong. Tapi 
ini sudah jarang, pas saya ke Pasar Malem 
sini, lewat ternyata ada Cenil, murah dan di 
sini enak,” ungkap Dedi Subagio, seorang 
pembeli. (Alfi an Pratama)

Untuk mengembangkan kualitas pesta pernikahan, 
Swiss-Belinn Airport Jakarta gandeng Wedding 
Planner yang miliki kualias. Third Party Wed-

ding Planner yang dipilih merupakan upaya menjawab 
demand permintaan calon pengantin.

Swissbelinn Aiport Jakarta Hotel memilih Third 
Party Wedding Planner karena dikenal dengan dekorasi 
yang rapi dan menarik. Komitmennya juga punya 
kredibilitas yang dapat dipercaya perihal bridal, Make 
up Artist, Photografer, Videografer dan lainnya. 

“Mengenai rencana pernikahan banyak dilapan-
gan bertemu dengan client yang sama sekali be lum 
mempunyai gambaran tentang apa yang akan dila-
ku kan, dan seperti apa kira-kira impian para calon 
pe ngantin mengenai pernikahan mereka,” ungkap 
Winda Adetasya, GM Secretary and Public Relation 
Excecutive.

Para calon pengantin bisa konsultasi kepada pihak 
Swissbelinn Airport Jakarta Hotel dan Third Party Wed-
ding Planner secara langsung. Wedding planner juga 
hadir sebagai penasihat, perancang, budget manager, 
hingga kordinator, dan banyak lagi yang bisa membantu 
seluruh keinginan.

“Apalagi bagi pasangan yang sibuk, yang tidak 
mempunyai banyak waktu untuk mencari venue, make 
up artis, dan lain-lain. Sederhananya wedding planner 
merupakan kunci investasi yang sangat penting untuk 
mewujudkan pernikahan impian para calon pengantin,” 
tambah Tasya.

Tempat yang strategis, akses yang mudah, vanue 
yang mendukung di Swiss-Belinn Airport Jakarta 
membuat pesta pernikahan akan menjadi istimewa. 
Untuk menyelenggarakan acara pernikahan impian di 
Swiss-Belinn Airport Jakarta mulai dengan harga Rp99 
Juta. (Alfi an Pratama)

“Saya paling dagang di sini saja, kalau jam 10 kadang 
udah habis. Alhamdulillah. Ini memang makanan nenek yang 

akhirnya saya jual di sini. Cenil mah makanan jadul, tapi 
karena jadul itu yang bikin kangen buat orang.”

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

146 Room
Harga Room: 
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

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

FOTO-FOTO: DOK SWISS-BELINN AIRPORT JAKARTA
.
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Sacks Coffee 

Tambah 
Kedekatan 
Emosional 

Siapkan 
Konsep 
Ekspansi 

Memulai usaha bisnis kopi tak lengkap 
jika tidak kenal antar sesama penjual 
dan pelanggan. Begitu juga yang 
diterapkan Sacks Coffee. Kedai yang 
mulai berekspansi sejak Februari 2020 
ini memberikan kualitas layanan dengan 
produk dan mempererat kedekatan 
emosional antar penjual dan pelanggan.

Salam, sapa saat tamu datang, dan me-
ngobrol dengan pelanggan jadi salah 
satu bagian service utama dalam 

mem pererat hubungan. Hal ini juga demi 
mem perkuat esensi menikmati secangkir 
ko pi yang sesungguhnya untuk menambah 
ke akraban dengan obrolan. “Karena cul-
ture Indonesia ramah, rumusnya bangun 
ke dekatan emosional, tapi produk kualiti 
juga konsisten. Service menyapa tamu, se-
n yum sapa salam, di sini gak cuma ha nya 
dicuekin aja, diajak juga ngobrol, kay a 
persaudaraan,” ungkap Ebot Wijaya, pe-

Akrab dengan pelanggan jadi salah 
satu alasan kedai ini bisa me ngem-
bangkan potensi usaha yang da-

hulu hanya menggunakan gerobak kecil. 
Kini kedai Sacks Coffee yang su dah 
mengembangkan usahanya di ruko ter-
sebut dan berkekspansi kembali untuk 
memperluas tempat.

Kedai ini dulunya bernama Pochinki. 
Berekspansi jadi Sacks Coffee karena 
meningkatnya demand dari pelanggan 
yang bisa menjual 70 hingga 100 gelas 
kopi perhari. Luas tempat juga akan dibuat 
lebih nyaman dengan memanfaatkan lahan 
belakang ruko untuk dijadikan sebuat 
taman kecil.

“Konsepnya akan menjadi outdoor, 
ada garden gitu di belakang ruko. Nanti 
kemungkinan industrial garden karena lagi 
banyak diminati. Di belakang itu masih ada 
lahan, kita mau kembangin lagi luasin lagi 
konsep outdoor,” tambah Ebot.

Untuk saat ini kapasitas indoor dan 
out door di bagian depan hanya bisa 
me nampung 36 sampai dengan 38 pe-
langgan. Namun, bisa diperkirakan ketika 
su dah memperluas tempat ini mampu me-
nampung 200 pelanggan.  “Kita pindah 
ke ruko itu Februari 2020, dan rencana 
beberapa bulan ke depan baru mulai 
pembangunan renovasi lahan belakang. 

milik Sacks Coff ee.
Kedai ini dimiliki oleh tiga pemuda Ebot 

Wijaya, Iqbal, dan Jack. Mereka mem -
punyai tagline untuk mempererat hu bu-
ngan emosional dengan pelanggan, yak ni 
Coff e with Attitude. “Ketika skill sudah 
mum  puni, attitude juga harus mengikuti,” 
tam  bah Ebot.

