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terrace content

Pembaca budiman, dengan 
penuh rasa syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, 

kami sajikan kembali Majalah 
Padmanews edisi terbaru. 
Padmanews 33 menyajikan laporan 
utama distrik pusat bisnis atau 
central business district (CBD) 
Graha Padma.

Persembahan PT Graha Padma 
Internusa itu akan dibangun di 
kawasan Semarang Barat, tepatnya 
di lahan bekas PT Inti Steel. 
Merupakan kawasan terpadu 
komersial, hunian, perkantoran, 
mal, dengan berbagai fasilitas 
publik yang lengkap. Menggandeng 
Tim Urbane milik Ridwan Kamil, CBD 
juga didesain untuk tetap ramah 
dan menyatu dengan lingkungan 
yang asri.

Kami juga menyajikan liputan 
tentang Michael Bambang Hartono, 
pemilik Djarum yang juga dikenal 
sebagai orang terkaya di Indonesia. 
Kehadirannya di reuni Sekolah 
Nasional Karangturi menjadi 
magnet. Itulah sebabnya kami juga 

menyajikan laporan mengenai acara 
dan kegiatan alumni di Karangturi.

Sajian lain adalah jalan jalan ke 
Singkawang Kalimantan Barat, 
untuk menikmati festival Tatung di 
perayaan Cap Go Meh. Selain tentu 
saja mencicipi kuliner khas daerah 
tersebut. Kunjungan lain adalah 
ke Rumah Abu Tan Liang Hoo (TLH) 
milik keluarga Chris Dharmawan 
di Desa Wanutengah, Parakan, 
Temanggung.

Liputan lain adalah tentang 
pelayanan kredit pemilikan rumah 
(KPR) oleh BCA Semarang, aktivitas 
olahraga bersama klub Green 
Candi, dan peletakan batu pertama 
Mapolsek Tugu Semarang Barat oleh 
Kapolda Jateng.

Harapan kami, berbagai liputan dan 
sajian tersebut bisa memberikan 
manfaat yang besar bagi semua 
pembaca.

Z Hendra Setiadji
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Inside Inside

PT Graha Padma Internusa, developer 
Perumahan Graha Padma, akan 
mempersembahkan sebuah ikon baru 

di Semarang, tepatnya di wilayah Semarang 
Barat. Ikon itu adalah sebuah distrik pusat 
bisnis atau central business district (CBD) 
yang akan dibangun di areal bekas pabrik 
baja PT. Inti Steel seluas 27,57 ha.

CBD disebut juga sebagai  kawasan bisnis 
terpadu, diperuntukkan sebagai pusat 
bisnis, niaga, komersial, dan rekreasi di kota 
besar. Itulah sebabnya CBD juga menjadi 
ikon dari kota di mana kawasan itu berada.

CBD Graha Padma
Ikon Baru Semarang

CBD Graha Padma
Ikon Baru Semarang

Salah satu alasan dibangunnya sebuah CBD 
adalah untuk memusatkan semua kegiatan 
bisnis, ekonomi, dan rekreasi dalam satu 
kawasan yang mudah dijangkau oleh 
masyarakat.

Dengan akses yang didukung oleh layanan 
transportasi umum terpadu dari dan menuju 
CBD, masyarakat diharapkan bisa dengan 
mudah menjangkau kawasan CBD.

Pemusatan kegiatan-kegiatan yang memutar 
roda perekonomian ini juga diharapkan 
dapat mengurangi kemacetan. Ini karena 

masyarakat yang bekerja dan berekreasi terpusat 
dalam satu area.

CBD Graha Padma ini memiliki akses utama masuk 
di kawasan Jrakah yang akan tembus langsung 
ke kawasan lama di Krapyak (Hanoman). Posisi 
gerbang utamanya yang berada di pertigaan 
Jrakah membuatnya dapat diakses dengan mudah 
melalui pintu exit tol.

Manager Teknik Perencanaan PT. Graha Padma 
Internusa Tri Wikandari yang didampingi Kepala 
Bagian Perencanaan / Arsitek Dandun Dwianantyo 

S menjelaskan, begitu mau memasuki kawasan 
disambut gerbang atau bukaan jalan 67,16 meter. 
Jalan masuk ini 8 lajur, empat masuk dan empat 
keluar, dilengkapi pedestrian 2x4 meter, yang 
kemudian melebar menjadi 2x8 meter. Boulevar 4 
meter.

Ada juga fly over yang akan menghubungkan CBD 
dengan Perumahan Graha Padma. Panjang fly over 
443 meter, dengan ketinggian di ujung wilayah 
CBD 21 meter dpl.  Fly over ini akan dibangun di 
atas rel kereta api, dengan beda tinggi antara 
rel kereta api terhadap jalan tertinggi adalah 
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21 meter. View yang bisa dinikmati adalah 
kawasan Perumahan Graha Padma, Bandara 
Ahmad Yani, dan laut.

Area CBD ini diproyeksikan menjadi kawasan 
komersial (mall, pusat hiburan, perkantoran), 
SOHO, dan residensial (hotel, hunian, 
apartemen) yang megah, ikonik, penuh inovasi, 
serta memiliki nilai investasi. Juga dilengkapi 
dengan fasilitas sosial seperti active park, lake 
area yang merupakan kolam pengendalian air, 
dan green area atau open space.

Taman di antara dua bangunan mall di dekat 
pintu fly over akan memiliki sculpture berciri 
khas Jateng. Selain itu, tambah Tri Wikandari, 
di bawahnya akan ada terowongan yang 
menjadi area penghubung di antara kedua 
mall tadi.

“Ini adalah area komersial yang menjadi centre 
of interest. Owner PT Graha Padma Internusa 
menginginkan tempat ini bisa diakses dengan 
mudah oleh umum,” kata Dandun. Sehingga 
orang yang tidak belanja di mall pun bisa 
bersantai di connecting tunnel.

Mall pun nantinya bukan mall biasa, tetapi 
digagas lebih ke thematic mall. Selain itu juga 
akan dilakukan penghijauan area.

Gandeng Urbane Indonesia

Tak tanggung-tanggung dalam menggarap 
CBD ini, Graha Padma menggandeng tim 
perancang urban dari Bandung, Urbane 
Indonesia, yang didirikan Ridwan Kamil 
(sekarang Gubernur Jawa Barat). Perusahaan 
ini telah memenangkan berbagai penghargaan 
perancangan dari dalam dan luar negeri.

Urban Design Director Urbane, Ismail Reza 
menggambarkan rancangan urban CBD yang 
didukung dan diakomodasi oleh pemilik. 
Menurut Reza, merancang CBD jangan hanya 
berpikir soal bangunan, tetapi harus berpikir 
tentang manusia yang akan tinggal dan 
beraktivitas di sana.

“CBD adalah the future, maka harus kita 
pikirkan efisiensi, situasi bangunan yang 
semua naik ke atas, orang yang tinggal, bekerja 
dan bermain. Sehingga kawasan ini harus 
menjadi destinasi. Jadi tidak bisa sekadar 
mengcopy resep kebanyakan developer. Harus 
punya keunikan, dan ini yang diinginkan 
owner,” tuturnya.

Dalam pandangan Reza, kontur tanah lokasi 
CBD yang tinggi merupakan kelebihan. Di 
ketinggian itu bisa melihat pemandangan 
Perumahan Graha Padma, Bandara Ahmad 
Yani, dan juga laut. “Ini bisa menjadi high 
light”.

Konteks posisi Graha Padma secara 
keseluruhan yang berada di sebelah bandara 
merupakan posisi yang sangat jarang. “Ini 
posisi yang ikonik. Setiap orang yang akan 
mendarat pasti melihat kawasan Graha 
Padma,” katanya.

Ini semua, menurut Reza, menjadi bahan 
pertimbangan untuk mendesain kawasan 
CBD Graha Padma. “Jadi bukan sekadar 
buat bangunan. Tapi bagaimana orang 
bisa bergerak, bisa jalan, bisa mengakses 
CBD dengan mudah. Kontur diatur supaya 
orang berjalan dengan mudah, sembari 
disuguhi tempat tempat yang memungkinkan 
beristirahat”.

Sebagai gambaran, di Hong Kong tadinya ada 
area yang tidak laku dijual, karena tidak ada 
orang yang berjalan melewati kawasan itu. 
Kemudian diambil kebijakan untuk membuat 
pintu-pintu MRT di area - area yang mati itu.

“Jadi orang yang berjalan kaki itu memiliki 
dampak luar biasa. Lagi jalan, ada toko keren, 
mampir dulu. Lagi jalan, lapar, berhenti 
karena ada restoran. Ini tentu beda dengan 
jika pakai mobil, karena mikirnya pasti saya 

dari sini mau ke sana,” tuturnya.

Jadi, tandasnya, kekayaan kota atau kekayaan urbanisme 
adalah itu. Orang jalan menemui sesuatu yang menarik 
minat mereka, ketemu orang lain, kenalan, dan lain-lain. 
“Hal-hal ini juga bisa jadi pegangan pengembangan CBD 
Graha Padma”.

Kaitannya dengan posisi sebagai destinasi, Reza 
menegaskan, fungsi-fungsi besar seperti mall sudah 
tidak bisa hanya gedung yang nantinya diisi banyak 
tenant. Sebab kalau itu yang dipikirkan, maka akan 
sama saja dengan tempat-tempat lain.

Urbane menyampaikan gagasan CBD Graha Padma 
nantinya bisa dikreasi berbagai hal yang bisa jadi 
ciri khas yang dikemas untuk mall tematik yang akan 
dibangun. “Jadi kita lihat ke dalam saja apa yang kita 
punya, dan itu jadi bahan pengembangan tematik kita”.

