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S

alam jumpa kembali dengan tabloid DO IT pada edisi Januari 2018. Pada kesempatan kali
ini, DO IT menyajikan beberapa informasi kegiatan sosial Yayasan Panca Harapan yang
terangkum dalam tabloid ini.
Tabloid yang kami susun kali ini mengulas tema “Yayasan Panca Harapan (YPH) Peduli
Donor Darah”. Kami melihat sebagian dari masyarakat masih belum terbiasa dengan donor darah,
untuk mensosialisasikan donor darah kepada masyarakat maka diadakan kegiatan donor darah
keliling bersama Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam tabloid ini pembaca akan menemukan rubrikrubrik yang akan menambah wawasan selain itu ada juga humor dan juga tips-tips yang tidak kalah
menariknya.
Akhir kata, semoga tabloid ini dapat mengajak semua orang untuk melakukan kebaikan dan
kebajikan bagi sesama yang membutuhkan uluran tangan serta mampu memberikan motivasi
kepada para pembaca untuk saling berbagi. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penerbitan tabloid ini.
SELAMAT MEMBACA!!!!
14
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JAUHI NARKOBA RAIH MASA DEPAN

A

khir-akhir ini kita
sering mendengar
kabar, baik dimedia
cetak maupun
elektronik bahwa obatobatan terlarang sudah mulai
meresahkan masyarakat.
Tidak hanya orang dewasa,
anak-anak remaja pun saat ini
sudah menjadi sasaran para
pengedar narkoba.
Melihat keadaan seperti ini,
Yayasan Panca Harapan (YPH)

Volume XXVI

berkerjasama dengan
Badan Narkotika Nasional
(BNN) Kota Tangerang
menyelengarakan
penyuluhan Narkoba
dikalangan remaja.
Kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 30 Agustus
2017 di SMK 3 Gunung
Kaler Kresek Tangerang.
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DUKUNGAN
SEMANGAT SEKOLAH
36
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Y

ayasan Panca
Harapan (YPH)
mendukung
semangat sekolah
anak-anak Indonesia. Hal
ini ditunjukkan dengan
pendistribusian 500 tas
sekolah dan paket alat tulis
untuk anak-anak Sekolah Dasar
(SD) di sekitar Tangerang.
Penyaluran tas & alat
sekolah dilakukan di Sekolah
Dasar Buara Asem Tanjung
Kait Tangerang dilaksanakan
pada tanggal 22 Juli 2017.
Penyaluran ini merupakan
Volume XXVI

salah satu bagian dari program
Dukung Semangat Sekolah
yang diinisiasi oleh YPH
bagi anak yatim dan kurang
mampu di sekitar wilayah
Tangerang. Melalui program
ini, YPH berharap pihaknya
dapat memberikan kontribusi
untuk kemajuan pendidikan di
Indonesia.
Dukung Semangat
Sekolah adalah salah satu
bentuk program YPH untuk
menambah semangat dan
motivasi sekolah anak-anak di

Tangerang dan sekitarnya.
“Seluruh donasi yang
terhimpun akan disalurkan
kepada anak-anak dalam
bentuk peralatan dan
perlengkapan sekolah
maupun kebutuhan lainnya.
Semoga ini bisa menjadikan
semangat mereka lebih
besar sehingga makin rajin
belajar dan berprestasi.
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| SOSOK

PAK HILMI DENGAN
WAJAH SEGARNYA
MEMPERLIHATKAN KARTU
IDENTITAS SUMBANG
DARAHNYA YANG NAMPAK
SUDAH AGAK LUSUH

BAPAK HILMI SOSOK
PENDONOR DARAH SETIA
58
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O

leh rekan kerja dan
tetangganya bapak berusia
69 tahun ini biasa disapa
dengan panggilan pak Hilmi,
ia bersama istri dan 2 orang anak tinggal
di daerah Batu Ceper Tangerang tidak jauh
dari tempatnya bekerja mencari nafkah di
kawasan Pusat NiagaTerpadu Batu Ceper
Tangerang.
Sehari-harinya pak Hilmi bekerja
sebagai buruh harian (angkut). di salah
satu perusahaan minuman yang ada di
kawasan tersebut. Apabila kita berbicara
masalah bantuan kemanusiaan sosok
beliau inilah salah satu yang pas untuk
menjadi pahlawannya. Betapa tidak , pak
Hilmi merupakan salah satu peserta
yang secara rutin telah menyumbangkan
darahnya melalui kegiatan donor darah di
PMI dimanapun beliau berada, dan saat
ini beliau secara rutin selalu datang pada
acara donor darah yang diadakan oleh
YPH.
Sejak bulan Agustus 1999 beliau mulai
mengikuti kegiatan donor darah secara
rutin setiap 3 bulan sekali. Saat ini pak
Hilmi yang memiliki golongan darah
A sudah menyumbangkan darahnya
seban yak 43 kali berturut-turut. Setiap
tiga bulan sekali secara rutin pak Hilmi
mendatangi tempat dimana sedang
dilaksanakan kegiatan donor darah
untuk disumbangkan darahnya kepada
masyarakat melalui PMI.

Volume XXVI

Ketika ditanyakan oleh tim DO IT apa
motivasinya sehingga sudah menjadi pendonor
sampai lebih dari 40 kali.. Beliau cuma bilang
“Pengen sehat aja”… “Waktu pertama kali ikut
donor darah motivasinya cuma penasaran aja,
saya mau tahu seperti apa sih donor darah
itu, katanya sakit dan bikin lemes..ternyata
biasa saja gak kerasa sakit sama sekali dan
enteng badan rasanya kalo habis donor darah”
jawabnya.
Kegiatan sehari-harinya yang berhadapan
dengan aktivitas angkut mengangkut bukan
merupakan kendala baginya untuk secara
konsisten dan kontinyu menyumbangkan
darahnya ke PMI karena beliau merasakan
secara langsung manfaat sebagai pendonor,
yaitu kondisi kesehatannya yang selalu terjaga
(fit). Sebuah sikap yang sangat bertolak
belakang dengan kebanyakan rekan kerjanya
yang menganggap bahwa donor darah
akan membuat “Lemes badan” sehingga
dikhawatirkan akan menghambat pekerjaan
rutin mereka.
Dampak di saat usianya masuk 68 tahun,
belum nampak kerut ketuaan di wajahnya.
Pastinya kondisi ini didapat karena pak Hilmi
secara rutin sejak masih muda meski belum
secara rutin. Pak Hilmi sudah 17 tahun tinggal
di wilayah Batu Ceper bersama keluarganya,
beliau juga sudah menerima piagam dari PMI
untuk pendonor yang ke 10 dan 25.

