
Cinta

Puspa
Satwa

Dan

Puspa (Flora) dan Satwa (Fauna) merupakan 
makhluk hidup yang sama seperti manusia. 

Ketiga elemen tersebut merupakan makhluk 
ciptaan Tuhan. Keberlangsungan hidup mereka 

turut membantu iklim Bumi tetap terjaga.
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H. Arief R Wismansyah
Walikota Tangerang

H. Sachrudin
Wakil Walikota Tangerang
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Kuliner

Jumlah kasus Covid-19 di Kota Tangerang 
sejak awal bulan Oktober mengalami 
penurunan yang signifikan. Penanganan yang 
maksimal oleh Pemerintah Kota Tangerang 
diantaranya dengan menyediakan ruang 
isolasi mandiri yang memadai mendukung 
proses percepatan pemulihan pasien 
Covid-19 tanpa gejala.

Kuliner Nusantara tak akan ada ha bis nya, selalu 
ada inovasi dari masyarakat Indonesia. Salah satu 
inovasi camilan yang kini banyak diminati pecinta 
kulier adalah Surabi Kinca Durian. 

Meskipun pandemi 
Covid-19 saat ini 
masih terjadi,  siaga 
menghadapi bencana 
lainnya yakni banjir 
tetap harus dilakukan. 
Berbagai upaya 
dan pekerjaan pun 
dilakukan saat ini. 
Apalagi BMKG telah 
menyampaikan 
imbauan kepada 
setiap daerah untuk 
waspada terhadap 
potensi hujan lebat.

12

Liveable
Ecofarm Mekarsari di 
Kecamatan Neglasari telah 
menjadi contoh berhasilnya 
memanfaatkan lahan tidur 
sebagai area ketahanan 
pangan. Area seluas 700 
Meter persegi tersebut kini 
telah berubah menjadi pusat 
tanaman holtikultura seperti 
cabai, bayam, kangkung dan 
sawi yang masa tanamnya 
kurang dari satu bulan.

Investable

E-City
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#KitaBerantasCovid #Ingat3M

MEMAKAI
MASKER

MENCUCI TANGAN
DENGAN SABUN

MENJAGA
JARAK AMAN

Jangan Lalai
Pandemi 
Belum Usai

#KitaBerantasCovid

Semua Wajib
Pakai Masker!
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Text: Alfian Pratama
Foto: Rahmatullah

Sungai 

Cisadane

Nelayan sedang menepi di pinggir Kali Cisadane 

untuk memeriksa hasil tangkapan. Sungai 

dengan panjang 126 Km tersebut masih menjadi 

salah satu tempat mata pencaharian bagi 

masyarakat Kota Tangerang.
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Siaga Banjir 
Saat Pandemi
Meskipun pandemi Covid-19 saat ini 
masih terjadi,  siaga menghadapi 
bencana lainnya yakni banjir tetap 
harus dilakukan. Berbagai upaya dan 
pekerjaan pun dilakukan saat ini. 
Apalagi BMKG telah menyampaikan 
imbauan kepada setiap daerah untuk 
waspada terhadap potensi hujan lebat.

Pemerintah Kota Tangerang pun 
ber gegas cepat menyiapkan segala 
ske nario dalam penanganan banjir 

di tengah upaya memenuhi sarana fasilitas 
ke sehatan bagi pasien Covid-19. Petugas 
mulai memastikan saluran air di gorong-
gorong dalam kondisi lancar tanpa sum-
batan. Daya tampung air di tandon-tandon 
maupun situ juga dipantau intensif.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, BPBD telah membentuk 
Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan 
Bencana (SRC-PB) Kota Tangerang. Tim 

dilakukan dengan perbaikan secara cepat. 
Beberapa titik yang diketahui menjadi 
penyebab luapan, langsung diatasi petugas. 
“Temuan retakan ditanggul kali langsung 
kita minta perbaiki,” tegasnya.

Kepala BPBD Kota Tangerang, Deni 
Koswara mengimbau warga untuk selalu 
melaporkan segala bencana yang terjadi 
kepada petugas. Termasuk pohon tumbang 
yang menganggu laju kendaraan maupun 
lainnya. “Sebab, pohon tumbang sifatnya 
force major yang susah diprediksi,” ujar 
Deni. Begitu pula dengan ukuran kecil 
dan besarnya pohon tak bisa jadi patokan 
tumbang atau tidaknya. Oleh karena itu, 
pilihan terbaik adalah menepi saat terjadi 
cuaca ekstrim. (Achmad Irfan)

ini bersama sejumlah instansi yakni Polres 
Metro Tangerang Kota, OPD Pemkot 
Ta ngerang, BMKG, PMI dan organisasi 
lain nya. Petugas di bawah koordinasi 
Bi dang Operasi dan Pemeliharaan Dinas 
PUPR pun telah disiagakan dengan pompa 
banjir yang selalu siaga saat pagi, siang 
dan malam hari.

Pemkot juga telah melakukan modifi-
kasi mesin pompa dengan kapasitas 600 
Liter/Detik sehingga proses penyedotan 
lebih maksimal. “Kesiapan pompa air 
yang berada di beberapa kawasan kali pun 
terus dimonitor sebagai langkah antisipasi 
banjir,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Sachrudin mengatakan, 
pengawasan terhadap kondisi tanggul juga 

Ach mad Bagdja mengatakan, Pemkot 
da lam waktu dekat akan membangun 
BLK di 104 Kelurahan. Targetnya, ada 12 
ribu peserta yang mendapatkan pelatihan 
melalui BLK tersebut dan bisa membuka 
wirausaha atau bekerja di tempat yang 
membutuhkan jasa. Adapun jenis pela-
tihan yang disediakan adalah Fotografi 
dan Video grafi, Membuat Vlog, Content 
Creator, Perbengkelan, Las, Service 
Elektronik, Sablon, Membatik, Barista, 
Packaging makanan dan lainnya. “Jadinya, 
setiap kelurahan nantinya menggelar 
pelatihan yang diikuti peserta sebanyak 
20 orang dengan lima jenis pelatihan,” 
ujarnya. Kemudian untuk teknis pelatihan, 
akan dilakukan melalui sistem on line dan 
offline dengan memanfaatkan ge dung 
kantor kelurahan sebab tak ada pem-
bangun an gedung baru. (Achmad Irfan)

Atasi Pengangguran Dampak Covid-19 

Siapkan BLK di 104 Kelurahan, 
Target Menyerap 12.000 Pekerja
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret hingga kini telah 
menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran secara nasional, termasuk 
Kota Tangerang. Menurunnya daya beli dan pelambatan pertumbuhan 
ekonomi menjadi sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah Kota Tangerang pun te-
lah melakukan sejumlah langkah 
dalam mendorong pertumbuhan 

eko nomi tersebut. UKM yang menjadi 
ke  kuatan ekonomi di setiap wilayah, di-
berikan bantuan permodalan dan pelatihan. 
Se mentara untuk warga yang terdampak 
dan tak memiliki pekerjaan. Diberikan 
ban tuan modal usaha bagi 10.000 kuota 
per modalan atau orang yang diberikan 
Pem kot. Kemudian, digelar juga Job 
Fair Online dengan melibatkan puluhan 
perusahaan. Selanjutnya, Pemkot sedang 
mengoptimalkan peran Balai Latihan 
Kerja (BLK).

Kepala Badan Perencanaan dan Pem-
bangu nan Daerah (Bappeda), Sugiharto 

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Jumlah kasus Covid-19 di Kota Tangerang sejak awal bulan Oktober 
mengalami penurunan yang signifikan. Penanganan yang maksimal oleh 
Pemerintah Kota Tangerang diantaranya dengan menyediakan ruang isolasi 
mandiri yang memadai mendukung proses percepatan pemulihan pasien 
Covid-19 tanpa gejala.

Selama bulan September 2020, k a sus 
Covid-19 di Kota Tangerang ala mi 
lonjakan yang signifikan. Ber dasarkan 

laman covid19.tangerangkota.go.id untuk 
kasus  hingga akhirnya Sep  tember tercatat 
ada 371 kasus. Ada penambahan 220 kasus 
selama bulan September.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, operasi razia proto-
kol ke sehatan yang dilakukaan Satpol 
PP, TNI dan Polri secara signifikan 
te    lah memberikan dampak agar war ga 
me   ne rapkan protokol kesehatan. Apa-
lagi kini sudah ada denda administrasi 

Rp50.000 bagi yang terbukti melanggar 
pro tokol kesehatan. Pemkot Tangerang 
ju ga menambah kapasitas tempat isolasi 
man diri bagi pasien Covid-19 tanpa gejala. 

Setelah tiga puskesmas dan Rumah Per-
lindungan Sosial (RPS) penuh, kini Pem kot 
menyiapkan Hotel Kyriad sebagai tem pat 
isolasi. “Keberadaan lokasi-lokasi iso lasi 
mandiri yang disediakan Pemkot Tangerang 
semoga menjadi salah sa tu solusi untuk 
mengurangi potensi pe nu laran, terlebih 
mengurangi angka pe nu laran pada klaster 
keluarga,” kata Wali Kota.

Selain itu, Wali Kota juga tetap me-
ngimbau kepada warga untuk me ngan ti si-
pasi terjadinya penularan melalui kon tak 
erat saat musim hujan. Misalnya saja bagi 
pengendara yang berteduh untuk tetap 
memperhatikan jarak dan selalu meng-
guna kan masker.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sach-
rudin membagikan ribuan masker kepada 
war ga yang disalurkan ke setiap Ketua 
RW. Masker tersebut adalah upaya Pemkot 
Tangerang mendukung program 3M yak ni 
memakai masker, menjaga jarak dan men-
cuci tangan. “Ini adalah tindaklanjut dari 
Pro gram Gebrak Masker. Kita bagikan ke-
pada masing-masing RW agar tepat sasa-
ran, nanti ketua RW bagikan langsung ke 
warganya,” kata Wakil Wali Kota Tange-
rang, Sachrudin. (Achmad Irfan)

Jumlah Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Menurun

nomi keluarga. Misalnya saja KWT Pla-
wad Ceria di Kelurahan Poris Plawad yang 
te lah melakukan panen dan membagikan 
juga ke warga setempat. “Sedikit banyak ini 
bisa membantu meringankan pengeluaran 
harian,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota 
Tange rang, Abduh Surahman mengatakan, 
DKP telah membagikan bibit tanaman ke-

Ecofarm Mekarsari di Kecamatan Neglasari telah menjadi contoh 
berhasilnya memanfaatkan lahan tidur sebagai area ketahanan 
pangan. Area seluas 700 Meter persegi tersebut kini telah berubah 
menjadi pusat tanaman holtikultura seperti cabai, bayam, kangkung 
dan sawi yang masa tanamnya kurang dari satu bulan.