Apalagi tren mall sekarang adalah bukan lagi sebagai 
tempat belanja, tetapi tempat leisure, makan, hang 
out dan ketemu sama orang. “Tema-tema ini harus 
dibreakdown dulu, baru kemudian diterapkan dan ingin 
membuat bangunan yang seperti apa...”.

Itulah sebabnya dua mall yang akan dibangun di CBD 
Graha Padma nanti tetap mempertahankan spirit 
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owner, tetap bisa melihat Perumahan Graha Padma dan 
Bandara  Ahmad Yani. Selanjutnya adalah bagaimana 
memanfaatkan kontur lahan untuk apartemen dan hotel, 
yang didesain di tengahnya terdapat sawah. “Inilah cerita 
inovasi itu,” ucap Reza.

Tematik area di bawah dekat rel kereta api lebih hijau. 
Gedung hotel dan apartemen bisa menggunakan atap 
rumput. Ada kolam dan ada kawasan hijau berupa sawah. 
Kenapa sawah? “Kembali ke keinginan menjadi destinasi, 
berapa banyak sih kesempatan orang datang ke mall 
untuk merasakan panen atau menanam padi juga? 
Bayangkan anak-anak memotong padi pakai ani-ani, 
terus makannya Kentucky Fried Chicken. Itu unik sekali, 
itulah the future...”.

Bayangkan pula, tambahnya, ada saung kecil di tengah 
sawah dan orang di situ mengerjakan pekerjaan dengan 
fasilitas Wi-Fi, dan di sebelah sana ada mall. Atau ini, 
mengajak meeting klien di tengah sawah sambil ngopi 
Starbucks.

“Itulah sebabnya dalam membangun destinasi, pemikiran 
harus holistik. Tidak bisa hanya membangun gedung 
yang ikonik. Bangun gedung kalau tidak tahu isinya ya 
percuma. Bikin event, kalau cuma standar juga percuma. 
Semua hal itu harus saling bersinergi,” kata Reza.

Sinergi itu meliputi pertama, konteks tempat yang unik. 
Kedua, desainer yang cukup gila, dan ketiga, owner yang 
bisa mengakomodasi. “Ini terjadi di sini, di Graha Padma. 
Tinggal diletakkan dalam satu wadah, CBD Graha Padma”. (bp)

Tentang  Urbane 
Indonesia

Urbane sebenarnya singkatan dari urban evolution. 
Perusahaan ini didirikan oleh Ridwan Kamil (kini 
Gubernur Jawa Barat) bersama tiga orang, Achmad 

Tardiyana, Reza Nurtjahja dan Irvan P Darwis. Ini setelah 
Ridwan Kamil bekerja di sebuah firma arsitektur lansekap 
internasional, EDAW (San Fransisco dan Hong Kong).

Ketika bekerja di EDAW, Ridwan juga pernah memenangkan 
kompetisi. Suatu saat ia bertanya kepada si bos, berapa 
sih biaya kalau bikin proyek seperti itu? Dijawab sekian, 
Ridwan menyatakan, “Wah saya bisa bikin dengan biaya 
seperempatnya di Indonesia”. Si bos kemudian menyuruh 
dia mengerjakannya.

Itulah cikal bakal di Bandung (tahun 2004). Mulai 
mengerjakan berbagai proyek sampai akhirnya punya 
kantor sendiri. Karena proyek-proyek itulah maka 
portofolio Urbane pada awal-awal berdiri merupakan 
pekerjaan di luar negeri semua.

Menurut Ridwan, sebenarnya arsitektur di Indonesia itu 
canggih, problemnya justru di urban design. “Bagaimana 
kita ketemu jalan, bagaimana jalan ketemu taman, 
bagaimana trotoarnya”. Inilah latar belakang pemikiran 
yang melahirkan Urbane.

Kemudian Urbane pelan-pelan mulai dapat 
klien di Indonesia. Yang tadinya cuma pekerjaan 
arsitektur, kemudian berkembang juga dalam 
pekerjaan urban design. Kepada klien, setelah 
menyampaikan desain urban dan kemudian 
meletakkan posisi gedung ikon, biasanya pihak 
Urbane juga akan menawarkan diri sebagai 
perancang dan pembangun gedung tersebut, 
karena merekalah yang paling tahu kebutuhan 
tehadap gedung itu.

Selain itu Urbane juga berkembang ke pelayanan 
desain interior. Juga membuka divisi pengabdian 
masyarakat, yang membantu penyaluran CSR 
klien. Di antaranya adalah public space Babakan 
Asih Bandung dan proyek British Council di 
Wakatobi.

Adapun klien urban design di antaranya 
adalah Citraland, Bintaro Jaya, Intiland, dan 
Jababeka. Sementara klien arsitektur adalah 
Bakrie dan Royal Surabaya. (bp)

InsideInside
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Anak sekarang pandai-pandai. Pernyataan 
ini dikemukakan oleh Michael Bambang 
Hartono, saat dimintai komentar soal generasi 

milenial.  ‘’Anak sekarang pandai-pandai. Sistem 
pendidikan kita sudah baik, teruskan saja,’’ kata 
Bambang kepada tim PadmaNews, Sabtu (8/2/2020). 

Di temui di sela-sela Reuni Akbar 90 Tahun Sekolah 
Nasional Karangturi di kampus sekolah Karangturi 
yang berada di lingkungan Perumahan Graha Padma, 
Bambang tampil bersahaja.  Kehadiran orang paling 
kaya se Indonesia (total kekayaan 38 miliar dollar 
sekitar Rp 508 triliun, versi Majalah Forbes 2019) ini 
bagaikan magnet bagi peserta reuni yang lain.

Begitu masuk ke gedung pertemuan yang menampung 
lebih dari 5.000 alumni hingga duduk di baris pertama, 
banyak alumni yang datang untuk bersalaman, foto 
selfi, ngajak foto bersama, dan ngobrol ke sana-
kemari. Dan, dia melayani dengan sepenuh hati, tidak 
terlihat sekadar basa-basi. Tokoh nasional ini yang 
juga sangat familiar dan rendah hati. 

Bahkan, di sela-sela acara, dia tetap mau diajak 
keluar gedung tempat reuni itu untuk foto bareng 
adik-adik angkatannya. Bambang juga tampil sangat 
sederhana dan bersahaja. Dia ‘’patuh’’ dengan aturan 
panitia reuni yakni mengenakan baju putih lengan 
panjang dan celana warna hitam, seperti dress code 
yang dikenakan alumni Karangturi lainnya.

Michael 
Bambang 

Hartono 

ANAK 
SEKARANG 

PANDAI-
PANDAI

Menjawab pertanyaan  PadmaNews soal 
persaingan global di era milenium, Bambang 
menyatakan optimistis bahwa generasi 
penerus Bangsa Indonesia akan tetap bisa 
memenangi persaingan global. ‘’Kita tetap 
hebat.’’

Ya, di tengah kesibukannya yang luar biasa, 
Bambang Hartono tetap hadir sebagai peserta 
RAK 90.  ‘’Mengapa tidak? Ini reuni 90 tahun 
sekali. Saya angkatan tahun 1960,’’ jelasnya.

Michael Bambang Hartono (Bahasa Hokkian:Oei 
Hwie Siang), lahir di Kudus, Jawa Tengah, 2 
Oktober 1939. Artinya, pada 2 Oktober 2020 
nanti dia sudah berumur 81 tahun. Dia adalah 
salah satu pemilik perusahaan rokok kretek 
Indonesia, Djarum.

Ayahnya, Oei Wie Gwan, pada April 1951, 
membeli sebuah pabrik rokok kretek kecil 
bernama Djarum Gramophon, dan menamainya 
menjadi Djarum. Bambang dan adiknya, Robert 
Budi Hartono, mewarisi Djarum setelah ayah 
mereka meninggal pada tahun 1963. 

Sepeninggal ayahnya, Bambang dan Budi 
bahu membahu mengibarkan bendera 
Djarum sampai ke luar negeri. Saat ini Djarum 
mendominasi pasar rokok kretek di Amerika 
Serikat.

Selain industri rokok, Bambang dan Budi 
merupakan pemegang saham terbesar dari 
Bank Central Asia (BCA). Melalui Farindo 
Holding Ltd, keduanya menguasai 51 persen 
saham BCA. Mereka juga memiliki perkebunan 

sawit seluas 65.000 hektare di Kalimantan 
Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah 
properti di antaranya pemilik Grand Indonesia 
dan perusahaan elektronik.

Selain sekolah Karangturi, Bambang Hartono 
juga alumnus Universitas Diponegoro (Undip) 
Semarang, yakni di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis mulai tahun 1959. 

Ulet dan Gigih

Perusahaan rokok Djarum tumbuh dan 
berkembang di bawah keuletan dan kegigihan 
kedua bersaudara tersebut. Djarum melakukan 
ekspor pertama pada tahun 1972. 

Saat ini, Djarum adalah salah satu merek 
rokok terbesar di Indonesia, dengan pangsa 
pasar 19 persen pada tahun 2012. Ketika 
bisnis rokok terus berkembang, grup ini 
mulai berekspansi ke bidang lain, mendirikan 
perusahaan elektronik merek Polytron pada 
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tahun 1975. Grup itu juga memperluas bisnisnya 
seperti minyak kelapa sawit, pembuatan kertas dan 
menara komunikasi.

Bambang Hartono dan Budi Hartono mulai masuk 
ke bisnis perbankan melalui Haga Bank dan 
Hagakita Bank. Di bawah perusahaan yang terdaftar 
di Mauritius FarIndo Investments dalam sebuah 
konsorsium dengan Farallon Capital, mereka 
mengambil alih 51,15% dari Bank Central Asia pada 
tahun 2002. 