Edisi Januari 2018

69

NEWS
| SOROT
LENSA

DONOR DARAH

MEREKA SELAMAT... KITA SEHAT

10
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S

elama bulan Februari 2017,
Yayasan Panca Harapan
mengadakan kegiatan
donor darah sebanyak 5 kali, lokasi
tersebut meliputi daerah Benua Indah
(Rendaplas Andika), Tanah Tinggi
(Panca Budi Logistik), Batu Ceper
(Panca Budi Idaman), Green Ville
(Sekolah Tunas Bangsa) dan Daan
Mogot (Kawasan Pusat Niaga Terpadu).
Jumlah kantong darah yang berhasil
didapat dari 5 lokasi tersebut sebanyak
377 kantong darah.
Peserta yang mengikuti kegiatan
donor tersebut terdiri dari karyawan
Panca Budi Group dan masyarakat
umum. Kegiatan ini diselenggarakan
secara rutin setiap 3 bulan sekali,
banyak dari peserta donor yang
merasakan manfaat dari mengikuti
donor darah ini seperti tubuh
menjadi sehat dan sarana amal bagi
kemanusiaan. Kegiatan ini bekerjasama
antara Yayasan Panca Harapan dengan
PMI Kota Tangerang.
Sebelum mendonorkan darah,
mereka mengantri di pendaftaran
dan mengisi formulir yang harus diisi
dari PMI. Setelahnya mereka akan
melakukan tensi dan pemeriksaan
Volume XXVI

hemoglobin (Hb) darah untuk memastikan
bisa atau tidak untuk mengalirkan
darahnya. Karenanya tidak semua orang
bisa mendapatkan kesempatan baik untuk
mendonorkan darah jika kadar hemoglobin
rendah di bawah 12,5 gr maka tidak
diperbolehkan mengikuti donor darah bagi
calon donor yang berusia 17-60 tahun.
Yayasan Panca Harapan mengucapkan
terima kasih kepada para peserta yang telah
antusias datang walau belum memenuhi
syarat dan yang telah berhasil lolos cek
kesehatan serta memberikan darahnya,
semoga darah yang telah diberikan dapat
bermanfaat bagi yang membutuhkannya.
Kami menunggu kedatangan Anda diacara
donor darah selanjutnya.... TERIMA KASIH.

8
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HIDUP SEHAT DENGAN DONOR DARAH

U

ntuk sekian kalinya, Yayasan Panca Harapan (YPH) bekerjasama dengan PMI Kota
Tangerang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial donor darah rutin setiap 3 bulan.
Selama bulan Agustus 2017, YPH melaksanakan 4 (empat) kali kegiatan donor darah
diantaranya Panca Budi Logistik (Agus Salim, Tanah Tinggi Tangerang), Rendaplas
Andika (Kawasan Industri Benua Indah Tangerang), Panca Budi (Kawasan Pusat Niaga Tepadu) &
Panca Budi Idaman (Ceper Tangerang).
Kegiatan donor darah ini bertujuan untuk mengajak para karyawan (Panca Budi Group) dan
masyarakat untuk hidup sehat dan peduli terhadap sesama. “Sebelumnya saya belum pernah
ikut donor darah karena takut tapi saya beranikan diri, sekarang badan saya rasanya sehat terus”
jelas Maman salah satu karyawan. Jumlah kantong darah yang berhasil terkumpul sebanyak 296
kantong.

912 Edisi Januari 2018
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YPH PEDULI DONOR DARAH

D

alam rangka
mensosialisasikan gerakan
donor darah kepada
masyarakat, Yayasan
Panca Harapan (YPH) bersama
PMI Kecamatan Benda menggelar
kegiatan donor darah keliling
selama bulan Agutus - September
2017. Lokasi yang menjadi titik
kegiatan diantaranya Kecamatan
Benda, Kelurahan Belendung,
Kelurahan Benda, Kelurahan
Panjang, Kelurahan Jurumudi dan
Kelurahan Jurumudi Baru. Setiap
peserta yang berhasil mendonorkan
darahnya mendapatkan bingkisan
PMI dan souvenir mug YPH. Tujuan
Volume XXVI

dari kegiatan donor darah
keliling yaitu memotivasi
masyarakat agar hidup sehat
dan menumbuhkan rasa
kepedulian terhadap sesama.

10
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BAKTI SOSIAL PEMBAGIAN SEMBAKO
DALAM RANGKA MENYAMBUT
HARI RAYA IMLEK 2017

M

inggu (15/01/17) dalam
rangka menyambut hari raya
Imlek 2017, Yayasan Panca
Harapan berbagi kasih dengan
masyarakat sekitar Tanjung Kait dengan
membagikan paket sembako. Setelah
melakukan survey didaerah tersebut,
terdata sebanyak 350 KK prasejahtera
yang akan dibagikan kupon sembako dari
Yayasan Panca Harapan. Paket sembako
yang diberikan berupa beras, minyak
goreng, gula, teh celup kotak dan kecap
manis. Pembagian dilakukan dihalaman
Vihara dan berjalan dengan lancar atas
kerjasama tim dan pengurus Vihara
tersebut.
14 Edisi Januari 2018
11
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BAKTI SOSIAL DONOR DARAH

U

paya membantu PMI Kota Tangerang dalam memenuhi jumlah kebutuhan darah, Sabtu
(21/01/17) Yayasan Panca Harapan bekerjasama dengan toko buku Gramedia dan PMI Kota
Tangerang menyelenggarakan bakti sosial donor darah yang berlokasi di Supermall Lippo
Karawaci. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 jam, target peserta adalah pengunjung
mall dan toko buku. Dari 119 orang yang daftar hanya 85 orang yang berhasil sedangkan 34 orang
lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Beruntunglah bagi mereka yang berhasil diambil
darahnya karena kondisi tubuh mereka dinyatakan sehat.