Warga pun sudah melakukan panen 
dan merasakan manfaat nya. Kini, 
Pemkot Tangerang me nargetkan 

sejumlah titik lahan tidur men jadi pusat 
ketahanan pangan dengan tu juan membantu 
warga dalam memenuhi pang an di masa 
pandemi dan memberikan edu kasi untuk 
warga tentang pemanfaatan lahan.

Wali Kota Tangerang Arief R Wisman syah 
mengatakan, lokasi lahan tidur lainnya yang 
kini sedang dilakukan persiapan adalah di 
wilayah Kampung Baru, Kara waci untuk 
diubah menjadi Ecofarm Kam pung Baru. 
Ada juga tanaman hias yang dikerjakan oleh 
Forum Kelompok Wa nita Tani (FKWT) 
warga setempat. Ke mudian, disiapkan juga 
tempat rekreasi se perti tempat bermain anak, 
track sepedah dan lainnya.

Wakil Wali Kota Tangerang H. Sach rudin 
mengatakan, keterlibatan KWT dalam 
pro  gram Ketahanan Pangan memberikan 
dam pak positif yakni meningkatkan eko-

Mengaktifkan Lahan Tidur 
Jadi Lokasi Ketahanan Pangan

pada setiap wilayah dengan total 380 ribu 
bibit. Melalui pembagian bibit tanaman 
ini, diharapkan kedepan masyarakat da   pat 
beraktivitas di rumah sekaligus me   ringan-
kan beban ekonomi. “Dinas Ke   ta hanan 
Pa ngan akan membantu warga da lam 
me ngembangkan tanaman pro duk tif  nya 
guna bisa menuai hasil panen,” ujar nya. 
(Achmad Irfan)

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.

FOTO: DOK HUMAS PEMKOT TANGERANG.
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Oktober Bulan Aktualisasi 
Pemuda dan Santri
Oktober menjadi bulan bagi pemuda dan santri untuk lebih 
mengaktualisasikan peran dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

Wakil Wali Kota Tangerang H. 
Sach rudin menuturkan, pemuda 
harus terus berinovasi dalam 

ber bagai kehidupan dengan melahirkan 
berbagai terobosan. Yang dapat dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat terutama di 
masa pandemi. “Misalnya saja produk-
tifitas pemuda dalam menata lingkungan 
untuk mendukung program ketahanan 
pangan pemerintah yang bertujuan mem-
bantu warga terdampak Corona dari hasil 
panen tanaman produktif,” kata Wakil 
Wali Kota.

Peringatan Sumpah Pemuda di Kota 
Tangerang diisi dengan berbagai kegiatan 
sosial oleh pemuda di setiap kecamatan 
seperti kerja bakti, penyemprotan disinfek-
tan, penanaman tanaman produktif. Untuk 
peringatan Hari Santri adalah momentum 
revitalisasi etos moral kesederhanaan dan 
spiritualisme yang harus menjadi karakter 

para santri. 
Di tengah perkembangan teknologi saat 

ini, para santri juga dituntut untuk bisa 
ce pat beradaptasi dengan dunia internet 

yang dapat digunakan dalam menyebarkan 
dak wah ke masyarakat luas. “Gunakan tek-
nologi untuk menunjang kehidupan yang 
positif, salah satunya untuk menyebarkan 
dakwah atau pesan kebaikan melalui in-
ternet, saya harap semua santri di kota 
Tangerang selalu dilimpahkan ke se hatan. 
Santri sehat, Indonesia Kuat,” kata Wali 
Kota Tangerang Arief R Wisman syah 
dalam peringatan Hari Santri se cara 
daring yang berlokasi di Pondok Pe san-
tren An-nuqthah, Cipete Pinang, Ka mis 
(10/22/2020). (Achmad Irfan)

Pendaftaran Program Bantuan UMKM Melalui Online 
Pemkot Tangerang Siapkan Aplikasi Sabakota
Pemerintah Kota Tangerang 
menyediakan layanan berbasis 
online untuk pendaftaran bagi 
pelaku UMKM mendapatkan modal 
usaha senilai Rp2,4 Juta pada 
program Bantuan Produktif Usaha 
Mikro (BPUM) dari Kementrian 
Koperasi dan UKM.

Wali Kota Tangerang Arief R Wis-
mansyah mengatakan, layanan 
pendaftaran online tersebut pada 

laman sabakota.tangerangkota.go.id dan 
tersedia juga di aplikasi Tangerang LIVE. 
Pendaftaran ini dikhususnya bagi pelaku 
UKM yang belum terdata, sedangkan 
yang sudah pernah maka tak perlu lagi 
mendaftar. “Sekali lagi, pendataan hanya 
bagi UMKM yang sebelumnya belum 
terdata. Pemkot hanya membantu mendata, 
keputusan akhir menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat melalui Kementrian 
Koperasi dan UKM,” kata Wali Kota Arief.

Wali Kota juga menegaskan bila pen -
daftaran menggunakan sistem online 
sebagai upaya untuk mencegah ter-
jadi nya kerumunan pendaftaran dalam 
satu kawasan karena saat ini masih 
diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB). Pemerintah Kota Tangerang 
pun saat ini menyediakan program bagi 
pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. 

se lama satu bulan mulai 19 Oktober 
2020 hingga 24 November 2020. Dari 
hasil pendata an, telah tercatat ada 94.419 
UMKM yang diikut sertakan dalam pro-
gram BPUM. Sebanyak 61 ribu pelaku 
UMKM telah menerima bantuan secara 
langsung dari Pemerintah Pusat dan 
sisanya masih dalam pendataan. “Bagi 
warga yang sudah pernah didata petugas 
tak perlu lagi mendaftar karena hanya 
me nunggu verifikasi dari kementerian. 
Pen daftaran melalui aplikasi Sabakota di-
khususkan bagi yang belum pernah didata 
dan ingin mengajukan bantuan permoda-
lan,” ujarnya. (Achmad Irfan)

Yakni modal usaha senilai Rp500.000 
bagi 10.000 wirausaha baru dan bantuan 
pinjaman permodalan yang bekerjasama 
dengan Bank BJB senilai Rp2 Juta. 
“Peningkatan ekonomi di daerah terus 
dilakukan melalui program bantuan yang 
digulirkan dalam meningkatkan daya beli 
masyarakat dan perputaran usaha oleh 
wirausaha. UKM menjadi kekuatan bagi 
daerah di masa pandemi untuk menjaga 
perputaran roda ekonomi,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perda gang-
an, Koperasi dan UKM Kota Tangerang 
yak ni Teddy Bayu Putra mengatakan 
pen daftaran program BPUM berlangsung 
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Menurut Budi, era teknologi seperti 
2 mata pisau yang terbalik. Ada 
manfaat baik dan buruk terhadap 

perkembangan anak bangsa. Menurutnya 
mendongeng juga turut menumbuhkan 
karakter bangsa. “Saya bukan anti gadget, 
tapi harus disadari alat teknologi komunikasi 
itu punya dua mata pisau, negatif dan positif. 
Karena dongeng bisa membangun karakter 
anak, membangun moral anak dan memicu 

Teknologi yang kini berkembang 
pesat tidak menghentikan Budi 
Sabarudin untuk tetap memberikan 
dongeng kepada anak-anak. Pria 
yang akrab disapa Kang Budi Euy 
tersebut menganggap kegiatan ini 
sebagai tugas dari Tuhan.

Budi Sabarudin yang merupakan 
seorang jurnalis memutuskan untuk 
mendongeng setelah sakit stroke 

pada tahun 2015. Krisis pendongeng di 
tengah perkembangan teknologi membuat 
Budi bersedekah lewat dongeng. 

“Karena kalau saya tidak mendongeng 
itu artinya saya kehilangan kesempatan 
untuk bersedekah. Saya punya obe-
sesi keliling Indonesia dengan cara 
mensedekahkan dongeng-dongeng saya. 
Mengapa sedekah? Sedekah itu bukan 
melulu harta, namun sedekah juga bisa 
dengan ilmu,” ungkap Budi.

Daerah yang pernah menjadi tujuannya 
sedekah mendongeng yakni Provinsi 
Lampung Selatan, Jawa Timur, Bali, 
NTB, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, 
DKI Jakarta, dan Jabodetabek. Pada tahun 
2020 ini, ia berencana akan keliling ke 6 
Provinsi, namun menunda niatnya karena 
pandemi Covid-19.  

“Ada banyak kehebatan dalam berse-
dekah, diantaranya sedekah itu bisa me-
ma damkan api neraka, sedekah itu bisa 
me ringankan sakaratul maut, sedekah itu 
bisa mengubah takdir buruk seseorang, 

Budaya Dongeng 
di Era Teknologi

Sedekah Dongeng Keliling Nusantara

prestasi anak,” katanya.
Budi menyampaikan, dongeng memiliki 

manfaat lain seperti meningkatkan budi 
pekerti, melatih anak berfikir kritis, 
melatih berfikir sistematis, dan mencintai 
literasi. Budi menganggap mendongeng 
sebagai salah satu seni pertunjukan.  
“Di dalamnya ada elaborasi unsur teater 
modern, teater tradisi, tiga gaya belajar 
anak-anak visual, auditif dan kinestetik. 
Sebagai homoluden atau manusia sebagai 
makhluk bermain, musik-musik viral, dan 
semiotik,” tambahnya.

Budi memutuskan untuk mendongeng 
sejak tahun 2015 karena ingin memberikan 
manfaat sosial terhadap tumbuh kembang 
anak bangsa. Budi saat ini ia masih terus 
mendongeng, namun karena pandemi Co-
vid-19 menunda kegiatan untuk sementara. 
(Alfian Pratama)

dan sedekah itu bisa membuat seseorang 
masuk surga,” katanya.

Budi juga percaya bahwa sedekah 
dongeng yang dilakukannya sudah hampir 
5 tahun tersebut mempertemukan rejeki 

CDC Coffee and Eatery 
Jalan KH Hasyim Ashari, Kota Tangerang  

(Seberang Rumah Sakit EMC)

 Jam Buka Setiap Hari
@cdc.eatery

dari mana saja. “Bagi saya mendongeng 
itu tidak menyita waktu saya, justru kalau 
saya tidak mendongeng, waktu saya 
seakan-akan tidak ada gunanya,” tutupnya. 
(Alfian Pratama)
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Gurame Asam Manis Favorit 
Pengunjung Istana Nelayan

Menu istimewa yang cocok jadi 
pilihan ketika mampir di Istana 
Nelayan yakni Gurame Asam 

Ma nis. Makanan ini merupakan favorit 
pe ngun jung di sana. Resapan bumbu di 
per mukaan daging ikan gurame membuat 
aroma menjadi terasa spesial. Guyuran 
saus asam manis, juga menjadikan sela 
daging terasa lebih gurih.

