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Kuliner

Dokumen kependudukan dan pencatatan 
sipil merupakan bagian penting bagi 
setiap orang. Di masa pandemi ini, 
kebutuhan masyarakat terhadap dokumen 
kependudukan tak bisa ditunda. 

Masa Pembatasan Sosial Berskala Be sar (PSBB) di berbagai 
daerah mem buat para pekerja terpaksa me lakukan aktivitasn 
di rumah. Work From Home (WFH) menjadi tuntutan agar 
seseorang dapat lebih produktif. Se per ti yang dilakukan Bun-
Bun Ros yang me nawarkan kuliner khas Cianjur.

Pemerintah 
Kota Tangerang 
memastikan, 
penanganan bagi 
pasien Covis-19 
dilakukan secara 
maksimal. 
Meningkatnya jumlah 
pasien yang positif 
Covid-19, mendorong 
Pemkot menambah 
fasilitas kesehatan 
guna memastikan 
pasien ditangani 
dengan protokol yang 
sesuai.

10

Investable
Ketahanan Pangan 
merupakan salah 
satu program yang 
terus dioptimalkan 
Pemerintah Kota 
Tangerang saat ini 
di masa pandemi. 
Tujuannya adalah, 
mengajak peran serta 
masyarakat untuk 
bercocok tanam dengan 
memanfaatkan lahan 
yang ada. 

Liveable

E-City
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#KitaBerantasCovid #Ingat3M

MEMAKAI
MASKER

MENCUCI TANGAN
DENGAN SABUN

MENJAGA
JARAK AMAN

Jangan Lalai
Pandemi 
Belum Usai
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#KitaBerantasCovid

Semua Wajib
Pakai Masker!
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Text: Alfi an Pratama
Foto: Rahmatullah

Cosplay Pocong Cosplay Pocong 
Sosialisasi 3mSosialisasi 3m
Sosialisasi protokol kesehatan unik dilakukan Sosialisasi protokol kesehatan unik dilakukan 
oleh Kecamatan Larangan mengenakan cosplay oleh Kecamatan Larangan mengenakan cosplay 
hantu pocong-pocongan di Pasar Cipadu, hantu pocong-pocongan di Pasar Cipadu, 
Kecamatan Larangan, Kota Tangerang (16/9). Kecamatan Larangan, Kota Tangerang (16/9). 
Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih 
peduli terhadap pentingnya menerapkan pola peduli terhadap pentingnya menerapkan pola 
3M dan 2M selama pandemi Covid-19.3M dan 2M selama pandemi Covid-19.
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Pemkot Bantu 
Promosi Produk 
UMKM Kota 
Tangerang di 
Media Sosial
UMKM masih menjadi kekuatan daerah 
untuk menumbuhkan daya beli masyarakat 
dan ekonomi kota di masa pandemi ini. 
Dukungan untuk pengembangan UMKM 
terus dilakukan Pemerintah Kota Tangerang 
melalui program bantuan modal hingga 
promosi produk. Bahkan, Wali Kota 
Tangerang Arief R Wismansyah dan Wakil 
Wali Kota Sachrudin menjadikan akun 
media sosialnya instagramnya sebagai 
media untuk promosi produk UMKM.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM Kota Tangerang 
sejak bulan Februari hingga se-

karang telah menjalankan program Tange-
rang Emas yakni akses permodalan /

2020, sudah dicarikan bantuan permoda-
lan kepada enam kelompok dengan total 
Rp77 Juta. Saat ini, sebanyak 10 kelompok 
sedang dilakukan verifi kasi berkas oleh 
Bank BJB. 

Adapun satu kelompok UMKM terdiri 
dari 10 pelaku usaha di dalamnya. “Kita 
terus lakukan pendataan terhadap pelaku 
UKM yang terdampak COVID-19 dan 
melakukan pendampingan,” ujar Kepala 
Bidang UKM, Katrin Iswandari.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang 
Arief R Wisamansyah menuturkan, UKM 
masih menjadi garda terdepan dalam 
pergerakan ekonomi masyarakat. Produk 
UKM warga yang telah ada, akan dibantu 
promosi oleh Pemkot melalui akun media 
sosial. Bahkan, Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota akan rutin menampilkan produk 
UKM warga di hari tertentu sebagai 
bagian promosi melalui digital. “Silakan 
kirim ke email humas dan nanti produk 
UKM akan tayang di akun media sosial 
instagram saya dan pak Wakil wali kota. 
Kita branding bersama produk UKM asli 
Kota Tangerang,” ujarnya.

Wali Kota juga mengajak masyarakat 
untuk membeli produk UKM asli Kota 
Tangerang yang tak kalah unggul dengan 
produk dari daerah lain. Sebab, ini menjadi 
bagian dari kebanggaan terhadap produk 
asli buatan daerah dan juga meningkatkan 
perekonomian wirauasaha di tengah 
pandemi. (Achmad Irfan)

per kreditan tanpa agunan dan tanpa bunga 
bagi Usaha Mikro di Kota Tangerang 
khu susnya dengan biaya administrasi 3 
per sen dan plafond awal Rp2 Juta. Selama 
periode bulan Februari hingga September 

bantuan yang diberikan berupa tanaman 
produktif dengan masa tumbuh satu 
hingga dua pekan. Sehingga warga bisa 
melakukan panen secara mandiri. Lalu ada 
juga bantuan polybag guna memudahkan 
warga yang bercocok tanam di lahan 
terbatas.

DKP juga membuka layanan konsultasi 
bagi warga yang memiliki kendala dala 
proses bercocok tanam. Nantinya, pegawai 
dari DKP akan membantu warga dalam 
merawat tanaman mulai dari menyiram, 
memberi pupuk dan perawatan. “Bisa 
datang ke kantor DKP atau kelurahan 
setempat,” ujarnya. (Achmad Irfan)

Berinovasi dengan Mandiri Bertani

Untuk membantu masyarakat dalam 
bercocok tanam, Pemerintah Kota 
Tangerang melalui Dinas Ketahanan 

Pangan membagikan ribuan bibit tanaman 
produktif kepada masyarakat secara gratis. 
Bahkan, program ketahanan pangan pun 
diimplementasikan di setiap kantor pe-
me rintahan seperti kecamatan kelurahan 
hingga sekolah - sekolah.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, program ketahanan 
pang an mendorong masyarakat secara 
man diri untuk melakukan inovasi dalam 
me maksimalkan lahan yang mati menjadi 
la han produktif. Selain itu, hasil panen 
dari bercocok tanam, bisa membantu 
war ga sekitar khususnya yang terdampak 
Covid-19.

Misalnya saja yang telah dilakukan 
war ga di Kelurahan Sukajadi Karawaci, 
ke mudian di wilayah Jatiuwung, beberapa 
wi layah lainnya, KWT Mawar Berseri 
Cikokol hingga pegawai di Kelurahan 
Cipondoh Makmur yang berhasil panen 
ikan dan sayuran. “Hasil panen yang 
kemudian dibagikan kepada warga sekitar, 
apalagi yang terdampak COVID-19 adalah 

Ketahanan Pangan merupakan salah satu program yang terus dioptimalkan 
Pemerintah Kota Tangerang saat ini di masa pandemi. Tujuannya adalah, 
mengajak peran serta masyarakat untuk bercocok tanam dengan 
memanfaatkan lahan yang ada. Jenis tanaman yang ditanam pun beragam 
mulai dari sayuran, umbi - umbian hingga tanaman obat yang dapat 
dikonsumsi warga saat panen dan memenuhi kebutuhan pangannya. 

bagian dari kemandirian warga dan sikap 
saling bantu di masa pandemi. Maka 
itu, program ini terus dikembangkan ke 
wilayah lainnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota 
Tangerang, Abduh Surahman mengatakan, 

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Dokumen kependudukan dan 
pencatatan sipil merupakan bagian 
penting bagi setiap orang. Di masa 
pandemi ini, kebutuhan masyarakat 
terhadap dokumen kependudukan 
tak bisa ditunda. 

Namun, untuk menghindari keru-
munan dan keterbatasan ruang 
bagi masyarakat karena PSBB, Pe-

me rintah Kota Tangerang melalui Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
meluncurkan layanan 3 in 1. Selain itu, 
warg a pun kini dapat mengurus dokumen 
ke pendudukan secara online tanpa perlu 
datang ke kantor dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil.

Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Rina 
Hernaningsih mengatakan, layanan 3 in 1 
memberikan kemudahan masyarakat dalam 
pengurusan suatu dokumen. Pasalnya, 
satu dokumen yang diajukan maka akan 
memperoleh dokumen terkait lainnya.

Seperti misalnya pengajuan dokumen 
akta kelahiran maka pemohon juga akan 
mendapatkan dokumen Kartu Keluarga 
dan Kartu Identitas Anak. Lalu jika 
pemohon mengajukan dokumen akta 
kematian maka akan mendapatkan 
dokumen KK, KTP bagi pasangan. Begitu 
pula dengan dokumen akta perceraian dan 

akta perkawinan. “Melalui layanan 3 in 1 
ini maka masyarakat tak lagi harus bolak 
balik mengurus semua dokumen. Karena 
perubahan akan dilakukan secara otomatis 
melalui sistem kependudukan,” ujarnya.

Terkait layanan online kependudukan, 
Rina mengatakan, masyarakat bisa 
mengakses melalui aplikasi Tangerang 
LIVE, website kependudukan.tangerang-

kota.go.id  maupun Sarana Online 
Bantu Administrasi Tuntas atau Sobat-
dukcapil melalui web sobatdukcapil.
tangerangkota.go.id. “Layanan online 
ini menyediakan berbagai kebutuhan 
mengenai dokumen kependudukan mulai 
dari perubahan data, pengajuan akta 
maupun dokumen kependudukan untuk 
WNA,” ujarnya.  (Achmad Irfan)

Disdukcapil Siapkan Layanan 3 in 1
Urus Dokumen Kependudukan Lebih Mudah

berasal dari PAD sebesar Rp2 Triliun 
dan pendapatan transfer Rp1,55 Triliun. 
“Klasifi kasi belanja daerah di Tahun 2021 
berubah dari yang sebelumnya belanja 
langsung dan tidak langsung. Maka kini 
ada belanja operasi, modal, tidak terduga 
dan transfer,” ujarnya.

Untuk target pendapatan di tahun ini, 
Pemkot mencanangkan perolehan sebesar 
Rp3,27 Triliun dari semula Rp4,57 
Trilun. Meski adanya penurunan yang 
disebabkan karena pandemi tersebut, Pem-
kot tetap menggenjot pembangunan yang 
telah direncanakan seperti infrastruktur, 
penerangan jalan hingga kebutuhan dasar 
warga lainnya seperti pendidikan dan 
kesehatan.

 Terkait dampak pandemi yang menye-
bab kan adanya pengurangan pekerja di se-
jumlah perusahaan, Pemkot Tangerang te-
lah mengadakan Job Fair online dan telah 
ber hasil menghimpun 74.568 lamaran 
ker ja yang berasal dari 4.818 orang. 
Se lanjutnya, 52 perusahaan yang telah 
b ekerjasama dalam penyediaan lowongan 
kerja, akan melakukan verifikasi dan 
interview. “Informasi lowongan kerja 

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan 
ekonomi secara nasional, termasuk Kota Tangerang. Penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak sesuai target akibat sejumlah 
aktifi tas di sektor ekonomi mengalami pelambatan. Turunnya daya 
beli masyarakat juga menjadi faktor ekonomi tak tumbuh positif.

Namun, kelonggaran aktifitas di 
du nia usaha melalui penerapan 
pro tokol kesehatan memberikan 

‘angin segar’ pada pergerakan ekonomi 
di Kota Tangerang. Sejumlah program 
se perti insentif pajak berupa pengurangan 
dan pembebasan sanksi administrasi PBB 
P-2 dan BPHTB berdampak signifi kan ke-
pada penerimaan daerah. Termasuk juga 
ke mudahan pembayaran pajak kepada 
pelaku usaha lainnya secara non tunai 
mulai 1 September 2020.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Said 
En driyatmo mengatakan, pembayaran 
PBB di Kota Tangerang dapat dilakukan 
se cara tunai di minimarket hingga perbank-
an. Lalu untuk non tunai melalui sistem 
pembayaran elektronik. “Warga juga bisa 
mengecek tagihan PBB melalui aplikasi 
Tangerang LIVE. Kemudahan ini bagian 
dari inovasi untuk memudahkan wajib 
pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Ari-
ef R Wismansyah mengatakan, pendapatan 
daerah pada tahun 2021 yang disampaikan 
dalam RAPBD Tahun 2021 kepada DPRD 
ditargetkan sebesar Rp3,55 Trilun yang 

Pemkot Optimis Ekonomi Tumbuh Positif
pun terus kamis buka melalui situs dinas  
ketenagakerjaan kota tangerang maupun 
di Aplikasi Tangerang LIVE melalui kanal 
pencari kerja. Ini jadi bagian Pemkot untuk 
membantu warga yang terdampak dan 
membutuhkan pekerjaan,” ujarnya.