Volume XXVI
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BERBAGI KASIH MELALUI DONOR
DARAH DI BULAN PUASA

M

emasuki bulan puasa biasanya PMI
mengalami penurunan jumlah pendonor
sehingga stok darah berkurang sedangkan
permintaan darah tinggi seperti kecelakaan, ibu
melahirkan dan berbagai jenis penyakit yang
mengharuskan transfusi darah besar. Hal ini lah yang
menjadi perhatian Yayasan Panca Harapan untuk
membantu PMI Kota Tangerang dalam mengumpulkan
darah sebanyak-banyaknya. Salah satu kegiatan
yang dilakukan Yayasan Panca Harapan yaitu ikut
berpartisipasi kegiatan PMI Kota Tangerang mengelar
aksi donor darah darah melalui mobil unit di Daan
Mogot Mall dari hari Senin s.d Sabtu mulai pukul 11.00
- 21.00 WIB (selama bulan puasa). Melalui kegiatan
tersebut jumlah kantong darah yang didapat rata-rata
kurang lebih 50 kantong per hari dan diharapkan dapat
membantu memenuhi kebutuhan darah selama bulan
puasa.
Selain kegiatan diatas, pada hari Rabu (14/6/17)
lalu Yayasan Panca Harapan kembali mengelar aksi
donor darah yang ke 2 (dua) kalinya di Sekolah Tunas
Bangsa Gading Serpong. Jumlah kantong yang berhasil
dikumpulkan sebanyak 33 kantong, peserta donor mulai
dari orang tua siswa/i, staff dan guru-guru sekolah serta
masyarakat umum.
16 Edisi Januari 2018
13
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BERBAGI KEBAHAGIAAN BERSAMA LANSIA

K

amis (21/09/17), Yayasan Panca Harapan
(YPH) mengunjungi salah satu panti
jompo yang berlokasi di Cengkareng.
Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 09.00 12.00, acara pertama kata sambutan dari pihak
YPH kemudian diteruskan oleh pengurus pihak
panti. “Kami mengucapkan terima kasih kepada
Yayasan Panca Harapan atas kunjungan dan
perhatiannya terhadap kami, semoga Yayasan
semakin maju dan berkembang” ucap Ibu Oom
salah satu pengurus panti. Acara selanjutnya
yaitu hiburan seperti lomba make up tim YPH &
joget patung. Selanjutnya, para lansia dibagikan
snack (puding), bingkisan, makan siang dan
paket sembako.

Volume XXVI
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MENJALIN SILATURAHMI DI BULAN PUASA

I

ndahnya berbagi dan menjalin
silaturahmi dengan sesama pada bulan
puasa ini menjadikan suasana penuh
kebahagiaan. Berada ditengah-tengah anak
yatim piatu dan dhuafa pondok pesantren Nur
Aulia Tangerang, keceriaan dan kebahagiaan
terpancar dari raut wajah mereka. Yayasan
Panca Harapan bersama Komunitas Tangerang
Muda berbagi kasih dengan adik-adik yang
berada dipondok pesantren tersebut. Dengan
penuh semangat, anak-anak mengikuti
beberapa kegiatan yang telah disusun oleh
panitia mulai dari penyuluhan hidup bersih,
pentas seni, tanam bibit, fun games, buka
puasa bersama sampai penutupan.
18 Edisi Januari 2018
15
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BERBAGI KASIH DENGAN PENUH SUKACITA
MENJELANG HARI RAYA

M

enjelang hari Raya (Idul Fitri),
dimana umat Islam akan merayakan
kemenangan setelah sebulan
berpuasa menahan diri dari rasa haus, lapar dan
mengendalikan hawa nafsu. Mendekati hari raya,
Yayasan Panca Harapan berbagi kebahagiaan
dengan membagikan paket sembako kepada
masyarakat menengah kebawah yang secara
ekonomi masih minim. Yayasan Panca Harapan
membagikan paket sembako sebanyak 500
paket berupa beras (5 kg), gula pasir (1 kg),
minyak goreng (2 liter), kecap (1 botol) dan teh
celup (1 kotak). Paket sembako ini dibagikan
pada hari Minggu (18/6/17) kepada masyarakat
Desa Kedung Kresek Tangerang sebanyak 350 KK
secara gratis dengan sistem kupon dan sisanya
150 paket bagikan untuk petugas kebersihan
jalanan, tukang becak dan lainnya yang
membutuhkan disekitar Tangerang.