Gambar tengkorak yang terdapat pada 
logo juga menggambarkan persaudaraan 
atau brotherhood antar sesama penikmat 
kopi. Hal ini juga diakui oleh pelanggan 
yang beberapa kali datang untuk menikmati 

secangkir kopi buatan barista Sacks Coff ee. 
“Saya baru kali ini ngopi di sini karena kenal 
sama baristanya Mas Bayu. Meskipun baru 
tapi saya jadi punya teman baru kalo lagi 
ngopi di sini,” ungkap Alvin Kelvianto, 
pelanggan Sacks Coff ee. (Alfi an Pratama)

Pokoknya kita akan selalu memberikan 
yang terbaik buat pecinta kopi, Sacks 
Coff ee akan menjadi pelopor kopi di Kota 
Tangerang,” ungkapnya.

Sacks Coff ee merupakan akronim dari 
kata Sayang Anak Cinta Keluarga Se la-
manya. Kedai kopi ini menjual berbagai 
pilihan beans, ada Sumatera, Aceh, Cianjur, 

Eu to phia, Kenya dan yang lainnya. Saat 
Pandemi Covid 19, Sacks Coffee mem-
berikan promo dengan belanja minimal Rp50 
Ribu akan mendapatkan masker hi tam secara 
gratis. “Kita mengikuti arahan pe merintah, 
kami sediakan beberapa fa silitas protokol 
kesehatan juga agar tetap aman meskipun 
ngopi di sini,” tutup Ebot. (Alfi an Pratama)

Sacks Coffee 
@sackscoffee

Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 9a, Kelurahan 
Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Jam Buka 09.00 s/d 24.00 WIB
           089505556805    

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Cegah Penyebaran, Cara Hotel Transit 
Tingkatkan Hunian Saat Pandemi

Pilih Laptop dan Desktop?

Pandemi Covid-19 memaksa pa ra 
pelaku bisnis hotel untuk me ning-
katkan kinerja dan layanan agar 

men dapat kepercayaan saat menginap. 
Bale Ocasa yang merupakan salah satu 
ho tel transit di Bandara International 
Soe karno Hatta punya cara jitu dalam me-
nambah tingkat hunian.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Bale Ocasa menerapkan setengah ka-

pa sitas ruangan restoran, dan membatasi 
kerumunan. Selain itu juga menyediakan 
ruang serbaguna yang cukup besar lengkap 

dengan fasilitas pendukung, seperti Wi-Fi 
dan sound system berkualitas.

2. Disiplin Protokol Kesehatan
Hampir setiap harinya dilakukan pe-

nyem protan cairan disinfektan baik se-
belum ataupun saat pergantian tamu, sudut 
sign yang potensi rutin menjadi sentuhan 
juga dibersihkan. Penggunaan masker dan 
hand sanitizer merupakan hal wajib bagi 
tamu dan karyawan.

3. Drop Pick Up
Layanan antar-jemput Bandara tersedia 

selama 24 jam non-stop, begitu pula 
dengan resepsionis sehingga memudahkan 
tamu untuk melakukan check-in pada 
pukul berapapun. Hal ini guna menambah 
pelayanan kepada tamu yang datang ka-
panpun.

4. Tradisional Bali dan Jawa
Untuk menambah kenyamanan ber-

santai, Bale Ocasa juga miliki sentuhan 
tradisional Bali dan Jawa. Ini terlihat dari 
hiasan pintu gebyok, dan rerumputan 
taman dengan ukuran lumayan besar dis-
ekitar hotel. (Alfi an Pratama)
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Dikutip dari Intel Indonesia, pada tahun 2008 penjualan laptop 
melampaui desktop. Kebutuhan perangkat teknologi terus 
berjalan meninggalkan yang terdahulu. Ini terbukti dari beberapa 

kantor, lembaga, ataupun institusi merubah penggunaan komputer 
desktop menjadi laptop. Lantas manakah yang baik? (Alfi an Pratama)

1. Laptop memang didesain khusus agar 
mudah dibawa bepergian, dan bisa di-
gunakan dimana saja, sehingga mem-
bantu memudahkan urusan.

2. L ebih simpel, karena seluruh komponen 
su dah terletak menjadi satu dibadan 
Lap top, sehingga membuat lebih 
mudah ketika akan menggunakan atau 
membawanya.

3. Salah satu kekurangan dari Laptop 
adalah sulitnya mengupgrade kompo-
nen ke versi yang lebih baru atau lebih 
tinggi.

Laptop Desktop
• Ukurannya besar memaksa pengguna 

me  nyiapkan tempat yang cukup. Se-
hingga harus menyediakan space khusus 
untuk menempatkan perangkat ini.

• Mudah di upgrade, berbeda dengan lap-
top, perangkat Pc Desktop lebih fl ek si-
bel dan mudah untuk diupgrade sesuai 
de ngan yang Kamu butuhkan.

• Boros daya, karena ketika menggunakan 
Pc Desktop ini harus selalu terhubung 
ter minal listrik, ditambah daya yang 
di am bilnya pun terbilang cukup 

besar. Pc Desktop ini memang cukup 
menghabiskan sumber daya listrik. 
Namun, jika menelisik performa, Desk-
top lebih akan lebih baik dibanding 
laptop meskipun spesifi kasinya sama.

• Meskipun demikian, sebenarnya semua 
hal ini disesuaikan dengan kebutuhan. 
Misal, bagi orang yang punya mobilitas 
tinggi maka penggunaan laptop sangat 
dianjurkan. Sedangkan Desktop bagus 
bagi pengguna yang fokus pada satu 
project urusan multimedia. 