Untuk warga yang ingin memilih jalur 
wirausaha, Pemkot menyediakan bantuan 
modal sebesar Rp500.000 untuk 10.000 
orang. Caranya daftar melalui aplikasi 
Tangerang LIVE dan beberapa orang 
yang sudah mendapatkan bantuan, merasa 
terbantu dalam memenuhi kebutuhan 
pangan harian. (Achmad Irfan)

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG. FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.



14   Live Magazine 2020 15   Live Magazine 2020

Pasien Covis-19 Dilarang Isolasi 

Pemkot Jadikan Puskesmas 
Hingga RPS Ruang Isolasi
Pemerintah Kota Tangerang memastikan, penanganan bagi pasien 
Covis-19 dilakukan secara maksimal. Meningkatnya jumlah pasien yang 
positif Covid-19, mendorong Pemkot menambah fasilitas kesehatan guna 
memastikan pasien ditangani dengan protokol yang sesuai.

Wali Kota Tangerang Arief R 
Wisman syah mengatakan, pa-
sien Covid-19 yang tergolong 

da lam Orang Tanpa Gejala (OTG) harus 
menjalani isolasi di tempat yang di-
se diakan pemerintah. Hal ini bertu-
juan guna menghindari terjadinya pe-
nu laran dan munculnya klaster baru.
Pe merintah Kota Tangerang, lanjut Wali 
Kota, telah bekerjasama dengan seluruh 
RS dan melakukan komunikasi dengan 

dok ter setiap hari dalam pengawasan 
pa sien COVID-19. Jumlah tenaga medis 
di Kota Tangerang ada 15.763 orang, di-
an taranya 1.810 orang adalah ASN dan 
THL di Pemerintah Kota Tangerang.
Se mentara untuk fasilitas kesehatan, jum-
lah tempat tidur  terdata ada 3.102 unit 
yang tersebar di 437 ruangan. Khususnya 
untuk fasilitas milik pemerintah, berada di 
RSUD Kota Tangerang dengan kapasitas 
48 unit tempat tidur. Tiga Puskesmas 

rujukan memiliki 110 tempat tidur yakni 
Puskesmas Gebang Raya, Puskesmas 
Panunggangan Barat dan Puskesmas 
Jurumudi Baru. Lalu ada juga Rumah 
Perlindungan Sosial yang kini difungsi-
kan sebagai tempat isolasi yang memiliki 
60 tempat tidur dengan 22 ruangan.
“Kita berupaya maksimal dalam menangani 
pasien COVID-19. Tenaga kesehatan dan 
tempat isolasi telah kami sediakan. Jadi, 
pasien tak lagi isolasi di rumah guna 
memutus terjadinya terpapar bagi yang 
lain. Sedangkan untuk yang kondisi sehat, 
tetap jaga imun dan menerapkan protokol 
kesehatan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Sachrudin mengatakan, 
lo kasi yang dijadikan tempat isolasi ba-
gi pasien adalah yang steril sebab yang 
ditangani adalah penyakit menular. Se-
hing ga harus dipastikan mengenai sirkulasi 
udara maupun tempat bagi tenaga medis. 
“Kita terus pantau perkembangan kasus 
ini dan menyiapkan fasilitas kesehatan 
cadangan jika dibutuhkan bila terjadi lon-
jakan,” ujarnya. (Achmad Irfan)

Pemkot Kembali Terapkan PSBL

Hindari Kerumunan dan Kontak Erat 
Cegah Terpapar COVID-19
Penambahan kasus COVID-19 
di Kota Tangerang masih terus 
terjadi. Meskipun sempat alami 
penurunan di bulan Agustus,  
memasuki bulan September 
kembali meningkat. Ada sejumlah 
faktor yang menyebabkan 
kenaikan kasus tersebut 
seperti munculnya klaster baru 
di lingkungan perkantoran, 
perdagangan hingga keluarga.

Pemerintah Kota Tangerang melalui 
Dinas Kesehatan bekerjasama deng-
an Fakultas kesehatan Masyarakat 

Uni versitas Indonesia melakukan survey 
terkait jumlah warga Kota Tangerang yang 
terpapar COVID-19. Dari 3.000 responden 
yang dilakukan survey, diperoleh hasil se-
banyak 2,3 persen warga Kota Tangerang 
ter papar Covid-19.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, peningkatan kasus 

ka li melepas masker saat di keramaian 
sehingga berpotensi terjadinya penularan 
melalui droplet.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota 
Tange rang bersama TNI dan Polri meng-
giatkan operasi Aman Bersama dengan 
sa saran warga yang keluar rumah dan tak 
menerapkan protokol kesehatan. Lalu, 
Dinas Kesehatan melalui petugas pus kes-
mas melakukan sosialisasi kepada warga 
me ngenai cara mencuci tangan, termasuk 
di pabrik - pabrik. “Kita sudah buat aturan 
me ngenai sistem kerja di perkantoran, ter-
masuk sirkulasi udara diatur ulang. Lalu 
be berapa pusat keramaian pun kita batasi 
wak tu operasionalnnya agar tidak terjadi 
ke rumunan dalam menghindari klaster 
baru,” paparnya.

Untuk menekan kasus Covis-19 di 
wila yah, Pemkot kembali menerapkan 
Pem batasan Sosial Berskala Lingkungan 
(PSBL) tingkat RW. Petugas gabungan 
dari Dinkes, Satpol dan Dinsos akan 
me la kukan penanganan secara masif di 
wila yah tersebut. “PSBL efektif menekan 
zo na merah di wilayah dan kini diterapkan 
lagi. RT RW harus aktif mensosialisasikan 
ke pada warganya,” kata Wali Kota. (Ach-
mad Irfan)

Covis-19 akibat masyarakat belum se pe-
nuhnya menerapkan protokol kesehatan. 
Mi sal nya cara mencuci tangan yang be-
nar. Warga belum sepenuhnya menjaga 
ja rak ketika di kerumunan. Lalu kerap 

Fasilitas Kesehatan Pasien Covid-19 RSUD Kota 
Tangerang: 48 Bed 
Tiga Puskesmas Rujukan: 110 Bed
RS Swasta: 3.102 Bed dan 437 Ruangan
RPS: 60 bed dan 22 Ruangan 
Tenaga Medis: 15.763 orang (1.810 orang ASN & THL)

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG. FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Design arsitektur tempat meng gu-
nakan konsep industrial namun 
te tap mengesankan suasana rustic 

agar dapat berikan pengalaman seperti 
di kam pung halaman. Kucuran air dari 
in finity pool yang ada di luar ruangan 
meng hangatkan suasana ketenangan ketika 
ma lam hari. “Konsepnya ini rustic dan 
homey, rustic itu gelap kaya dikelilingi 
lampu kelambu agar lebih tenang kalau 
malam hari, kemudian muncul kekuningan 

Referensi tempat nongkrong 
biasanya mengarah pada yang 
memiliki keyamanan tempat.  
Seperti yang sedang jadi tren anak 
muda Tangerang masa kini,  CDC 
Coffee and Eatery. Kafe yang baru 
dibuka satu bulan lalu ini jadi buah 
bibir masyarakat Tangerang karena 
tempatnya yang cozy.

Tempatnya yang asyik untuk bersan-
tai ini juga punya menu makanan 
variatif, kombinasi antara makanan 

lokal dan western. Salah satunya Nasi 
Campur Bali dan Chicken Cordon Bleu 
yang merupakan makanan favorit di CDC 
Coff ee and Eatery. 

Nasi Campur Bali dilengkapi dengan 
ayam betutu, sambel goreng tri kacang, 
plecing, sambal matah, sate lilit, kuah 
betutu, dan nasi. Sedangkan Chicken Cor-
don Bleu dilengkapi dengan saus barbeque, 
ayam, isian smoke beef, keju mozarela, ada 

Tempat Hits dan Cozy 
di CDC Coffee and Eatery

Kombinasi Makanan 
Lokal dan Western

warna dinding karena pantulan lampu yang 
ada di infi nity poolnya,” kata Sigit Ferianto 
(31), Operational Manager.

Kemudian trap theatre dengan back-
ground air yang jatuh dari tembok pada 
sisi lain infi nity pool bisa jadi rujukan 
pilihan tempat ketika nongkrong di sini. 
Jika senang di dalam ruangan, pengunjung 
bisa memilih lantai 1, ataupun lantai 2 yang 
dilengkapi dengan meeting room. Tempat 
ini miliki area yang luas dan mampu 
menampung hingga 300 pengunjung. 

CDC merupakan akronim dari Cahaya 
Di Atas Cahaya. Tempat ini juga kerap kali 
dijadikan sebagai spot pemotretan model 
profesional. Tidak ada batasan minimum 
order, namun jika disunting ke media 
sosial menyertakan nama tempat CDC 
Coff ee and Eatery. “Saya datang untuk 
motret produk sama modelnya ini, karena 
memang lagi hits tempatnya, cozy juga 
buat nongkrong,” kata Prisila, pengunjung 
CDC Coff ee and Eatery. (Alfi an Pratama)

potato wedges, dan mix salad. “Kedua 
menu ini merupakan perwakilan bahwa di 
sini tersedia makanan lokal, dan western. 
Karena memang setiap pengunjung juga 
mau yang variatif, kami juga sering berino-
vasi untuk tetap memuaskan pengunjung 
dengan makanan,” ungkap Sigit.

Kedua menu ini cocok menjadi pilihan 
berkunjung ke restoran yang dibuka sejak 
Agustus lalu tersebut. Menu Nasi Campur 
Bali dibanderol dengan harga Rp49 Ribu, 
sedangkan Chicken Cordon Bleu dengan 
harga Rp69 Ribu. 

Selain itu, minuman yang tersedia juga 
bervariatif,  seperti Afocado Coff ee, dan 
Caramel Macciato. Semua yang tersedia di 
restoran ini dibanderol dengan harga yang 
terjangkau, sehingga mampu menambah 
kenyamanan ketika berkunjung ke CDC 
Coff ee and Eatery. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

CDC Coffee and Eatery
Jalan KH Hasyim Ashari, Kota Tangerang 

(Seberang Rumah Sakit EMC)

 Jam Buka Setiap Hari
@cdc.eatery

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Swiss-Belinn

Tawarkan Chicken Quesadilla 
dan Mie Goreng Singapura

Kyriad Airport Hotel 

Bangkitkan 
Makanan 
Legendaris 
Petani

Menu makanan hotel dikenal dengan 
harganya yang mahal. Tapi tidak 
dengan Swiss-Belinn Airport Ho-

tel yang menawarkan menu western deng-
an harga miring. Menu tersebut merupakan 
kom binasi olahan Swiss-Belinn yang 
menyesuaikan dengan lidah masyarakat 
Indonesia.

Chicken Quesadilla dan Mie Goreng 
Singa pura di Swiss-Bistro Swiss-Belinn 
Air port Hotel adalah dua menu yang di-
tawarkan. Pilihan ini miliki publish price 
harga mencapai Rp80 Ribu. Di Swiss-
Bistro Swiss-Belinn Airport Hotel, harga 
yang ditawarkan untuk Chicken Quessa-
dilla Rp58 Ribu. Sementara Mie Goreng 
Singapura seharga Rp49 Ribu.

“Kami menjual dengan harga miring 
agar tamu bisa menikmati tanpa harus 
memikirkan harga. Menu ini sudah bisa 
di nikmati di Swiss-Bistro dengan protokol 
ke sehatan, bisa dine in, asal pakai hand sa-

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

nitizer yang disediakan, dan masker juga. 
Se lama ini menu kami banyak diminati 
tamu,” kata Winda Adetasya, GM Secre-
tary & Public Relation Executive.

Chicken Quessadilla merupakan ma-
kanan klasik dari Mexico yang dibuat 
meng gunakan lapisan luar tortilla. Di 
dalam nya terdapat isian kacang merah, 
ayam, bawang bombay, tomat, mashroom, 
dan cheese mozarella yang dilengkapi 
saus. Menu ini disajikan dengan friench 
fries yang dibalut keju.

