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perusahaan teh terbesar di 
Indonesia ini? Baca dan simak 
laporannya di rubrik Figure 
Padmanews edisi 40 ini.

Majalah ini juga menurunkan 
wawancara dengan pelukis senior 
Agus Sudarto, yang karya lukisnya 
mengagumkan. Namun demikian 
Agus ternyata juga mengagumi 
karya seniman lain, bahkan 
para seniman muda. Dia menilai 
seniman muda sangat kreatif dan 
inovatif.

Di rubrik Education, kami 
turunkan tulisan tentang SMA 
Kolese Loyola Semarang. Sekolah 
ini tidak hanya memberikan 
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membentuk karakter para siswa 
agar lebih berempati kepada 
sesama.
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Pembaca yang budiman, 

Ada mitos bahwa generasi 
ketiga biasanya menghancurkan 
perusahaan yang sudah 
dibangun oleh generasi pertama 
dan kedua. Tapi benarkah 
demikian? Faktanya tidak semua 
perusahaan mengalami persoalan 
tersebut.

Tong Tji (PT Tong Tji Tea 
Indonesia) adalah salah satu 
perusahaan yang tetap mulus 
dan bertumbuh saat ditangani 
oleh generasi ketiga. Bahkan 
manajemennya bertransformasi 
menjadi seiring dengan 
perkembangan teknologi.

Apa saja kiat kiat Tatang Budiono 
mendidik anak anaknya untuk 
kelangsungan hidup salah satu 

Ada juga laporan berwisata di 
Kepulauan Karimunjawa, dimana 
kita bisa hunting  ikan badut. 
Di sana juga ada bangkai kapal 
selam Nazi Jerman yang hingga 
kini menjadi salah satu spot 
diving berskala internasional.

Kemudian juga bagi para 
penikmat kuliner yang ingin 
bernostalgia, kami turunkan 
laporan tentang toko legendaris, 
Toko Oen Semarang.

Selamat membaca

Z Hendro Setiadji

Pemimpin Umum

Perusahaan di Generasi Ketiga
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Inside

Satuan petugas keamanan (satpam) 
atau security merupakan bagian 
penting dari elemen perusahaan. 

Sebagai garda terdepan pengamanan, 
satpam berkewajiban untuk memberikan 
kenyamanan dan melindungi lingkungan 
yang menjadi tugas dan tanggung 
jawabnya. 

Satpam harus memiliki semangat lebih 
dalam segala suasana. Tak tersurutkan 
oleh pandemi, satpam PT Graha Padma 
Internusa (GPI) menggelar upacara 
peringatan hari ulang tahun (HUT) Ke-76 
Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), 
Selasa (17/8). Upacara dengan standar 
protokol kesehatan ketat dan diikuti 50 
security di DaCon area The Club, Graha 
Padma, dimulai pukul 08.00 hingga selesai.

Bertindak sebagai inspektur upacara Diah 
Ismoyowati, estate manager Graha Padma. 
Bertugas sebagai pengibar bendera 

yaitu personel satpam PT GPI. Suasana tenang selama 
berlangsungnya upacara. Detik-detik pengibaran Sang 
Saka, seluruh peserta mengharu biru. Semua terhanyut 
dalam kekhidmatan. Dalam sambutannya, Diah 
membacakan pidato Gubernur Jawa Tengah pada upacara 
pengibaran bendera Merah Putih peringatan Proklamasi 
Kemerdekaan Ke-76 RI tanggal 17 Agustus 2021.

“Kita semua tahu, Proklamasi Kemerdekaan bukanlah 
ujung perjuangan. Nyatanya, setelah Bung Karno dan 
Bung Hatta membacakan proklamasi, Indonesia masih 
harus berperang melawan agresi militer Belanda, masih 
harus perang membebaskan Irian Barat. Pertempuran 
demi pertempuran masih harus dihadapi bangsa kita. 
Di masa sekarang ini, pertempuran dalam medan dan 
cara yang berbeda juga terus kita alami. Pandemi ini 
benar-benar jadi kaca benggala yang sempurna untuk 
kita menilai diri-sendiri. Di satu sisi, Covid-19 memang 
telah melumpuhkan kita. Tapi di sisi yang lain, ini justru 
menampar kesadaran bahwa perjuangan harus terus kita 
lakukan. Cita-cita kemandirian harus kita wujudkan,“ 
ungkap Diah dalam salah satu kutipan sambutan 
Gubernur Jawa Tengah.