Ada juga Ikan Kuwe Bakar yang bisa 
jadi rujukan. Menu ini jadi salah satu 
menu favorit karena dipanggang dengan 
tingkat kehangusan yang pas oleh Ches 
Istana Nelayan Hotel and Resto. Selain 
itu juga terdapat menu lain yang bisa 
menjadi pilihan, seperti menu Sop Buntut, 
Cumi Goreng Tepung, Sapo Tahu Sea-
food, Udang Goreng Mayonaise, Gurame 
Balacan, Sate Ayam, hingga Tahu Kipas. 
“Menu kami sudah lama dipercaya banyak 
pelanggan setia, karena selain makanan 
rumahan, restonya juga menarik cocok 
menjadi pilihan tempat makan keluarga, 
pasangan, kerabat kerja, atau teman,” 
ungkap Awan Sutrisno, Sales and Mar-
keting Manager.

Restoran Istana Nelayan memiliki dua area. 
Pertama ada di area hotel dan yang ke dua 
bernuansa garden yang dilengkapi deng an mini 
zoo di Jatiuwung. Ke dua,  dan jejeran saung 
di Kebon Nanas, Pa nung gangan Utara Kota 
Tangerang. (Alfian Pratama)

jadi rujukan Nunia Inn dalam melakukan 
tes swab para penumpang. Tes swab di 
Rumah Sakit EMC dikenakan tarif sebesar 
Rp1,25 Juta dan hasilnya didapat dalam 
satu hari. Nunia Inn juga turut memfasilitasi 
penumpang domestik untuk melakukan tes 
rapid dengan memanggil tenaga kesehatan 
datang ke hotel. Hal ini diberikan agar 
penumpang merasa nyaman dengan kualitas 
layanan Nunia Inn Hotel. (Alfian Pratama)

Saat pandemi Covid-19, penumpang 
pesawat wajib melakukan tes swab. 
Nunia Inn berinisiatif untuk mem-

fasilitasi operasional saat tes swab di 
Rumah Sakit terdekat area Bandara Soe-
karno-Hatta Tangerang. Layanan ini masuk 
ke dalam paket Karantina Passanger. 

Penumpang bisa menikmati masa karan-
tina 1 malam dengan tipe kamar Deluxe uku-
ran 15 Meter persegi untuk satu orang, dan 

makan 3 kali. Paket ini dibanderol dengan 
tarif Rp389 Ribu. “Ini menjawab kebutuhan 
klien. Sebelum karantina kita sterilisasi 
tempat. Kemudian penumpang selama masa 
karantina sambil menunggu hasil swab bisa 
menginap dan isolasi mandiri di sini. Untuk 
fasilitas ekstra yakni antar jemput dari dan 
ke Rumah Sakit,” ungkap Ratih Triwantini, 
Sales Marketing Manager.

Rumah Sakit EMC Kota Tangerang men-

(021) 55654377 
Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, 

Kota Tangerang, Banten.

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

99 Room
Tarif Kamar: 

Rp 475.000 -/+ 
Fasilitas: 

Grand Ballroom, 
Meeting Room

Istana 
Nelayan

Fasilitasi Penumpang Swab Test

(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 ISTANA NELAYAN

FOTO-FOTO: DOK NUNIAINN
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Konsep lesehan dengan 
menggunakan bean bag membuat 
Lucky Star Cafe terkesan lebih 
rileks. Santai dengan cara 
bersandar  beralaskan tempat 
duduk empuk, membuat obrolan 
lebih intens bersama kerabat.

Lucky Star Café

Lebih Rileks 
dengan 
Bean Bag

Wadah Kreativitas 
Generasi Muda

Apalagi jika datang pada malam 
hari bakal diterangi dengan lampu 
oranye menambah kesan tenang 

di sekeliling. Konsep ini diusung untuk 
menarik minat pengunjung yang ingin 
mencari tempat santai dan nyaman. “Pada 
bagian dinding juga kami tampilkan mural 
yang digambar oleh anak muda. Di sini juga 
terdapat ruang VIP jika pengunjung ingin 

bersantai dengan pendingin ruangan,” kata 
Nyzar, Digital Marketing Lucky Star Cafe. 

Bean bag yang tersedia sekitar 45 untuk 
dua lantai. Tempat ini jadi favorit, bahkan 
jika hari libur terkadang mengalami wait-
ing list. Hal itu karena manajemen mem-

Salah satu alasan yang membuat 
tem pat ini ramai dikunjungi karena 
mana jemen merangkul beberapa ko-

munitas anak muda. Seperti Stand Up Co-
medy, ruang literasi, mural art, dan pegiat 
musik. Hal ini  menjadi salah satu upaya 
dalam mendorong dan mendukung anak 
muda untuk tetap berkreativitas. Dalam 
setiap waktu tertentu podium yang tersedia 
pada bagian tengah menjadi tempat aksi 
pertunjukan mereka. 

Kemudian untuk kegiatan literasi ter-
sedia jejeran buku yang ada di lantai 2 
Luc ky Star Cafe. Dinding di setiap sisi 
dihiasi dengan gambar mural yang me-
ru pakan hasil kreativitas anak muda. 
“Kami hadir sebagai wadah generasi mu da 

kreatif, khususnya untuk masyarakat kota 
Tangerang. Untuk saat ini kami me rang-
kul beberapa komunitas  karena ingin 
me nunjukkan bahwa kota ini banyak anak 
mu da kreatif,” kata Nyzar, Digital Mar-
keting Lucky Star Cafe.

Lucky Star baru berdiri beberapa bulan. 
Na mun mampu mendapat kepercayaan 
anak muda untuk menjadikan tempat ini 
se bagai pilihan. Lucky Star juga akan 
me ngadakan acara Live Painting dalam 
wak tu dekat. “Kami mempunyai agenda 
untuk membuat sketsa bersama serta 
live painting. Hasil dari karya anak-anak 
tersebut akan kami pajang dan kami lelang 
ke publik di area kafe,” tambah Nyzar. 
(Alfian Pratama) 

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

berlakukan setengah kapasitas tempat saat 
pandemi Covid-19.

Untuk menu, tersedia kopi kemasan 
yang menjadi salah satu menu favorit. 
Selanjutnya jika camilan terdiri dari beb-
agai ragam menu yang tersedia. Lucky Star 
Cafe menjadi salah satu tempat favorit di 
Kota Tangerang. (Alfian Pratama)

“Kami hadir sebagai wadah 
generasi mu da kreatif, khususnya 

untuk masyarakat kota Tangerang. 
Untuk saat ini kami me rang kul 

beberapa komunitas  karena ingin 
me nunjukkan bahwa kota ini 
banyak anak mu da kreatif.”@luckystar.cafe

Jl KH Hasyim Ashari, Karang 
Tengah, Kota Tangerang.
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Untuk sebagian orang, memasak 
adalah proses bagaimana me nya-
ji kan sebuah makanan yang lezat 

di atas meja. Namun ternyata memasak 
itu dapat dikreasikan menjadi sebuah hal 
yang unik bahkan menyehatkan. Se perti 
halnya nasi yang bisa dikreasikan deng an 
menarik, baik dalam segi tampilan atau pun 
rasa. Salah satu Chef Novotel Ta nge rang 
Benvi, memberikan tips dan trik un tuk 
membuat bahan nasi menjadi lebih me-
narik dengan warna biru.

Nasi biru berbahan dasar alami yakni 
bunga talang yang diekstak saripatinya, 
se hingga menimbulkan aroma segar. “Ren-
dam bunga telang selama 3 sampai 5 menit 
di dalam air yang panas, nantinya warna 
dari bunga telang tersebut akan tercampur 
di dalam air. Setelah itu masaklah nasi 
dengan cairan bunga telang tersebut dan 
jangan lupa masukkan juga daun sereh agar 
wangi harum dan aromanya lebih kuat, 
masak nasi sekitar 10 hingga 15 menit, 
dan nasi pun siap disajikan,” ujar Benvi, 
Chef Novotel Tangerang.

Pernikahan jadi kebutuhan pasangan 
dalam menyempurnakan kehidupan. 
Hal ini yang membuat Narita Hotel 

mengupayakan pernikahan bisa di lak-
sa nakan saat pandemi Covid-19. Narita 
Hotel menawarkan paket Akad Pernikahan 
dengan tarif Rp8 Juta.

Tarif tersebut berlaku untuk 30 orang. La-
yanan yang didapatkan meliputi makanan 
dan minuman, menginap 1 malam di 
ka mar tipe Suite, dekorasi, rias, busana, 
MC, foto dan video, sound system, screen 
pro yektor, dan area parkir gratis. “Kami 

Narita Hotel

Tawarkan Paket Akad Nikah Rp8 Juta Chef Novotel 
Ungkap Tips & 
Trik Nasi Biru

Benvi menambahkan tips memilih bunga 
telang pun terbilang mudah. Menurutnya 
bunga segar ataupun kering, semuanya 
bisa digunakan, tergantung dari kebutuhan 
si pengguna saja. “Bedanya adalah kalau 
yang segar itu, tidak bertahan lama, jadi 
kalau untuk disimpan lama, lebih baik beli 
yang sudah kering saja.” tambah Benvi.

Nasi yang dimasak dengan campuran 
bunga telang tersebut banyak memiliki 
khasiat. Diantaranya mengurangi risiko 
dia betes, mengurangi kecemasan, me-
ngan dung antioksidan, dan dapat membuat 
tubuh serta pikiran lebih rileks. “Ini bisa 
menjadi salah satu cara memberikan 
hidangan yang lain dari biasanya, dengan 
menerapkan hidup sehat melalui makanan 
yang kita konsumsi setiap harinya,’’ tutup 
Benvi. (Alfian Pratama)

Hotel Narita Tangerang menawarkan paket 
akad di tengah pandemi dengan protokol 
kesehatan yang sangat ketat,” kata Eshal, 
Operational Manager Narita Hotel.

Akad pernikahan disiapkan di Mang-
kubumi Hall Narita Hotel dengan luas aula 
16x40 Meter persegi. Luas ruangan yang 
bisa menampung 1.000 orang tersebut bisa (021) 29679999

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, 
Kota Tangerang, Banten.

Bintang: 4
Jumlah Kamar: 

266 Room
Tarif Kamar: 

Rp 704.000 -/+ 
Fasilitas: 

Swimming Pool, 
Gym, Ballroom

Novotel 
Tangerang

membuat jarak fisik tamu undangan se suai 
standar. “Kapasitas gedung yang di pakai 
hanya 35 persen dari jumlah bia sanya 
digunakan. Di tengah pandemi Co vid-19 
ini untuk penyajian makanannya tidak 
menggunakan sistem prasmanan self service, 
tapi menggunakan system pras manan hotel 
service,” tambah Eshal. (Alfian Pratama)

(021) 55701111 
Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 

63-65, Cipondoh, Kota Tangerang

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

98 Room
Tarif Kamar: 
Rp350,000 -/+ 

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

Kids, Wifi, Free Parking

HOTEL 
NARITA

@Narita Hotel Tangerang

FOTO-FOTO: DOK NOVOTEL TANGERANG.