Bintang: 2
Jumlah Kamar: 

97 Room
Harga Room: 

Rp458,000 -/+ Fasilitas: 
Coffee Shop,Ruanga 

Meeting,area parkir, Pick up 
dan transfer, Free wifi, Room 

service, Laundry Svc

BALEOCASA 
HOTEL

(021) 55767999 
Jalan Marsekal surya dharma 
Kp sekar wangi 88 Neglasari 

Tangerang 15129
Email : sm.baleocasa@gmail.com

FOTO-FOTO: DOK BALELOCASA
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Sampah jadi masalah krusial lingkungan yang bisa mencemari kualitas 
kehidupan manusia di bumi. Untuk mengatasi hal tersebut Bank 
Sampah dari Komunitas Peduli Lingkungan (KPL) Cipondoh Makmur 
bekerjasama dengan PT Pegadaian dan Pemerintah Kota Tangerang, 
memanfaatkan sampah anorganik untuk ditukar menjadi emas.

Tukar 
Sampah 

jadi Emas

Sampah dikumpulkan dari beberapa 
Kepala Keluarga (KK) yang ada di 
sekitar lingkungan RW 05 Kelurahan 

Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh. 
Sampah anorganik bisa berupa plastik, 
kertas, kardus, ember, besi, dan yang 
lainnya, kecuali sterofoam.

“Jadi uang dihitung komoditas emas 
per gram hari ini berapa, misal uang sam-
pah hasilnya Rp50 ribu, nanti yah tinggal 
di hitung saja jumlah konversi berat emas-
nya jadi berapa. anti kita timbang, dia 
ba wa buku tabungan, nanti ditulis sekian 
Kilo gram,” kata Suredah (42), Sekretaris 
KPL Cipondoh Makmur.

Sampah yang telah dikumpulkan setiap 
hari nya akan diolah kembali oleh penge-
pul barang rongsokan yang ada disekitar 

Bank Sampah KPL 
Targetkan 100 Nasabah

dengan mesin pencacah. Meski demikian, 
tetapi ada juga masyarakat yang meminta 
langsung ditukarkan dengan uang saja.

“Ada juga yang gak mau, misal, aku 
mau jual sampah tapi ambil uangnya 
lang sung aja ya silahkan. Kami juga ti dak 
memaksakan kehendak mereka. Te tapi 
untuk saat ini sudah ada juga me nabung 
sampai lebih dari 14 Juta Rupiah  ta bu-
ngan nya,” tambah Suredah.

Saat ini, sudah ada sekitar 80 nasabah 
yang dikelola oleh Bank Sampah KPL 
untuk dikonversi menjadi emas sejak April 
2019 lalu. Bank Sampah KPL Cipondoh 
Makmur merupakan bidang kegiatan dari 
PKK Kota Tangerang yang terdiri dari 
11 orang pengelola Bank Sampah disini. 
(Alfi an Pratama)

Pencapaian KPL dalam mengelola 
sampah anorganik merupakan upaya 
dalam melestarikan lingkungan. Saat 

ini KPL Cipondoh Makmur menargetkan 
100 nasabah baru untuk bergabung 
mengikuti kegiatan ini.

“Kita masih tetap menyosialisasikan 
me nambah nasabah tambah banyak lagi, 
target 100 nasabah dalam waktu dekat. Re-
sponnya ya Alhamdulillah,” kata Suredah.

Dari ratusan KK yang ada di sekitar 
RW05 Cipondoh Makmur baru sedikit 
yang telah menjadi nasabah aktif. Untuk 
menambah nasabah, KPL Cipondoh 
Makmur menerapkan jemput sampah dari 
rumah ke rumah dengan menggunakan alat 
pengangkut Bentor (Becak dan Motor).

“Karena kalau lingkungan seperti ini, 
siapa lagi kalau bukan kita. Setidaknya 
sampah anorganik terlebih dahulu kita 
pilah untuk diolah yang lebih berguna. 
Semakin banyak nasabah, semakin ber ku-
rang sampahnya,” tambah Suredah.

Meskipun kegiatan ini sudah banyak 

di lakukan oleh masyarakat diberbagai 
dae rah tapi perlu secara berkelanjutan 
di so sialisasikan. KPL Cipondoh Makmur 
ju ga mengajak masyarakat untuk sa dar 
melestarikan lingkungan dengan pe mila-
han sampah.

“Kegiatan dari PKK ini bagian dari 
bidang Bank Sampah untuk melestarikan 
lingkungan kita. Kami mengimbau kepada 
semua supaya makin sadar. Sebenarnya 
sampah itu bernilai, ada emas yang bisa 
kita ambil,” katanya. (Alfi an Pratama)

“Kita masih tetap 
menyosialisasikan 

menambah nasabah 
tambah banyak lagi, target 
100 nasabah dalam waktu 

dekat. Responnya ya 
Alhamdulillah.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Golden Tulip Essential

Cara Aman Dine In 
Nikmati Suki & Grill

Sejak ada kelonggaran masa Pem ba-
tasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 
Ke dai Suki di Golden Tulip Essen-

tial Tangerang Hotel membuka gerai-
nya kembali. Hal itu merupakan salah 
satu upaya hotel berbintang 3 ini untuk 

men jawab keinginan tamu yang ingin 
menikmati menu Suki & Grill namun 
tetap aman.