Sandi Kalono, Komandan Satuan Pengaman PT. GPI
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Selalu Ada Semangat 

Upacara menyambut HUT Kemerdekaan RI tak pernah 
absen dilakukan setiap tahun oleh seluruh jajaran 
pimpinan dan karyawan PT GPI. Hanya, dalam dua 
tahun terakhir ini jumlah peserta yang mengikuti 
dibatasi akibat pandemi. Tahun-tahun sebelumnya, 
hampir 200 peserta selalu hadir dalam upacara HUT 
Kemerdekaan RI. Mereka terdiri atas karyawan PT GPI, 
siswa sekolah Karangturi, dan  SMP 31. 

Tahun ini, upacara hanya diwakili oleh 50 anggota 
security dengan durasi yang lebih singkat. Meski 
demikian, semangat menghormati, mensyukuri, 
dan ungkapan terima kasih atas jerih payah para 
pahlawan dan para pendiri bangsa tetap membuncah 
di seluruh jajaran pimpinan dan karyawan PT GPI.

Manajer PT GPI, Diah Ismoyowati mengatakan, 
setiap tahun PT GPI selalu mengadakan upacara 
peringatan kemerdekaan RI. Biasanya para manajer 
saling bergantian menjadi petugas upacara. Tahun 
ini meskipun dengan suasana berbeda, bukan berarti 
mengurangi semangat untuk memperingatinya.

“Kemerdekaan Indonesia penuh 
perjuangan. Untuk mendapatkannya 
dilakukan penuh semangat oleh para 
pahlawan dan kita sekarang harus 
meneruskannya menjadi lebih baik. 
Apalagi di masa pandemi yang situasinya 
serbasusah. Tanpa semangat yang tinggi, 
kita akan mudah putus asa. Karena 
terlalu banyak kendala yang kita hadapi,” 
ungkapnya.

Diah melanjutkan, dirinya berharap dari 
kondisi yang semakin tidak mengenakkan 
untuk semua ini, para security PT GPI 
khususnya, tetap semangat, tetap bisa 
eksis, tetap bekerja dengan baik sesuai 
dengan penerapan aturan dari perusahaan.

“Para security harus tetap menjalankan 
tugas dengan penuh disiplin dan tanggung 
jawab. Tentunya, tak kalah penting kondisi 
kesehatan harus dijaga. Karena kondisi 
pandemi, semua menjadi rentan. Semua 
tahu jika Covid-19 itu membahayakan 
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seluruh masyarakat. Protokol kesehatan 
(prokes) harus tetap dijalankan dan saling 
mengingatkan untuk selalu ingat prokes dan 
prokes lagi,” tandasnya.

Sutopo, pembina satpam PT GPI 
mengungkapkan,  satpam di perusahaan PT GPI 
ada 76 orang, termasuk dirinya selaku pembina. 
Selama ini satpam selalu dipersiapkan dari 
awal. Mulai latihan, persiapan fisik dan mental, 
kesehatan, dan pembagian tugas. Apalagi dalam 
suasana dan kondisi sekarang ini, satpam 
dibutuhkan sekali untuk memantau, berpatroli, 
memberikan pengamanan yang maksimal serta 
dituntut meningkatkan kewaspadaan untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Setiap hari selepas apel pagi, kita selalu 
melakukan kegiatan senam bersama. Hal ini 
sebagai upaya untuk melatih fisik para satpam. 
Kita selalu tekankan para petugas ini agar 
menjaga kesehatan. Senam rutin biasanya 
disertai juga dengan lari berkeliling di area 

Graha Padma. Namun karena masih kondisi pandemi, 
pimpinan menghendaki untuk tidak berkerumun dulu. 
Jadi hanya senam, itu pun diatur sekali,” kata kapten 
purnawirawan TNI dari Kodim Semarang ini.