FOTO-FOTO: DOK NARITA HOTEL
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Empuknya Serat Bakso 
Lapangan Tembak Senayan

Bakso merupakan makanan 
favorit masyarakat Indone sia 
karena kelezatannya. Ma kanan 

yang terbuat dari bahan da sar tepung 
dan daging sapi ini bisa dinikmati jika 
mampir ke Bak so Lapangan Tembak 
Senayan di Tang city Mall.

Bakso Lapangan Tembak Se-
na yan punya tekstur daging yang 
ha lus berserat namun empuk saat 
dikunyah. Perpaduan antara kuah 
bakso, bihun, mie kuning, daun 
bawang, dan yang lainnya men-

ja dikan nafsu makan bertambah.  
“Baksonya kenyal dan lembut serta 
ti dak ada bahan pengawet sama 
se kali, kuah baksonya beda dari 
yang lain, kuahnya pakai rempah 
Nu santara. Bakso lapangan tembak 
se jak tahun 1972 di Senayan, jadi 
me nu bakso jadi favorit,” ungkap 
Fen ny Lienardy, owner Bakso La-
pangan Tembak Senayan di Tang-
city Mall.

Menu Bakso Spesial di BLTS 
tangcity Mall dibanderol dengan 

Tangcity Mall meluncurkan ikon 
Pahlawan Kebetulan Tangcity-
man yang dipertunjukan dalam 

bentuk Web Series di kanal Youtube 
TANGCITY MALL. 

Cerita fiksi ini menceritakan planet 
Babakan yang merupakan area di seki-
taran Tangcity Mall Kota Tangerang. 
Latar cerita menampilkan identitas 
budaya yang ada di Kota Tangerang. 
Web Series ini akan hadir setiap bulan  
dengan durasi 10 Menit masing-masing 
episode. “Web series ini kami hadirkan 
ke tengah masyarakat, supaya Tangcity 
Mall tak hanya dikenal sebagai pusat 
belanja saja. Namun sudah menjadi 
bagian dari gaya hidup masyarakat dan 
lekat dengan budaya Kota Tangerang,” 
ujar Direktur Tangcity Mall, Norman 
Eka Saputra dalam wawancara tertutup.

Web Series yang sudah ada 1 episode 
tersebut menampilkan karakter jenaka 
seorang pahlawan dengan kekuatan 
unik. Kekuatan tersebut terletak pada 
rambut kribo Tangcityman. Rambut 
tersebut bisa mengeluarkan barang apa 
saja yang dibutuhkan untuk menolong 
orang lain. “Tangcityman sebagai sosok 
frontliner kami. Dia menunjukkan sisi 
baik ketika ada kesulitan datang. Ikon 
Tangcityman satu satunya krakter 
superhero dalam bentuk digital dari 
mal yang ada di Indonesia,” kata Intan 
Amallia, Media Relation Manager.

Segmentasi film web series ini untuk 
semua umur. Web Series ini akan ada 
terus menerus untuk meningkatkan 
pelayanan kapada pelanggan. Tangcity 
Mall akan terus berinovasi baik dalam 
layanan maupun digital. (Alfian Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

Pahlawan Kebetulan 
Ikon Tangcity Mall 

har ga Rp30 Ribu perporsi. Bakso 
La pangan Tembak Senayan Tang-
city Mall juga menyediakan ber bagai 
aneka makanan lainnya. Se perti 
Tongseng, Capcay Jawa, dan Pa ketan 
Ayam. Semua menu su dah dipercaya 
oleh pelanggan deng an rasanya yang 
lezat, namun tak menguras uang di 
kantong. (Alfian Pratama)

“Baksonya kenyal dan lembut serta ti dak ada 
bahan pengawet sama se kali, kuah baksonya 

beda dari yang lain, kuahnya pakai rempah 
Nusantara. Bakso lapangan tembak se jak tahun 

1972 di Senayan, jadi me nu bakso jadi favorit.”

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Menu Rekomendasi 
di FM7 Resort Hotel

FM7 Resort Hotel merupakan salah satu 
hotel bintang empat berkelas Interna-
sional yang memiliki beberapa resta-

oran elegan dan mewah. Menu makanan 
di restoran FM7 Resort Hotel juga dikenal 
sajiannya yang lezat. (Alfian Pratama)

Berikut beberapa menu rekomendasi 
yang patut dicoba:

Sop Buntut Bakar
Hidangan Sop Buntut Bakar yang ada di 

FM7 Resort Hotel punya rasa yang pekat. 
Resapan bumbu yang menyatu dengan daging 
buntut terasa lebih lezat. Kuah sop yang sedap 
juga menambah sensasi menikmati buntut 
bakar dengan berat 200 Gram tersebut.

Chicken Manggo
Menu dengan bahan dasar daging 400 

Gram paha fillet terasa lebih segar karena 
ada campuran sedikit asam dari buah 
mangga. Perpaduan antara makanan berat 
dan buat tersebut mempunyai sensasi yang 

5

3

Protokol Kesehatan 
Meeting Room GTE

Kebutuhan masyarakat dalam mengadakan 
pertemuan membuat Golden Tulip Essential 
Tangerang (GTE) Hotel berinovasi dalam 

segi keamanan di tengah pandemi Covid-19. Hotel 
ini memiliki 9 ruang pertemuan berkapasitas 10 
hingga 100 orang. Tersedia pula Ballroom dengan 
kapasitas 400 hingga 500 orang. (Alfian Pratama)

Semua fasilitas tersebut menerapkan protokol kesehatan, antara lain:

berbeda. Pelengkap lain seperti daun mint 
menambah kesegaran makanan yang 
dijamin bisa buat nafsu makan bertambah. 

Singkong Golden Shine
Makanan khas Indonesia ini dibuat 

dengan menarik dengan taburan rempah 
berwarna kuning keemasan. Taburan 
tersebut terbuat dari rempah yang dicampur 
dengan roti. Kemudian singkong yang 
diolah dengan cara steam tersebut terasa 
empuk namun garing saat dikunyah.

jam sekali, dan pada malam hari pukul 
00.00 WIB. 

4. Tamu rapat menikmati coffee break 
dan makan siang/ malam disediakan 
dalam box. Jika disajikan secara 
prasmanan maka semua tamu wajib 
menggunakan handgloves selama 
memegang seluruh peralatan makan. 
Staff juga menjaga di setiap bagian 

untuk membantu para tamu maupun 
mengingatkan standar protokol 
kesehatan. 

5. Pihak menejemen telah menambah 3 
ruang pertemuan untuk memberikan 
rotasi yang cukup bagi para tamu. Jika 
salah satu ruang rapat digunakan maka 
akan disterilkan selama 24 jam setelah 
digunakan.

1. Mengurangi kapasitas ruangan normal 
hingga 50% dengan penyusunan kursi 
berjarak. 

2. Seluruh area baik di dalam maupun 
di luar ruang pertemuan disediakan 
handsanitizer. 

3. Penyemprotan disinfektan berkala 
dalam ruang pertemuan setiap 2 atau 4 

(021) 55911777 
Jalan Perancis No. 67 

Kecamatan Benda, Kota 
Tangerang, Provinsi Banten

Bintang: 4 
Kamar: 281 Room 

Tarif Kamar: 
Rp565.000 - Rp700.000

Fasilitas:  Fitnes center, Hot 
Tub or Spa, Dry cleaning 

service, laundry,

FM7 
Resort 
Hotel

@fm7resorthotel

FOTO-FOTO: DOK GOLDEN TULIP ESSENTIAL TANGERANG

     (021) 02155700899 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 9 

Cikokol, Kota Tangerang, Banten

Bintang: 3+ 
Kamar: 226 Room 

Tarif Kamar: 
Rp 600.000 -/+ 

Fasilitas: 
Wifi, Swimming Pool, 

Gym, Spa

Golden 
Tulip 

Essential 
Tangerang 

FOTO-FOTO: DOK FM7 RESORT HOTEL TANGERANG.
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Semua jenis tanaman mempunyai 
manfaat masing-masing. Indri Astuti 
(47) yang sudah mengoleksi 200 pot 

tanaman di pekarangan rumahnya sejak 2 
tahun lalu menyampaikan keberlangsungan 
tanaman turut memperbaiki siklus udara. 

“Artinya tanaman juga mampu mem-
ban tu memperbaiki udara di sekitar, ada 
ta naman yang memfilter oksigen, contoh 

Tren Tanaman Hias

Upaya Memperbaiki Siklus Udara

San siviera atau Lidah Mertua, ada juga 
ta naman Lavender yang mengurangi 
nya muk, tanaman itu  diciptakan untuk 
memberikan keberkahan memperbaiki 
ekosistem,” ungkap Indri.

Semua koleksi tanaman Indri terdiri dari 
ta naman hias, tanaman buah dan tanaman 
obat keluarga (Toga). Indri bercocoktanam 
dengan perawatan yang intens penyiraman, 

Hindari Permainan Harga

Melesatnya tren tanaman karena 
banyak dicari oleh masyarakat 
saat masa pandemi Covid-19 ini 

membuat penjualan tanaman meningkat. 
Namun hal ini dimanfaatkan oleh sebagian 
oknum dalam mencari keuntungan lebih. 
Salah satu tanaman yang kini harga 
komoditas meroket adalah tanaman hias 
Monstera adansonii, atau lebih dikenal 
dengan sebutan Janda Bolong. Tanaman ini 
dijual dengan harga yang fantastis hingga 
jutaan, bahkan puluhan juta Rupiah. 

Tanaman dengan bentuk daun yang ter-
dapat lubang di bagian tengah ini menjadi 
re butan karena sedang pupuler. Kolektor 
tanaman hias menanggapi hal ini sebagai 
salah satu tindakan Monkey Bisnis. “Se be-
narnya tanaman tidak ada yang mahal, tapi 
perlu dirawat. Yang jual mahal tindakan 
mon key bisnis permainan harga. Sama 
du lu jaman Anthurium, tapi sekarang tren 
janda bolong, itu permainan lah, padahal 
di petani murah,” ungkap Indri.

Tanaman Janda Bolong dengan harga 
normal sebelum tren berkembang itu hanya 
puluhan ribu saja. Namun karena indikasi 
membuat tanaman ini semakin tenar 
dan banyak disukai maka ditingkatkan 
harganya melambung tinggi. “Hati-hati 
pokoknya jangan sampai terjebak sama 
Monkey Business, mungkin naiknya 

Fenomena tren bercocok tanam kini sedang berkembang pesat saat pandemi 
Covid-19 merupakan kegiatan positif demi kelangsungan ekosistem Bumi. Hal 
ini juga direspon oleh salah satu kolektor tanaman yang ada di Kota Tangerang. 

harga janda bolong itu akan turun semula 
beberapa bulan nanti. Saya juga punya 
itu Janda Bolong, dulu cuma beli harga 
belasan ribu saja,” tambahnya. 