Volume XXVI
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WUJUD KEPEDULIAN YPH TERHADAP KESEHATAN

S

alah satu misi Yayasan Panca Harapan
(YPH) salah satunya adalah bidang
kesehatan. Sebagai wujud kepedulian
YPH terhadap kesehatan adalah dengan
mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat
prasejahtera. Minggu (15/10/17), YPH membantu
masyarakat Sepatan Timur dengan melaksanakan
kegiatan pengobatan gratis. Kegiatan ini
berlangsung selama 3 jam, masyarakat yang
hendak memeriksakan kesehatannya langsung
mendaftar. Alur pengobatan gratis ini mulai dari
pendaftaran, timbang berat badan, pemeriksaan
tensi, pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter dan
pemberian obat.
Tim medis yang melayani terdapat 3 orang
dokter, 5 orang petugas tensi dan apoteker.
Penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar
seperti sakit kepala/pusing, flu, demam, sakit
pinggang, maag, gatal-gatal. Peserta mulai dari
balita, anak-anak, dewasa dan lansia.
20 Edisi Januari 2018
17
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BERBAGI KEBAHAGIAAN & KECERIAAN

P

ada tanggal 14 Mei 2017, Yayasan Panca
Harapan kembali melakukan kunjungan kasih
ke Panti Sosial Putra Utama 4 Cengkareng
Jakarta Barat. Sebelum berangkat, tim dan relawan
bersama-sama memasukan barang-barang
sumbangan kedalam mobil box kemudian melakukan
pengarahan selama 15 menit untuk menginformasikan
susunan serta acara yang akan dilakukan. Tepat pukul
08.30 kami berangkat menuju lokasi panti tersebut.
Acara pertama yaitu perkenalan, kata sambutan dari
Yayasan Panca Harapan dan pihak panti kemudian
dilanjutkan dengan latihan konsentrasi dan goyang
pingguin dimana para anak – anak ikut serta
memeragakan dengan di iringin tawa kebahagiaan
sebagai pencair suasana. Setelah acara pertama, kami
lanjutkan dengan games edukasi seperti gerak lawan
kata dan water move serta pertunjukan bakat dari
anak-anak panti. Terpancar dari raut wajah mereka
kebahagiaan yang mereka rasakan.

Volume XXVI

Tak terasa waktu telah siang dan kami
pun mengajak anak-anak membuat
lingkaran besar untuk acara pembagian
hadiah games, penyerahan sumbangan
dan makan siang bersama. Sungguh
bahagia melihat semua yang hadir
dapat berbagi kebahagian dan keceriaan
bersama.

21
Edisi Januari 2018 18
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22 Edisi Januari 2018
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DONOR DARAH DI BENDA DAPAT
BINGKISAN

P

alang Merah
Indonesia (PMI)
Kecamatan Benda
punya cara unik
untuk menarik pendonor darah.
Salah satunya dengan memberi
bingkisan dan souvenir.
Hasilnya, jumlah kantong
darah yang didapat juga cukup
banyak.
PMI Benda menggelar
donor keliling (Dorling) di
Keluaran Jurumudi Baru. 25
kantong yang didapat dari giat
tersebut terbanyak dibanding
kelurahan lainnya di Benda.
“Alhamdulillah di sini dapat 25
kantong darah, kita ketahui tadi
partisipasi warga cukup banyak
yang datang, itu aja ada yang
ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai pendonor,
kalau semua bisa donor
bisa jadi lebih banyak,” Kata
Hasbullah, Ketua PMI Benda.
Kegiatan rutin itu juga
didukung pihak swasta.
Hasbullah mengatakan,
pihaknya berserta Yayasan
Panca Harapan (YPH)
menyediakan sejumlah
bingkisan untuk pendonor.

Volume XXVI

Bingkisan tersebut, lanjutnya,
adalah strategi agar warga tertarik.
Dia juga berharap keterlibatan
swasta lebih meningkat dalam
kegiatan selanjutnya
Ketua Yayasan Panca Harapan
Liko Handes mengatakan, kegiatan
ini sangat baik bagi pendonor
dan bermanfaat bagi masyarakat,
terutama yang memerlukan darah.
“Kegiatan ini bagian dari kegiatan
sosial kami bagi masyarakat
serta membantu stok darah di
PMI khususnya PMI Kecamatan
Benda. Pada kesempatan ini kami
memberikan souvenir mug kepada
setiap pendonor,” tuturnya.
Sementara, Agung Pujarama
selaku Lurah Jurumudi Baru
menuturkan, kegiatan ini
direncanakan bisa terlaksana 3
bulan sekali. “Saya berterimakasih
kepada PMI Benda yang
melaksanakan acara ini,
serta masyarakat yang telah
berpartisipasi, kegiatan baik ini
adalah dalam rangka pemenuhan
stok darah di tingkat kecamatan,”
katanya.

Samsuni (53) warga
Jurumudi Baru dijumpai
usai mendonor mengaku
senang bisa berpartisipasi,
harapannya kedepan ia bisa
rutin mendonorkan darah. “Kalau
begini kan enak, kita gak jauhjauh mesti ke kantor PMI, mereka
datang kesini kita jadi seneng
juga. Syukur-syukur mah bisa
diadain rutin, pasti banyak warga
yang mau donor,” bebernya.
Salah seorang pendonor
darah rutin adalah Fajrin Rustandi
(32). Ia bersedia mendonorkan
karena mempunyai pengalaman
tak terlupakan. Dia harus rela
kehilangan sahabat karena
kekurangan darah. Menyadari
hal tersebut, kini ia rutin
mendonorkan darahnya. (kom)
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ASAL USUL
BENDUNGAN PINTU
AIR SEPULUH KOTA
TANGERANG
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B

endungan Pintu Air Sepuluh
Tangerang adalah nama populer
Bendungan Pasar Baru Irigasi
Cisadane atau Bendungan Sangego
yang terletak di Kelurahan Koang Jaya,
Kecamatan Karawaci, Tangerang. Untuk
mencapainya saya melewati jembatan yang
melintang di atas Sungai Cisadane, dan belok
kanan. Bendungan ada di pojok kanan jalan
yang berkelok ke arah kiri.
Bendungan ini di bangun tahun 1928 dan
mulai di oprasikan tahun 1928 dan mulai di
oprasikan tahun 1932 di masa penjajahan
Belanda.Bendungan tersebut mamapu mengairi
+/-1.500 Ha sawah yang berada daerah kota
dan kabupaten tangerang.Bendungan ini lebih
di kenal dengan sebutan “bendungan pintu air
sepuluh”atau”sangego”.
Sungai Cisadane adalah salah satu sungai
utama yang mengalir melewati Provinsi Banten
dan Provinsi Jawa Barat. Sungai itu merentang
sepanjang sekitar 80 Km. Sumber air Sungai
Cisadane berawal dari Gunung Salak –
Pangrango di Kabupaten Bogor, dan mengalir
sampai ke muaranya yang ada di Laut Jawa.