Setengah kapasitas ruangan Kedai Suki 
yang ada di depan lobby utama Golden Tu-
lip Essential akan dipakai untuk tamu yang 

ingin menikmati menu ini. Simbolisasi 
silang pada bangku diberikan untuk tetap 
dapat menjaga jarak pengunjung. Penye-
diaan hand sanitizer, wajib pemakaian 
masker, dan pemeriksaan suhu tubuh juga 
dilakukan. “Protokol kesehatan yang kita 
jalanin adalah menerapkan physical dis-
tancing, susunan tempat duduk berjarak. 
Itu berarti jumlah dine in, reservasi 
dibatasi, jadi per 1 kali dine ini hanya 
tampung 6 hingga 8 orang di 1 outlet. 
Setiap karyawan pasti dibekali handgloves, 
masker, faceshield,” kata Kurniawan 
Wisnu Jati, Marketing Communication 
Manager.

Kedai Suki menyediakan menu terbaru 
yaitu Suki Mix Grill. Menu ini adalah 
perpaduan semua jenis makanan rebusan 
(Steamboat) dan bakaran (Grill). Suki Mix 
Grill ini dibanderol dengan harga Rp149 
Ribu yang dilengkapi dengan daging, 
ayam, ikan, aneka jamur, sayur-sayuran, 
tofu, bakso, dan yang lain sebagainya.

“Animo Kedai Suki kami memang 
dikenal yang katanya enak, soalnya re-
sapan bumbu pada kuah rebusannya itu 
pekat, apalagi bumbu grillnya. Kalau 
kombinasi ini kita keluarkan karena biar 
bisa nikmati namun tetap murah dengan 
porsi yang lumayan,” tambah Wisnu.

Kemudian jika tamu hanya ingin me-
nik mati menu Suki saja dengan Rp69 
Ri bu perorang. Kedai Suki Golden Tulip 
Es sential Tangerang Hotel dikenal punya 
rasa yang sedap, bumbu suki steamboat 
dan resapan bumbu grill punya cita rasa 
yang pekat dan enak. (Alfi an Pratama)

Menginap di Orchard Hotel  tak leng-
kap rasanya jika belum menikmati 
menu Sop Buntut. Makanan lezat 

ini mempunyai rasa yang lezat dan daging 
buntut yang empuk saat dikunyah.

Tekstur daging buntut sapi olahannya 
juga lembut dan padat dengan rem pah-

Empuknya 
Menu Buntut 
di Orchard Hotel

rempah yang meresap pada permukaan 
da ging. Segarnya kuah Sop Buntut ini juga 
mam pu melarutkan kesegaran daging yang 
bisa menambah nafsu makan. 

“Makannya diaduk pakai emping, biar 
tam bah nikmat. Rata-rata tamu yang datang 
ke sini juga bilang rasanya itu padat, nyatu 

bum bunya sama daging buntut. Empuk 
dan lembut digigit, pelengkapnya itu yang 
bikin tambah segar,” ungkap Rahman (33), 
Captain FnB Orchardz Hotel.

Dalam satu porsi Sop Buntut Orchardz 
hotel terdiri dari 3 potongan daging buntut 
yang besar, dilengkapi condiment lainnya 
se perti wortel, kentang, seledri, daun ba-
wang, bawang goreng. Menu dijual de ngan 
harga Rp151 Ribu, sudah termasuk nasi 
putih satu piring.

Selain Sop Buntut, ada juga menu buntut 
lain nya seperti Sop Buntut Lada Hitam, 
Sop Buntut Balado, Sop Buntut Bakar 
Bum bu Kacang, Sop Buntut Tom Yam. 
Me nu ini sudah bisa dinikmati dine in di 
Ritz Cafe yang tentunya dengan protokol 
kesehatan saat pandemi Covid-19.

Untuk memberikan keamanan saat 
ma sa pandemi Covid-19, Ritz Cafe 
Orc hadz Hotel menerapkan setengah 
kapasitas restoran yang dibuka sampai 
jam 12 malam. Orchardz Hotel terus 
meningkatkan kualitas mutu pelayanan 
agar tamu dapat merasakan pengalaman 
yang menyenangkan. (Alfi an Pratama)

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

     

Bintang: 3
Kamar: 118 Room

Tarif Kamar: 
Rp 600.000 -/+

Fasilitas: 
Shuttle service (pick up and 
drop off to airport), WiFi, 

Breakfast

Orchardz 
Bandara

     (021) 2966 7777
Jalan Husein Sastranegara 
no 8 Benda, Tangerang

 

www.orchardzhotel.com

FOTO-FOTO: DOK GOLDEN TULIP ESSENTIAL

FOTO-FOTO: DOK ORCHARDZ BANDARA
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Gubuk Sunda

Pilihan Aman Makan Bareng Keluarga 

Konsep tempat menyimpulkan kesan 
tradisional ala budaya Sunda dengan 
jejeran gubuk yang terbuat dari bambu 

dan atap dari daun jerami. Terkesan te duh 
saat menyantap makanan yang di sediakan. 
“Kalau konsepnya sebenarnya res toran khas 
Sunda kalau tampilan karena ada gubuk gitu. 
Masakannya tapi campur juga, ada yang 
dari khas sunda, kalau m asakan gak pure 
Sunda, tapi campuran. Ki ta lebih berfi kir, 

gimana pelanggan bisa per caya sama kita,” 
kata Arifi n Fahrul Ari fi n, Penanggung Jawab 
resto Kampung Ke cil.

Pilihan tempat pada gubuk ala Sunda ini 
jadi salah satu upaya dalam memper sempit 
penyebarluasan karena menjaga jarak 
terhadap orang lain. Belasan Gubuk yang ada 
di sekitar Kampung Kecil ca bang Cipondoh 
Kota Tangerang selalu ja di tempat favorit 
pengunjung. Hampir se tiap hari selalu penuh 

dengan keluarga yang hendak makan siang. 
“Kita arahkan pe ngunjung buat pakai, kita 
jual juga di kasir, biar steril. Untuk gubuk 
setiap malam kita semprot, pagi bersihkan 
ulang, saling men jaga diri saja. Jika di tempat 
yang ada bang kunya itu kita beri simbol X. 
Tapi kalau 1 gu buk, untuk 1 keluarga itu 
kan bagian dari upaya Phsycal distancing,” 
tambah Arifi n.