Sedangkan Mie Goreng Singapura punya 
rasa yang nikmat dengan bermacam bumbu 
olahan. Karena bahannya terdiri dari mie 
hokkian singapura yang diaduk dengan soya, 
sambel balacan, saus tiram, saus tomat, telur, 
dan udang. (Alfi an Pratama)

“Kami menjual dengan harga miring 
agar tamu bisa menikmati tanpa harus 
memikirkan harga. Menu ini sudah bisa 

di nikmati di Swiss-Bistro dengan protokol 
ke sehatan, bisa dine in, asal pakai hand 

sa nitizer yang disediakan, dan masker juga. 
Se lama ini menu kami banyak diminati tamu.”

penjualan yang bagus,” ungkap Jamil, 
Sous Chef Kyriad Airport Hotel.

Dahulu, Nasi Timbel merupakan bekal 
ma kanan siang hari untuk  petani yang se-
dang meladang atau membajak sawah. Ma-
kanan asal tradisional Sunda ini mem punyai 
tampilan yang sederhana, namun rasa nya 
tetap istimewa. “Selama ini me  nu Indonesia 
memang banyak yang di  cari oleh para tamu, 
makanya kami co  ba inovasi terus dengan 
makanan khas In donesia. Kalau animonya 
bagus akan kami jadikan menu tetap di 
Kyriad Airport Hotel,” ungkap Fitria Afriani, 
Excecutive Secretary.

Nasi Timbel  dibakar sebagian permu-
ka an dengan rempah bumbu khas yang di-
bungkus menggunakan daun pisang. Menu 
Nasi Timbel dengan harga Rp55 Ribu ini 
dilengkapi lauk ayam bakar, tempe, tahu, 
sayur asem, lalaban, dan sambal.

Menu ini dapat dinikmati di Serai Res-
toran Kyriad Airport Hotel selama jam 
operasional. Kyriad Airport Hotel me ne-
rapkan protokol kesehatan yang ketat dengan 
menerima tamu dine in se tengah kapasitas 
restoran. Simbol silang, peng gunaan masker, 
dan hand sanitizer men jadi hal mutlak tamu 
yang dine in. (Alfi an Pratama)

Nasi Timbel merupakan makanan 
tra disional yang disajikan dengan 
bung kus daun pisang. Menu ini bisa 

di nikmati di Kyriad Hotel Airport Hotel 
Jakarta. Makanan legendaris ini digemari 
masyarakat Sunda.

“Kami berinovasi memunculkan kem-
bali makanan legendaris yang dibungkus 
daun pisang ini. Ini juga menjadi upaya 
memperkenalkan makanan Indonesia ke 
tamu ekspatriat. Selama ini, makanan 
Indonesia yang ada di kami juga punya 

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

FOTO-FOTO: DOK SWISS-BELINN. FOTO-FOTO: DOK KYRIAD.
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Menumbuhkan jiwa kepemimpinan perlu dilakukan sejak dini. Seperti 
pemuda di lingkungan Tanah Gocap, Karawaci,  yang melakukan Camping 
Ceria menyambut Tahun Baru Muharram.

Camping Ceria Tumbuhkan 
Jiwa Kepemimpinan

Bantuan Ringankan BebanBantuan Ringankan Beban

Kegiatan tersebut berlangsung di 
ha laman Saung Bale Kambang 
Uk huwah Islamiyah (BKUI) Ka-

rawaci. Untuk menimbulkan jiwa ke-
pemimpinan, peserta yang terdiri dari 
anak yatim diajarkan sifat mandiri dengan 
membangun tenda sendiri. Merka juga 

diajak melakukan kerjasama tim, outbond, 
dan juga kegiatan di luar lapangan lainnya. 
“Tujuannya agar mereka bisa lebih mandiri 
lagi dalam menjalani hidup nantinya. 
Kegiatan ini semoga bisa menumbuhkan 
jiwa kepemimpinan mereka sedari dini,” 
ungkap Nasrullah Jamaludin, Ketua 

donasinya baik datang secara langsung 
maupun transfer melalui bank,” ungkap 
Jamaluddin.

Bantuan yang diberikan kepada sekitar 
50 anak yatim merupakan salah satu 
upa ya dalam membantu perekonomian 
mas yarakat di masa Pandemi Covid-19 
seperti ini. Meskipun demikian, hal ini 
menjadikan tantangan untuk pe nye leng-
gara agar tetap bisa membantu kepada 
yang membutuhkan. “Justru ini menjadi 
tan tangan tersendiri. Karena pada masa 
pan demi ini kita sama-sama sedang diuji, 
khu susnya dari sisi ekonomi, apakah kita 
ma sih bisa berbagi pada saat seperti ini. 

Jadi harapannya kedepan kita bisa terus 
menyebarkan virus mulia ini,” tambahnya.

Novi Asih, penggagas kegiatan menam-
bah kan pada kegiatan peringatan 10 Muhar-
ram 1442 H tahun ini masih dirundung 
wa bah Covid - 19. Sehingga semua semua 
pa nitia dan peserta menerapkan standar 
pro tokol kesehatan pencegahan Covid - 19. 
“Tahun ini kami buat sedikit berbeda, jika 
tahun-tahun sebelumnya kita bisa menyan-
tuni ratusan anak dan jalan-jalan ke tempat 
edukasi, namun tahun ini hanya anak-anak 
yatim dari wilayah Kelurahan Karawaci 
saja dan dilaksanakan di area dekat rumah 
mereka,” tukasnya. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

Pelaksana Festival Muharram 1442 H.
Selain tumbuhkan mental kepemimpinan, 

anak yatim juga diberikan pemahaman 
untuk menggali potensi diri. “Khususnya 
bakat terpendam dalam bidang seni, jadi 
kami juga mengadakan sesi hiburan dalam 
acara api unggun dan membuat yel-yel,” 
tambahnya.

Kegiatan itu dilakukan di lingkungan 
pemukiman untuk menghindari pe nye-
barluasan Covid-19 dengan tidak ke luar 
kota. Kewajiban protokol kesehatan juga 
tetap diperketat penggunaan masker, 
pengecekan suhu tubuh, dan membawa 
hand sanitizer. (Alfi an Pratama)

Kegiatan yang diselenggarakan pada 
tanggal 29 dan 30 Agustus 2020 
ini juga diisi pembagian santunan 

berupa satu paket lengkap perlengakapan 
sekolah, mulai dari tas, seragam, dan 
alat tulis. Ada pula pembagian uang saku 
untuk membeli paket data. “Insyaallah 
nominal yang kami berikan cukup besar 
untuk anak-anak yang bersekolah. Ini 
merupakan kolektif dari para donatur yang 
terus berbondong-bondong memberikan 
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Saat pandemi Covid-19, Allium 
Tange rang membuka promo dengan 
mengajak tamu Work From Hotel. 

Layanan ini dibuat untuk memenuhi 
kebutuhan tamu dalam menunjang urusan 
pekerjaan.

Allium yang miliki design arsitektur 
bangunan miring ini memfasilitasi tamu 
dengan tarif harga Rp520 Ribu untuk satu 
malam. Dengan tarif tersebut, tamu sudah 
bisa menikmati fasilitas tipe kamar Deluxe, 
akses wifi , dan makan sarapan untuk 2 
orang. “Ini menjawab keluhan masyarakat 
yang ditugaskan untuk bekerja di rumah. 
Kalau di sini lebih tenang jauh dari 
kebisingan, jadi tamu lebih fokus bekerja 
di kamarnya. Untuk menunjang kebutuhan 
tamu juga kami akan memperpanjang jika 
animonya bagus,” kata Vinda Febrina Ri-
antie, Public Relation Excecutive.

Setelah menyelesaikan pekerjaan di dalam 
kamar, tamu juga bisa menikmati swimming 
pool yang luas, akses olahraga fi tness serta 
layanan antar jemput dari dan ke Bandara 
Soekarno-Hatta. Allium Tangerang Hotel 
meraih Sertifi kat Keunggulan Tripadvisor. 
Sertifi kat ini diberikan kepada hotel yang 

Seafood merupakan makanan laut 
yang banyak digemari oleh mas ya-
rakat Indonesia. Tren yang kini fami-

liar adalah menikmati seafood langsung 
meng gunakan tangan di tempat lesehan. 
Se perti Seafood Tumpah yang disajikan 
Fave hotel Hasyim Ashari.

Seafood Tumpah Favehotel Hasyim 
As hari disajikan di atas kertas laminasi 
se bagai alasnya. Medoknya bumbu yang 
melumuri bagian makanan laut kerang 
ijo, kerang bambu, kepiting, dan udang,  
men jadi bahan utama menu ini. Rasa pedas 
ma nis meresap ke dalam setiap makanan.

Tersedia juga tang untuk membuka 
cang kang kepiting dan kerang agar daging 
yang ada di dalam seafood tersebut bisa 
di ambil. Selain seafood, ada juga rebusan 
jangung yang menyatu dengan saus tiram 
dalam seafood menambah kesegaran untuk 
menyantap makanan ini. “Favehotel Has-
yim Ashari menyediakan Seafood Tumpah 
dengan harga yang murah,” kata Andriati 
Kurniasih, Sales Marketing Manager.

Mencicipi Seafood Tumpah 
Favehotel Hasyim Ashari

Allium Buka Promo 
Work From Hotel

berhasil memberikan layanan baik secara 
konsisten. Allium Tangerang Hotel terdaf-
tar sebagai 10 hotel teratas di Tangerang 
berdasarkan situs tersebut. Juga meraih 
penghargaan dari Dinas Pariwisata Provinsi 
Banten sebagai salah satu hotel ramah 
lingkungan di Green Hotel Award 2018. 
(Alfi an Pratama)

Seafood tumpah bisa dinikmati di Lime 
Cafe and Resto dengan harga diskon 50 
persen menjadi Rp150 Ribu. Harga ter-
sebut sudah termasuk nasi putih untuk 4 
porsi, dan free Ice Tea.  Jika pelanggan 
kha watir karena tidak ingin keluar rumah 
da lam masa PSBB, Favehotel Hasyim 
As hari juga menyediakan take away. Sea-
food Tumpah merupakan salah satu upa ya 
Favehotel Hasyim Ashari dalam mem-
berikan kualitas pelayanan terbaik kepada 
ta munya. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

(021) 29205555 
Jalan Benteng Betawi Nomor 
88, Kota Tangerang, Banten

Bintang: 4
Kamar: 157 Room

Tarif Kamar: Rp700.000 -/+
Fasilitas: Ballroom, Gym, 
Outdoor Swimming Pool, 

11 Thematic Meeting Rooms, 
Paris-Lyon Cafe, Shuttle 

Service.

Allium 
Hotel

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

FOTO-FOTO: DOK ALIUM HOTEL

FOTO-FOTO: DOK FAVE HOTEL.
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Gelis di Tangcity 

Permudah Layanan Pembayaran

Bun-Bun Ros 

Kuliner Khas Cianjur 
Hasil WFH Produktif

Untuk menunjang kebutuhan mas ya-
rakat, Tangcity Mall yang bekerjasama 
dengan Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) serta Asosiasi Kontraktor Listrik dan 
Mekanikal Indonesia (AKLI), membuka 
layanan Gerai Layanan Listrik (Gelis). 
Fasilitas ini aktif sejak 1 September  di Rame 
Rame Food Carnival Tangcity Mall.

Pelayanan satu pintu PLN di Tang city 
Mall tersebut menerima pemasangan ins-
talasi listrik, pembayaran pasang baru lis-
trik, pembayaran ubah daya, pembayaran 
sambungan sementara (Pesta), pembayaran 

ser tifikat layak operasi (SLO), pembe-
lian token, hingga pembayaran PDAM. 
“Ge rai Layanan Listrik ini menambah 
lengkap fasilitas pelayanan publik yang 
telah ada, Gerai SIM, Gerai Samsat, Gerai 
Paspor, dan Pembuatan KTP Elektronik 
1 Hari Jadi. Semoga GELIS memberikan 
kemudahan bagi masyarakat untuk men-
dapat pelayanan prima yang efektif dan 
efi  sien di satu tempat,” ujar Norman Eka 
Saputra, Direktur Tangcity Mall.