Selain Janda Bolong, ia juga miliki koleksi 
tanaman yang sudah memiliki hak paten 

melalui sertifikasi Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Tangerang. Tanaman hasil kawin silang 
tersebut masuk dalam golongan tanaman 
hias yang bernama Philodendrum Selum 
Ratu. (Alfian Pratama)

pe mupukan, dan pembibitan. Ia percaya 
jika merawat dengan kasih sayang akan 
memberi manfaat lebih.

“Pengalaman saya selama bercocok 
tanam itu tanaman akan berterima kasih 
saat kita sayang, jadi tanaman ini begitu 
kita siram juga diajak ngobrol, baca sha-
lawat, mereka berterima kasih sama kita, 
ma ka dia akan kasih pemandangan, bunga, 
dan udara yang bagus,” tambahnya.

Menurutnya, tanaman merupakan salah satu 
makhluk hidup yang sama seperti ma nusia 
membutuhkan perawatan setiap hari. Tren 
merawat tanaman saat pandemi Co vid-19 
merupakan kegiatan meminimalisir efek rumah 
kaca pemanasan global. (Alfian Pratama)

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Allium Tangerang Hotel 

Upayakan Sertifikasi CHSE

Swiss-Belinn Jaga 
Kenyamanan Meeting Room

Pandemi Covid-19 membuat pelaku 
bisnis memaksimalkan keamanan 
agar terhindar dari penyebaran. Hal 

ini juga yang diupayakan oleh Allium 
Tangerang Hotel dalam mendapatkan 
sertifikasi Indonesia Care.

Sertifikasi Indonesia Care adalah pro-

gram Clean, Healty, Safety, Environment 
(CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif. Sertifikasi ini berfungsi 
mengontrol pelaku bisnis pariwisata yang 
membuka operasional dalam menerapkan 
protokol kesehatan. “Kami melengkapi 
se mua yang diharuskan, berdasarkan Ke-
men terian Kesehatan RI. Kelengkapan, lift 
tom bolnya yang touchless, order makanan 
me nu juga hanya scan barcode lagi, dan 
yang lainnya,” ungkap Doddy Pribadi, 
Ge neral Manager Allium Tangerang Hotel.

Sertifikasi tersebut sudah memasuki ta
hap penjadwalan verifikasi terhadap sistem 
hotel. Allium Tangerang Hotel selama 
ini telah menerapkan pemberlakuan pe-
nge  checkan suhu tubuh, wajib masker, 
penyemprotan cairan disinfektan berkala. 
Allium Tangerang Hotel sejak awal 
pandemi Covid-19 menerapkan protokol 
kesehatan ketat. Hal ini dilakukan demi 
menggerakan siklus ekonomi yang aman 
dan nyaman bagi tamu yang berdatangan. 
(Alfian Pratama)

Untuk memberikan kenyamanan 
maksimal di tengah pandemi Cov-
id-19, Swiss-Belinn Airport Jakarta 

Hotel rutin terapkan protokol kesehatan. 
Meeting room yang menjadi salah satu 
fa silitas juga selalu menjadi perhatian 
pen ting. 

Swiss-belinn Airport Jakarta Hotel 
me nerapkan anjuran protokol kesehatan 
deng an mengurangi kapasitas ruangan. 
Penyemprotan cairan disinfektan setelah 
pe makaian ruangan juga dilakukan. 

“Kami sudah mendapat izin untuk me-
lakukan kegiatan atau event. Namun 
tetap mengikuti  syarat memperlengkapi 
kegiatan sesuai standar protokol yang 
ada,” ujar Winda Adetasya, GM Secretary 
& Public Relation Executive.

Penyelenggaraan rapat tamu diatur  
dengan meja yang berjarak. Meals box 
di siapkan untuk lunch, dinner dan coffee 
break. Di setiap ruangan meeting se lalu 
disiapkan handsanitzer. “Tatanan eko nomi 
belum seluruhnya berjalan normal. Be-

(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 

gi tupun kegiatan meeting yang biasanya 
di lakukan di Hotel Swiss-Belinn Airport 
Jakarta. Kami berkomitmen bahwa ke se-
hatan dan kenyaman para tamu merupakan 
prioritas,” tutupnya. (Alfian Pratama)

Foto: Dok Golden Tulip Essential Tangerang Hotel

(021) 29440888 
Jalan Husein Sastranegara, Sentra Benda, 

Nomor 9, Kota Tangerang, Banten

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

145 Room
Tarif Kamar: 
684.000/night 

(include breakfast)
 Fasilitas: 

Gym, Spa, Shuttle to Airport

Swiss-
Belinn 
Airport 
Jakarta

@swissbelinnairportjkt

Swiss-Belinn Airport Jakarta
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“Ini juga biar tempat jadi 
Instagramable. Selain itu, 

kemampuan saya juga 
digunakan untuk menarik 
pelanggan di Angkringan, 

misal kalau ada yang ulang 
tahun, dan jajan dengan 

jumlah tertentu dibuatkan 
lukisan wajah.”

Cafe Angkringan Ginasthel

Angkringan Khas Solo di Cipondoh

Saat Seni 
Lukis Bertemu 
Bidang Kuliner

Kemampuan imajinasi sebagai seniman 
juga ia gunakan untuk membuat lingkungan 
menjadi asri dengan tanaman. Samuel yang 
pernah mengajar seni rupa di salah satu 

satu sekolah swasta mencoba peruntungan 
dengan membuka usaha di bidang kuliner. 
“Ini juga biar tempat jadi Instagram-
able. Selain itu, kemampuan saya juga 
digunakan untuk menarik pelanggan di 
Angkringan, misal kalau ada yang ulang 
tahun, dan jajan dengan jumlah tertentu 
dibuatkan lukisan wajah,” tutup Samuel. 
(Alfian Pratama)

Cafe Angkringan Ginasthel menjual 
ma kanan dan minuman dengan har-
ga Rp10 Ribu. Hal ini disebabkan 

ka rena pemilik ingin merasakan posisi  
se bagai pembeli. “Saya menggunakan teori 
ter balik, misalnya  gimana saya dengan 
po sisi pembeli, kalau saya sebagai pembeli 
pasti cari yang murah, wedang uwuh di-
luar itu kisaran 20 ribu, kalau di Jogja itu 
gelas standar harganya 15 ribu, saya disini 
jual 10 ribu,” kata Samuel Susetyo (42), 
pemilik Angkringan Ginasthel.

Minuman hangat favorit disini adalah 

Susu Jahe, dan Wedang Uwuh. Kedua 
mi numan tersebut yang paling banyak di-
cari pembeli jika mampir ke Angkringan 
Gi nas thel. Menu yang ada dijual dengan 
harga relatif murah, seperti nasi kucing 
dan sate satean Rp4 Ribu. “Awalnya 
memang taman di sini, hampir 8 bulan saya 
mengawali menata taman dulu. Setelah 
saya anggap cukup, kita buka angkringan 
dengan konsep taman seperti ini. Saya pe-
ngen menghadirkan di sini itu bisa makan 
dan minum 10 ribu. Artinya makan murah 
meriah itu bisa,” katanya.

Tempat makan angkringan banyak dicari masyarakat karena harganya yang murah. 
Salah satunya di Cafe Angkringan Ginasthel Khas Solo yang punya konsep cafe 
namun harganya tetap murah seperti angkringan di pinggir jalan.

Selain murah, tempatnya juga nyaman 
karena mengusung konsep nuansa taman. 
Te duh, dan sejuk dengan jejeran ratusan 
ta naman yang ada di sekeliling tempat. 
Ter sedia juga 4 gitar jadi fasilitas tambahan 
pe ngunjung.  Area dengan luas 1600 meter 
per segi ini bisa menampung lebih dari 300 
orang. Angkringan Ginasthel bisa jadi 
rekomendasi tempat berjarak saat pandemi 
Covid-19. 

Banyaknya kursi tunggal membuat jarak 
se makin aman dari sentuhan. “Ini sebagai 
tem pat rekomendasi pas Covid-19. Kita 
disini kursinya semua berjarak, kursinya 
tunggal, ada juga kursi model panjang, 
tinggal diatur duduknya. Kita tempat luas, 
saya yakin pengunjung disini sudah sadar 
dengan protokol kesehatan disaat pandemi 
inisocial” kata Samuel.(Alfian Pratama)

Area Angkringan Ginasthel juga di-
hiasi dengan lukisan  pemandangan 
dan beberapa ornamen tokoh yang 

ada di Indonesia. Lukisan tersebut sengaja 
di buat oleh pemilik untuk memperindah 
tem pat sekaligus mengaplikasikan ke mam-
puannya sebagai seniman.

Samuel Susetyo merupakan seorang 
se niman lukis dengan aliran Impresionis. 
Kemampuannya tersebut digunakan da-
lam usaha kuliner yang dirintisnya baru 
be berapa bulan lalu. Melukis pada media 
din ding  dilakukan agar kemampuannya 
tetap terjaga. “Sebenarnya ini bagian imbas 
dari pandemi Covid-19, sebelum Covid-19 
saya masih suka ada yang pesan lukisan. 
Tapi karena Covid-19 ini jadi tidak ada, 
karena lukisan kan kebutuhan tersier,” 
katanya. 

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Jakport Hotel 

Bisa WFH di Bandara 

Fika Room 
Tawarkan PSBB

Untuk meningkatkan pelayanan ke-
pada tamu, Fika Room menawarkan 
Pa ket Stay Besar-besaran (PSBB) di 

te ngah pandemi Covid-19. Paket menginap 
ini mendapatkan potongan hingga 35 per-
sen jika pemesanan melalui website www.
myfikarooms.com.

Pemesanan dilakukan dengan promo 
kode psbbfika. Layanan promo akan ber
lang sung hingga Desember, sedangkan pe-
mesanan berlaku hingga November 2020. 
Layanan ini ada sebagai bukti komitmen 
mem berikan tawaran menarik. “Kami ber-
ino vasi terus-menerus agar bisa menarik 
tamu yang menginap di masa PSBB 
sekarang ini. PSBB juga menjadi daya 
tarik tamu yang menginap dan bekerja di 
luar kantor. Kalau booking di sini jadi lebih 
simple dan murah,” kata Budi Hernowo, 
Operational Manager.