Pemesanan juga bisa dilakukan melalui 
scan barcode WhatsApp, agar meminimal-
isir sentuhan terhadap pelanggan. Tempat 
ini akan terus berusaha menciptakan 
suasana makan dengan keluarga yang 
aman dan nyaman. (Alfi an Pratama)

Saat ini sudah banyak tempat makan keluarga yang buka namun tetap aman 
dengan penerapan protokol kesehatan, seperti Kampung Kecil.  Lokasi ini 
menyediakan tempat makan keluarga di dalam gubuk untuk satu keluarga.

Fokus Sajikan 
Makanan 

Enak & Murah

Selain nyaman dan aman, tempat ini 
di kenal menjadi rekomendasi karena 
ma kanannya yang enak. Konsep ma-

kan rumahan seakan menciptakan kesan sua-
sana kampung halaman khas daerah ter tentu. 
Pilihan aneka makanan bermacam-macam 
tergantung minat kemauan pelanggan.

Menu bakul nasi bisa kita pilih bersama 
dan beberapa aneka lauk seperti Gura me 
Asam Manis, Bebek sambal Ijo, Cu mi 
Goreng Tepung, Keredok, Tumis Kangkung 
dan masih banyak lagi. Se mua menu yang 
tersedia di Kampung Ke cil merupakan 
makanan rumahan yang banyak digemari 
pecinta kuliner. “Fo kus ke tema kita, 
gimana kita bisa me nyediakan makanan 
enak, murah. Kalau resep dari sendiri, dari 
kokinya, kita inovasi, modifi kasi. Rasa dan 
tampilan yang dibuat bukan cuma menarik, 
tapi juga harus enak, kapasitas tempat untuk 
500 orang,” ungkap Arifi n.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

Kampung Kecil cabang Cipondoh Kota 
Tangerang miliki luas area 1.800 Meter 
persegi. Belasan gubuk dan arena bermain 
anak disediakan pada tempat ini. Restoran 
Kampung Kecil pertama kali dibuka di 
ruko Pancoran Depok tahun 2008 lalu.  
“Branding Kampung Kecil, tapi luas. 
Ternyata brand itu  dinilai bagus, dan 
layanan juga bagus,” tambah Arifi n.

Kepercayaan itu yang membuat Kam-
pung Kecil bisa memperluas jangkauan 
de ngan menyediakan outlet di beberapa 
daerah. Kampung Kecil kini sudah bisa 
di nikmati di beberapa daerah di Kota Ta-
ngerang Selatan, Depok, Cibubur, Lam-
pung, Palembang, Pekan Baru, Bengkulu, 
Depok, dan Bekasi. (Alfi an Pratama)

Kampung Kecil Cipondoh
@Kampungkecil_cipondoh

Jalan KH Hasyim Ashari, Kelurahan Nerogtog, 
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
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Pernikahan merupakan suatu 
kenangan penting bagi 
setiap orang. Namun saat 

pan demi Covid-19, pernikahan jadi 
suatu tantangan tersendiri un tuk 
dilaksanakan agar tetap bi sa aman 
dan terhindar dari pe nye barluasan. 
Melihat peluang ter sebut, tersebut 
Grandsoll Marina Ho tel Tangerang 
menghadirkan In timate Wedding 
edisi New Nor mal.

Intimate Wedding ini hanya 
dilaksanakan dengan paket 20 
orang. Hal ini menjadi salah 
satu upaya untuk mengurangi 
kerumunan dan banyaknya 

kon tak fisik dari pengunjung. 
Mes kipun sudah mengurangi 
tingkat kerumunan, protokol 
kesehatan juga menjadi syarat 
utama terselenggaranya paket ini.

“Paket ini sudah sangat sesuai 
untuk para calon pengantin yang 
ingin meryakan hari per ni ka han 
yang exlusive dan akan mem-
be rikan rasa aman dan nyaman 
ke pada para tamu yang datang 
ka rena menjalankan protokol ke-
sehatan,” kata Adindityo Achita 
Putra, Public Relation.

Penyemprotan cairan dis infek-
tan, wajib pemakaian mas ker, 

Intimate Wedding 
Edisi New Normal

Amaris Hotel

Pertahankan 
Eksistensi 
Tingkatkan 
Kualitas

Selama masa pandemi Covid-19 ini, 
Amaris Hotel menyediakan fasilitas lain 
seperti hand sanitizer, masker, dan setiap 
tamu yang datang rutin dilakukan pemer-
iksaan suhu tubuh. Hal ini yang menjadi 
salah satu upaya untuk meningkatkan 
kenyamanan dan keamanan para tamu 
yang menginap.

“Kami brand lokal dari grup San-
tika Hotel and Resort, semua SOP untuk 
kenyamanan tamu dilakukan agar bisa 
mempunyai pengalaman menginap yang 
aman dan nyaman. Selain itu, kami 
terus teningkatkan kualitas layanan jika 
ada tamu yang memberikan saran,” 
tambahnya. (Alfi an Pratama)Beberapa hotel Low Budget yang 

tutup permanen karena pandemi 
Covid-19. Amaris Hotel justru 

memantapkan eksistensinya dengan terus 
meningkatkan kualitas layanan. 