Selain dari bisnis yang disebutkan di atas, grup 
Djarum juga mengendalikan beberapa pusat 
perbelanjaan dan bangunan di Jakarta, termasuk 
Grand Indonesia, Hotel Indonesia, dan Menara BCA.

Perusahaannya juga aktif dalam usaha internet, 
mengendalikan situs web e-commerce Blibli.
com dan salah satu komunitas online terbesar di 
Indonesia, Kaskus. Budi juga merupakan owner 
Perumahan Graha Padma Semarang.

Atlet Bridge

Di kancah olahraga internasional, nama Bambang 
juga moncer. Dia merupakan atlet bridge.  ‘’Bridge 
adalah cara melatih diri dalam mengambil 
keputusan dan pengambilan risiko yang baik. 
Paman saya memperkenalkan olahraga bridge 
pada masa pendudukan Jepang di Indonesia,’’ kata 
Bambang kepada CNBC Indonesia.

Sebagai pendukung utama olahraga bridge di 
Indonesia sekaligus presiden Federasi Bridge 
Asia Tenggara, dia adalah penerima penghargaan 
dari Federasi Bridge Dunia pada tahun 2017 atas 
dukungannya dalam menjadikan bridge sebagai 
salah satu olahraga yang dilombakan di Asian 
Games. 

Dia mewakili Indonesia di Asian Games 2018, 
memenangkan medali perunggu bersama timnya 
di ajang tim Supermixed sehingga menjadikannya 
pemenang medali Asian Games Indonesia tertua. 

Dia adalah bagian dari tim Indonesia yang 
memenangkan medali perunggu di World Bridge 

Figure

Games 2008 di Beijing, World Team 
Championships 2009 di Sao Paulo, dan World 
Series Championships di Philadelphia. 

 
Hobi Kuliner

Walaupun menyandang predikat orang 
terkaya di Indonesia selama 11 tahun 
berturut-turut, Bambang tak kehilangan 
selera pada masakan tradisional. Kepada 
CNBC Indonesia, Bambang bercerita banyak 
dan penuh semangat soal kuliner dan jajanan 
makanan favorit.

Apalagi mengenai menu sarapan favoritnya 
jika berada di Kudus, Jawa Tengah.”Kalau 
pagi-pagi itu saya selalu cari lentog, enak 

sekali itu,” ungkap Bambang. Lentog adalah makanan seperti lontong 
sayur yang beralaskan daun pisang. Satu porsi lentog terdiri dari irisan 
lontong, tahu, tempe, dan sayur nangka.

Selain Lentog, Bambang mengaku lebih suka jajanan rakyat yang ada 
di pinggir-pinggir jalan, bukan makanan yang fancy favorit beberapa 
masyarakat kelas menengah atau kelas atas lainnya. “Saya suka sate 
kambing dan sop kambing. Itu saya makan paling tidak sekali atau dua 
kali seminggu.”

Namun Bambang agak sedih karena kini ia agak susah menikmati 
jajanan-jajanan favorit. Hal tersebut dikarenakan semua orang 
mengenal wajahnya sejak turut serta dalam Asian Games 2018.

“Jadi, enggak bisa diam-diam lagi. Semua menyapa, waduh. Kalau 
begini mesti pakai wig atau brengos (brewok) buat menyamar besok-
besok,” ujarnya disusul dengan tawa.

Ini bukan artinya ia keberatan dikenal atau disapa banyak orang. 
Bambang hanya ingin menikmati makanan kesukaan dengan tenang 
layaknya masyarakat pada umumnya. “Kalau sekarang banyak minta 
foto-foto,” ungkapnya.

Baru-baru ini Bambang melirik olah raga sepak bola. Dia membeli klub 
Sepak Bola Como 1907. Eh ternyata tujuannya sangat mulia.’’Tujuan 
saya membeli Klub Sepakbola Como 1907 adalah untuk membantu 
PSSI melatih atlet-atlet sepak bola muda,’’ katanya.
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Dia bahkan berharap semoga nanti bisa menjadi 
pemain sepak bola yang tangguh bagi Indonesia. 
‘’Asal tidak dikatakan eksploitasi anak-anak oleh 
KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).’’ (ali)

Ini Bisnis Michael Bambang Hartono dan Robert Budi 
Hartono selain Djarum 

Perbankan (BCA), elektronika (Polytron), rumah studio 
produksi (Visinema Pictures), perkebunan (HPI Argo), 
perdagangan elektronik (Blibli.com) dan kaskus.com.

Ada pula agen perjalanan daring (tiket.com), media 
komunikasi (Djarum Media dengan nama Mola TV dan 
Super Soccer TV), makanan dan minuman (Savorita, dengan 
merek Yuzu), dan kopi (Sumber Kopi Prima, dengan merek 
Delizio Caffino). (ali)

Jelas lebih Awet & Bebas Karat

Pelopor Tempered Glass Door, tampil memikat selamanya

Selalu tampil memikat dan tetap premium 
selamanya menjadikan Belleza pilihan terbaik 
keluarga Indonesia. 

Terbukti 10 tahun tetap elegan dan bebas karat.
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‘’Assalamu’alaikum...’’ Begitu kalimat 
pertama yang diucapkan belasan penari 
Saman, Aceh. Tampil perdana di atas 
panggung perhelatan Reuni Akbar 
Karangturi (RAK) 90 tahun bertema Unity 
Across Generations di kampus Karangturi, 
Kompleks Perumahan Graha Padma, 
Semarang, langsung membuat 5.000-an 
lebih peserta reuni terkesima. 

Tanpa basa-basi, belasan remaja putri siswa 
Sekolah Karangturi langsung menggeber 
tarian Saman yang terkenal sangat rancak 
dan dinamis. Lengkap dengan busana khas 
Aceh mereka demikian tepat membawa 
tarian yang membutuhkan kerja sama yang 
super ketat itu. 

Assalamualaikum kame ucapkan kebandum 
rakan jame bantekan

Salammualikum bo intan bule, lon meu beri 
saleum, tuare linka

Salammualikum bo intan bule,lon meu beri 
saleum, tuare linka

Karena saleum nabi kheun sunnah, jaroe ta 
mumat syarat mulia...

Karena bentuknya medley, begitu tari 
Saman selesai, panggung itu langsung diisi 
para penari Ondel-ondel. Di panggung 
lengkap dengan dua boneka besar, kembang 
manggar, dan iringan musik tanjidor. 

Rampung tarian dari Betawi (Jakarta), disusul tari Jaranan 
(jaran kepang) : 

Jaranan . .. Jaranan

Jarane jaran teji

Sing numpak ndoro Bei

Sing ngiring poro abdi

Cek cek nong ... cek cek gung

Jarane mlebu ning lurung....

Berikutnya tari Dayak, tari Yamko Rambe Yamko, dan tari 
Bali. Aplaus penonton membahana. Bahkan banyak yang 
standing aplaus karena medley lagu dan tari dari sejumlah 
daerah di Nusantara itu berhasil dibawakan secara apik, 
rancak, dan meriah.

Pesan yang ingin disampaikan oleh Panitia RAK 90 sangat 
jelas. Karangturi itu Indonesia banget. Karangturi itu 
nasionalis banget. Karangturi itu NKRI harga mati. Hal 
itu juga terlihat saat Kepala Sekolah Nasional Karangturi, 
Samuel Budiana menyampaikan pidatonya. Bahwa, 
Karangturi adalah benar-benar sekolah nasional yang 
berwawasan global.

Saat memimpin doa bersama, kepala sekolah yang 
mengenakan baju lurik itu didampingi para guru agama 
yang ada di Karangturi, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, 
Budha, dan Konghucu. Doa yang diucapkannya pun sangat 
universal. 

Dalam reuni itu terkumpul dana Rp 2,8 miliar. 
Untuk beasiswa Rp 580 juta, donasi 2,3 miliar, 
dan ada sisa Rp 72 juta.  ‘’Kalian semua luar biasa. 
Ini reuni untuk berbagi karya, berbagi suka, dan 
berbagi berkat,’’ kata Yuliana, ketua Ikari pusat.

Gaoknya Sudah Kembali

‘’Gaoknya sudah kembali,’’ begitu Harjanto Halim, 
Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi, 
saat memberi sambutan.

Harjanto Halim (Liem Tun Hian) meminta agar para 
‘’gaok’’ sebutan alumni Karangturi untuk pulang 
ke rumah. Maksudnya yang sukses baik di dalam 
maupun di luar negeri, untuk ikut membantu 
mengembangkan Sekolah Nasional Karangturi.  

‘’Saya panggil gaok pulang. Gaok pulang ke rumah. 
NKRI harga mati. Ingat RAK 100 tahun pada tahun 
2030 diserahkan ke angkatan 96 yang jadi panitia,’’ 
kata alumnus 1984 yang mengenakan baju koko 
dan berpeci warna merah.

Sebutan gaok untuk para alumnus Karangturi, 
menurut seorang peserta reuni, Tri Hartiningsih 
(angkatan 70), karena bagian depan atas gedung 
sekolah mereka saat masih di Sidodadi, ada 
patung burung gaok atau gagak.

Unity Across 
Generations

Meriah 
RAK 90 
tahun : 



20 21

Education Education

‘’Saya sekolah di Karangturi saat 
kampusnya masih di Sidodadi. Di 
atas bagian depan gedung sekolah 
kami ada patung burung gaok. Di 
kampus Sidodadi itu untuk sekolah 
dari kelas 0 sampai SMA,’’ kata 
pemilik biro iklan Trinitas Semarang. 