Untuk tarif menginap paket PSBB 
adalah Rp300 ribu tanpa breakfast, jika 
pesan dengan breakfast Rp550 Ribu un tuk 
2 orang. Untuk pembatalan pemesanan 

Untuk menambah kenyamanan 
menginap saat pandemi Covid-19, 
Jakarta Airport Hotel di Terminal 

2 Bandara Soekarno-Hatta menawarkan 
paket Work From Hotel (WFH).

Paket WFH ditawarkan dengan tarif harga 
Rp350 Ribu untuk enam jam menginap. 
Kemudian tipe kamar yang didapatkan 

adalah Superior. Work From Hotel diinisa-
si agar pekerja yang mendapatkan tugas 
bisa melakukan pekerjaan lebih fokus. “Ini 
menjawab kebutuhan tamu yang seringkali 
menanyakan. Beberapa tamu yang transit 
di Terminal 2 juga sering kerja di dalam 
hotel kami karena akses berada di dalam 
Terminal 2 Bandara,” ujar Yudi Lesmana, 

Senior Sales Manager.
Harga promo tersebut lebih murah 

dibanding dengan beberapa tempat 
menginap lainnya yang miliki akses 
strategis. Paket ini akan berjalan sampai 
dengan batas waktu yang belum ditentukan. 
Work From Hotel Jakarta Airport juga ikuti 
aturan Pemerintah untuk meningkatkan 
protokol kesehatan. 

Sudut area dikelilingi dengan hand 
sanitizer, dan pemeriksaan suhu tubuh 
tamu. Penyemprotan cairan disinfektan 
selalu rutin dilakukan setelah pergantian 
keluar kamar tamu yang menginap. Ini 
menjadi langkah Jakarta Airport Hotel 
dalam berkomitmen untuk memberantas 
pandemi Covid19. (Alfian Pratama)

pa ket PSBB tidak dikenakan biaya pe mo-
tongan. Dalam waktu dekat Fika Room 
juga membuka paket meeting room dengan 
ka pasitas 100 orang. PSBB Fika Room 
ja di komitmen pihak manejemen dalam 
me mberi pelayanan yang maksimal di 
masa pandemi Covid19. (Alfian Pratama)

“Kami ber ino vasi terus-menerus agar bisa menarik tamu yang 
menginap di masa PSBB sekarang ini. PSBB juga menjadi daya 

tarik tamu yang menginap dan bekerja di luar kantor. Kalau 
booking di sini jadi lebih simple dan murah.”

(021) 55767999 
Jalan Jend. Sudirman No1 

Cikokol Tangerang

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

100 Room
Tarif Kamar: 
Rp500,000 -/+ 

Fasilitas: 
Receptions desk 24H, Gym, 
Infinity pool, Top speed wifi, 

TV cable

Fika 
Rooms

@fikarooms.id

(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 
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“Sehari bisa 100 gelas, 
hari Sabtu dan Minggu, 
kalau hari biasa sekitar 
50. Bahan baku khusus 

beli di pasar ramuan 
Tanah Tinggi. Dulu dagang 

depan vihara Boen Tek 
Bio, sekarang pindah di 
depan podium, sebelah 

Gapura Pasar Lama.”

Wardut Jamu Bahan Alami

Sehari Bisa Jual 
100 Gelas Jamu

Warung Bang Adut (Wardut) adalah 
salah satu penjual yang masih 
menjual minuman jamu alami 

yang dibuat secara langsung. Penjual 
dengan gerobak ukuran sekitar 1×3 Me-
ter tersebut mempertahankan hal ini agar  

Wardut jamu bahan alami yang 
dibuat secara langsung tersebut 
kini banyak diminati orang tua, 

bahkan anak muda. Karena jamu masih 
dipercaya sebagai ramuan khasiat bagi 
tubuh manusia.

Dalam sehari, Wardut bisa menjual 
hingga 100 gelas jamu di hari libur. 
Sedangkan untuk hari biasa bisa menjual 
50 hingga 70 gelas. Pembeli datang dari 
berbagai daerah karena Wardut berada di 
tempat keramaian Kawasan Kuliner Pasar 
Lama, Kota Tangerang. “Sehari bisa 100 
gelas, hari Sabtu dan Minggu, kalau hari 
biasa sekitar 50. Bahan baku khusus beli di 
pasar ramuan Tanah Tinggi. Dulu dagang 
depan vihara Boen Tek Bio, sekarang 
pindah di depan podium, sebelah Gapura 
Pasar Lama,” kata Rahmat.

Wardut menjual jamu dengan banyak 
khasiat, yaitu untuk kolesterol, mening kat-
kan daya tahan tubuh, asam urat, penghan-
cur lemak, dan yang lainnya. Bahan alami 
yang tersedia ada belasan macam, yakni 
temulawak, kunyit, jahe merah, kencur, 
dan masih banyak lagi.

Minuman racikannya paling nikmat 
diminum langsung yang membuat hangat 
badan. Namun jika dibawa hanya bertahan 
1 hari jika di masukan ke dalam kulkas. 
Harga dalam satuan gelas dibanderol Rp15 
Ribu untuk semua jenis minuman yang 
dipesan. Wardut mulai membuka gero-
baknya mulai jam 4 sore sampai dengan 
jam 2 dini hari. (Alfian Pratama)

Jamu merupakan minuman tradisional alami khas Indonesia yang sudah 
jarang ditemui. Era modern ini banyak penjual jamu instan, namun masih 
ada penjual yang meracik ramuan alami  secara langsung.

pembeli bisa melihat secara langsung 
pembuatannya. “Karena sekarang ini orang 
orang harus jeli apa yang kita buat ini 
alami, racikannya jelas dan nyata. Orang 
orang harus tahu kalau racikan alam ini 
asli. Saya tahu dari mertua di Purbalingga,” 
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kata Rahmat Hidayat, pemilik Wardut (53).
Wardut sudah dagang dengan metode 

seperti ini hampir lebih dari 3 tahun 
lamanya. Ia juga punya banyak pelanggan 
setia yang masih mempercayai produk 
ramuannya. Bang Adut selalu menanyakan 
terlebih dahulu kepada pembeli tentang 
penyakit yang dirasa. “Jadi saya lebih tahu 
bukan apa maunya dia, tapi apa yang dirasa 
sakitnya. Kalau memang keluhannya di-
kasih tahu baru bisa bikinnya. Saya harus 
teliti membuatnya, karena kalau salah 
racikan, fatal akibatnya. Kalau yang beli 
ditanya dulu sakitnya, gak sembarangan 
bikin,” tambahnya. (Alfian Pratama)
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Sindrom 
Tourette

Sindrom Tourette, atau tic 
merupakan gangguan yang 
menyebabkan penderita-
nya tiba-tiba melakukan 
gerakan atau ucapan 
berulang tanpa disengaja 

secara spontan.  Kondisi ini berupa 
gerakan berulang tak terkendali atau 
suara yang tak diinginkan (kedutan). 
Misalnya adalah mengedipkan mata 
berulang kali, mengangkat bahu, atau 
melontarkan kata-kata kasar. Dikutip 
dari laman Tourette Syndrome Foun-

dation of Canada, meski hal ini tidak 
memengaruhi kecerdasan, tetapi sindrom 
Tourette sering membuat pengidapnya 
merasa malu. 

Gejala sindrom tourette biasanya 
muncul saat usia dua hingga 15 tahun. 
Belum ada pengobatan khusus untuk 
mengobati sindrom tourette. Salah 
satu cara untuk membantu mengatasi 
sindrom Tourette adalah dengan hip-
noterapi. Namun, terapi tersebut sifatnya 
tambahan atau alternatif pelengkap, 
bukan terapi utama. (Alfian Pratama)

Kuliner Terminal 3 Soetta 

Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan 
bagi sejumlah stakeholder yang 
beraktifitas di Terminal 3 Bandara 

Soekarno-Hatta. Karena itu, tennant 

di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta 

menerapkan protokol kesehatan ketat.
Saat ini Terminal 3 pada area Pier 2 

di boarding area Gate 18 sampai 28, 

beroperasi 4 toko saja yaitu Roti O, Bakmi 

Gm, Solaria dan Starbucks.  Protokol 

kesehatan yang dilakukan tennat kuliner 

dan toko lainnya wajib menerapkan cash-
less payment, pembatasan akrilik di kasir, 

pengurangan 50 persen kapasitas  tempat, 

dan tamu wajib memakai masker. “Penye-
diaan handsanitizer, penyediaan infografis 

protokol kesehatan hingga pengamanan 

cek kesehatan Kepada pelanggan seperti 

pengecekan suhu badan dengan Thermo 

gun,” kata Hary Fadriansyah, Tenant Rela-

tion and Quality Assurance Specialist PT 

Sari Coffee Indonesia.
Meningkatnya penumpang Bandara 

Terminal 3 sejak Mei 2020 lalu membuat 

beberapa tenant area domestik dibuka 

kembali  hingga kini.  Stakeholder 

yang menjadi bagian pelayanan akan 

memberikan pelayanan maksimal agar 

penumpang bisa lebih aman di tengah 

pandemi Covid19. (Alfian Pratama)
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Diminati Anak Muda
Formaggio Coffee and Resto memulai 

operasional sejak 27 Juli 2019 lalu 
ini menjadi tempat favorit anak 

muda. Setiap hari libur tiba, lokasi ini 
dipenuhi pengunjung yang berdatangan, 
baik dari luar daerah ataupun warga Kota 
Tangerang. 

Tempat yang mampu menampung 
sekitar 350 pengunjung ini menjadi tempat 
idaman anak muda karena tempatnya 
yang cozy dan sejuk. Teduhnya tempat 
dengan konsep terkini menjadi daya 
tarik pengunjung. “Tahu dari Instagram, 
kayanya menarik, lalu kita coba k esini 
kebetulan hari libur. Saya pesan makanan 

pizza sama creamy beef truffle steak, asik 
tempatnya, recomended buat nongkrong,” 
kata Rika Sulistiawati, pengunjung dari 
Jakarta.

Salah satu menu favorit selain roti yang 
ada pada display depan, pizza di tempat 
ini juga menjadi menu yang disukai 
pengunjung. Untuk harga menu pizza 
yang tertera masih tergolong murah dari 
harga biasanya.

Dalam masa pandemi Covid-19, tempat 
ini menerapkan protokol kesehatan dengan 
mengurangi setengah kapasitas pengunjung. 
Pemakaian masker, pemeriksaan suhu tubuh 
jadi hal wajib saat masuk ke tempat ini. 
“Pademi Covid-19 seperti ini kita mengikuti 
aturan pemerintah dan hanya menerima 
50 persen dari total kapasitas bangku kita, 
dengan melakukan social distancing, semua 
tempat duduk ada jarak 1,5 Meter,” ungkap 
Egi. (Alfian Pratama)

“Pademi Covid-19 seperti 
ini kita mengikuti aturan 

pemerintah dan hanya 
menerima 50 persen dari total 
kapasitas bangku kita, dengan 
melakukan social distancing, 

semua tempat duduk ada 
jarak 1,5 Meter.”