Fungsi bangunan sebagai bendungan
maka inti bangunan adalah untuk mengatur
aliran air di sungai cisadane. Bangunannya
terdapat 10 pintu air dari besi 11 tiang
penopangnya, konstruksi terbuat dari
beton bertulang, pada sisi utara dan selatan
bangunan terdapat rel lori yang digunakan
untuk mendistribusikan pintu air pengganti
jika ada pintu air yang rusak.
Bendung Pintu Sepuluh mudah
dikunjungi menggunakan kendaraan pribadi.
Dari Jakarta silakan ikuti rute menuju
Tangerang lewat Jalan Tol Prof. Sedyatmo.
Setelah keluar dari tol, belok kiri ke Jalan
Marsekal Suryadarma dan kemudian masuk
ke Jalan Dr. Sitanala. Dari sana Anda
akan sampai di Jalan Jembatan Baru. Dari
jembatan belok kanan ke Jalan Sangego
Raya. Bendungan peninggalan Belanda yang
Anda tuju tampak megah dari jalan tersebut.
Alamat : Jalan Raya Sangego Kel. Koang
Jaya Kec. Karawaci Kota Tangerang.

Sesuai dengan nama julukan populernya,
Bendungan Pintu Air Sepuluh Tangerang
memiliki sepuluh buah pintu air yang
lebarnya masing-masing sepuluh meter.
Konon pemerintah Belanda sampai perlu
mendatangkan para pekerja yang berasal dari
kota Cirebon ketika membangun bendung
ini. Bisa jadi karena di saat yang bersamaan
ada banyak proyek yang sedang dikerjakan,
sehingga jumlah tenaga kerja yang ada di
sekitar lokasi sudah tidak lagi mencukupi
kebutuhan.

Referensi diambil dari berbagai macam sumber di www.google.com
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CAGAR BUDAYA DI
KOTA TANGERANG
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alai Pelestarian Peninggalan
Purbakala Serang (BP3S)
menetapkan sembilan
bangunan di Kota Tangerang
pada Agustus 2011 lalu sebagai
bangunan cagar budaya. Pemerintah
Kota (Pemkot) Tangerang meyakini,
bangunan bersejarah ini dapat menjadi
daya tarik wisatawan baik lokal ataupun
internasional.

1

“Beberapa faktor penilaian seperti
faktor usia bangunan, sisi arsitektur
bangunan dan faktor lain yang ada di
dalam instrumen penilaian. Penilaian
dilakukan sejak Maret 2011 dan pada
awal Agustus disahkan, maka ditetapkan
melalui keputusan wali kota no 430/
kep.337- Disporbudpar/2011 tertanggal
25 Agustus 2011,”.

7

Sembilan bangunan kuno yang
disahkan oleh BP3S sebagai bangunan
cagar budaya adalah :

6

1. Masjid Kali Pasir
2. Kelenteng Boen San Bio
3. Kelenteng Boen Tek Bio
4. Bendungan Pintu Sepuluh
5. Lapas Anak Pria
6. Lapas Anak Wanita
7. Lapas Pemuda 2 A
8. Benteng Heritage
9. Stasiun Kereta.

Dengan disahkannya
sembilan bangunan cagar
budaya ini, akan menarik
perhatian wisatawan lokal
maupun manca negara.
Pasalnya sembilan bangunan
ini nilai sejarahnya amat tinggi
dan berumur tua, seperti
masjid Kali Pasir saat ini sudah
berumur 311 tahun, karena
dibangun pada tahun 1700.
Bukan hanya masjid Kali Pasir
yang umurnya sudah ratusan
tahun, delapan bangunan
lainnya juga sudah sangat tua,
akan tetapi tetap kokoh berdiri,
seperti Kelenteng Boen Tek Bio
yang dibangun pada tahun
1684, Boen San Bio tahun 1689,
Bendungan Pintu Air Sepuluh
tahun 1927, Lapas anak pria
tahun 1925, Lapas anak wanita
tahun 1928, Lapas pemuda
tahun 1927, dan stasiun
dibangun tahun 1889.

4

5

3

Volume XXVI

27
Edisi Januari 2018 24

| SOROT
LENSA
Destinasi

www.liputan8.com

D

alam rangka menyambut perayaan
Natal 2017, Yayasan Panca Harapan
mengadakan bakti sosial di tiga lokasi
yakni, desa Lemo, desa Cengklong dan desa
Tanjung Kait, di wilayah Kabupaten Tangerang,
Banten. Bakti sosial tersebut bertujuan untuk
membantu meringankan beban masyarakat yang
terhimpit persoalan ekonomi dan sebagai wujud
nyata rasa kemanusian dari Yayasan.
Tim Yayasan Panca Harapan membagikan
sekitar 500 paket sembako di tiga lokasi tersebut
yang isinya beras 5 kg, Minyak 2liter, gula 1kg,
teh celup, dan kecap 1 botol, yang kesemuanya
dibagikan secara gratis.
Masyarakat menyambut antusias bantuan
yang diberikan oleh Yayasan Panca Harapan
,mereka sejak pagi sudah menunggu, dan
mengaku sangat berterimakasih atas bantuan
yang telah diberikan.