Ya, sekitar 5.000 alumni yang tersebar 
di 15 negara meramaikan Reuni Akbar 
(RAK) 90 Tahun Sekolah Nasional 
Karangturi pada Jumat-Sabtu (31/1-
1/2-2020). Termasuk sejumlah 
alumni lintas angkatan yang sukses 
di berbagai bidang, seperti orang 
terkaya di Indonesia yang juga Bos 
Djarum Robert Budi Hartono dan 
Michael Bambang Hartono. Keduanya 
merupakan alumni angkatan 1960.

Ada bos jamu Sido Muncul Irwan Hidayat, Maria Selena 
merupakan Putri Indonesia yang mewakili ajang Miss 
Universe 2012 di Los Angeles Amerika Serikat, hingga 
penyanyi Astrid.

Reuni yang digelar di lingkungan sekolah di kawasan 
Graha Padma Semarang ini juga menggelar bazar 
kuliner terbesar di Kota Semarang dengan menyediakan 
120 tenant yang didukung ACMS (Aku Cinta Makanan 
Semarang), atraksi barongsai, fun walk, dan peluncuran 
member merchant Ikari (Ikatan Alumni Karangturi).

Ketua Panitia RAK 90, Hernilam Nusantara mengatakan, 
tujuan reuni untuk menyatukan para alumni Sekolah 
Nasional Karangturi setelah 90 tahun berpisah. Hadir 
pula alumnus tertua dari angkatan 1938, Lauw Ling Tjhoen 
yang usianya sudah 100 tahun.

‘’Sekitar 500-an alumni yang hadir juga datang dari luar 
negeri seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, 
Taiwan, Australia, Singapura, Korea Selatan dan, Malaysia,’’ 
jelas Hernilam.

Dia menambahkan, Alumni Sekolah Nasional Karangturi 
juga menyiapkan beasiswa senilai Rp 580 juta bagi 
mahasiswa yang akan berkuliah di Universitas Nasional 
Karangturi. Hal itu sebagai bentuk dukungan alumni 
terhadap almamaternya yang belum lama ini mendirikan 
Universitas Nasional Karangturi di Semarang.

“Universitas Nasional Karangturi ini baru berdiri pada 
2018. Kita adakan beasiswa bagi mahasiswa yang mau 
kuliah di Universitas Karangturi.” 

Dijelaskan, Universitas Nasional Karangturi 
berada di bawah Yayasan Pendidikan 
Nasional Karangturi. Sebelum mendirikan 
perguruan tinggi, yayasan itu sudah 
mengelola pendidikan formal dari tingkat 
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah 
Menengah Atas.

Hernilam menuturkan, reuni akbar bertajuk 
‘’Unity Across Generations’’ digelar pertama 
kalinya dan mengundang seluruh alumni 
sekolah swasta tertua di Kota Semarang itu, 
mulai angkatan 1929 hingga 2019.

Penasihat Ikatan Alumni Karangturi (Ikari) 
Harsono Enggalhardjo menambahkan, 
sejak dibentuk pada 1993 silam, Ikari 
sempat vakum cukup lama, dan kini bangkit 
kembali dengan menggelar reuni akbar 90 
tahun.

‘’Kami ingin mencatat dan mengumpulkan 
sebanyak-banyaknya alumni Karangturi, 
menyatukan kembali para alumni, bukan 
sekadar temu kangen, tapi peduli dan 
berbagi pada almamater dan juga bagi 
masyarakat luas,’’ ungkap Harsono.

Menurut Hernilam, pada RAK 90 juga 
diluncurkan member merchant Ikari yang 
bertujuan untuk menyatukan bisnis yang 
dimiliki oleh alumni Karangturi.  (ali) 
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Tiga legenda audio mobil di Tanah Air yakni 
Hebron Hartono, Maslim Djanuarto dan 
Wahyu Tanuwidjaja menjadi juri dalam 

puncak kejuaraan European Mobile Media 
Association (EMMA) Final  Battle 2020 di Dacon 
Graha Padma Semarang, Sabtu (8/2/2020) dan 
Minggu (9/2/2020). Ini merupakan kali pertama 
ajang pamer kualitas dan kekuatan audio mobil 
tingkat nasional digelar di Kota Semarang. 

Sekitar 50-an peserta memenuhi tiap slot kelas 
kompetisi yang dibuka baik dalam kategori SQ 
maupun ESQL yang datang dari beberapa kota 
besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Jawa Tengah dan sekitarnya bahkan 
hingga kota Medan, Sumatera Utara.

f i n a l

di Graha Padma

EMMA 
Battle 
2020

Ajang Mengangkat Nama Semarang

Para peserta menyuguhkan sistem audio yang ditata 
sempurna menghadirkan produksi suara yang presisi. 
Tak hanya itu, tata desain kreativitas instalasi dari 
tiap mobil peserta membuat proses penjurian menjadi 
semakin ketat. Apalagi, ada beberapa kelas yang 
menghasilkan total poin yang sama, sehingga untuk 
menentukan juara dilihat dari tinggi poin total suara.

Ada 50 mobil yang harus dinilai oleh para juri. Saat 
penilaian, setiap satu audio mobil membutuhkan 
waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Adapun kelas yang 
dilombakan yakni SQ (sound quality) maupun SQL 
(sound quality loud). 

Ajang ini sangat bergengsi karena menjadi puncak 
dari rangkaian kompetisi yang sudah berlangsung di 
beberapa kota. Menariknya, Kota Semarang sengaja 
dipilih karena potensi di kota ini dinilai tak kalah 
dengan kota-kota lain, hanya saja selama ini belum 
tereksplore karena minimnya event seperti ini digelar.

Hal ini seperti diungkapkan  Presiden EMMA Indonesia 
Robert Adrianto yang juga menjadi ketua tim juri dalam 
ajang ini. Menurut dia,  EMMA Final  Battle 2020 di ibu 
kota Jateng ini sekaligus untuk memberikan dukungan 
bagi penghobi audio mobil untuk kembali bergairah. 
‘’Terus terang dibanding kota-kota lain di Tanah Air, 
di bidang audio mobil Semarang paling kurang greget. 
Nah, inilah saatnya Kota Semarang bangkit dan bersiap 
bersaing dengan penggemar audio di kota lain,’’ 
jelasnya.

Robert sendiri tidak tahu persis mengapa Semarang 
sepi dari kegiatan seperti ini, baik ajang lokal, 
nasional maupun internasional. Padahal, menurut 
dia, dari beberapa info yang dia terima, banyak 
instaler atau teknisi Semarang yang cukup mumpuni. 
‘’Semoga dengan adanya event ini, dunia audio mobil 
di Kota Semarang semakin moncer,’’ jelasnya.

Robert melanjutkan dari tahun ke tahun animonya 
terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari keramaian 
dan keseruan yang ada di setiap kota penyelenggara.

Sebagai salah satu negara terkuat dalam kontes car 
audio di Asia, EMMA Indonesia akan terus menjaga 
performanya agar terus menjadi negara dengan 
kemampuan menghadirkan kualitas audio terbaik 
dalam setiap kompetisi internasional.

“Kalau dibanding dengan negara lain, Indonesia 
termasuk salah satu pemain car audio paling kuat di 
Asia. Tahun lalu kita adalah juara umum di Asia. Jadi 
targetnya tetap mempertahankan juara,” jelasnya.

Mengenai pemilihan Dacon Graha Padma, Robert 
menilai lokasi ini sangat representatif dan nyaman 
bagi lomba seperti ini, bahkan untuk kelas 
internasional. Hal ini paling tidak terlihat para 
peserta yang datang dari berbagai kota di Tanah Air, 
nampak enjoy. ‘’Lokasi ini sangat menarik. Pohon-
pohonnya rindang, tidak terlalu panas dan yang pasti 
para finalis menikmati suasananya,’’ jelas dia.
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Sepanjang penilaian yang berlangsung selama dua hari 
yakni Sabtu ((8/2/2020) dan Minggu (9/2/2020), para 
peserta terlihat menikmati event ini. Sembari menunggu 
juri melakukan pekerjaannya, mereka duduk-duduk dan 
menikmati kuliner yang ada di Dacon.

Steven, salah satu peserta EMMA Final  Battle 2020 dari 
Surabaya mengungkapkan di ajang ini persaingan lebih 
ketat dibanding tahun sebelumnya. Para peserta telah 
mempersiapkan diri untuk menghadapi event ini. 

‘’Hanya sayangnya, justru dari tuan rumah tidak ada 
yang mewakili. Semua finalis dari luar kota. Saya sebagai 
finalis sekaligus penggemar audio berharap kegiatan 
semacam ini di Semarang lebih ramai,’’ jelasnya.

Mengenai kesiapan mengikuti final ini, Steven mengaku 
tidak melakukan persiapan secara khusus. Meski 
demikian, untuk bisa masuk level final seperti di 
Semarang ini biaya yang dikeluarkan untuk menambah 
modifikasi dan keperluan audio juga tidak sedikit. 
“Sedikitnya dibutuhkan dana Rp60 juta hingga ratusan 
juta tergantung kebutuhan.  Tapi namanya juga 
hobi, yang penting puas apalagi bisa menjadi juara,’’ 
paparnya.

Di event timnya memang menurunkan mobil yang 
paling siap bersaing. “Karena ini kan final, jadi harus 
yang terbaik juga yang kita tandingkan,” ucap dia.

Wahyu Tanuwidjaja, salah satu juri mengakui khusus di 
Semarang ini, kompetisinya makin ketat, dibanding pada 
seri sebelumnya. Sebab, peserta telah mempersiapkan 
diri demi meraih trophy juara. 