Amaris Hotel merupakan salah satu ho-
tel low budget di area Bandara Soekarno 
Hatta yang dikenal punya layanan yang 
baik. “Amaris punya aplikasi Myvalue  
yang bisa mendapatkan promo dan book-
ing online My Santika  lebih murah 5 
persen sama travel agent lainnya. Kami 
punya layanan drop pick up fl eksibel, kalau 
sebelum Covid-19 setiap 30 menit, kalau 
untuk sekarang 1 jam sekali,” ungkap 
Agus, Hotel Manager.

Amaris Hotel Bandara punya tipe room 
Smart Double ukuran 17 Meter persegi, 
dan Smart Twin dengan ukuran yang 
sama. Sebanyak 118 kamar tersedia di 
hotel ini. Satu kamar ditawarkan dengan 
harga Rp590 Ribu sudah mendapatkan 
sarapan untuk 2 orang, dan layanan koran 
di setiap room.

pe nyediaan hand sanitizer, dan pem ba ta san 
jarak tamu jadi syarat utama untuk me-
lak sanakan acara ini. Grand Soll Marina 
Ho tel tawarkan paket pernikahan Intimate 
Wed ding Blessing ini dengan harga mulai 
dari Rp5 Juta untuk 20 orang.

“Paket pernikahan ini sudah termasuk 
dengan special menu Buffet untuk 20 
orang, Standard Sound system, Free area 
prewedding, 5 jam durasi pemakaian 
tempat, 1 Deluxe Room untuk 1 malam, 
Disinfection Room dan Hand Sanitizers,” 
tambah Tyo.

Kemudian bagi calon pengantin yang 
ingin menyelenggarakan hari bahagianya 
dengan pesta pernikahan juga dapat 
memilih Wedding Package lainnya mulai 
dari harga Rp35 Juta untuk 100 orang 
tamu. Jumlah tamu tersebut merupakan 
seperempat dari kapasitas ballroom, 
sehingga aman untuk mengurangi kontak 
fi sik. (Alfi an Pratama)

Bintang: 4
Jumlah Kamar: 

149 Room
Harga Room: 

Rp1,300,000 -/+ Fasilitas: 
1 Grand Ballroom, 6 Meeting 
rooms, Outdoor dining area, 

VIP lounge, restaurant, 
Swimming pool, Gym,

GRAND 
SOLL 

MARINA 
HOTEL 

TANGERANG

(021) 80820966 
Jalan Gatot Subroto KM 

5,3 Gandasari, Jatiuwung, 
Tangerang 15137, Banten.

@grandsollmarina

Bintang: 2
Jumlah Kamar: 

118 Room
Harga Room: 
Rp400,000 -/+ 

Fasilitas: 
Termasuk sarapan pagi 

untuk 2pax, free wifi dan 
Free Shuttle Airport

AMARIS 
HOTEL 

BANDARA

(021) 54365333 
Jalan Husein Sastranegara 

No 1 Benda Tangerang
@amarishotels

FOTO-FOTO: DOK GRAND SOLL MARINA HOTEL TANGERANG.

FOTO-FOTO: DOK AMARIS HOTEL BANDARA

46   Live Magazine 2020



48   Live Magazine 2020 49   Live Magazine 2020

3. Taruh daun pandan pada ujung 
cetakan yang mengerucut

4. Masukkan sedikit adonan ke 
dalam cetakan kukusan dengan 
bentuk kerucut

5. Tabur Gula Aren yang dihaluskan
6. Ulangi menaruh adonan kembali, 

dan gula aren sampai penuh
7. Lalu kukus adonan hingga 

matang hingga 30 Menit. 
8. Pastikan panci untuk mengukus 

tertutup rapat
9. Angkat kue, dan keluarkan 

perlahan dari cetakan
10. Potong-potong kue sesuai dengan 

selera 
11. Beri taburan kelapa parut pada 

kue yang sudah dipotong
12. Sajikan kue di atas daun pisang

Berikut resep membuat Kue Dongkal;

Persiapan Bahan 
• 200 Gram tepung beras (ditumbuk 

hingga halus)
• ½ buah kelapa muda (kupas 

kulitnya dan parut)
• ½ sdt gula pasir
• ½ sdt vanili bubuk
• Garam
• Gula Aren (dihaluskan)
• Daun pandan dan daun pisang

Cara membuat :
1. Buat adonan dengan campuran tepung 

beras, kelapa parut, vanili, gula pasir, 
dan garam

2. Aduk adonan dengan tangan hingga 
merata

Resep Kue Dongkal
Kue Dongkal merupakan makanan tradisional khas Betawi yang sudah 

jarang ditemui. Makanan berbahan dasar tepung beras ini sangat cocok 
dinikmati dengan secangkir kopi. (Alfi an Pratama)

Pembelian barang Dalam Jaringan 
(Da ring) atau belanja online menjadi 
pilihan tepat ketika sibuk dengan 

urusan. Agar terhindar dari penipuan, 
Marketplace menerapkan sistem keeping 
money ketika barang belum diterima pembeli.  
Namun jangan salah, transaksi online juga 
punya potensi penipuan, misal barang tak 
sesuai dengan foto, atau pahitnya dapat 
barang palsu. (Alfi an Pratama)

Hal ini bisa disisasati jika selektif memilih 
penjual dengan memperhatikan beberapa 
hal ini;

1. Real Pict
Ajak berdiskusi terlebih dahulu mengenai 

produk yang hendak dibeli dalam forum chat. 
Kalau belanja di media sosial Instagram bisa 
juga via dm. Minta foto real pict beberapa 
angle sesuai permintaan. Hal ini memi-
nimalisir penipuan, karena penjual harus 
melakukan foto langsung. Jika tidak mau 
dimintai keterangan, urungkan bertransaksi.