Gelis beroperasi setiap hari Senin sampai 
Sabtu mulai pukul 11 siang sampai dengan 

8 malam. Langkah ini melibatkan lem-
baga sertifi kasi instalasi dan kontraktor 
listrik, sehingga pelanggan akan lebih 
mu dah mendapatkan listrik sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Tangcity Mall yang hadir sejak tahun 
2011 merupakan pusat belanja di Kota 
Tange rang yang dilengkapi dengan 300 
ten nant gadget di Lantai LG. Juga ada 
1.200 tennant lainnya seperti Starbucks 
Coff ee, McDonald’s Indonesia, Restoran 
Raa Cha Suki & BBQ, hingga Carrefour. 
(Alfi an Pratama)

Masa Pembatasan Sosial Berskala 
Be sar (PSBB) di berbagai daerah 
mem buat para pekerja terpaksa 

me lakukan aktivitasn di rumah. Work 
From Home (WFH) menjadi tuntutan agar 
seseorang dapat lebih produktif. Se per ti 
yang dilakukan Bun-Bun Ros yang me-
nawarkan kuliner khas Cianjur.

Menu kuliner khas Jawa Barat tersebut 
yakni Ayam Bakar Cianjur. Menu Bun-bun 
Ros yang khas pedas dan manis membuat 
makanan ini menjadi salah satu menu 
yang banyak dipesan oleh masyarakat 
selama masa PSBB. Berawal dari pesanan 
tetangga, kini mampu menjual dalam 
sehari 75 box.

“Ada tetangga nyoba, terus banyak 
tetangga ikutan pesan, jadi ide itu spontan 
saja, sekalian di pasarin saja. Paket pesanan 
juga banyak, ada yang dari perusahaan atau 
lembaga pemerintah. Biasanya anter kirim 
sebelum makan siang, lumayan WFH yang 
produktif,” ungkap Rosiyani, pemilik 
Bun-bun Ros.

Rosdiyani merupakan salah satu pekerja 
yang mencoba untuk lebih produktif 
pada bulan Agustus selama masa PSBB. 
Menu Ayam Bakar biasanya di kemas 
menggunakan box untuk memini ma-
lisir penyebarluasan Covid-19 dan me-
mudahkan pelanggan menyantap makanan.

Menu makanan Ayam Bakar khas 
Cianjur dijual dengan paket hemat Rp15 
Ribu yang terdiri dari nasi ayam, tempe, 
sambel, lalap. Sedangkan paket komplit 
dengan harga Rp25 Ribu terdiri dari nasi, 
ayam bakar seperempat ekor, tahu, tempe, 
sayur asem, ikan asin, sambel, dan lalapan. 
Selain itu, ada juga nasi bakar yang di 
dalamnya terdapat ayam suwir. Nasi 
dibuat menggunakan lebih pulen, agar bisa 
menikmati santapan dengan mudah. Menu 
ini dijual dengan harga Rp15 Ribu. 

Untuk layanan pesan antar masih bisa 
dilakukan radius area Tangerang Raya. Jika 
terus berkembang Bun-Bun Ros juga akan 
mencoba peruntungan untuk membuka 
rumah makan khas Sunda. (Alfi an Pratama)

Ge rai Layanan Listrik ini menambah 
lengkap fasilitas pelayanan publik 

yang telah ada, Gerai SIM, Gerai 
Samsat, Gerai Paspor, dan Pembuatan 

KTP Elektronik 1 Hari Jadi. Semoga 
GELIS memberikan kemudahan 

bagi masyarakat untuk mendapat 
pelayanan prima yang efektif dan 

efi sien di satu tempat.

Bun-Bun Ros
081280603535

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Tren Pesta Pernikahan 
Beralih ke Standing Party

Fase Adaptasi Kenormalan Baru selama 
pandemi Covid-19 membuat sektor 
bisnis perhotelan terus melakukan 

inovasi agar tetap menjaga perputaran 
ekonomi. Hal ini juga yang dilakukan oleh 
Istana Nelayan dengan membuat pesta 
pernikahan Standing Party.

Tren ini merupakan upaya adaptasi 
me  minimalisir sentuhan agar terhindar 
pe nyebarluasan pandemi Covid-19. Tamu 
ti dak diperkenankan untuk bersalaman ke-
pada pengantin. Makanan prasmanan akan 
di layani oleh pegawai dengan mengenakan 

per lengkapan kebersihan. “Untuk prasma-
nan dan food stall atau pondokan kami 
yang serve atau kami ambilkan dengan 
mengenakan perlengkapan cleaning. Untuk 
berfoto juga tetap menjaga jarak antara 
tamu dan pengantin. Antrean diatur dengan 
penanda simbol silang,” ungkap Awan 
Sutrisno, Sales and Marketing Manager.

Ballroom digunakan setengah dari kapa-
si tas yang seharusnya agar tidak berdesakan 
saat merayakan pesta. Selanjutnya tamu 
juga akan berdiri menikmati makanan sam-
bil melihat hari bahagia pengantin. Dalam 

Restoran Bernuansa Elegan
FM7 Resort Hotel

FM7 Resort Hotel merupakan 
hotel bin tang empat yang memiliki 
beberapa res toran elegan dan 
mewah. Salah satunya The Porte 
dengan design yang mewah dan 
elegan.

The Porte menyajikan masakan 
Barat dan Thailand. Nuansa elegan 
dapat dirasakan dengan lampu 
orange bergaya sentuhan Eropa 
yang dapat menambah suasana 
menjadi nyaman. Saat pandemi 
Covid-19, pesanan makanan dapat 
diantar ke kamar. “Pengalaman 
bersantap dengan suasana ekslusif 
dan elegan bisa dirasakan dengan 
mengedepankan kenyamanan tempat 
dan kualitas rasa.  FM7 Resort 
Hotel mampu memanjakan selera 
pengunjung,  namun ada aturan 
protokol kesehatan,” kata Ayu Galuh 
Mega, Public Relation Manager.

Pelayanan yang sangat ramah 

dan profesional, cocok bagi yang 
membutuhkan tempat untuk 
menikmati makan siang, makan 
malam bersama keluarga atau 
rekan bisnis. Restoran The Porte 
menawarkan makanan khas To-
myam Pizza, perpaduan antara 
Western dan Thailand.

Ada juga menu Ho Mok Maprao 
On Thale, yaitu kari Thailand 
yang terdiri dari berbagai macam 
seafood dan irisan kelapa muda 
yang disajikan di dalam batok 
kelapa. Juga ada menu Gai Ping 
yang merupakan daging ayam 
disajikan dengan digoreng atau 
dibakar sesuai selera.

Ketiga makanan tersebut yang 
menjadi ciri khas jika berkunjung. 
Restoran The Porte menjadi 
salah satu restoran favorit karena 
kenyamanan pelayanan dan fasilitas 
yang disediakan. (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: 

99 Room
Harga Room: 
Rp 475.000 -/+ 

Fasilitas: 
Grand Ballroom, 
Meeting Room

Istana 
Nelayan

(021) 55654377
Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, 

Kota Tangerang. Banten

un dangan, tamu diatur jam kedatanganmya 
agar lebih teratur.

Peraturan standar protokol kesehatan 
se perti pengecekan suhu tubuh, hand 
sani tizer, dan masker jadi syarat utama 
ke datangan. Paket pernikahan Stand-
ing Par ty berkisar Rp35,9 Juta hingga 
Rp88,8 Juta. Selain Standing Party, Istana 
Nelayan juga menyediakan pilihan pesta 
pernikahan Drive Thru. “Standing Party dan 
Drive Thru merupakan langkah agar calon 
pengantin tetap bisa menyelenggarakan pesta 
pernikahan,” tutup Awan. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: DOK FM7 RESORT HOTEL
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“BIASANYA pada datang dari jam 7 pagi, 
ada dari sekolah minta upload dokumen. 
Kadang ada tuh, nanti setengah jam 
dia pulang dulu ke rumah. Kadang ada 
warga juga numpang nyelesein kerjaan 
kantornya. Kita di sini fasilitasin meja 
dan bangku dengan berjarak,” kata Romi 
Abidin, Ketua RW 04.

Pemerintah Kota Tangerang telah 
menyediakan fasilitas Wifi  gratis di 168 
titik yang dipasang setiap lingkungan 
RW. Salah satu RW yang sudah menerima 
manfaat, RW04 di Karawaci Baru, 
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. 
Proses belajar mengajar dilakukan 

Belajar 
dengan 
RW NET 
di Taman

secara Daring di Taman RW04. “Ini 
kan ditanggung oleh pemerintah Kota 
Tangerang. Jangan sampai sudah dikasih 
fasilitas, belajar malah ketindih dengan 
main gamenya, boleh main game asal 
dibatasi,” tambah Romi.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan 
fasilitas, siswa yang menggunakan akses 
Wifi  gratis ini juga dikontrol agar tidak 
bermain game. Kecepatan akses Wifi 
dibatasi hanya untuk 25 user saja agar 
lebih cepat mengakses jaringan. Kecepatan 

Belajar 
Dapat 
Bonus 
Kupon 
Jajan
Untuk mendorong motivasi belajar 

siswa, pengurus RW04 Karawaci 
Baru, Kecamatan Karawaci, mem-

berikan kupon hadiah sebesar Rp2.500 
ke pada siswa yang belajar selama 2 jam. 
Gerakan Belanja di Warung ini sebagai 
langkah meningkatkan ekonomi kampung 
bagi pekerja yang terkena imbas PHK.

“Saya lihat Covid-19 ini tetangga kena 
PHK dan mulai dagang warung. Dari hasil 
PHK mulai dagang, kita support juga 
deng an cara ini. Jadi nanti siswa belanja 
deng an kupon. Nanti kupon kita bayarkan 
ke warung jumlah total berapa. Kelipatan 
sa tu jam siswa berhak dapat 1 kupon lagi,” 
kata Romi.

Biaya yang dikeluarkan untuk meng-
ganti kupon tersebut dikeluarkan dari kas 
RW04. Swadaya mandiri ini berdasarkan 
kesepakatan dari hasil rapat agar siswa 
lebih bersemangat dalam proses belajar. 
“Karena dilihat dari program Pemerintah 
Kota Tangerang ini bagus. Ibu-ibu juga bisa 
akses nonton youtube, nanti diskusi bareng, 
dan buat karya yang bisa menguntungkan,” 
tambah Romi. Pemberdayaan swadaya 
masyarakat ini perlu didukung penuh agar 
bisa meningkatkan potensi menjadi lebih 
mandiri. (Alfi an Pratama)

Untuk menghindari 
penyebarluasan pandemi Covid-19, 
pemerintah pusat menerapkan 
kebijakan Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM) Dalam Jaringan 
(Daring). Hal ini yang membuat 
pelajar untuk menggunakan 
kuota pada gawainya agar bisa 
mengakses proses belajar Daring.

jaringan mencapai 40 Mbps setiap usernya.
“Kami bertiga selalu datang ke sini. 

Enakan di sini sih, di rumah berisik. Kalo di 
sini juga ada temannya, jadi gak bosen dan 
dekat dari rumah,” kata Juno, Pelajar SMP 
Nusantara 1 Tangerang yang sedang beajar 
bersama teman-temannya. (Alfi an Pratama)

“Karena dilihat dari program Pemerintah Kota Tangerang 
ini bagus. Ibu-ibu juga bisa akses nonton youtube, nanti 

diskusi bareng, dan buat karya yang bisa menguntungkan.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Hotel Transit Bandara Reopening
Laila Beauty 

Bukti Eksistensi Perias Lawas 
Bersaing dengan MUA Kekinian

Pandemi Covid-19  membuat bisnis 
pa riwisata menurun drastis dari 
bia sanya. Alhasil banyak bisnis 

per hotelan yang tutup sementara karena 
ters endatnya perputaran ekonomi yang 
ada. Seperti Jakarta Airport Hotel yang 
tu tup mulai awal Mei 2020 lalu.

Sebagai salah satu hotel transit yang 
berada di Terminal 2 Bandara Soe karno-
Hatta, Jakarta Aiport Hotel membuka 
ope rasional kembali. Langkah ini diambil 
ka rena kondisi saat ini dinilai sudah cukup 

Laila Beauty 
     @lailabeauty_riaspengantin 
Jalan H. Abdullah, 
Keluarahan Sukaasih, 
Kec.Tangerang, Kota Tangerang

     

mem baik. “Hotel buka lagi awal Septem-
ber. Kita berharap situasinya membaik di 
penerbangan, terus pandemi virusnya ju ga 
hilang. Kami sudah terapkan protokol ke-
sehatan seperti penyediaan hand sanitizer, 
peng gunaan masker, dan ada pakai face 
shield juga,” kata Yudi Lesmana, Senior 
Sales Manager.

Penerapan protokol kesehatan juga 
akan dilakukan secara disiplin, seperti pe-
nyemprotan disinfektan di area lobby, es-
kalator, dan toilet rutin setiap hari. Ke mudian 

untuk kamar akan dilakukan se telah tamu 
checkout. Langkah ini untuk menghindari 
penyebarluasan pandemi Covid-19.