‘’Saya rasa semuanya mempunyai kualitas yang baik, 
hanya beberapa mobil yang harus diperbaiki sistem 
audio-nya. Saya menilai sangat baik untuk kemajuan 
audio mobil di Indonesia, teruskan dan tingkatkan 
untuk menambah antusiasme kompetitor untuk 
berkompetisi,’’ jelasnya.

Dari sisi juri, ia menjelaskan, sistem mumpuni di tiap 
mobil peserta memang diperhitungkan di segala 
sektor untuk mendongkrak poin penilaian dalam hal 
reproduksi suara. Mulai dengan pemakaian source high 
end, pembuatan custom pilar untuk speaker maupun 
subwoofer, serta banyak treatment lainnya. 

‘’Untuk di final ini banyak kejutan karena mobil-mobil 
peserta kualitasnya meningkat jauh sekali di banding 

dapat menikmati berbagai macam kuliner 
yang ada di Dacon ini,’’ ucapnya. (ari)

Adapun hasil pemenang di Final Emma 
Battle 2020 ini adalah;

Basic 3K: Rudi-X File Audio, Dodot- Next 
Audioworks. Basic Unlimited: Calvin-
Next Audioworks,Wahyu-H2R. Entry 3K: 
Veranika-Otovariasi, Steveen-Revealing 
Sound, Rini-AJM Audioworks. Entry 
unlimited: Atmo-Concerto, Acun-Cune 
Audio, franklyn-Revealing Sound. Sklilled 
4K: Daniel-concerto, Poerwanto-Poer Audio, 

Budi-RAM Audio. Skilled OEM: Celine-Concerto, David 
Rosano-Revealing Sound. Master 5K: Sutejo-RAM audio. 
Master Unlimited: Anthony-Concerto. King Of Sound C: 
Celine-Concerto. King Of Sound B: Yanto-concerto. King of 
sound A: Roland-Revealing sound. ESQL Master 2W: Amer-
Azza Audio, Phinky Boy-A3 Green Audio. ESQL Master 4W: 
Jammer-JM Audio. ESQL Master 8W: Fio-Shinchan. ESQL 
Pure 8W: Siiti-Omega Soundwork. King oF ESQL Indo Up 
To 145db: Fio-Shinchan. RG Cup: David Rosano-Revealing 
Sound, Abdi-Eko Audio, Geraldo-Revealing Sound. Best Tim: 
Concerto Audio

kota-kota sebelumnya baik dari segi suara 
maupun kekencangan dB (desibel),” tegasnya.

Melihat persaingan seperti ini, ia mengingatkan 
peserta yang mau ikut tahun depan tidak bisa 
ala kadarnya lagi karena persaingan semakin 
berat.  ‘’Jadi harus improve pengetahuan dan 
membuat sistem SQL maupun SQ dengan serius 
untuk memenangkan kompetisi ini,’’ jelasnya.

Marketing Manager Graha Padma Nurwindhia 
Buntario yang juga langsung memantau 
lokasi acara menyatakan momen seperti ini 
diharapkan bisa menjadi pemicu penghobi 
audio mobil di kota ini untuk bangkit. Sebab, 
diakuinya gaung kompetisi audio mobil belum 
seperti di kota lain seperti di Yogyakarta dan 
Surabaya.

Oleh sebab itu, ia sangat bersyukur event ini 
digelar di Semarang khususnya di Dacon Graha 
Padma. Di satu sisi akan membuat gaung 
hobi audio di kota ini bisa kembali bangkit, 
di sisi lain Graha Padma semakin dikenal 
oleh masyarakat luas tak hanya Semarang. 
‘’Peserta juga nyaman dan menikmati lomba 
ini. Sembari menunggu penjurian, peserta juga 
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Minggu pagi (16/2/2020) seratusan anggota Green 
Candi Sport Community (GCSC) berkumpul di The 
Club (sport centre) Perumahan Graha Padma, 

Semarang. ‘’Kami rutin berkumpul untuk berolah raga 
pagi kok. Jika biasanya di Perumahan Green Candi, pagi 
ini di Perumahan Graha Padma. Biar tidak monoton,’’ 
kata Hendra Setiadji, Dirut PT Graha Padma Internusa, 
pengembang Perumahan Graha Padma Semarang. 

Selain shohibul bait, Hendra Setiadji, hadir pula Kris 
Dharmawan (owner Gallery Semarang), Tatang Budiono 
beserta istri (owner Teh Tong Tji) yang datang jauh-jauh 
dari Tegal, dan sejumlah pengusaha di Jawa Tengah 
lainnya.

Ketua GCSC Kusno Suharjo Santoso membenarkan 90 
persen dari seratusan anggotanya adalah pengusaha. 
“Awalnya, saya Pak Budi, Pak Aris, Pak Ismawan, Pak 
Jono, dan Pak Bobby sering bertemu di Patra Jasa. Kami 
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Green Candi Sport 
Community 
Berawal dari Renang Bareng di Patra Jasa

(GCSC)(GCSC)

berenang bareng kemudian ngobrol sarapan bareng. 
Itu terjadi di tahun 2005,’’ jelasnya.

Karena bertemu setiap pagi di kolam renang Patra 
Jasa, akhirnya menumbuhkan rasa ‘’tresno’’ (sayang) 
di antara mereka. Mereka kemudian membentuk 
sebuah perkumpulan. Dari enam orang itu, kemudian 
bergabung beberapa orang lagi. Sehingga terkumpul 
sekitar 15 orang. 

Setelah itu, tempat kumpul mereka pindah ke 
Perumahan Green Candi. Itulah mengapa mereka 
namakan Green Candi Sport Community (GCSC). ‘’Kini 
anggotanya sudah 100 orang lebih, tidak hanya dari 
Semarang tapi juga Tegal dan Jakarta.’’

Kegiatan GCSC setiap Senin-Sabtu adalah jalan pagi, 
senam, renang, dan kulineran. Dua bulan sekali jalan-
jalan ke dalam dan luar negeri. ‘’Kami merasa punya 
visi dan misi yang sama dan pandangan yang sama. 
Klub tidak butuh kami, namun kamilah yang butuh 
klub,’’ jelas Kusno sembari menambahkan bahwa 
anggota GCSC yang paling muda usianya 50 tahun 
yang paling tua 79 tahun.

Budi Setjahusada (79), anggota GCSC tertua merasa 
senang bergabung di klub karena mengutamakan 
kesehatan anggota. Selain itu klub juga sering 
mengadakan bakti sosial. ‘’Para anggota klub datang 
pagi untuk olahraga. Jika ada yang sakit, siangnya 
kami kunjungi bersama, kami hibur dan doakan agar 
cepat sembuh.’’

Selain itu, anggota klub juga terkadang jalan-jalan 
bersama di dalam dan luar negeri. Seperti ke Amerika, 
Eropa, Australia, China, Jepang. Korea, Hawaii, dll. 

Surprise 

Di sela kegiatan anggota GCSC, seperti senam aerobik 
dan line dance (konon tarian ini dapat mencegah 
kepikunan dan osteoporosis), tiba-tiba Rudi, vocalis 
CongRock 17, yang pagi itu merangkap sebagai MC 
mengajak seluruh anggota GCSC berkumpul di sebelah 
timur panggung line dance.

Karena sebagian besar anggota klub itu adalah 
manula, undangan Rudi untuk berkumpul itu seakan 
tidak didengar. Mereka tetap asyik ngobrol, foto-
foto bersama, selfi-selfi di depan kolam renang, dan 
sebagainya.

Kusno pun ikut membantu memanggil seluruh 
anggota klub untuk berkumpul. Setelah mereka 
semua berkumpul, Rudi kemudian menyanyikan lagu 
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‘’Selamat ulang tahun’’ yang dipopulerkan grub 
band Jamrud. 

Hari ini, hari yang kau tunggu

Bertambah satu tahun, usiamu,

Bahagialah s’lalu

S’moga Tuhan, melindungi kamu

Serta tercapai semua angan dan cita citamu...

Wow, ada yang ulang tahun. Mata Evelyn Damayanti 
nampak berkaca-kaca setelah meniup kue ulang 
tahun. Dia begitu terharu karena hari ulang 
tahunnya yang ke-67 dirayakan cukup sederhana 
namun sangat meriah. 

Terlebih lagi, sang suami tercinta, Hendra Setiadji 
memberikan pelukan dan ciuman di depan teman-
teman, kolega bisnisnya, para karyawannya, dan 
sekitar 100-an anggota GCSC, di mana keduanya juga 
menjadi anggotanya. Bahkan Sekda Kota Semarang 
Iswar Aminudin mewakili Wali Kota Semarang Hendar 
Prihadi, juga hadir di untuk mengucapkan selamat 
ulang tahun kepada Evelyn.

Raut wajah Evelyn nampak putih merona. Malu, haru, 
bahagia tak terkira campur aduk jadi satu.  ‘’Terima 
kasih suamiku tercinta, terima kasih teman-teman, 
dan terima kasih kepada semua yang telah hadir di 
sini,’’ katanya.

Kepada PadmaNews, Evelyn mengaku pesta ulang 
tahunnya ke-67 sungguh surprise. ‘’Acara ini saya 
tidak dilibatkan sama sekali. Jadi ya benar-benar 
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surprise,’’ kata alumnus Sekolah Asisten 
Apoteker (SAA) Semarang ini.

Perempuan pehobi dansa ini mengaku kenal 
dengan Hendra Setiadji selama 10 tahun 
sebelum menikah. ‘’Setahun kenal lalu 
pacaran selama 9 tahun. Waktu itu saya kelas 
1 SAA dan Pak Hendra kelas 2 SMA Loyola,’’ 
kenang perempuan yang saat sekolah dulu 
suka kegiatan pramuka, pencak silat, menari 
Srimpi dan Bondan.