Formaggio Coffee and Resto 

Garden Minimalis Jadi Pemanis

Tempat dengan luas area 2000 Meter 
persegi tersebut dikelilingi dengan 
tanaman yang menjuntai di sisi 

dinding bagian outdoor. Nuansa alam juga 

diperkental dengan kucuran air kolam ikan. 
“Konsep design Formaggio adalah luxury 
minimalis dengan sentuhan penghijauan 
berupa backyard garden di bagian out-
door belakang, dari segi menu  formaggio 
memilih konsep yg sama, yaitu luxury 
minimalis,” ungkap Egi Prasatya, R&D 
and GA Manager.

Kesan minimalis terlihat dari bangunan 
pintu masuk sampai ke lobby. Pada 
area dalam, tamu diperlihatkan dengan 
display fresh bakery dan pastry. Area 
lantai 2 menambah kesan elegan dengan 
jejeran sofa yang tersedia. Tanaman yang 
menjuntai pada sisi dinding menambah 
kesan elegan konsep Luxury minimalis 
modern. Kombinasi warna bangunan 
dan tanaman menjadi satu bagian yang 
membuat tempat ini terasa sejuk. “Kita 
pengen customer bisa menikmati suasana 

Berbagai tempat wisata kuliner di Kota Tangerang menawarkan pemandangan 
yang menarik dan udara yang sejuk. Seperti Formaggio Coffee and Resto yang 
menyuguhkan pemandangan yang sejuk  dengan nuansa garden di sekeliling.

nyaman juga dengan taman yang full di 
bagian belakang, Kami ingin Formaggio 
jadi tujuan pengunjung dari maupun luar 
Tangerang,” tambahnya. (Alfian Pratama)
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Nasi 
Kebuli 
khas
Timur Tengah

Formaggio Coffee and Resto dengan 
slogan We Serve With Heart miliki 
berbagai menu yang menarik, salah 

satunya Nasi Kebuli. Menu khas Timur 
Tengah ini menghadirkan cita rasa seperti 
makanan Timur Tengah yang lezat. 
“Namanya nasi kebuli, makanan dari timur 
tengah yang di adaptasi oleh betawi. Nasi 
kebuli dengan tampilan dan ciri khas timur 
tengah tapi dengan cita rasa indonesia, 
menu ini sajikan dengan daging kambing 
dan sambal special formaggio,” ujar Egi 

Prasatya, R&D and GA Manager.
Nasi kuning dengan butiran kismis yang 

dilengkapi daging kambing muda tersebut 
seakan membuat nafsu makan bertambah. 
Beberapa salad yang empuk karena diolah 
dengan metode khas menambah makanan 
ini terlihat segar. 

Nasi Kebuli ini sengaja dihadirkan karena 
menjawab beberapa permintaan tamu yang 
datang. Menu ini dibanderol dengan harga 
Rp50 Ribu sudah bisa membuat perut lebih 
terisi.  Nasi kebuli merupakan makanan 

khas Timur Tengah yang di adaptasi oleh 
budaya Betawi di Indonesia. Menu makanan 
ini terbilang familiar kalangan masyarakat 
Indonesia karena rasanya yang unik, dan 
lezat. (Alfian Pratama)

Kyriad Buka 
Operasional 
Kembali 

Setelah tiga pekan dijadikan rumah 
singgah pasien Orang Tanpa Gejala 
(OTG) Covid-19, Kyriad Airport 

Jakarta Hotel buka operasional kembali 
sejak 25 November lalu. Persiapan yang 
dilakukan dalam menjadikan kenyaman 
tamu juga telah dilakukan.

Pihaknya tak langsung membuka pela-
yanan, melainkan melakukan persiapan 
matang terlebih dahulu untuk pembukaan 
kembali. Koordinasi terhadap izin juga 
telah dikantongi dari beberapa lembaga 
terkait.

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

Bintang: 3
Jumlah Kamar: 

165 Room
Tarif Kamar: 

Rp 348.000 -/+ 
Fasilitas: 

Kolam Renang, 
Spa, Brankas

Kyriad 
Hotel 

Airport 
Jakarta

Formaggio
Jalan Nyimas Melati No.A2, RT.003/
RW.001, Kelurahan Sukarasa, 
Kecamatan Tangerang, Kota 
Tangerang, Banten.

        @formaggio_official

"Setelah selesai, ada jeda 1 minggu 
untuk pembersihan, dan penyemprotan 
cairan disinfektan, jadi tidak langsung 
dibuka. Kami juga koordinasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 
Tangerang," ujar General Manager Kyriad 
Hotel, Fajri D Roesman.

Selain itu, pihaknya juga melakukan 
inovasi dalam mendukung upaya mem-
persempit penyebarluasan pandemi 
Covid-19. Salah satunyaa dengan menu 
herbal yang menjadi pilhan para tamu 
yang menginap.

"Menu yang herbal, untuk imunitas. 
Ada Sari kacang hijau, ketan hitam, temu-
lawak, kencur, jahe. Dan semua karyawan 
kami instruksikan untuk menerapkan 
protokol kesehatan. Kalau yang tidak 
pakai masker kami suruh pulang. Dan 
kami sediakan tempat cuci tangan disetiap 
sudut," jelas Fajri. (Alfian Pratama)
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Terapi Tertawa Redakan 
Kecemasan Anak

Anak yatim yang terdiri lebih dari 60 
orang tersebut seakan memancarkan 
kesenangan dengan terapi tertawa 

yang dibimbing oleh Muhammad Agus 
Syafii. Terapi tertawa diklaim dapat me
re dakan kecemasan masa lalu anak-anak 
yang ada di Rumah Amalia. “Melalui 
terapi tertawa kami ingin meredakan 
kecemasan, dan ketakutan. Namun terapi 
ini tidak bisa menghilangkan sepenuhnya. 
Paling tidak meredakan ketakutan atau 
kecemasan anak,” ungkap Agus saat 
ditemui tim LIVE Magz.

Terapi tertawa dilakukan setiap hari jam 
4 sore sebelum kegiatan belajar mengajar 
di Rumah Amalia. Dalam praktiknya, 
anak-anak mengikuti instruksi pembim bing 
yang bisa menimbulkan anak-anak tertawa. 
“Terapi tertawa biasa dilakukan di Rumah 
Amalia setiap sebelum kegiatan belajar. 
Selain bermanfaat untuk anak, terapi ini 
bisa juga untuk orang dewasa,” tam bah 
Agus. Setelah terapi tertawa di la kukan, 
anak-anak mulai melakukan ak tivitas belajar 
mengajar, membaca, menulis, mengaji dan 
menggambar. (Alfian Pratama)

Tertawa jadi cara yang banyak digunakan seseorang dalam melupakan 
masalah. Hal itu yang mendasari Rumah Amalia dalam memberikan terapi 
tertawa kepada anak Yatim di Komplek Peruri, Jalan Subagyo, Sudimara 
Timur, Ciledug, Kota Tangerang.

Senang bisa ikutan 
ini, ketemu temen dan 
menambah semangat.

Rumah Amalia 

Tingkatkan 
Imunitas 
dan Harapan 
Anak Yatim

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.

Meskipun kegiatan diadakan setiap 
hari dalam masa pandemi Covid-19, 
Rumah Amalia terapkan protokol 

kesehatan. Terapi Tertawa merupakan upaya 
meningkatkan imunitas anak saat pandemi 
Covid-19. “Sejak pandemi ini Terapi Tertawa 
menjadi sangat bermanfaat untuk meredakan 
stress dan ketakutan. Selain itu tingkatkan 
imunitas, juga untuk menumbuhkan harapan 
hidup, dan lebih optimis melihat masa 
depan,” kata Agus.

Rumah Amalia sebagai salah satu upaya 
dalam mendorong masa depan anak yatim. 
Tina Talisa (10), seorang anak yang ikut 
dalam Terapi Tertawa mengaku senang 
bisa ikut terapi dan belajar bersama. 
”Senang bisa ikutan ini, ketemu temen 
dan menambah semangat,” ujar siswi SDN 
Sudimara Timur 2 ini.

Rumah Amalia adalah rumah belajar 
untuk anak yatim dan anak kaum dhuafa. 
Rumah Amalia miliki program kegiatan studi 
Islam, akhlak, leadership, dan kemandirian. 
Fasilitas yang didirikan sejak 2006 lalu ini 
tak mau disebut sebagai panti asuhan. Rumah 
Amalia miliki 4 program dalam memberikan 
kepedulian untuk layanan masyarakat, 
yakni pendidikan, konsultasi jodoh dan 
keluarga, art therapy, kegiatan kreativitas 
dan kerajinan. (Alfian Pratama)
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Covid-19 Tak Hentikan Produksi Batik
Batik Kembang Mayang.

Sanggar Kampung Batik Kembang 
Mayang terletak di Jalan Mayang 2, RT 
02 RW 11, Larangan Selatan, Larangan, 
Kota Tangerang. Tempat yang biasanya 
kedatangan tamu dari luar kota ini terapkan 
protokol kesehatan guna mempersempit 
penyebarluasan pandemi Covid-19. “Awal 
memang belum bisa, tapi sekarang sudah ada 
yang mau belajar di sini. Bahkan kemarin ada 
kunjungan dari DPRD Bangka,” ujar Budi.

Selama masa pandemi Covid-19 ini, 
pengrajin batik bisa menghasilkan 2 hingga 
3 lembar batik tulis dengan ukuran 1,25x1,15 
Meter dalam seminggu. Bahan kain produk 
yang dihasilkan ada 2 jenis, yakni Prima (Low 
Budget) dan kain Trimis. (Alfian Pratama)

Pandemi Covid-19 tidak meng-
hentikan pengrajin di Kampung Ba-
tik Kembang Mayang menjalankan 

rutinitas. Karena keterbatasan menjaga 
jarak, mereka mensiasatinya dengan 
me la kukan produksi batik di rumah ma-
sing-masing. “Awal aktivitas pandemi 
Covid-19 Ibu-ibu kita rangsang untul 
produksi di rumah, ibu-ibu bisa canting di 
rumah. Untuk pewarnaan karena gak bisa 
dilakukan sendiri biasanya di Sanggar, 
tapi terapkan protokol kesehatan,” ungkap 
Budi Darmawan, pengelola Kampung 

Persaingan bisnis batik semakin hari 
kian menjamur karena meningkatnya 
kesadaran masyarakat mengenai 

warisan budaya. Hal ini juga yang membuat 
pengrajin dan Sanggar Kampung Batik 
Kembang Mayang untuk terus berinovasi.

Kampung Batik Kembang Mayang 
melakukan kombinasi warna pada batik 
tulis ataupun cetak yang diproduksinya. 
Selain itu, penjualan juga beralih dengan 
metode digital di berbagai media sosial 
ataupun marketplace.  “Kombinasi mo-

tif seperti apa, berani bermain warna, 
permintaan pasar kita imbangkan, warna 
dan motif kita kembangkan,” ungkap Budi 
Darmawan, pengelola Kampung Batik 
Kembang Mayang.