Okupensi tingkat hunian pada awal 
dibuka sejak September lalu hanya 25 
persen, namun kini sudah merangkak naik 
mencapai 35 hingga 40 persen. Untuk 
menarik minat wisatawan, Jakarta Aiport 
Hotel juga memberikan promosi menarik 
dengan tarif kamar tipe Superior Rp700 
Ribu, type Deluxe Rp800 Ribu, dan Exce-
cutive Rp900 Ribu. (Alfi an Pratama)

(021) 5590008 
Terminal 2 E Bandara Soetta, 

Kota Tangerang, Banten

Bintang: 3
Kamar: 82 Room

Tarif Kamar: 
Rp1.000.000 -/+

Fasilitas: Free Shuttle, 
Massage, Bussines Centre

Jakarta 
Airport 
Hotel

Pernikahan menjadi hal penting 
un tuk sebagian orang. Hal ini me-
nim bulkan banyak bermunculan 

pe ngusaha membuka peluang pada jasa 
bi dang pernikahan. Seperti Make Up Artist 
(MUA) yang kini banyak diminati kaum 
mu da. Kondisi ini ternyata tidak membuat 
ek sistensi perias lawas menjadi redup.

Dahulu bisnis perias masih terbilang 
se dikit. Tidak seperti sekarang. Untuk 
me narik minat pasar, perias lawas se perti 
Laila Beauty mengikuti banyak per kem-
bang an MUA Kekinian. “Sekarang perias 
itu banyak. Dengan belajar di youtube 
su dah klaim sebagai MUA, kalau perias 
tra di sional itu harus ikut ujian. Kalau MUA 
se karang berani blash on panas dingin isti-
lah nya, alis serat. Tapi saya buat ngikutin 
pa sar atau tren itu yang disukai sama 
cus tomer natural fl awless,” ungkap Laila, 

pemilik Laila Beauty Rias Pengantin.
Selain mengikuti keinginan tata rias ca-

lon pengantin, untuk memikat pelanggan, 
Layla Beauty gencar mempromosikan 
ha sil riasnya melalui Instagram @laila-
beauty_riaspengantin. Laila Beauty yang 
di kenal dalam merias gaya modern muslim 
ini mempunyai jam terbang berkualitas. 
“Per saingan itu harus mempunyai baju 
be da dari pasaran, cari bahan sendiri, bikin 
sen diri. Kalau MUA itu belum tentu punya 
baju pengantin. Jadi untuk membantu pe-
ren canaan pernikahan, dari hal tata busana, 
make up, dokumentasi, dekorasi, sampe 
catering di sini bisa,” tambahnya.

Laila Beauty menyediakan baju adat 
pengantin bagi pelanggan yang ingin 
merayakan pesta pernikahan dengan gaya 
tradisional. Ada pula kelas private di galeri 
Laila Beauty. (Alfi an Pratama)

Prestasi Laila Beauty:

• Juara 1 The Best Make Up 
Workshop Arman Armano, 
tahun 2019 di Allium Hotel 
Kota Tangerang.

• Juara 1 The Best Make 
Up Workshop Dewitian, 
tahun2019 di Ibis Hotel 
Serpong Tangerang Selatan.

• Juara 2 Lomba Make Up 
Pengantin 2008, Kategori 
Make Up Pengantin 
Tradisional Modifikasi, di 
Metropolis Tangerang.

• Peserta Workshop Adi 
Rustana tahun 2019, di 
Jakarta Pusat.

• Peserta Semi Workshop Fitri 
Liza 2017, di Allium Hotel 
Tangerang.

FOTO-FOTO: DOK JAKARTA AIRPORT HOTEL

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Nunia Inn Hotel 

Digemari Crew Airlines

Novotel Tangerang 
Tawarkan Menu Take Away 
dengan Kreasi Unik

Akibat Covid-19, banyak yang se-
makin selektif dalam memilih ma-
kanan. Mulai dari tempat, rasa, 

sua sana, hingga tingkat kebersihan. Hal 
itu tidak lepas dari pola hidup yang sering 
kita sebut Kenormalan Baru. Bahkan, 
masih ada yang khawatir untuk berada di 
tengah keramaian.

Menjawab itu semua, Novotel Tangerang 
siap menyuguhkan hidangan yang dapat 
di nikmati langsung bersama keluarga di 
rumah. Dengan menerapkan protokol ke-
bersihan dan kesehatan, menu-menu yang Meskipun pandemi Covid-19 

belum berakhir,  Nunia Inn Hotel 
yang berlokasi di area Aero-

polis Bandara Soekarno Hatta mengalami 
peningkatan okupansi setiap bulan. 
Sejak Maret 2020 okupansi setiap bulan 
merangkak naik. “Perkiraan presen-
tase okupansi naik mencapai 10 persen 
setiap bulan. Kenaikan di bulan terakhir 
mencapai 60 persen. Rata-rata crew air-
lines yang punya usaha di daerah sini, 
jadi perlu tinggal di sini. Mereka pilih 
Nunia Inn karena bersih. Bahkan ada yang 
langganan sampai 4 tahun,” ungkap Ratih 
Triwantini, Sales Marketing Manager.

Ratih optimis jika beberapa bulan 
ke depan akan kembali normal seperti 
semula. Pihaknya juga berkomitmen 
terus meningkatkan pariwisata di Kota 
Tangerang. “Logikanya berarti sudah ada 
kemajuan wisata yang masuk, bisa juga 
jadi sebagai promosi wisata yang bagus. 
Kami juga mengupayakan promo untuk 
menarik daya minat tamu yang ingin 
menyelesaikan urusan bisnis dalam waktu 
panjang,” tambah Ratih.

Untuk menarik daya minat menginap, 
Nunia Inn memberikan promosi longstay 
satu bulan. Tarifnya mulai Rp2,5 Juta 
di luar biaya air dan listrik. Pelayanan 

sudah mendapatkan semua fasilitas dan 
tambahan service ganti seprai, cleaning 
room, serta penyemprotan cairan disinfek-
tan. (Alfi an Pratama)

porsi satuan seperti pizza dan truffle. 
Namun kami ingin memberi experience 
lebih kepada masyarakat saat me nikmati 
hidangan di rumah. Semoga mas yarakat 
tetap dapat menikmati ragam ku liner lezat 
dengan kualitas kebersihan dan kesehatan 
yang terjaga pada momen se perti ini,’’ tutup 
Windiarto. (Alfi an Pratama)

disajikan dapat disantap tanpa perlu kha-
watir. “Kami tetap memperhatikan kualitas 
rasa dari menu-menu yang disediakan. La-
yanan pesan antar  dapat menjadi alternatif 
bagi yang ingin menikmati kebersamaan 
dengan keluarga di rumah,’’ ucap Windi-
arto, General Manager Novotel Tangerang.

Windiarto menjelaskan bahwa menu 
yang disajikan akan sangat beragam. Bukan 
hanya porsi kecil atau perorangan, namun 
dapat dinikmati banyak orang. Novotel 
Tangerang  memberikan ragam menu pilihan 
dan kemasan yang menarik. Kita dapat 
menikmati makanan khas hotel di rumah 
dengan harga yang terjangkau. “Kemasan 
makanannya akan kami buat efi sien dengan 
fungsi yang praktis dan menarik. Seperti  
saat kita membeli makanan dan minuman, 
kita tidak akan repot memegangnya karena 
kemasannya sangat praktis dan mudah 
dibawa,’’ katanya.

Pada momen Ramadan 2020, hotel yang 
ter letak di area Tangcity Superblock ini ber-
hasil menjajakan menu spesial Nasi Ke buli 
dan Nasi Briyani. “Kami tetap me nyediakan 

FOTO-FOTO: DOK NOVOTEL TANGERANG.

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

(021) 222 525 29 
Aeropolisresidence 2, 

Jl. Marsekal Suryadarma, 
Neglasari, Tangerang, Banten. 

Bintang: 2
Kamar: 83 Room

Tarif Kamar: 
Rp 220.000 -/+

Fasilitas: Fullllamunitis, 
Aern & herdrayer Add 

fasilitas only extracharge 
15.000 (Shutleonly drop 

toairportevery 1 hourswiming

Nuniainn 
Bandara

Hotel

FOTO-FOTO: DOK NUNIAINN BANDARA HOTEL
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NingopiNingopi

Tempat Ngopi yang StrategisTempat Ngopi yang Strategis

Kopinya Para ArtisKopinya Para Artis
Pengunjung yang datang wajib 

menerapkan protokol kesehatan 
selama masa pandemi Covid-19. 

Ningopi  baru dibuka dengan konsep 
industrial. Tempat ini juga punya julukan 
yang unik. Ningopi seringkali disebut 
sebagai penghasil kopi untuk para artis.

Namun meskipun demikian, bukan 
berarti Ningopi hanya untuk kalangan 
artis. Itu cuma gimik yang didapat ketika 
pemilik memulai usaha Ningopi karena 
seringkali bermain di kelompok sepakbola 
para artis. Karena dikenal dengan sebutan 
seperti itu, tempat ini juga sering didatangi 
oleh para artis.

“Berawal dari kopi botolan 250 mili, 
dan sering saya bagikan ketika suami 
main bola dengan kelompok para artis. 
Akhirnya mereka ketagihan, dan lambat 
laun terbentuk sebutan kopinya para artis. 
Tapi itu cuma sebutan saja, artinya kalau 
orang biasa yang datang ke sini juga sudah 
saya anggap sebagai artis juga,” kata Rani.

Gimik tersebut melekat hingga kini yang 
juga seringkali didatangi oleh para artis 
kenamaan nasional. Ningopi juga kerap 
memberikan dukungan dalam acara tertentu 
seperti freestyler competition dan yang 
lainnya. Ningopi ramai dikunjungi ketika 
hari libur pada malam tiba. (Alfi an Pratama)

Ningopi berlokasi strategis di Jalan 
AR Hakim Nomor 16 A, Kelurahan 
Sukaasih, Kecamatan Tangerang, 

Kota Tangerang. Tempat dengan luas 
area rumah yang diubah untuk menjadi 
coffeeshop ini berukuran 250 Meter 
persegi. Design interior miliki kesan indus-
trial modern namun tetap dibalut dengan 
sentuhan gambar mural agar menambah 
kesan colorful.

Sedangkan bagian eksterior dibuat 

menyerupai taman yang dihiasi rumput 
hijau untuk menambah kesan sejuk saat 
siang atau sore hari. Ketika malam tiba, 
bagian luar akan berubah menjadi kesan 
romantis dengan balutan lampu kuning 
yang menyinari hijaunya rerumputan.

“Ada lampu-lampu malem kayanya 
keliatan warm, hangat saja. Tadinya mau 
ruko, tapi gak variatif cuma persegi saja, 
kalau rumah kan homey ada tamannya 
dan halamannya. Jadi kita mau nunjukin 

Padatnya kesibukan membuat masyarakat mencari rekomendasi tempat yang 
nyaman untuk melepas kepenatan. Ningopi bisa jadi rujukan karena miliki konsep 
tempat yang membuat nyaman pengunjung. Area tempat dibuat sedemikian rupa 
seperti sedang berada di pekarangan rumah.

seperti berkesan ngopi duduk di rumah 
sendiri,” kata Rani Putri Jayanti, Pemilik 
Ningopi.

Luasnya area Ningopi baik di dalam 
dan luar ruangan bisa menampung 60 
pengunjung. Namun dalam masa pandemi 
Covid-19, Ningopi hanya bisa memam-
pung setengah kapasitas tempat. Hal ini 
juga yang menyebabkan ketika malam 
Minggu kedapatan waiting list.

“Mau gak mau kita kan hanya bisa pakai 
setengah kapasitas tempat. Akhirnya waktu 
malam Minggu itu ada waiting list sampe 
ke jalan. Protokol kesehatan juga kami 
terapkan, penyediaan air untuk mencuci 
tangan, pengecekan suhu tubuh, dan 
mewajibkan memakai masker,” tambah 
Rani. (Alfi an Pratama)

Ningopi
Jl. AR Hakim Nomor 16 A, Kelurahan Sukaasih, 
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang 

Kisaran Harga 
Rp17 Ribu s/d Rp25 Ribu

Jam Buka 10.00 s/d 22.00 WIB Setiap Hari
@ni.ngopi 

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Sensasi SAE 
PannaCotta 
Meleleh 
di Mulut
Hidangan penutup identik dengan 

rasa nya yang manis dan segar. Se-
perti PannaCotta, yang diproduksi 

SAE PannaCotta. PannaCotta sudah difor-
mu lasikan sehingga miliki tekstur lembut, 
dan meleleh ketika masuk dalam mulut.