‘’Pak Hendra dulu ya belum mapan seperti 
sekarang. Saya ikut membantu membuka 

usaha fotokopi ‘Astragraphia’ di rumah Jl 
Gajahmada, Semarang. Fotokopi itu saya 
buka 24 jam, agar bisa melayani masyarakat 
yang membutuhkan.’’

Hendra pun menimpali, ‘’Harus saling 
mengerti baik kelebihan dan kekurangan 
pasangan. Jangan hanya kebaikan dan 
kesuksesannya, namun juga harus 
mengerti dan memaklumi kekurangan dan 
kelemahannya. Itulah mengapa kami bisa 
bertahan lebih dari 40 tahun berkeluarga’’. 
(ali)
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Kredit pemilikan rumah (KPR) sebenarnya 
bisa jadi semacam cara menabung bagi 
kaum milenial. Jika malas menabung, maka 

kaum muda bisa mengambil KPR karena KPR 
merupakan cara yang baik untuk menabung 
buat masa depan. 

“Apalagi harga rumah selalu naik. Beli rumah 
sekarang, lima tahun lagi harganya sudah 
lebih tinggi. Jadi ini menabung dengan cara 
mencicil KPR,” kata Kepala Kantor Fungsional 
Kredit Konsumer (KFKK) BCA Semarang Kakan 
Handoko.

Our Guest

KPR
Bisa  Jadi 

Cara  Menabung 
Kaum  Milenial



32 33

Lebih lanjut Kakan menyarankan KPR BCA bisa 
jadi alternatif pilihan untuk memiliki rumah. 
Apalagi KPR BCA sekarang ini termasuk top of 
mind di masyarakat. “Kalau bicara KPR yang 
diingat KPR BCA. Ini tak lepas dari dukungan 
promosi di media online dan medsos, serta juga 
promosi dari mulut ke mulut”.

Ditambahkannya, untuk wilayah Semarang, 
KPR BCA menjadi KPR bank swasta nomor satu. 
“Semarang potensial, apalagi adanya relokasi 
sejumlah usaha ke Semarang dan sekitarnya. 
Mestinya akan ada pembukaan bisnis baru, 
dan pasti level manajemen dan karyawan 
membutuhkan rumah”.

Menurutnya, KFKK sudah cukup lama berdiri 
sehingga secara infrastruktur siap untuk 
membiayai KPR di Semarang dan sejak 15 
Januari siap untuk wilayah Solo. Pusat layanan 
KPR untuk Semarang di KFKK Jalan Pemuda. 
“Awal pengajuan sampai dengan akad kredit 
dilakukan di sini”.

Selain unit khusus yang menangani KPR 
ini, BCA juga punya jaringan dan cabang-
cabang, sehingga calon nasabah yang hendak 
mengajukan KPR bisa datang ke kantor cabang 

terdekat. Juga bisa ke kantor cabang pembantu. 
“Jadi gak usah jauh-jauh, bisa ke kantor cabang 
terdekat untuk pengajuan,” katanya.

Kakan juga mengungkapkan jika ada produk-
produk baru biasanya disosialisasikan ke semua 
cabang, termasuk cabang pembantu. Jadi calon 
nasabah pada awalnya bisa dihandle oleh 
cabang pembantu. Dari cabang pembantu, data 
dikirim ke KFKK yang kemudian memprosesnya. 
“Jika ada kesulitan di cabang, KFKK siap 
membantu”.

Kerja sama dengan developer juga dilakukan 
dan ditangani langsung oleh KFKK. “Jadi sifatnya 
ada yang pasif menunggu nasabah dan ada 
yang aktif mendatangi developer-developer 
yang menjadi rekanan, termasuk Perumahan 
Graha Padma,” tuturnya.

Mayoritas segmen BCA adalah pasar menengah 
ke atas karena limit plafon minimal Rp 250 juta, 
sehingga harga rumah di atas Rp 350-an juta. 
“Sekarang ini lebih banyak menangani nasabah 
KPR dengan pinjaman di atas Rp 1 miliar, karena 
secara kualitas pasar ini memang cukup besar”.

Our Guest Our Guest

Berbagai Promo

Kakan mengatakan salah satu strategi meraih 
pasar biasanya ketika ulang tahun pada 21 
Februari, BCA melakukan berbagai promo. 
Nasabah juga biasanya sudah tahu kalau ada 
promo pas BCA ulang tahun. “Salah satunya 
adalah promo KPR dengan bunga menarik,” 
tambahnya.

Namun strategi yang jadi andalan adalah BCA 
berusaha memberikan kepastian kredit dalam 
lima hari, dengan syarat dokumen nasabah 
lengkap dan kooperatif. “Kami berusaha 
memperbaiki kepastian bagi calon nasabah 
berapa lama kira kira kreditnya bisa disetujui,” 
ucapnya.

Ditambahkan, memang nantinya masih perlu 
koordinasi lagi, tetapi yang penting ada kepastian 
dulu disetujui atau tidak, dan berapa nilainya.

Menurut dia, keunggulan KPR BCA juga karena 
pengaruh nama BCA yang sudah besar. Dengan 
begitu orang merasa aman pinjam KPR di BCA 
karena pengecekan dari sisi legalitas dokumen 

rumah yang akan dibeli. Kemudian bunga yang 
ditawarkan selalu menarik.

Selain itu juga ada program untuk membantu 
nasabah, yakni pada masa awal sekitar satu - 
tiga tahun bunga fix, lalu setelah itu floating. 
“Nah nasabah bisa mengajukan untuk bunga fix 
lagi. Tentu saja ada persyaratan yang berlaku 
untuk jadi fix lagi,” kata Kakan.

Di perbankan biasanya saat fix bunga rendah, 
dan setelah jadi floating bunganya lebih tinggi. 
“Di BCA sudah diketahui bunga floating paling 
rendah dibandingkan bank lain. Saat ini BCA 
11,5”.

Sampai saat ini, lanjutnya, tanggapan nasabah 
cukup positif. Repeat customer juga cukup 
banyak. “Nasabah yang pernah mencoba bank 
lain pun ada yang balik lagi,” ucapnya.

Ke depan, selain mengandalkan kantor cabang 
dan rekanan developer untuk penyaluran KPR, 
BCA juga masuk ke digitalisasi. “Di situs bca.
co.id sudah ada cara-cara mengajukan KPR 
secara online. Nanti akan ada pihak BCA yang 
menghubungi calon nasabah”.
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Di situs itu ada banyak penjelasan produk-produk BCA 
termasuk KPR. Calon nasabah bisa klik dan mengisi data 
pribadi, lalu submit. Nanti akan ditindaklanjuti tim marketing 
atau juga bisa datang ke kantor cabang terdekat. “Kami selalu 
berusaha mengedukasi bahwa pengajuan KPR di BCA mudah 
dan cepat, selama data valid dan diverifikasi,” pungkas Kakan. 
(bp)

Peletakan Batu Pertama 
Pembangunan Mapolsek Tugu

Kapolda : 
Hendi dan Hendra 

Pasangan yang 
Luar Biasa 
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‘’Hendi dan Hendra pasangan yang luar biasa,’’ 
begitu kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Dr H 
Rycko Amleza Dahniel MSi, saat memberi sambutan 
pada acara penandatanganan MoU dan peletakan 
batu pertama pembangunan Gedung Mapolsek 
Tugu, Polrestabes Semarang, di Jl Walisongo 4 
Jerakah, Kamis (20/2/2020). 

Hendi yang dimaksud oleh Kapolda adalah Wali 
Kota Semarang Hendrar Prihadi yang akrab disapa 
Hendi. Adapun Hendra adalah Dirut PT Graha 
Padma Internusa Hendra Setiadji yang akrab 
disapa Hendra. 

Kapolda yang pernah menjabat sebagai Gubernur 
Akpol Semarang ini menyebut Hendi adalah warga 
kehormatan Akpol. Sebab, tanah Pemkot Semarang 
yang berada persis di pintu gerbang Akpol adalah 
milik Pemkot Semarang. Namun oleh Hendi, 
tanah tersebut dihibahkan kepada Akpol untuk 
kepentingan negara.

‘’Saya kagum dengan inovasi Pak Hendi. Kota 
Semarang menjadi keren dan indah,’’ katanya. 
Pujian juga ditujukan kepada Hendra Setiadji yang 
akan membangun Kota Baru di belakang Mapolsek 
Tugu yang akan dibangun itu. 

‘’Di Kota Baru nanti ada fly over, ada mall, 
apartemen, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini 
bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Nanti di Gedung Mapolsek Tugu dilengkapi dengan 
mobil kapolsek, mobil ambulans, dan mobil-mobil 
yang lain. Hendi dan Hendra memang pasangan 
yang luar biasa,’’ tambah Kapolda yang disambut 
tepuk tangan meriah para hadirin.

Kapolda juga berharap dengan dibangunnya 
Gedung Mapolsek Tugu, para polisi semakin dekat 
dengan masyarakat dan polisi semakin giat bekerja 
dengan adanya Kota Baru. 

 Harapan senada juga diungkapkan Wali Kota 
Semarang Hendrar Prihadi. Dia menyatakan 
Kecamatan Tugu adalah satu dari 16 kecamatan 
di Kota Semarang yang paling sedikit jumlah 
penduduknya. Namun, karena menjadi jalur utama 
pantura, perempatan Jrakah menjadi sangat padat 
dan macet. 

‘’Saya harap Gedung Mapolsek Tugu ini menjadi 
terkeren di Kota Semarang. Jajaran kepolisian 

Event
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menjadi tambah semangat, tambah kokoh, 
masyarakat senang dan nyaman,’’ harapnya.