BAKTI SOSIAL
MENYAMBUT NATAL
2528Edisi Januari 2018
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D

esa Sade
merupakan
desa Sasak asli
yang masih
dipertahankan keasliannya.
Desa Sade terletak di daerah
Rembitan tak jauh dari
Kota Mataram, Lombok.
Dari arah Bandara Udara
Internasional Lombok, Desa
Sade sudah tak begitu jauh
lagi, sekitar kurang setengah
jam perjalanan dengan bis.
Di desa Sade, saya masih
bisa menyaksikan bentuk
rumah Sasak asli yang
beratap ijuk dengan tradisi
masyarakat setempat yang
masih asli. Meski letak desa
itu tepat di pinggir jalan
raya yang beraspal mulus
dan banyak dilalui oleh
kendaraan bermotor, Sade
tetap bertahan sebagai desa
asli suku Sasak. Modernisasi
yang menyerbu Pulau
Lombok sepertinya tak kuasa
memengaruhi desa tersebut.
Secara umum, sebagai
suku Sasak asli, masyarakat
Sade masih menganut
kepercayaan Wektu Telu
yaitu kepercayaan Islam yang
memiliki unsur-unsur Hindu,
Buddha, maupun kepercayaan
tradisional kuno lainnya.
Meski demikian, mereka tetap
melaksanakan salat wajib

lima waktu. Kaum perempuan
pada Masyarakat Sade masih
tetap mahir menenun. Mereka
memproduksi kain tenun
ikat Lombok yang indah dan
menawan. Saya masih bisa
menyaksikan mereka menenun
dan langsung menjual hasil
tenunannya itu pada para
pengunjung.
Selain itu, penduduk
setempat juga membuat
perhiasan-perhiasan atau
pernak-pernik atau aksesoris
khas Sasak seperti gelang,
kalung, anting, dan cincin.
Pernak-pernik tersebut bisa
dijadikan cinderamata untuk
dibawa pulang. Harganya
pun tak mahal, sekitar 5000
rupiah per satuan. Harga ini
juga masih bisa dinego kalau
kita belinya banyak. Berbeda
dengan kain tenunan yang
cukup menguras dompet.
Memang tak dapat
dipungkiri, Desa Sade tetap
dipertahankan sebagai desa
asli suku Sasak ditujukan
untuk kepentingan pariwisata.
Oleh pemerintah setempat,
Desa Sade dijadikan sebagai
objek wisata bagi para
wisatawan, baik domestik
maupun internasional karena
banyak desa asli suku Sasak
yang sudah punah atau
berubah bentuk mengikuti

DESA SADE, KAMPUNG
SASAK ASLI
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perkembangan zaman. Hanya Desa
Sade yang masih bertahan dan tetap
dipertahankan keasliannya.
Upaya mempertahankan keaslian
desa Sasak Sade tersebut didukung
pula sepenuhnya oleh masyarakat
setempat. Ini terlihat dari pola dan gaya
hidup mereka yang masih bersahaja
dan tradisional, tanpa adanya pengaruh
unsur-unsur modernisasi yang berarti.
Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari
pun masih bahasa Sasak asli. Demikian
pula dengan rumah mereka yang masih
asli khas Sasak, selain beratap ijuk,
lantai dasar rumah mereka juga terbuat
dari tanah liat yang sudah mengeras
seperti batu. Pintu masuk rumah pun
tak melebihi tinggi orang dewasa. Hal
ini dimaksudkan agar setiap tamu yang
datang ke rumah mereka akan segera
menunduk ketika melewati pintu masuk
tersebut. Ini merupakan simbol untuk
menghormati si tuan rumah atau pemilik
rumah.
Yang paling unik dan membuat
saya tercengang dari rumah khas
Sasak tersebut adalah cara mereka
membersihkan lantai rumah mereka.
Kalau orang-orang di perkotaan atau
modern selalu menggunakan zat
pembersih lantai, namun tak demikian
dengan rumah Sasak. Untuk mengepel
lantai rumah, mereka menggunakan
kotoran kerbau yang disebar ke seluruh
lantai. Penggunaan kotoran kerbau ini
sebenarnya ada maksudnya. Konon
katanya, kotoran kerbau itu mengandung
zat yang mampu mengusir nyamuk
dan memberikan efek hangat di dalam
ruangan rumah, terutama ketika di
malam hari atau suhu udara dingin. Yang
membuat saya takjub lagi, ketika sudah
mengering, kotoran kerbau tersebut tak
meninggalkan bau di dalam ruangan
rumah mereka. Itulah yang saya rasakan
ketika memasuki rumah tradisional suku
Sasak di Desa Sade.
Berkunjung ke Desa Sade dapat
disebut sebagai wisata budaya. Dari hasil
kunjungan itu membuat saya semakin
sadar bahwa budaya bangsa yang
dimiliki negeri ini memang sangat kaya
dan beragam. Desa Sade merupakan
salah satu bagian kecil dari kekayaan
budaya tersebut. Bagaimana dengan
yang lainnya? Mari jelajahi Indonesia!
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KEPRIBADIAN BERDASAR
GOLONGAN DARAH

D

ARAH MANUSIA DIBAGI MENJADI 4 GOLONGAN YAITU ; A, B, O DAN AB. KEEMPAT GOLONGAN TERSEBUT MEMILIKI
KEUNIKAN DAN KARAKTERISTIK MASING-MASING. SEPERTI DILANSIR SCIENCEDAILY, JEPANG LANTAS MELAKUKAN
PENELITIAN UNTUK MENGETAHUI LEBIH DALAM MENGENAI SIFAT KEEMPAT GOLONGAN DARAH MANUSIA.
BERDASARKAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN, DIKETAHUI BAHWA SIFAT GOLONGAN DARAH SEBAGAI BERIKUT:

GOLONGAN DARAH A
Menyembunyikan Kemarahan

O

rang-orang dengan golongan darah A
di percaya memiliki sifat terorganisir,
konsisten, sangat mudah bekerja sama
tapi selalu cemas (terlalu perfeksionis) sehingga
mudah membuat orang lain tidak suka.
Mereka juga diketahui memiliki ketenangan saat
situasi kritis bahkan saat semua orang panik. Namun, mereka cenderung menghindari konfrontasi
dan tidak nyaman di dekat orang yang tidak cocok.
Golongan darah A yang pemalu, cenderung sangat
sopan. Tapi semua orang dengan golongan darah A