Perpaduan antara manisnya krim padat 
yang sudah masak dan gel gelatin yang 
terbuat dari kolagen kulit tulang rawan sapi 
atau ikan, menjadi kombinasi yang pas. 
Hidangan penutup dari Italia ini terbilang 
jadi salah satu makanan penutup favorit.

“SAE PannaCotta terdiri dari ingre-
dient dengan kualitas premium. Sehingga 
bisa membuat rasa menjadi lebih nikmat. 
Produk SAE PannaCotta bisa membuat 
pengalaman berbeda, formulasi yang tepat 
dan pas jadi komitmen SAE,” ungkap Dea 
Karina Giovani, Pemilik SAE Pannacotta.

PannaCotta  punya 2 varian sauceCool 
Coffee dan Sweet Caramel. Hidangan 
Panna  Cotta hanya bertahan dalam 3 jam 
suhu normal di Indonesia. Namun jika 
di ma sukkan dalam mesin pendingin bisa 

ber tahan selama 2 hari.
Satu cup ukuran 150Ml dijual dengan 

har ga Rp28 Ribu. Untuk menambah ke-
puasan pelanggan, SAE juga akan merilis 
varian baru yaitu Thai Tea, Matcha, Hoji-
cha dan Chai Tea. Selain itu, meluncurkan 
ke masan familypack, sehingga bisa di kon-
sumsi bersama dengan keluarga dan teman.

Untuk pemesanan dilakukan melalui jasa 
layanan Grab dan Gojek melalui no mor kontak 
WhatsApp dan direct message Ins tagram. 
Penjualan dilakukan di aera Ta ngerang, Jakarta 
dan sekitarnya. (Alfi an Pratama)

Bijak Gunakan Masker

Dikutip dari The Guardian, penyelam  Perancis Operation Mer 

Propre, menemukan limbah sampah medis di sepanjang Cote 

d’Azur. Lusinan sarung tangan lateks, masker, dan botol hand 

sanitizer di bawah ombak Laut Mediterania. 

Kementerian Kesehatan & Kementerian Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia mengeluarkan pedoman agar limbah langsung dihancurkan 

dengan cara dipotong. Hal ini menghindari penyalahgunaan limbah 

untuk digunakan kembali. Kemudian sampah dipisah dan disimpan 

pada plastik terlebih dahulu selama 72 jam. Setelah itu baru bisa 

dibuang pada tempat sampah domestik yang sesuai dengan semestinya. 

(Alfi an Pratama)

SAE
@sae.story

          081293371242        

SAE PannaCotta terdiri dari 
ingredient dengan kualitas premium. 

Sehingga bisa membuat rasa menjadi 
lebih nikmat. Produk SAE PannaCotta 
bisa membuat pengalaman berbeda, 

formulasi yang tepat dan pas jadi 
komitmen SAE.

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Anggur Jadi Buah Tangan Pengunjung

Inisiator Kampung Anggur 

Dinobatkan 
Ikon Prestasi 
Pancasila BPIP RI

Pembibitan buah anggur dilakukan 
pada beberapa titik area di RW 03 
Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan 

Cibodas. Anggur yang ditanam sudah 
mencapai 600 untuk jenis anggur lokal 
red master. Dari hasil pembuahan ang-
gur yang ditanam tersebut, 50 persen 
dibagikan ke warga, 25 persen dijual, dan 
25 persen dibagikan kepada pengunjung. 

Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh 
pada tanggal 1 Oktober 2020 men-
jadi pengingat agar masyarakat 

In donesia tetap rukun. Kerukunan itu 
yang menjadi alasan utama Budi Santoso 
di no batkan sebagai Ikon Prestasi Pancasila 
dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 
(BPIP).

Budi merupakan inisiator Kampung 
Anggur yang berada di RW 03, Kelurahan 
Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota 
Tangerang. Ia dinobatkan pada 30 Agustus 
lalu sebagai Ikon Prestasi Pancasila dengan 
kategori Kewirausahaan Sosial. Ia tidak 
menyangka bahwa prestasinya ini tidak 
diketahui sejak awal penilaian.

“Memang saya tidak tahu penilain-
ya siapa, dan yang mengajukan siapa. 
Penerapan lingkungan yang sudah diter-
apkannya menurut BPIP di Kampung 
Anggur itu gotong royongnya, berprilaku 
pancasila dikehidupan sehari hari peduli 
sesama, toleransi karena masyarakat sini 
heterogen,” ungkap Budi.

Budi yang juga berperan sebagai ketua 
RW 03 selalu menerapkan keputusan 
berdasarkan hasil mufakat warga sekitar. 
Kampung Anggur dikenal sebagai kam-
pung yang punya nilai gotong royong 
tinggi, ini terbukti dari beberapa inovasi 
yang telah dibuat sejak beberapa tahun 
yang lalu.

“Jadi untuk mendorong kerukunan 
berprilaku pancasila dalam kehidupan se-
hari-hari yaitu musyawarah mufakat, kita 
susun berdasarkan kesepakatan, dan kita 
kerjakan secara swadaya mandiri dan jadi 
masyarakat yang memberikan ide-ide, kita 
aplikasikan di lingkungan,” tambahnya.

Inovasi yang telah dikembangkannya 
terdiri dari pembibitan lebah trigona, 
penerapan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS), pembuatan masker gratis swadaya 
masyarakat, pembibitan buah anggur, dan 
budidaya ikan. Semua kegiatan seringkali 
diunggah ke media sosial agar masyarakat 
lain bisa meniru kegiatan positif tersebut. 
(Alfi an Pratama)

Kampung Anggur merupakan akronim 
dari Anggota Masyarakat Gemar 
Bersyukur. Di Kampung Tematik ini, 
warganya juga berinisiatif menanam 
buah anggur di pekarangan rumah.

“Sebenarnya ini juga 
menjawab pertanyaan 

pengunjung yang bertanya 
soal pembibitan anggur. 
Maka dari itu kita terus 

kembangkan. Anggur lokal 
juga kami kawinkan dengan 

anggur impor.”

“Sebenarnya ini juga menjawab pertanyaan 
pengunjung yang bertanya soal pem-
bibitan anggur. Maka dari itu kita terus 
kembangkan. Anggur lokal juga kami ka-
winkan dengan anggur impor,” kata Budi 
Santoso, Ketua RW03.

Proses pembibitan anggur selama 1 
bulan. Untuk matang dan layak kon-
sumsi bisa mencapai 3 bulan atau lebih. 
Souvenir buah anggur untuk pengunjung 
tersebut akan dibagikan satu tangkai 
setiap orangnya. “Produk unggulan kita 
ada anggur, nanti kita jadikan ikon anggur 
benar ada anggurnya. Kami berupaya agar 
anggur di tempat ini bisa layak konsumsi 
dan layak jual untuk dipasarkan,” tutup 
Budi. (Alfi an Pratama)
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Bisa Jual 2,5 Ton Buah Jambu Sebulan

Buah jambu asal Kebumen yang 
dijual oleh Rujak Jambu Kristal 
Tharinda tersebut dalam sebulan 

bisa menghabiskan 2,5 Ton buah.  Jajanan 
ini laris karena terbilang baru dan unik di 
daerah Tangerang.

Semulanya penjualan jambu lebih 
sedikit dari jumlah tersebut. Namun karena 
respon bagus masyarakat, jajanan ini mulai 
banyak digemari. Dalam sehari Rujak 
Jambu Kristal Tharinda kini menjual 100 
porsi. Pembeli datang silih berganti dari 
beberapa daerah Jakarta dan Tangerang 
Raya. “Sehari habisnya bisa sehari cuaca 
bagus lebih dari 100 porsi, tergantung 

cuaca. Kalau mendung agak berkurang, 
kalau hujan paling minimal bisa jualan 
sekarang itu 80 porsi,” ungkap Hendri.

Rujak Jambu Kristal Tharinda dijual meng-
gunakan gerobak kecil berukuran 1×3 meter di 
area Ciledug. Ada 3 gerobak di Ciledug yang 
dijual yakni di Barata, di belakang Masjid Al-
Madinah CBD, dan di belakang CBD Ciledug 
dekat BRI Syariah. Melihat animo bagus 
seperti ini, pemilik berencana mengembangkan 
usahanya. “Pilih di Ciledug itu karena central, 
mau ke kota Jakarta dekat, daerah Tangerang 
Bogor juga dekat, pas ditengah. Kita akan 
terus kembangkan di wilayah Jabodetabek,” 
katanya. (Alfi an Pratama)

“Jambu Kristal yang dipakai 
kriterianya yang khas dari 

Jawa, Kebumen. Kalau 
Kebumen ini meskipun masih 

hijau tidak ada rasa kesat 
getahnya, lebih kriuk garing 

saat dikunyah. Kualitas A 
jambu yang digunakan, yang 

sekilo itu 3 buah.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

Renyahnya Rujak Jambu Kristal

Rujak Bumbu Kristal disajikan dengan 
cabe kering Bon Cabe level 15, dan 
garam Thailand. Jambu Kristal 

dikupas kulitnya, kemudian dipotong 
menjadi ukuran kecil dan disatukan ba han 

tersebut dengan cara dikocok meng gu-
nakan box. Perpaduan rasa antara manis, 
asin, dan pedas bercampur menjadi satu 
saat masuk dalam gigitan. Kandungan 
air jambu kristal juga melarutkan dahaga 

Menikmati jajanan Indonesia seakan tak akan ada habisnya. Selalu saja ada yang 
terbaru, seperti Rujak Jambu Kristal. Rujak  ini miliki tekstur buah yang garing, 
namun renyah saat digigit.

ketika panasnya terik matahari. 
Rujak Jambu Kristal Tharinda meng-

gunakan bahan baku buah jambu asal Ke-
bumen, Jawa Tengah. “Jambu Kristal yang 
dipakai kriterianya yang khas dari Jawa, 
Kebumen. Kalau Kebumen ini meskipun 
masih hijau tidak ada rasa kesat getahnya, 
lebih kriuk garing saat dikunyah. Kualitas 
A jambu yang digunakan, yang sekilo itu 
3 buah,” ungkap Hendri Meywan (41), 
Pemilik Rujak Jambu Kristal Tharinda.

Kriteria pilihan jambu yang digunakan 
tidak terlalu matang, dan tidak terlalu 
mentah, sehingga enak untuk dikonsumsi. 
Biji dalam buah jambu tersebut hanya 
sedikit, sehingga tidak repot memisahkan. 
Jajanan ini sudah familiar di Thailand, 
namun ada sedikit hal yang membedakan. 
“Kalau di Thailand  pakai garam doang. 
Tapi kalau cabenya di sana pakai cabe 
kering, bukan bon cabe. Baru buka di wi la-
yah Ciledug ini ada 3. Di Bangka Belitung 
ada, kita awal buka di sana,” tambahnya. 
(Alfi an Pratama)
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Newton Waterpark merupakan penyedia kolam renang di Jalan Moh. 
Toha, RT.01/RW.002, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk. Newton Waterpark 
salah satu penyedia kolam renang pilihan keluarga yang banyak 
diminati pengunjung karena terdapat berbagai macam wahana.

Wisata Air Keluarga Newton 

Waterpak dengan Banyak Pilihan Wahana

“KAMI memyediakan banyak pilihan 
wahana sehingga bisa membuat pengunjun-
glebih terhibur. Ada yang perosotan sampai 
kolam  arus. Kalau normal sebelum pandemi 
kami juga sering mengadakan acara di stage 

Berencana Buka Operasional 
dengan Protokol Ketat

pojok,” kata Alfi n, Marketing Communica-
tion Manager Newton Waterpark.

Fasilitas yang tersedia meliputi wahana 
anak yang terdapat banyak permainan 
dalam kolam renang. Wahana dewasa 
semiolympic yang miliki kedalaman 
140 Cm, wahana landing pool yang 
cocok bagi anak. Tantangan perosotan 
dengan ketinggian 90 Cm, wahana kolam 
arus, hingga wahana tube slide dengan 
ketinggian 9 Meter. “Semua wahana yang 
ada di sini untuk liburan keluarga, yang 
penting kita harus tetap patuh protokol 
kesehatan. Newton Waterpark ini luas dan 
bisa pindah sana pindah sini buat nikmatin 
semua wahana yang ada,” tambah Alfi n.

Untuk masuk Newton Waterpark dengan 

Tim Komunikasi Publik Gugus Tu gas 
Nasional Percepatan Penanganan 
Covid-19 RI dr Reisa Broto As moro 

menyatakan olahraga berenang di per-
bo leh kan. Sejak itu, Newton Waterpark 
be rencana membuka operasional saat 
pandemi Covid-19.