2. Check Reputasi dan Testimoni
Lihat reputasi bintang seller di Market-

place, check juga produk yang dijual. Hal ini 
memungkinkan sebagai penjual profesional. 
Atau mintai keterangan pusat informasi 
situs, ataupun media sosial. Lihat testimoni, 
check komentar yang ada. Bandingkan 
jumlah komentar dengan jumlah transaksi 
yang dijual.

3. Ajak COD
Kalau bisa untuk meyakinkan, coba buka 

obrolan dengan penjual untuk melakukan 
transaksi Cash on Delivery (COD) jika dekat. 
Beberapa seller bodong akan menghindari 
hal ini karena tidak akan mau mengambil 
resiko ditolak. Tapi beberapa seller real juga 
ada yang tidak bisa melakukan transaksi ini 
karena kesibukan. 

Agar Belanja 
Online Aman 

TIPS

Text: Alfi an Pratama
Foto: Rahmatullah
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Pada tahun 90an brand lokal 
seringkali jadi cacian anak muda 
karena pamornya yang tidak terlihat 

keren. Namun, sekitar tahun 2014 Lo-
cal Pride mulai jadi gerakan masif anak 
muda dalam meningkatkan kesadaran 
masyarakat Indonesia di bidang 
fashion. Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS) pada 2018 
akhir, industri kulit, barang dari 
kulit dan alas kaki menjadi 
pertumbuhan paling tinggi 
pada kuartal II/2018, yaitu 
sebesar 27,73% secara 

tahunan. Hal itu yang membuktikan 
bahwa masyarakat Indonesia kini tengah 

berlomba-lomba membuktikan prestasi 
berkarya. Sebagai contoh produk sepatu 
lokal yang kini diatas angin seperti Com-
pass, Vantela, Brodo, dan yang lainnya. 
Atau jika kita menengok UMKM brand 
sepatu Rangkayo dari Kota Tangerang 
yang punya hak paten di Jerman telah 
tembus pasar Internasional. Hype ini 
jadi gerakan positif dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Perlahan 

masyarakat Indonesia membuktikan 
dirinya untuk menjadi negara maju 

yang perlu dipertimbangkan 
dimata Internasional.

Local Pride Gerakan Masif Anak Muda
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Rambutnya yang putih dan giginya yang kini tak lagi lengkap karena 
dimakan usia, tidak menghilangkan semangatnya yang pernah 
membangun bangsa. Kasbilal merupakan seorang veteran anggota Grup 
1 Kopassandha angkatan tahun 1966.

Kakek kelahiran Malang 14 Agustus 1948 
ini pernah melakukan ope rasi Seroja 
untuk mempertahankan Pro vinsi Timor-

Timur pada tahun 1975. Per juangan yang 
pernah ia lakukan bukan se mata-mata tanpa 
ada hambatan dan rin tangan.

Modal semangat dan kegigihan untuk 
me lawan keputusasaan di medan perang 
yang membuatnya kini menjadi seorang 
ve teran. Melihat banyaknya polemik anak 
mu da Indonesia yang seringkali terjadi 
me m buatnya ingin menyampaikan nasihat 
mengenai perjuangan.

“Patut disyukuri kita sudah merdeka 
ti dak dijajah. Sekarang yang kita per-
juangkan adalah prestasi. Anak muda 
ja ngan pernah nyaman dengan kondisi 

se karang, jangan sia-siakan potensi sekecil 
apa pun, jaman terus berubah selamanya, 
po tensi diri harus ditekuni,” ungkap pria 
be r umur 72 tahun tersebut.

Menurutnya, untuk membangun kese-
jah teraan bangsa Indonesia perlu dilakukan 
ber sama-sama. Perbedaan pendapat me-
ru pakan karakter mutlak manusia, namun 
jangan sampai menimbulkan perpecahan 
antar sesama bangsa. “Seperti Covid-19 
ini, kita ikuti aturan Pemerintah, ikuti, 
nu rut, beda boleh, asal jangan jadi musuh. 
Ma ju terus, berjuang terus jangan kalah 
de ngan bangsa lain, sudah dibuktikan 
p oten sinya sudah pada muncul, yang punya 
pre stasi dunia, maju terus, semangat dan 
bersatu rukun,” tuturnya. (Alfi an Pratama)

Kasbilal Bawa Pesan 
Moral untuk Milenial

Potensi diri yang dimiliki oleh Kas-
bilal bukan cuma lihai bertarung di 
medan perang. Ia juga menekuni 

du nia seni lukis sejak masih kecil. Ke ah-
liannya yang ditekuni secara otodidak ini 
me ngalir secara alami karena darah seni 
dari sang kakek.

“Saya melukis itu memang karena su ka 
dengan seni. Waktu kecil suka coret tem-
bok sampai dimarahi sama yang punya 
ru mah. Lukisan saya pernah di Belanda, 
kar ya saya pernah dibawa ke Cendana di 
ke diaman pak Harto,  tujuannya berkarya 
saja,” ungkap Kasbilal.

Saat menjadi anggota ia juga sering 
di tu gaskan untuk memberikan pelatihan 
me lukis, dan membuat karya perjuangan 
yang dipamerkan. Menurutnya, aliran lu-
kisan yang seringkali ia buat masuk dalam 
ka tegori realis ekspresionis. 

Melukis adalah salah satu kegiatan yang 
se ring ia lakukan saat berada di rumah 
Jal an Borneo I Nomor 35, Kelurahan 
Ci bodas, Kecamatan Karawaci, Kota Ta-
ngerang. Ia menganggap kegiatan melukis 
yang dilakukan setiap harinya merupakan 
upaya untuk mengurangi kejenuhan.