30 Edisi Januari 2018
27

memiliki kesamaan yaitu tidak pernah
benar-benar merasa cocok dengan
orang lain. Mereka sangat bertanggung
jawab. Jika ada pekerjaan yang harus
dilakukan, mereka lebih memilih untuk
mengurus sendiri. Mereka termasuk
orang-orang mendambakan kesuksesan
dan perfeksionis.
Orang-orang bergolongan darah A juga
sangat kreatif dan paling artistik dari
semua tipe darah. Kemungkinan besar
karena sensitivitas mereka. Orang dengan golongan darah A juga dianggap
klasik karena mudah stres.
a. Berkepala dingin, serius, sabar dan
tenang.

d. Berusaha membuat diri mereka
sewajar dan seideal mungkin.
e. Bisa kelihatan menyendiri dan jauh
dari orang-orang.
f. Mencoba menekan perasaan mereka
dan kelihatan tegar. Walaupun sebenarnya mereka mempunyai sisi yang lemah seperti gugup dan lain sebagainya.
g. Cenderung keras terhadap orangorang yang tidak sependapat. Makanya
mereka cenderung berada di sekitar
orang-orang yang bertemperamen
sama.

GOLONGAN DARAH B

b. Mempunyai karakter yang tegas, bisa
di andalkan dan dipercaya tetapi keras
kepala.
c. Sebelum melakukan sesuatu orang
bergolongan darah A biasanya memikirkannya terlebih dahulu dan
mempunyai perencanaan yang matang.
Mereka mengerjakan segalanya dengan
sungguh-sungguh dan secara konsisten.
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O

O

rang dengan darah tipe B berkarakter paling santai. Mereka cenderung kurang kooperatif karena lebih
suka mengikuti aturan dan ide-ide mereka
sendiri. Mereka adalah individualis. Memperhatikan pikiran mereka lebih sedikit
daripada perasaan mereka.Oleh sebab itu
terkadang tampak dingin dan serius. Orang
dengan darah tipe B sering dianggap tidak
konvensional daripada jenis golongan
darah lainnya.

rang dengan golongan darah O orang
yang terbuka, energi dan sosial. Mereka yang paling fleksibel dibandingkan dengan semua golongan darah.

a. Pemilik golongan darah B ini suka penasaran dan tertarik terhadap segala hal baru.

Mereka menghargai pendapat orang lain dan
suka menjadi pusat perhatian. Juga, orang
dengan darah O sangat percaya diri.

b. Mempunyai terlalu banyak kegemaran dan hobi. Kalau sedang suka dengan
sesuatu biasanya mereka menggebu-gebu
namun cepat juga bosan.
c. Tapi biasanya mereka bisa memilih
mana yang lebih penting dari sekian banyak hal yang di kerjakannya.
d. Ingin menjadi nomor satu dalam berbagai hal dan tidak mau hanya dianggap
rata-rata. Cenderung melalaikan lain hal
jika sedang terfokus pada satu hal. Dengan
kata lain, mereka tidak bisa mengerjakan
sesuatu secara berbarengan alias kurang
bisa multi-tasking.
e. Terlihat cemerlang, riang, bersemangat
dan antusias dari luar tetapi sebenarnya
semuanya ternyata sama sekali berbeda
dengan yang ada di dalam diri mereka.

GOLONGAN DARAH O

Mereka mudah memulai proyek tetapi sering
mengalami kesulitan berikutnya karena
mereka mudah menyerah. Mereka bertingkah
dan tidak terlalu dapat diandalkan. Golongan
darah O selalu mengatakan apa yang ada di
pikiran mereka.

O

rang dengan golongan darah AB sulit
diprediksi. Mereka dapat memiliki
karakteristik di kedua ujung spektrum
pada waktu yang sama. Misalnya, mereka
bisa pemalu dan bisa tiba-tiba sebaliknya.
Mereka dengan mudah beralih dari satu berlawanan dengan yang lain.
Orang yang dapat dipercaya dan bertanggung
jawab, tetapi tidak dapat menangani terlalu
banyak. Mereka tidak keberatan membantu
asalkan kondisi mereka sendiri mampu.
Orang dengan tipe darah ini tertarik dalam
seni dan metafisika.

AB dianggap sebagai tipe darah terburuk di
a. Golongan darah O biasanya berperan dalam Jepang. Mereka hengkang dari pekerjaan kemenciptakan gairah untuk suatu grup dan ber- tika terdapat hal-hal tidak memenuhi harapan
peran dalam menciptakan suatu keharmonisan mereka. Dikenal sensitif dan ingin mendapat
diantara para anggota grup tersebut. Biasanya perhatian untuk mengimbangi kekurangan
dari jenis darahnya.
mereka berjiwa leadership sebagai seorang
pemimpin.
Dalam beberapa kasus, sejumlah perusahaan
mencoba membagi karyawan mereka kedalam
b. Figur mereka terlihat sebagai orang yang
kelompok kerja berdasarkan golongan darah
menerima dan melaksakan sesuatu dengan
dan tak seorang pun ingin bekerja dengan
tenang
kelompok golongan darah AB.
c. Apabila kesal terhadap seseorang, mereka
a. Memiliki perasaan yang sensitif, lembut.
susah marah terhadap orangnya langsung.
d. Biasanya pemurah (baik hati), senang
berbuat kebajikan. Mereka dermawan dan
tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk
orang lain.
e. Disukai oleh semua orang meski keras kepala dan secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal.
f. Di lain pihak, mereka sangat fleksibel dan
gampang menerima hal-hal yang baru.
g. Gampang di pengaruhi oleh orang lain dan
lingkungan.
h. Mereka terlihat berkepala dingin dan
terpercaya tapi mereka sering tergelincir dan
membuat kesalahan yang besar karena kurang
berhati-hati.

b. Penuh perhatian dan menjaga perasaan
orang lain dan selalu menghadapi orang lain
dengan kepedulian serta kehati-hatian.
c. Di samping itu mereka keras dengan diri
mereka sendiri juga dengan orang-orang yang
dekat dengannya.
d. Mereka jadi cenderung kelihatan mempunyai dua kepribadian.
e. Mereka sering menjadi orang yang sentimen dan memikirkan sesuatu terlalu panjang
dan dalam.
f. Punya banyak teman, tapi membutuhkan
waktu dan tempat untuk menyendiri dalam
memikirkan persoalan-persoalan mereka.