Sementara itu Hendra Setiadji menyatakan, di 
bawah kepemimpinan Wali Kota Hendar Prihadi, 
Kota Semarang semakin maju dan pembangunan 
bisa berjalan baik. Endingnya masyarakat menjadi 
lebih tenteram dan sejahtera, tata titi tentrem karta 
raharja.

‘’Sebagai bentuk apresiasi, kami dari kalangan 
masyarakat pengusaha, ikut membangunkan 
Gedung Mapolsek Tugu. Nanti gedung kami bangun 
tiga lantai, lantai 1 dan 2 serta basement. Luas 
tanahnya 2259 m2 dan luas bangunannya 701,625 
m2.’’

Luas bangunan basement 168 m2, luas bangunan 
lantai satu 312,375 m2, luas bangunan lantai dua 
281,25 m2. Luas keseluruhan 761,625 m2.

Peletakan batu pertama Polsek Tugu tersebut juga 
dihadiri Kapolrestabes Semarang Kombes Pol 
Auliansyah Lubis SIK MH, Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Jawa Tengah Ir H Jonahar MEc Dev, 
Kepala BPN Kota Semarang, Sigit Rachmawan Adhi 
ST MM, dan sejumlah pejabat di lingkungan Polda 
Jateng, Polrestabes Semarang, dan tamu undangan 
lainnya.

Peletakan batu pertama pembangunan 
Mapolsek Tugu tersebut dirangkaikan dengan 
penandatanganan MoU atas hibah dari Pemkot 
Semarang. (ali)

Event
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Tips

Bahan :
170 gr Dark Chocolate
50 gr Mentega 
40 ml Minyak Goreng
2 butir  Telur ayam
150 gr Gula Halus
120 gr Tepung Terigu (saya cakra kembar)
35 gr Coklat Bubuk

Topping :
Chocochip

Cara buat :
· Siapkan loyang untung brownies, olesi 

dengan margarin dan alasi kertas roti. 
Sisihkan

· Lelehkan coklat, minyak goreng dan 
mentega dengan cara ditim. Biarkan suhu 
ruang

· Kocok telur dengan gula menggunakan 
whisk sampai tercampur

· Masukkan terigu dan coklat bubuk yang 
sudah di ayak secara bertahap

· Masukkan coklat leleh, aduk rata sampai 
adonan terlihat mengkilap

· Tuang ke dalam loyang yang sudah dialasi 
kertas roti

· Panggang dengan suhu 170 derajat sampai 
matang (sesuaikan suhu oven masing-
masing)

BROWNIES 
TANPA MIXER
Resep by @nisa_anindyajati

Home
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Singkawang. Menyebut nama kota di Kalimantan Barat ini yang 
tergambar adalah kemeriahan perayaan cap go meh, dan tentunya 
adalah festival tatung. Maka mengadakan perjalanan ke Singkawang 

di saat perayaan itu sungguh mengasyikkan.

Dari Semarang kami terbang ke Pontianak. Sesampai di kota itu, kami 
dijemput tour leader lokal, dan kemudian menikmati makanan di Rumah 
Makan Akuang. Sajiannya adalah nasi campur ala Jakarta berisi cashiu 
(babi merah) dan babi putih. Lucunya, jika orang luar menyebutnya nasi 
campur ala Jakarta, maka orang Pontianak mengatakan itu nasi ayam.

Ada beberapa objek wisata yang kami kunjungi. Di antaranya adalah 
Rumah Panjang, yang merupakan rumah adat Dayak Betang. Kemudian 
juga Gereja Katedral Santo Yoseph, dan Monumen Tugu Khatulistiwa. 

Gereja Katedral Santo Yoseph dibangun dengan perpaduan model desain 
bangunan Romawi dan Timur Tengah. Sepintas, bangunan terkesan mirip 
dengan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Namun, ornamennya bernuansa 
Dayak tampak dominan di sana. Pantaslah jika disebut sebagai salah 
satu gereja termegah di Indonesia. Bahkan disebut sebut sebagai gereja 
terbesar di Asia Tenggara. 

Kami juga berkunjung ke Tugu Khatulistiwa. Seperti diketahui Kota 
Pontianak identik dengan khatulistiwa. Kota ini menjadi salah satu kota 
yang dilalui garis khatulistiwa, garis lintang nol derajat atau biasa disebut 
sebagai equator. Di kota inilah dibangun sebuah menara yang diberi nama 
Tugu Khatulistiwa, sebuah menara yang di bangun oleh tim ekspedisi 
geografi yang dipimpin seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda.

Tugu Khatulistiwa terletak di Jalan Khatulistiwa, Kecamatan Pontianak 
Utara, Kalimantan Barat. Menuju tugu ini dapat ditempuh sekitar 30 menit 
dari pusat Kota Pontianak. Tugu ini dibangun pada tahun 1928 dengan 
menggunakan ilmu astronomi. 

Kemeriahan 

Cap Go Meh
di Singkawang
oleh Chandra N Hendarto



4544

Travelling Travelling

Pengukuran yang dilakukan oleh para ahli geografi saat 
itu tanpa menggunakan alat-alat yang canggih seperti 
satelit maupun GPS. Para ahli ini hanya berpatokan 
pada garis yang tidak smooth (garis yang tidak rata atau 
bergelombang) dan berpatokan pada benda-benda 
alam seperti rasi bintang.

Ke Singkawang

Lepas siang kami melanjutkan perjalanan ke 
Singkawang. Dengan menggunakan bus kecil perjalanan 
ditempuh selama empat jam. Malam di Singkawang kami 
menyaksikan pawai lampion yang terlihat indah di Jalan 
Diponegoro Singkawang.

Suasana sungguh padat penonton. Pawai juga diisi 
atraksi barongsai dan parade mobil mobil hias. Puas 
menyaksikan pawai, kami kembali ke Hotel Kahyangan 
yang merupakan resort hotel, terletak 20 km di luar Kota 
Singkawang.

Esoknya kami menikmati city tour di Kota Singkawang. 
Dalam kesempatan itu kami  mengunjungi vihara tertua 
di Singkawang, Vihara Tri Dharma Bumi Raya. Vihara Tri 
Dharma Bumi Raya berdiri sejak tahun 1878, sehingga 
diyakini sebagai tempat peribadatan umat Tri Dharma 
tertua di Singkawang. 

Kota ini dahulu menjadi tempat persinggahan orang-
orang Tionghoa yang ingin menambang emas di 
Monterado, Kabupaten Bengkayang. Ketika itu, sekeliling 
Kota Singkawang masih berupa hutan belantara. 

Menurut kepercayaan orang Tionghoa, setiap hutan 
konon memiliki roh penjaga yang melindungi kawasan 
itu, sehingga vihara untuk peribadatan terhadap 
Dewa Bumi Raya (Tua Peh Kong) dibangun sebagai 
pelindungnya. 

Setiap Imlek dan Cap Go Meh tiba, vihara   ini ramai 
didatangi ribuan umat Tri Darma. Mereka tidak hanya 
datang dari Kota Singkawang, tapi juga dari kota lain 
di Kalbar dan kota-kota besar Indonesia bahkan dari 
luar negeri. Sebelum berkeliling kota menjalankan 
ritual membersihkan kota dari roh jahat, semua tatung 
atau loya (dukun Tionghoa) dari dalam dan luar Kota 
Singkawang wajib meminta restu Dewa Bumi Raya di 
vihara ini.

Tempat lain yang kami kunjungi adalah Rumah Marga 
Tjhia. Bangunan yang dihuni oleh keturunan langsung Xie 
Shou Shi (Tjhia Siu Si) yang merupakan generasi 
keenam ini mengadopsi gaya ala timur dan barat. Bahan 
bangunan rumah ini sebagian besar menggunakan kayu 
ulin (belian) wajar saja jika bangunannya kokoh dan 
tegap berdiri. 

Bangunan rumah yang berdiri pada tahun sekitar 1902 
ini memiliki dua ruangan besar yang terdapat di bagian 
depan dan di bagian belakang, di setiap ruangan itu 
terdapat ukiran, ornamen, dan juga kaligrafi emas 
masing-masing di ambang pintu. 

Terdapat juga lahan kosong atau aula utama di tengah-
tengah halaman rumah itu seperti arsitektur bangunan 
rumah tradisional  China - Si He Yuan  yang artinya 
“halaman yang dikelilingi bangunan di keempat sisinya”.

Tak lupa kami mengunjungi Gereja Santo Fransiskus 
Asisi, yang merupakan gereja pertama di Kalimantan 
(1885). Juga menjadi paroki pertama di Kalimantan 
Barat. Pada tahun 1909 paroki pindah ke Pontianak, 
tetapi gereja tetap bertahan hingga sekarang. Dan saat 
ini diasuh oleh Romo Tan yang berusia 91 tahun.

Festival Tatung

Esoknya kami merasakan kemeriahan perayaan cap go 
meh. Peringatan cap go meh terasa semakin ramai dan 
menarik dengan adanya festival tatung. Mereka adalah 
para peserta perayaan yang melakukan sayat dan tusuk 
diri.

Ratusan tatung berbaris rapi sambil berparade dalam 
perayaan festival cap go meh Singkawang. Meski banyak 
juru foto mengabadikan mereka, mereka tetap fokus 
dengan atraksi ekstremnya.

Untuk menunjukkan kekebalan tubuhnya ketika 
dimasuki roh dewa atau leluhur, mereka menyayat diri 
dengan benda-benda tajam, seperti pisau atau mandau, 
senjata tajam khas Kalimantan. Beberapa dari mereka 
ada pula yang mencoba mengiris lidah sedangkan yang 
lainnya menusuk-nusukkan kawat dan jarum berukuran 
besar ke mulut dan pipi.