Meskipun demikian,  penyedia kolam 
renang diminta untuk menerapkan pro-
tokol kesehatan. Kemudian juga ada 
hal penting yang menjadi acuan jika 
penyedia kolam renang hendak membuka 
operasional saat pandemi Covid-19. “Dia 
menyarankan kalau kolam berenang airnya 
menaikan kadar klorin dan pH, dari 1,5 
jadi minta dinaikan jadi 2,2. Jadi kalau 
klorin itu kaya semacam penjernih air. Biar 
kadar air menjadi naik 8.2 dari standart 6.5 
sampai 7.0, sekarang dinaikan minta 8.2,” 
kata Alfin, Marketing Communication 
Manager Newton Waterpark.

Alfi n mengklaim kadar Klorin dan pH 
yang dinaikan akan membunuh kuman yang 
ada didalam tubuh, ataupun air. Penggantian 
air kolam renang, dan pemberian obat air 
akan dilakukan setiap harinya saat malam 
hari. “Ikan ditaruh di kolam renang 5 menit 
saja langsung mati,” ungkapnya. Newton 
Waterpark berencana buka operasional 
setelah mendapatkan surat rekomendasi dari 
Dinas Kesehatan, dan Dinas Budaya dan 
Pariwisata Kota Tangerang. “Kita sedang 
dalam proses mengurus surat rekomendasi 
dari dinas terkait, biar ekonomi ini pulih 
seperti semula,” tambahnya.

Newton Waterpark akan membuka 
operasional dengan penerapan protokol 
kesehatan seperti penyediaan chamber room, 
pencuci tangan, penyemprotan cairan disin-
fektan secara berkala, me wa jibkan masker, 
dan pengurangan kapasitas pengunjung 
untuk menjaga jarak. (Alfi an Pratama)

“Kita sedang dalam proses mengurus surat rekomendasi 
dari dinas terkait, biar ekonomi ini pulih seperti semula.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

luas 2,5 Hektar ini, pengunjung dikenakan 
tarif  Rp37 Ribu, sudah termasuk asuransi. 
Newton Waterpark buka  setiap hari mulai 
pagi sampai jam 6 sore. Untuk persiapan 
operasional pembukaan, Newton Waterpark  
membuat Tim Gugus Tugas Covid-19.

“Kami akan membuat tim agar bisa mem-
persempit kemungkinan. Yang penting, 
pengunjung juga wajib membawa peralatan 
ganti sendiri dari rumah. Biar tidak dipakai 
secara bersamaan. Kalau sudah buka Newton 
Waterpark nanti akan berusaha memberikan 
service terbaik,” tutup Alfi n. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Lumintu 

Industri Kreatif Ramah Lingkungan Para Lansia

Bahan didapat dari beberapa penge-
pul sampah yang ada di TPA Rawa 
Kucing Tangerang, dan distributor 

lainnya. Produk yang dihasilkan berbagai 
macam kerajinan seperti tas anyaman 
dengan kombinasi motif batik, mainan 
robot, sandal, serta pernak-pernik hiasan. 
Karya seni dan kerajinan semacam ini  
dibuat oleh tangan Lansia yang saat ini 
ada sekitar 30 orang. Lansia akan diberikan 
upah sesuai dengan kerajinan yang dibuat 
tanpa ada batasan waktu bekerja. Pembua-
tan kerajinan bisa dilakukan oleh Lansia di 
rumah masing-masing tanpa.

Lumintu sudah ada sejak tahun 1998 

yang dicetuskan oleh Slamet Riyadi. Lu-
mintu berawal setelah kejadian kerusuhan 
menyebabkan Slamet mengalami Pemu-
tu san Hubungan Kerja (PHK) di SPBU 
Jakarta. Setelah kejadian itu yang membuat 
Slamet merasa untuk memberdayakan 
ke mampuan. “Kalau bapak terus terang 
bu kan dari akademisi, kita otodidak saja. 
Kalau nemuin sampah plastik seperti ini 
kira-kira bisa dibuat seperti apa. Inisiatif 
dilakukan atas dasar kepekaan melihat 
banyaknya limbah yang bisa didaur ulang 
menjadi barang berdayaguna dan bernilai 
ekonomi,” ungkap Slamet Riyadi, tokoh 
penggerak Lumintu.

Lumintu menjual produknya dengan 
cara Cash on Delivery (COD), belum 
dijual online secara massal. Pembeli 
biasanya melakukan transaksi pada saat 
pameran atau datang ke rumah produksi di 
Jalan KH. Hasyim Ashari, Gang Kemun-
ing, Nomor 17, RT 001/05, Kelurahan 
Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, 
Kota Tangerang. (Alfi an Pratama)

Masa produktif manusia tidak selalu ditentukan dari batasan umur. Hal 
ini juga yang dilakukan oleh Lansia dari komunitas Lumayan Itung-itung 
Nunggu Tutup Usia (Lumintu). Lumintu berkontribusi meningkatkan ekonomi 
nasional melalui industri kreatif mendaur ulang sampah.

Produk 
Lumintu 

Berkualitas 
Ekspor

Kerajinan ramah lingkungan yang 
punya nilai jual ini merupakan 
karya nyata dalam meningkatkan 

eknonomi nasional. Semua produk yang 
dihasilkan seringkali dibeli oleh warga luar 
daerah, bahkan luar negeri seperti Swiss, 
Spanyol, dan Amerika.

“Ke luar negeri ada, sering kalau lagi 
rame sampe ratusan yang pesan, cuma 
jualnya tidak langsung dari kita. Terakhir 
Desember kemarin, ini baru mulai ada 
yang pesan lagi buat dikirim ke Swiss,” 
kata Slamet Riyadi.

Produk Lumintu diperkenalkan dan 
banyak dijual oleh Diaspora dari Indonesia 
yang tersebar di seluruh dunia. Kerajinan 
produk ramah lingkungan paling banyak 
diminati adalah ransel, dan shopping bag 
yang bisa mencapai ratusan pesanan.

Produk Lumintu dijual dengan harga 
yang variatif berkisar diantara Rp100 
Ribu hingga Rp200 Ribu. “Kalau sudah 
keluar mah bisa dijual sama yang jual 
lagi itu 2 sampai 3 kali lipat. Kaya Mall 
di Jakarta dijual 2 kali lipat, kalau di luar 
negeri kurang tau jadi berapa harganya,” 
tambah Slamet.

Keuntungan yang didapat bisa mencapai 
puluhan juta rupiah. Namun, dalam 
masa pandemi Covid-19 ini mengalami 
penurunan penjualan. Slamet berharap 

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

masyarakat peduli dengan lingkungan agar 
bumi tetap lestari dan bisa dinikmati oleh 
anak cucu nanti.

“Semoga masyarakat lebih peduli 
terhadap lingkungan, kalau bisa berday-
akan sampah yang punya nilai Rupiah. 
Jangan malu untuk menggunakan produk 
daur ulang. Ini sebagai langkah membantu 
melestarikan bumi kita,” tukas Slamet. 
(Alfi an Pratama)
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Label ini menyatakan bahwa Golden Tulip 
Essential menjadi hotel rekomendasi yang 
disiplin ketat menerapkan protokol kesehatan. 
Hal ini menjadi bukti komitmen bahwa tamu 
merupakan hal penting agar merasakan 
kenyamanan saat menginap. “Maka kami juga 
memastikan bahwa Golden Tulip Essential 
berkomitmen dalam mendukung pemutusan 
rantai penyebaran COVID-19 dengan turut 
serta menerapkan protokol kesehatan yang 
berlaku,” tambah Wisnu.

Selama ini yang menjadi perhatian 
penting Golden Tulip Essential Tangerang 
Hotel dalam menyikapi pandemi Covid-19 
adalah tetap menjaga kualitas keamanan 
kesehatan. Lokasi yang menjadi potensi 
sentuhan selalu disemprot cairan disin-
fektan. Tamu wajib memakai masker dan  
mencuci tangan. (Alfi an pratama)

Golden Tulip Essential 

Dibekali 
Sertifi kasi 
NSF

Fika Rooms 

Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan
suhu tubuh, wajib menggunakan masker, 
dan mencuci tangan.

Penerapan ini juga tidak berlaku untuk 
karyawan dan wajib terlibat dalam penerapan 
protokol kesehatan. Karyawan hotel 
menggunakan alat pelindung diri sehingga 
dapat memberikan pelayanan maksimal dan 
membuat tamu merasa aman dan nyaman.

Penyemprotan cairan disinfektan di area 
hotel secara berkala dilakukan beberapa 
kali dalam seminggu agar area menjadi 
steril. Penyemprotan di area kamar akan 
dilakukan setelah tamu check out. “Priori-
tas kami adalah kesehatan dan kenyamanan 
tamu pada saat tinggal dengan kami. Saf-
ecation tamu rasakan dari mulai datang, 
tinggal dan check out. Kami all out dalam 
hal kebersihan, sebagai contoh kamar yang 
sudah digunakan akan kami hold tidak 
disewa kembali segera,” ungkap Budi 
Hernowo, Operations Manager.

Disiplin penerapan protokol kesehatan 

Dalam masa pandemi Covid-19, Fika 
Rooms disiplin melakukan protokol 
kesehatan demi kenyamanan dan 

keamanan tamu pada saat menginap. 
Protokol kesehatan meliputi pemeriksaan 

FOTO-FOTO: DOK FIKA ROOMS 

Untuk meyakinkan tamu menginap 
saat pandemi Covid-19, Golden 
Tulip Essential Tangerang Hotel 

mendapat sertifikasi dari NSF Interna-
tional. NSF International adalah badan 
sertifikasi independen yang menguji 
kelayakan bidang kesehatan, makanan, 
minuman dan lainnya.

Sertifi kasi ini diperoleh sejak 4 Septem-
ber 2020 lalu dengan pengujian kelayakan 
yang sesuai standar protokol kesehatan in-
ternasional. Pengujian meliputi makanan, 
minuman, tempat, dan kebersihan yang 
diterapkan oleh Golden Tulip Essential 
Tangerang Hotel. “Setelah persiapan  yang 
dipantau serta dinilai langsung secara 
virtual oleh NSF, maka pada 4 septem-
ber 2020 kami menerima sertifi kat yang 
menyatakan kami lolos penilaian tentang 
Covid-19 dengan label Covid-19 Checked 
by NSF,” ungkap Kurniawan Wisnu Jati, 
Marketing Communication Manager.

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
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

ini menjadi salah satu upaya komitmen 
dalam memberikan pelayanan maksimal. 
Fika Rooms merupakan Aparthotel yang 
miliki design interior konsep ala Skandi-
navian. Aparthotel ini punya lokasi yang 
sangat strategis. Yaitu berada di pusat kota 
Tangerang yang memudahkan akses ke 
pusat perbelanjaan Tangerang City Mall. 
(Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: DOK GOLDEN TULIP ESSENTIAL TANGERANG
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1. Campur susu cair, gula, dan 
telur. Aduk hingga gula larut. 
Lalu tam bahkan minyak. Bisa 
juga meng gunakan kuning telur 
saja agar hasil roti terasa lebih 
lembut.

2. Siapkan mangkuk lain. Campur 
te pung terigu, susu bubuk, 
garam, baking soda, dan baking 
pow der. Aduk menggunakan 
sum pit. Tuangkan bahan cair 
sedikit demi sedikit, aduk 
kembali pakai sum pit. Pastikan 
semua bahan me nyatu dan 
adonan agak basah.

3. Uleni adonan sampai permu-
kaan nya halus, tidak perlu 
sampai kalis. Ma sukkan adonan 
dalam wadah, tutup pakai plastic 
wrap atau lap bersih. Istirahat-
kan selama 5-6 jam pada suhu 
ruang. Alternatif lain, istirahat-
kan selama 2 jam pada suhu 
ruang. Lanjutkan simpan di 

kulkas semalaman. Proses ini 
membuat hasil akhir roti lebih 
maksimal.

4. Oleskan minyak ke talenan, rol-
ling pin, dan tangan. Letakkan 
adonan di atas talenan. Pipihkan 
memanjang dengan tebal 1 cm. 
Semprot atau olesi sedikit air di 
permukaan adonan. Lalu taburi 
dengan wijen. Kembali tipiskan 
adonan sekitar 0,5 cm. Adonan 
harus digiling tipis agar dapat 
mengembang. Kalau terlalu tebal, 
hasil akhirnya akan padat. Potong 
adonan dengan ukuran sekitar 4x6 
cm atau sesuai selera.