Kampung Batik Kembang Mayang adalah 
sanggar, workshop dan Kampung Tematik 
yang dikelilingi oleh mural dengan motif 
batik. Kampung yang ada sejak tahun 2017 
lalu ini merupakan pengembangan dari  
keberlanjutan Program Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS). (Alfian Pratama)

Terapkan 
Inovasi dan 
Metode 
Digital
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1. Rebus mie instan, lalu tiriskan

2. Goreng tahu dan telur

3. Goreng kerupuk

4. Haluskan dengan cara diblend-
er bumbu kacang yang sudah 
digoreng berikut dengan bawang 
putih, cabai, garam, bumbu mie 
instan, bawang merah, cuka, dan 

sedikit air

5. Siram sambal kacang lontong 
yang telah disediakan dalam 
piring, dan aduk

6. Taruh mie instan  dan telur, 
kemudian aduk kembali

7. Sajikan dengan kerupuk yang 
sudah digoreng.

1 bungkus mie instan goreng
2 bawang merah digoreng
3 bawang putih digoreng
5 cabe rawit
1 sdm garam
1 gula merah
3 sdm kacang tanah goreng

1 buah tahu
3 sdm cuka makan
7 sdm air minum
1 Butir telur
1,5 Kg kerupuk
1 ketupat matang

Bahan Masakan:

Cara Membuat:

KETOPRAK MIE INSTAN
Makanan ketoprak yang banyak disukai masyarakat Indone-

sia kini sedang hits karena ada inovasi yang unik. Jika makanan 
ketoprak biasanya menggunakan bahan bihun, kini bisa 

dikombinasikan dengan mie instan. (Alfian Pratama)

Masyarakat Indonesia seakan tak asing 
lagi dengan kata terlambat. Padahal, 
keterlambatan banyak merugikan 

orang lain dan diri sendiri. Sebagian orang 
bahkan menganggap ini jadi bagian dari 
budaya. (Alfian Pratama)

Sebenarnya hal itu bisa diubah dengan 
langkah berikut;

Memakai Jam Tangan
Selain menambah penampilan seseorang 

semakin percaya diri, jam tangan juga sangat 
bermanfaat untuk menjadi pengingat. Jika 
seseorang mengenakan jam tangan akan 
selalu menengok jam yang dikenakannya.

Prediksi waktu
Perkirakan waktu yang akan dikerjakan, 

beri sedikit waktu lebih agar bisa mem-
persiap kan hal-hal yang tak terduga.

Catat semua janji
Tulis pada note ponsel jika membuat janji 

dengan seseorang, kemudian lihat setiap 
harinya jadwal tersebut agar terus diingat

Komitmen
Tingkatkan komitmen untuk mengubah 

kebiasaan terlambat. Niatkan diri agar bisa 
membuat janji tepat pada waktunya. 

(Alfian Pratama)

Mengubah 
Kebiasaan 
Terlambat

TIPS

Tahukah
Kamu?

“Kalau sebelum Covid-19 bisa jual 
sampai 115 porsi. Tapi kalau masa PSBB 
gini Sehari jualan bisa sampe 80 porsi. 
Selama masa PSBB bukanya dari jam 
setengah 4 sore sampai jam setengah 7 
malam. Dagang sudah dari Juni 2019,” 
kata Odi Kurniawan (19), penjual Surabi 
Durian. (Alfian Pratama)

Kuliner Nusantara tak akan ada 
ha bis nya, selalu ada inovasi dari 
masyarakat Indonesia. Salah satu 

inovasi camilan yang kini banyak diminati 
pecinta kulier adalah Surabi Kinca Durian. 

Resapan kinca durian yang menyatu di 
sela lubang kecil surabi hijau membuat 
gigitan lebih terasa lumer di mulut. “Cuaca 
hujan gerimis gini paling enak cari camilan 
hangat, pas ke sini ada tukang Surabi, 
tapi pakai kuah durian. Cobain ternyata 
lumayan buat ngopi, cocok buat orang 
yang suka sama durian dan surabi,” kata 
Yohanes Theo, pembeli Surabi Durian.

Kinca merupakan kuah yang terbuat 
dari bahan tertentu. Kemudian surabi hijau 
yang dibuat bukan dari pewarna buatan, 
melainkan terbuat dari bahan daun pandan 
dan suji. Surabi durian dibanderol dengan 
harga Rp13 Ribu untu 1 porsi isi 2 surabi.

Terdapat 2 pilihan kinca yang tersedia, 
yakni kinca durian dan original. Surabi 
Durian dijual oleh pedagang dengan 
gerobak kecil Surabi Royal. Dalam sehari 
Surabi Durian yang dijual pedagang Surabi 
Royal mampu jual hingga ratusan porsi.

Surabi Hijau Kinca Durian

Surabi Royal
Kawasan Kuliner Pasar Lama, 

Jalan Kisamaun, Kota Tangerang 
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Bunga menjadi salah satu jenis tanaman yang banyak disukai masyarakat. 
Bunga juga kerap dijadikan sebagai ungkapan terhadap seseorang. Penjual 
bunga paling familiar di Kota Tangerang adalah Naufal Florist.

Naufal Floris menjadi salah satu toko 
bunga yang sudah banyak dikenal 
oleh masyarakat luar daerah. Sebab, 

Naufal Florist punya kualitas bunga yang 
segar. Naufal Floris berkiprah lebih dari 10 
tahun sejak tahun 2009. “Dulu jualannya 
di depan toko sepatu yang sekarang ini. 
Bia sanya orang pesan itu buat ulang ta-
hun pernikahan, sembahyangan,” ujar Lia 
Erlika (42), pemilik Naufal Florist. 

Naufal Florist menjual banyak jenis ta-

naman bunga, seperti aster, trisan, mawar, 
se dap malam, tulip, lili dan lain-lain. 
Nau fal Florist menjual bunga per tangkai 
de ngan harga Rp5 Ribu. Pemesanan bisa 
dilakukan sesuai dengan keinginan. “Saya 
tahu dari teman-teman yang suka pe san 
di sini. Katanya di sini Pasar Lama Ta-
nge rang bunganya segar. Teman saya be-
be rapa waktu lalu pesan buat wisudaan,” 
kata Siska, pembeli dari Jakarta. (Alfian 
Pra tama)

Naufal Florist 

Selalu Sediakan Bunga Segar

Naufal Florist yang sudah banyak 
dikenal ternyata dirintis dengan 
modal awal Rp1 Juta. “Dulu orang 

kenalnya kita itu toko bunga emperan yang 
ada di depan toko sepatu ini. Sekarang 
Alhamdulillah bisa mencapai titik ini. 
Bunga kami kalau tidak terjual layu dan 
dibuang,” kata Lia.

Bunga yang dijual Naufal Florist hanya 
bertahan hingga 3 hari saja. Kemudian jika 
layu akan dibuang. Meskipun demikian ia 

Mulai 
Bisnis 
dengan 
Modal 
Rp1 Juta

mengakui bahwa setiap usaha memiliki 
resiko yang harus dilewati. Puluhan jenis 
bunga yang menjadi varian Naufal Flo-
rist biasa disupply dari petani bunga di 
Malang, Bandung, Sukabumi. 

Naufal Flourist mulai ramai diserbu 
pembeli ketika perayaan hari kasih sayang 
atau Valentine. “Kalau bunganya dari daerah 
gunung begini terlihat segar. Kemungkinan 
buat wisuda saya bakal beli lagi di sini,” kata 
Siska, seorang pembeli. (Alfian Pratama)

“Dulu jualannya di depan toko 
sepatu yang sekarang ini. Bia sanya 
orang pesan itu buat ulang ta hun 

pernikahan, sembahyangan.”

“Kalau bunganya dari daerah 
gunung begini terlihat segar. 

Kemungkinan buat wisuda 
saya bakal beli lagi di sini.”

@naufalflorist

081285740876

FOTO-FOTO: RAHMATULLAH.
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Cinta Puspa dan Satwa 

Bantu Keberlangsungan Hidup Manusia

“Setiap warga masyarakat terutama para pemilik hewan dihimbau untuk 
melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan  dan pengayoman hewan 

dengan sebaik-baiknya sesuai 5 prinsip kesejahteraan hewan yaitu hewan 
tersebut bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan 

penyalahgunaan serta rasa takut dan tertekan.”

Fenomena penyalahgunaan Puspa dan 
Satwa seringkali terjadi akibat minim-
nya kesadaran. Hal ini terlihat dari ban-
yaknya kejadian dari beberapa oknum 
melakukan penebangan liar pohon dan 
perburuan satwa liar dengan membunuh 

dan mengambil kulitnya. Kegiatan tersebut 
bisa ditanggulangi dengan hal kecil seperti 
merawat tanaman, dan juga memelihara 
hewan sebagaimana mestinya. 

Wina Listiana, Kasi Dinas Ketahanan 
Pangan Kota Tangerang menyampaikan 
kesadaran manusia untuk menyejahterakan 
hewan. “Setiap warga masyarakat terutama 
para pemilik hewan dihimbau untuk 
melakukan pemeliharaan, pengamanan, 

Puspa (Flora) dan Satwa (Fauna) merupakan makhluk hidup yang sama 
seperti manusia. Ketiga elemen tersebut merupakan makhluk ciptaan Tuhan. 
Keberlangsungan hidup mereka turut membantu iklim bumi tetap terjaga. 

perawatan  dan pengayoman hewan 
dengan sebaik-baiknya sesuai 5 prinsip 
kesejahteraan hewan yaitu hewan tersebut 
bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, 
penganiayaan, dan penyalahgunaan serta 
rasa takut dan tertekan,” ungkap Wina.

Hal tersebut merupakan upaya hal 
kecil namun miliki manfaat yang besar 
dalam menanggulangi penyalahgunaan. 
Salah satu kolektor tanaman menanggapi 
manfaat dalam merawat tanaman dapat 
memberikan keberkahan.  “Sebisa 
mungkin masyarakat itu punya tanaman 
masing-masing di rumah. Tanaman itu 
diciptakan Tuhan untuk memberikan 

Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 
(HCPSN)  d ipe r inga t i  pada 
setiap tanggal 5 November guna 

meningkatkan kesadaran keberlangsungan 
Flora dan Fauna. HCPSN  dicanangkan 
oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1993. keberkahan. Tanaman juga sama dengan 

manusia, dirawat dengan baik mereka akan 
berterima kasih munculnya daun yang 
rimbun, bunga yang indah, manfaatnya 
balik lagi ke kita,” ungkap Indri Astuti 
(47), kolektor tanaman. 

Dalam hal ini, Perserikatan Bangsa-Bang-
sa (PBB) pada tahun 2010 juga menyatakan 
sebagai tahun Keanekaragaman Hayati (Year 
of Biodiversity). Artinya bahwa keanek-
aragaman hayati menjadi hal penting untuk 
dilindungi demi keberlangsungan hidup 
manusia. (Alfian Pratama)



54   Live Magazine 2020 55   Live Magazine 2020

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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