Tatung dalam perayaan festival Cap Go Meh Singkawang 
merupakan atraksi utama yang paling dinanti-nantikan. 
Kehadiran tatung dalam perayaan hari ke-15 Imlek ini 
pula yang menjadikan nama Singkawang mendunia.

Oiya jangan lupa jika ke Singkawang sempatkan untuk 
menikmati sajian masakan lezat di Rumah Makan 
Along yang berada di Jalan Saman Bujang. Pemiliknya 
Koh Along, pria keturunan Tionghoa berusia sekitar 50 
tahunan dengan tato di pundak. Dia tak banyak bicara 
selagi sibuk memasak dengan tungku arangnya, meski 
sebenarnya termasuk pria ramah. 

Menu daging babi menjadi menu utama rumah makan 
ini. Masakan yang bisa dipilih  Sam Chan Asam Manis, 
Semur Daging Babi, Kwetiau Babi, Iga Babi Bakar, Okra 
Rebus, Kuah Asam Manis, Nasi Goreng Babi dan Es Jeruk 
Besar. (bp)
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Ketika membuka gerbang Rumah Abu Tan Liang Hoo 
(TLH) milik keluarga Chris Dharmawan (61) di Desa 
Wanutengah, Parakan, Temanggung, ingatan saya 

langsung tertuju pada film Kungfu Hustle. Seolah-olah di 
dalam Rumah Abu itu ada Stephen Chow, sang sutradara 
sekaligus pemeran utamanya. 

Tak ingin luruh terbawa imaji film yang mengisahkan 
kekacauan di Kota Shanghai dan kiprah Geng Kapak Merah 
yang ‘nggegirisi’, saya mencoba menerka berapa usia tiang-
tiang kayu, daun-daun pintu dan jendela yang cukup besar 
dan begitu kokoh itu. 

‘’Tiang, daun pintu, jendela, dan kusen-kusen di rumah abu ini 
terbuat dari kayu jati,’’ jelas Chris, si pemilik, seolah mengerti 
pertanyaan yang ada di dalam benak saya. 

Namun ada salah satu perabot kursi, bangku, dan 
meja kecil yang memakai kayu swanci. ‘’Kayu-
kayu ini dibawa dari China ke Jawa sebelum tahun 
1850.’’ Sebagaimana kita ketahui bersama, kayu 
swanci (zhitan wood) adalah kayu yang memiliki 
berat jenis sangat berat di banding kayu lain. Kayu 
jenis ini tidak mengambang namun tenggelam di 
air.  

Rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan 
leluhurnya diwujudkan Chris dengan membangun 
rumah abu itu khusus untuk mengadakan 
sembahyangan kepada leluhur. Dan, nama 
kakeknya, yakni Tan Liang Hoo (TLH) diabadikan 
sebagai nama untuk rumah abu tersebut. 

Pemersatu Keluarga

Di Rumah Abu TLH, untuk menghormati leluhur tidak 
berhenti pada sebuah altar leluhur (kongpo), tetapi 
meliputi sebuah bangunan arsitektur sebesar rumah 
tinggal dengan pelataran cukup luas yang dikelilingi 
pagar tembok.

‘’Rumah abu ini sebenarnya bekas bangunan Kelenteng 
Hok Tek Tong Parakan yang didirikan pada tahun 1852. 
Bangunan kelenteng itu pernah direnovasi kakek saya 
yang hidup pada 1876-1956,’’ jelasnya.

Lebih jauh pria berkaca mata itu menambahkan 
bahwa bangunan kelenteng itu sebagai alat pemersatu 
keluarga. Sebab, Tan Lian Hoo memiliki dua orang 
istri yang masing-masing memiliki 10 anak. ‘’Ayah 
saya, Bambang Wisudha, adalah anak ke-7 dari istri 
kedua kakek Hoo. Ayah saya anggota Partai Nasional 
Indonesia tulen yang ikut berjuang untuk bangsa dan 
negara Indonesia.’’

Bagi Chris, Rumah Abu TLH itu adalah berkah tersendiri. 
Pada tahun 2012, para pengurus dan donatur Kelenteng 
Hok Tek Tong Parakan memutuskan mengganti joglo 
asli dengan yang baru, karena dianggap sudah tak 
layak. Mereka meminta Chris untuk membuat yang 
baru.

Chris sendiri mencoba mengajak mereka untuk 
mengonservasi bangunan lama ketimbang 
menggantinya dengan yang baru. 

Namun, keputusan sudah diambil. Dan ia pun 
melaksanakan permintaan mereka. Sampai bangunan 
joglo baru selesai dibangun, bongkaran kayu joglo 
lama masih teronggok termakan hujan dan panas.

Rumah Abu TLH 
(Tan Liang Hoo)

Untuk Diapresiasi, 
Bukan Sekadar 

Lokasi Selfie
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Ia pun mengulang permintaannya untuk membeli kayu-kayu 
bongkaran joglo itu. Ia ingin memulihkan joglo itu lagi seperti semula, 
dengan cara mengonservasinya. ‘’Tak disangka, kayu-kayu itu malah 
diberikan kepada saya secara cuma-cuma. Ini benar-benar sebuah 
berkah,’’ kata Chris sambil tersenyum. 

Berawal dari bongkaran kayu bangunan joglo tua itulah, Chris lalu 
mendesain suatu bangunan bergaya Tionghoa dengan arsitektur 
kelenteng. Bagian paling sulit adalah membuat lekukan atapnya agar 
tampak cantik dan luwes. 

Pengalaman membangun Rumah Abu ini 
membuatnya angkat topi pada tukang-
tukang zaman dahulu. ‘’Untuk menautkan 
kusen pintu sebesar itu, cukup dengan pasak 
kayu. Tak ada paku. Daun pintunya juga tanpa 
engsel, meski pintu (bergaya kupu tarung) ini 
sangat berat bobotnya.’’ 

Mending Ora

Pengetahuan lain diperolehnya saat mengupas 
cat merah pada kayu dan tiang joglo. Ternyata 
aslinya, Kelenteng Hok Tek Tong tidak berwarna 
merah, melainkan pelituran cokelat marun 
berprada. Maka bangunan Rumah Abu 
seluruhnya ia sesuaikan warnanya dengan 
warna asli tersebut. 

Setelah enam bulan, mulailah ia memilih dan 
menata barang-barang koleksinya di sana. 
Maka lahirlah Rumah Abu Tan Liang Hoo.

Sampai saat ini Rumah Abu TLH ini belum dibuka untuk umum. 
Menurut dia, Rumah Abu TLH adalah sebuah heritage hasil 
konservasi yang butuh apresiasi. Dia tidak ingin orang datang hanya 
sekadar selfie.

 ‘’Mereka datang tidak mengapresiasi apalagi mengritik. Mending 
ora (Lebih baik tidak-red). Tak nikmati dewe wae. Kecuali memang 
ada teman-teman yang ingin datang. Tour, minimal ada guide-nya. 
Sehingga bisa memandu dengan memberikan narasi yang jelas dan 
benar, apa itu rumah abu, sejarahnya bagaimana, dll,’’ ujarnya. (ali)
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Kisah Mulan Tanpa 
Si Naga Cerewet 

Mushu

Film tentang kisah Mulan ini pernah disaksikan 
dalam bentuk animasinya yang dirilis pada tahun 
1998. Film produksi Disney ini termasuk sukses 

dan menghasilkan 304,3 juta dolar di seluruh dunia. 
Dipimpin produksinya oleh Ming-Na Wen. Ia menerima 
nominasi Oscar untuk skor asli selain dua nominasi 
Golden Globe untuk musiknya.

Kini Disney siap untuk segera merilis film adaptasi 
live-action  Mulan  pada tahun ini. Berbeda dengan 
pembuatan ulang Aladdin dan The Lion King, Mulan 
akan menyatukan dua kisah dari film animasi dan 
balada Cina asli.

Disebutkan pula akan ada beberapa perubahan 
seperti nama belakang Mulan (Fa dalam film animasi, 
Hua dalam cerita rakyat asli), penghapusan lagu dan 
naga pendamping yang cerewet bernama Mushu, 
dan penambahan lebih banyak karakter wanita (adik 
perempuan untuk Mulan dan penyihir untuk musuh).

Mulan diperankan oleh Liu Yifei, sementara orang tuanya 
yaitu Hua Zhou yang diperankan oleh Tzi Ma dan Hua Li 
yang diperankan oleh Rosalind Chao. 

Aktor Donnie Yen akan memerankan karakter baru 
yaitu Komandan Tung, yang akan menjadi mentor 
untuk Mulan. Sementara itu karakter Xian Lang yang 
diperankan oleh Gong Li, digambarkan sebagai penyihir 
yang sangat kuat. 

Film garapan Niki Caro ini berkisah tentang Hua Mulan, 
putri seorang prajurit terhormat yang mengambil 
langkah berani untuk menggantikan sang ayah yang 
sakit. 

Ia menyamar sebagai seorang pria yang bernama 
Hua Jun. Dalam perjalanannya, ia harus menghadapi 
berbagai rintangan demi membela kehormatan 
keluarganya. 

Film  Mulan  baru ini merupakan bagian dari agenda 
Disney untuk membuat ulang berbagai film animasi 
klasik mereka, terutama yang berasal dari masa kejayaan 
Disney pada tahun 1990-an. Disney sendiri telah 
memulai membuat ulang film animasi mereka sejak 
beberapa tahun lalu seperti film Cinderella,  Beauty and 
the Beast, dan Aladdin. (bp)

Film
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