5. Siapkan penggorengan. Tuang 
minyak, panaskan dengan api 
sedang. Masukkan odading. 
Aduk supaya mengembang. 
Goreng odading sampai 
warnanya coklat keemasan. 
Tiriskan. Odading pun siap 
disantap. (Alfi an Pratama)

Bahan:
- 280 Gram tepung terigu protein sedang
- 1 1/4 sdt baking powder
- 1/2 sdt baking soda
- 1 butir telur
- 110 Gram susu cair

- 20 ml minyak
- 4 1/2 sdm gula
- 1/2 sdt garam
- 1 sdm susu bubuk
- 20 gram wijen putih
- Minyak goreng secukupnya

Untuk membuatnya, maka perhatikan hal berikut:

Cara Membuat Odading:

RESEP KUE ODADING
Belakangan ini sedang ramai dibicarakan tentang kue sederhana 

karena viralnya celotehan penjual kue odading di Bandung. Odad-
ing berasal dari bahasa Belanda O dat ding yang berarti sebuah 
kata seruan Oh itu. Suatu ketika seorang anak kecil dari Belanda 

merengek kepada ibunya meminta dibelikan kue tak bernama itu.

Pandemi Covid-19 membuat beberapa 
perusahaan menunda waktu menerima 
karyawan baru. Namun, meskipun 

demikian jika dicari dengan kesungguhan 
niat pasti ada saja yang membutuhkan. Tim 
LIVE Magz kali ini punya cara jitu untuk 
menanggulangi masalah tersebut dengan hal 
sebagai berikut;

Loker dari Teman
Banyak jasa situs penyedia lowongan 

pekerjaan yang menerima karyawan baru, 
namun jumlah kuota penerimaannya hanya 
sedikit, sehingga persaingan semakin sulit. 
Meskipun demikian, teruslah berusaha, 
namun dibarengi dengan mencari informasi 
dari teman.

Informasi Valid
Banyak penyedia jasa loker bodong yang 

hanya menyediakan jasa loker saja tanpa 
ada kebenarannya. Untuk meminimalisir 
hal ini ada baiknya kalian mencari informasi 
valid lowongan kerja melalui situs resmi 
perusahaan.

Daripada Gabut, Gali Potensi Diri
Sambil menunggu kemungkinan panggilan, 

ada baiknya untuk menggali potensi diri, se-
perti memberdayakan kemampuan yang be-
lum dikuasai sepenuhnya. Karena pandemi 
Co vid-19 membuka banyak waktu luang 
se bagian orang. 

Berserah dan Berdoa
Sudah melakukan semua anjuran dan 

memaksimalkan usaha, maka ada baiknya 
perbanyak ibadah, dan berdoa kepada Yang 
Maha Kuasa agar dapat berjalan dengan lancar 
dan dipermudah urusannya. (Alfi an Pratama)

Cari Loker saat 
Pandemi Covid-19

TIPS

Pandemi Covid-19 tidak meng hen-
tikan keterbatasan kelompok Tim 
Bintang dalam menyelenggarakan 

Race Bintang Grandprix Mini 4WD. Ke-
juaraan yang telah dilaksanakan dalam 4 
sesi tersebut tetap menerapkan protokol 
ke sehatan.

Pembagian sesi kejuaraan dilakukan agar 
peserta terhindar dari kerumunan yang bisa 
menyebabkan penyebarluasan pandemi Co-
vid-19. Kejuaraan yang telah dilaksanakan 
di Food ArcadeTangcityMall tersebut 
berlangsung dengan meriah meskipun tidak 
dihadiri oleh banyak penonton.

“Peserta grandprix tetap menerapkan 3M 

selama pertandingan, memakai masker, 
menjaga jarak dan mencuci tangan. Kegiatan 
dilakukan dengan 4 kali pertandingan biar 
gak ada kerumunan di area pertandingan. Ini 
juga upaya tingkatkan imun karena olahraga 
dan hobi,” ungkap Budi Firman, Ketua Tim 
Bintang Tangerang.

Penilaian dilakukan secaran bergantian 
satu persatu agar tetap menjaga jarak deng-
an peserta yang lain. Penilaian kejuaraan 
Ra ce Bintang Mini 4WD tersebut me-
lalui kecepatan waktu berlari pemilik 
da lam menggiring mobil mini 4WD 
meng  gunakan guidestick. “Pertandingan 
di la kukan mencari waktu terbaik dan 

pe  serta setiap kali putaran dilakukan 
se  cara bergantian dengan peserta lain 
untuk menjaga jarak antar peserta selama 
pertandingan. Setiap peserta dapet poin 
yang diakumulasiin, 5 besar pemenang 
grandprix yang bakal mewakilin kejuaraan 
di Bekasi,” ungkap Budi.

Street Mini 4WD merupakan salah satu 
per mainan olahraga. Setiap pemiliknya ber-
lari mengikuti laju mobil menggunakan stick 
untuk melewati rintangan.  (Alfi an Pra tama)

Grandprix Mini 4WD 
Tingkatkan Imun saat Pandemi Covid-19

Bintang Mini 4WD
@teambintang_tangerang

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Dalam memperingati hari kemenangan kebaikan atas kejahatan, umat 
Hindu di seluruh Indonesia merayakan Hari Suci Galungan. Perayaan 
Galungan tahun ini berbeda karena harus menerapkan protokol 
kesehatan, seperti yang dilaksanakan Pura Kertajaya, Karawaci, Kota 
Tangerang (16/9).

Pelaksanaan sembahyang dibagi 
dalam beberapa sesi untuk mengu-
rangi kapasitas Pura Kertajaya. Satu 

kali sesi terdapat 50 persen jemaah ka pa-
sitas Pura, kemudian bergantian. Umat 
yang datang juga diatur jam kedatangannya 
agar menghindari kerumunan. Pengunjung 
di wa jibkan menerapkan protokol kesehatan 
me nge nakan masker, mencuci tangan dan 
yang lainnya. 

Ketua Parisada Hindu Darma Kota 
Tange rang I Ketut Sudana menyatakan 
te tap mendukung penuh upaya pemerintah 
da lam mempersempit penyebarluasan 

pan demi Covid-19. “Kami mendukung 
upa ya pemerintah dalam penanganan pe-
nyebaran Covid-19, oleh karena itu ka mi 
buat berjarak dan setiap umat yang akan 
masuk ke peribadatan dicek suhu tubuh-
nya,” ungkap Sudana, saat dijumpai di 
Pura Kertajaya.

Meskipun demikian, perayaan Galungan 
di Pura Kertajaya berjalan dengan khidmat. 
Umat Hindu di Kota Tangerang memiliki 
tingkat kesadaran yang baik dalam men-
cegah penyebaran Covid-19. Ini terlihat dari 
kepatuhan terhadap tata pelaksanaan Ga lungan 
saat pandemi Covid-19. (Alfi an Pratama) 

Umat Hindu Rayakan 
Galungan dengan Khidmat

Penyelenggaraan Galungan tahun 
ini terasa berbeda karena diiringi 
dengan pandemi Covid-19. Hal ini 

juga yang membuat umat Hindu me nyelip-
kan do’a dalam prosesi sembahyang agar 
pan demi Covid-19 cepat berlalu. “Kami 
selip kan doa semoga Covid segera berlalu 
su paya pengadaan vaksin ini juga segera 
di temukan sehingga kita masyarakat se-
gera terlepas dari Covid19 sehingga bisa 
mem bangun negeri ini kembali,” ungkap I 

Selipkan 
Do’a 
Covid-19 
Cepat 
Berlalu

Ketut Sudana, Ketua Parisada Hindu Dar-
ma Kota Tangerang.

Seorang umat Hindu dari Pasar Kemis, 
Nyoman menuturkan, kali ini memang 
menjadi perayaan yang berbeda. Namun 
demikian umat Hindu tetap melaksanakan 
ibadah dengan penuh khidmat. “Kami 
berharap Pandemi ini berlalu, itu yang 
utama saat ini,” kata Nyoman.

Kata Galungan berasal dari bahasa Jawa 
Kuno yang berarti bertarung atau me nang. 

Hari Raya Galungan merupakan hari raya 
besar umat Hindu yang selalu di seleng-
garakan hari Rabu menurut perhitungan 
pa wukon. Perhitungan Peringatan Hari 
Raya Galungan dalam agama Hin-
du menggunakan dua cara, yakni Sasih dan 
Pawukon. Hari raya Galungan miliki mak na 
kemenangan Dharma melawan Adhar-
ma secara rohani. Artinya manusia per lu 
mengendalikan diri dari hawa naf su dalam 
kegiatan sehari-hari. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Mengembalikan 
Stadion Benteng 
Kebanggaan Tangerang

“Kenangan paling melekat 
di Stadion Benteng itu waktu 

Persikota lawan Persita Kabupaten 
Tangerang di tahun 1994 Popda. 

Masih baru banget dibentuk, 
Persikota ngalahin Persita kalah 

2-1. Akhirnya kita masuk ke Popda 
di kota serang, dan berlanjut ke 

Divisi Utama tahun 1997.”

“KENANGAN paling melekat di Stadion 
Benteng itu waktu Persikota lawan Per-
sita Kabupaten Tangerang di tahun 1994 
Popda. Masih baru banget dibentuk, Per-
sikota ngalahin Persita kalah 2-1. Akhirnya 

kita masuk ke Popda di kota serang, dan 
berlanjut ke Divisi Utama tahun 1997,” 
ungkap Edy Ruhiyat, mantan penjaga 
gawang Persikota.

Julukan Persikota sebagai Bayi Ajaib 
melekat karena karir naik lebih cepat 
dari biasanya. Hanya 3 tahun masuk ke 
liga nasional Divisi Utama. Pada tahun 
2012 Stadion Benteng yang jadi tempat 
bertanding Persita dan Persikota tak lagi 
digunakan karena terjadi banyak kericuhan 
antara pendukung. “Lama kelamaan 
Stadion Benteng itu, 1 kota jadi 2 tim itu 
akhirnya sering ribut, derbi lah. Akhirnya 
dibedakan saja poolnya, atau wilayahnya,” 
tambah Edy Ruhiyat.

Sejak ada larangan karena penonton 
kerap ricuh,  Stadion Benteng menjadi 
tidak terawat. Pada bulan Februari 
2020 Pemerintah Kabupaten Tangerang 
menyerahkan Stadion Benteng dan aset 
lainnya ke Kota Tangerang.

Setelah penyerahan aset tersebut, 

Stadion Benteng didirikan pada tahun 
1987 yang diresmikan  oleh Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Barat, H.R. Moh Yogie S.M. Stadion 
Benteng pertama kali digunakan 
oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia 
Tangerang (Persita) sebelum 
pemekaran daerah. Stadion ini juga 
menjadi bukti sejarah perjuangan di 
masa kejayaan Persatuan Sepak Bola 
Indonesia Kota Tangerang (Persikota) 
yang mendapatkan julukan Bayi Ajaib.

Pemerintah Kota Tangerang mulai 
merenovasi Stadion Benteng dan di-
targetkan rampung pada akhir bulan 
di tahun 2020. Stadion Benteng yang 
terletak di Jalan TMP Taruna, Sukaasih, 
Kota Tangerang ini nantinya akan disertai 
dengan beberapa fasilitas olahraga lain.

“Renovasi Stadion  fokus ke renovasi di 

tribun utara dan selatan. Targetnya adalah 
menjadi Ikon stadion inspirasi buat 
masyarakat Kota Tangerang. Oktober 
ditargetkan selesai karena dipakai turna-
men,” kata Decky Priambodo, Kepala 

Dinas PUPR Kota Tangerang.
Stadion Benteng akan tetap menjadi 

stadion sepak bola kebanggan tim Per-
sikota Tangerang, namun stadion ini akan 
dibuat menjadi multifi ungsi ruang terbuka 
sebagai fasilitas olahraga. Nantinya akan 
tetap ada lapangan sepak bola, jogging-
track, dan beberapa fasilitas penunjang 
olahraga lainnya.

“Kami bantu lakukan pemugaran 
dinding, leveling, dan membuat resapan air. 
Nanti airnya akan dimanfaatkan kembali 
untuk penyiraman tanaman. Intinya adalah 
adanya keinginan memanfaatkan lokasi 
stadion ini menjadi ruang terbuka bagi 
masyarakat Kota Tangerang,” tambah 
Decky. (Alfi an Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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MEMAKAI MASKER
MENJAGA JARAK
MENCUCI TANGAN

1.
2.
3.

INGAT!!!

3M

Sesungguhnya pake masker
bukan hanya melindungi Kamu.
Tapi juga melindungi orang lain.
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