“Melukis itu kegiatan tambahan saja, 
biar jiwa kreativitas tetap diasah. Saya 
ju ga ada bercocok tanaman hias di depan 
ru mah itu. Prinsip saya gini, saya gak mau 
be ngong saja, setiap bangun tidur itu aku 
hari ini mau kerjain apa, terus evaluasi 
ke marin kerjain apa itu,” katanya.

Kasbilal selalu berprinsip setiap hari 
untuk tetap melakukan evaluasi agar sisa 
hidupnya bermanfaat. Saat ini Kasbilal 
aktif menjabat sebagai Ketua Legiun Vete-
ran Republik Indonseia (LVRI) di Kota 
Ta ngerang. (Alfi an Pratama)

Patut disyukuri kita sudah merdeka 
ti dak dijajah. Sekarang yang kita 
per juangkan adalah prestasi. 
Anak muda ja ngan pernah nyaman 
dengan kondisi se karang, jangan 
sia-siakan potensi sekecil apa pun, 
jaman terus berubah selamanya, 
po tensi diri harus ditekuni.

Lukisan 
Kasbilal 
Pernah Tembus 
ke Belanda

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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“SEBENERNYA karena ingin bikin acara 
hiburan saat pandemi Covid-19 yang tetap 
cara aman dan nyaman. Karena 3 bulan di 
rumah aja, yang biasanya nonton bioskop 
jadi stop total. Jadi fi lmnya harus berbagai 
genre, tapi kita juga dukung perfi lman 
Indonesia,” kata Reyhana Zahra Zain,  
Co-Founder Drive-In Senja.

Film lokal yang tersedia yakni Milly dan 

Tren Menonton Bioskop 
Mobil Drive-In Senja 
Tren menonton fi lm di dalam mobil menjadi salah satu cara menikmati 
hiburan familiar kalangan muda pada tahun 1980an. Tren menonton fi lm 
dalam mobil tersebut dimunculkan kembali oleh Kataris Live melalui 
Drive-In Senja saat pandemi Covid-19.

“Kami juga dukung perputaran ekonomi nasional dengan mengundang UMKM 
lokal. Ada Kopi Wolu, ada Lawless Burger, kita pengen kita bantuin perputaran 
ekonomi lokal juga. Kita sudah coba beberapa lokasi, yang paling support full 

Mall @Alam Sutera, karena di pemerintahan kota bagus sih, support,”

“Sebenernya karena ingin bikin 
acara hiburan saat pandemi 

Covid-19 yang tetap cara aman 
dan nyaman. Karena 3 bulan 
di rumah aja, yang biasanya 

nonton bioskop jadi stop total. 
Jadi fi lmnya harus berbagai 
genre, tapi kita juga dukung 

perfi lman Indonesia,”

Mamet, Laskar Pelangi, AADC, dan yang 
lainnya. Terdapat 50 persen fi lm yang di-
tayangkan merupakan garapan karya anak 
bangsa. Kemudian fi lm lain merupakan 
kombinasi upaya menarik minat saja. Film 
diputar pada malam tertentu mulai dari fi lm 
pertama jam 19.00 WIB dan fi lm ke dua 
jam 21.00 WIB.

Drive-In Senja juga bekerjasama dengan 

beberapa production house di antaranya 
adalah Miles Film, Starvision, dan Infi nite 
Studios. Selain itu, Drive-in senja juga 
dibantu Misbar.ID sebagai lincensing 
partner fi lm-fi lm internasional.

“Kami juga dukung perputaran ekonomi 
nasional dengan mengundang UMKM lokal. 
Ada Kopi Wolu, ada Lawless Burger, kita 
pengen kita bantuin perputaran ekonomi 
lokal juga. Kita sudah coba beberapa lokasi, 
yang paling support full Mall @Alam Sutera, 
karena di pemerintahan kota bagus sih, sup-
port,” tambah Reyhana .

Pengunjung pada saat datang melalui 
pemeriksaan suhu tubuh, dan wajib 
menggunakan masker. Kemudian untuk 

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

radio mobil tertentu yang telah disediakan. 
Untuk Pembelian tiket Drive-In Senja 

bisa dibeli melalui Loket.com, Go-Tix, dan 
Tix.id, dengan harga bergantung jumlah 
penumpang mobil. Seperti pilihan tiket 1 
mobil berisi 1 hingga 2 penumpang, dan 1 
mobil berisi 3 hingga 4 penumpang. Setiap 
harinya pertunjukan film selalu ramai 
pengunjung mencapai 100 mobil.

Pemutaran fi lm perdana dipertunjukan 
di lahan kosong tepatnya belakang Mall @
Alam Sutera pada 1 Agustus 2020. Untuk 

mobilnya disemprotkan cairan disinfektan. 
Secara teknis, pengunjung menonton fi lm 
pada layar besar yang berada di depan. 
Kemudian penonton menerima audio 
dalam mobil melalui sambungan stasiun 

jadwal lokasi pemutaran fi lm selanjutnya 
bisa dilihat pada informasi terkini melalui 
instagram @driveinsenja. 

Menonton film dengan konsep Drive-
In merupakan upaya agar masyarakat 
menikmati hiburan namun tetap aman dan 
nyaman saat pandemi Covid-19. Tren ini 
sudah familiar di berbagai daerah, bahkan 
kabar terbaru di London masyarakat sudah 
bisa menikmati hiburan menonton konser 
musik dengan konsep Drive-In jaga jarak di 
tengah Pandemi Covid-19. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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