GOLONGAN DARAH AB
Sumber ; www.lensaindonesia.com
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MESKI PAHIT,
INI 5 MANFAAT

PARE BAGI
KESEHATAN

S

iapa tidak kenal dengan pare,
makanan yang biasanya dihindari
karena rasanya pahit. Namun,
tahukah Anda bisa di balik
rasanya yang pahit, pare memberikan
banyak manfaat untuk kesehatan?
Setelah mengetahui beberapa manfaat
pare untuk kesehatan, mungkin Anda
berminat mencoba mengonsumsinya
sesekali. Berikut manfaat pare bagi
kesehatan yang harus Anda ketahui seperti
dilansir dari laman Okezone:
Memberikan energi
Mengonsumsi jus pare juga
meningkatkan energi dan stamina. Selain
itu, rutin makan pare juga membantu pola
tidur lebih teratur.
Diabetes
Pahitnya pare dapat bermanfaat bagi
orang dengan diabetes. Karena, makan
pare dapat menurunkan kadar gula darah
dan memiliki sifat antioksidatif.
Mengatasi gangguan pencernaan
Makan pare dapat mengatasi gangguan
pencernaan dan sembelit. Hal ini karena
pare merangsang pencernaan dan
peristaltik makanan melalui usus sampai
dieksresikan dari tubuh.
Gangguan pernapasan
Mengonsumsi pare memang rasanya
pahit, tetapi ada trik agar lebih enak.
Anda bisa membuat jus pare dicampur
secangkir madu yang membantu
mengatasi masalah asma, bronkitis, dan
radang tenggorokan.
Meningkatkan sistem kekebalan
Minum jus pare dapat membangun
sistem kekebalan tubuh. Selain itu, minum
jus pare dapat meningkatkan daya tahan
tubuh terhadap infeksi. (*/eq)
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Cerita Lucu Sebuah Teka-teki Kocak

Cerita Lucu Di Pengadilan

A: Kenapa badak kukunya warna merah?
B: Mmm... apa ya... ‘gak tau...
A: Biar bisa sembunyi di balik pohon
apel...
B: Ah bohong... mana ada badak sembunyi
di balik pohon apel?
A: Gak pernah lihat ‘kan?... berarti dia berhasil sembunyi...

Hakim: “Anda kenal dengan tersangka?”
Saksi: “Tidak pak!”
Hakim (mengulang): “Anda tidak kenal
dengan orang ini?”
Saksi: “Kalau dia kenal, namanya Kadir,
bukan Tersangka.”
Hakim (mulai jengkel): “Jadi anda kenal
dengan saudara Kadir?”
Saksi: “Tidak Pak.”
Hakim (geram): “Lhoo... Tadi katanya
kenal?!”
Saksi: “Sama Kadir kenal, sama saudaranya tidak!”
Hakim: “GRRRRR!”
*Lempar saksi pake palu*

Cerita Lucu Ujian Ditunda
Seorang guru sedang mengawasi ujian
di kelas. Ia memperhatikan Balu yang
dari tadi tampak mengantuk.
Guru : Jon, kamu kok lesu banget,
ngantuk ya?
Balu : Maaf Pak, semalam saya tidak
bisa tidur.
Guru : Kalau gitu ujian kamu ditunda
saja menggu depan!
Balu : Lho, kenapa Pak?
Guru : Tidur saja nggak bisa, apalagi
mengerjakan soal ujian.
Balu : &$@%$#!
Cerita Lucu Kena Tilang
Pada suatu hari ada seorang pengendara yang melanggar lalu lintas, dan
terihat oleh seorang polisi yang berjaga
dan memberhentikannya...
“Apakah sodara tidak melihat lampu
merah?”( tanya seorang polisi kepada
seorang pengendara sepeda motor).
“Saya lihat, Pak.”
“Lalu
kenapa
Volume
XXVIsodara tidak berhenti?”
“saya tidak melihat bapak.”

Cerita Lucu Anak Tk
Anak-anak TK sedang berjalan-jalan menjelajahi museum untuk mengamati bendabenda purbakala. Kemudian mereka melihat
mumi.
Anak 1 : Wah, muminya seram ya...
Anak 2 : Iya, seram!
Anak 1 : Terus, angka 2250 SM itu maksudnya apa?
Anak 2 : Mungkin itu dulu nomor plat mobil
yang nabrak dia sampai tewas.

33

SERIBU BUKU UNTUK ANAK INDONESIA

MELALUI KEGIATAN “SERIBU BUKU UNTUK ANAK INDONESIA”
KAMI SIAP MENYALURKAN
BUKU YANG ANDA SUMBANGKAN
UNTUK ANAK INDONESIA SILAHKAN
KIRIMKAN BUKU ANDA KE
SEKRETARIAT YAYASAN PANCA HARAPAN

Jl. Kh. Agus Salim No. 15 Tanah Tinggi Tangerang
Telpon : 021- 55730590
Contak person : Liko & Evi

( Et. 3030 )
Catatan : Kami hanya menerima buku buku cerita
fiksi dan non fiksi
serta buku referensi untuk
usia anak SD s/d SLTA.

SATU BUKU MENJADI CAHAYA
BAGI ANAK - ANAK KITA
YANG AKAN MENERANGI
LANGIT
INDONESIA.
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