Tak hanya itu, menurut Sutopo, demi menjaga keamanan 
perusahaan dan area agar selalu terkendali, volume 
patroli para satpam ditambah. 

“Situasi lebih sulit dan rawan, jadi patroli juga ditambah 
dua jam sekali. Mereka muter memantau keadaan,” 
ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan memberikan penambahan 
fasilitas kesehatan untuk para anggota satpam. Setiap 
seminggu dua kali, yaitu Selasa dan Jumat, perusahaan 
memberikan suplemen vitamin kepada seluruh anggota 
satpam. 

Kepala Satpam PT GPI, Sandi Kalono menambahkan, 
90% anggota satpam PT GPI sudah divaksin. “Dari 76 
personel, tinggal lima orang yang belum divaksin karena 
sakit. Mudah-mudahan berikutnya ini segera menyusul,” 
ujarnya. (Sasy) 

Sutopo, Pembina Satuan Pengaman PT. GPI
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Figure

Bayangkanlah ini. Baru pertama kali kenal dan 
langsung diajak sarapan bersama oleh Tatang 
Budiono, pemilik teh Tong Tji. Dengan kalem 

dia kemudian mengambil piring lalu mengelapnya 
dengan tisu. Dia juga mengambil sendok garpu, dan 
juga mengelapnya dengan tisu. Kemudian nasi campur 
bungkus daun pisang itu disajikan di atas piring beserta 
sendok garpu tadi kepada tamunya.

Alih alih menugaskan office boy, Direktur Utama PT 
Tong Tji Tea Indonesia ini melakukan sendiri penyajian 
makanan kepada tamu yang baru berkenalan. Tentu 
saja apa yang dilakukan Tatang memberikan kesan luar 
biasa mendalam bagi tamunya. 

Dan nampaknya adab melayani tamu dengan baik ini 
menular kepada jajaran manajemen maupun kepada 
putera puterinya. Mereka adalah Thomas Tjahajanto, 
Jessica Febrina, Stella Mariss, dan Timothy Dimas, yang 
sekarang aktif mengelola perusahaan.

Dalam sebuah kesempatan sebelum wawancara, 
Stella menawarkan minuman. Ia pun tidak memanggil 
office boy untuk membuatkan teh. Stella keluar ruang 
kantornya, kemudian ke pantry mengambil cangkir, 

mengambil teh celup, menuju dispenser, dan 
menyajikan sendiri teh itu kepada tamunya.

Bagi Tatang, memiliki sikap baik merupakan 
keharusan. “Jika kita bersikap baik terhadap 
siapa pun, maka orang lain akan bersikap 
baik kepada kita. Sebaliknya kalau kita tidak 
baik, orang lain pasti juga tidak baik sama 
kita”, katanya kepada Padmanews, di kantor 
dan pabriknya yang baru di Jalan Raya Tegal-
Pemalang, Kabupaten Tegal, baru baru ini.

Prinsipnya, imbuh dia, bagaimana kita 
menghargai orang lain yang dengan begitu 
orang tersebut akan menghargai kita. “Dengan 
karyawan pun kita harus bersikap baik. Anak-
anak memahami betul sikap ini”, katanya.

Menurut Tatang, jadi orang jangan yang susah. 
“Yang gampang, tapi bukan gampangan. 
Supaya orang lebih suka berhubungan dengan 
kita. Kita ini yang mau diandalkan apa? Sebab 
kalau kita sombong, kan orang tidak mau 
mendekat kepada kita”, tuturnya.
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Sikap Tatang itu ternyata juga banyak memberikan 
dampak positif dalam membangun dan menjalankan 
perusahaan. Manajemen dengan sikap persuasi ternyata 
justru bisa merengkuh karyawan untuk bekerja dengan 
lebih baik. 

“Tentu saja masih ada keterbatasan untuk memenuhi 
keinginan semua karyawan. Tapi paling tidak, kami 
berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sehingga 
ketika perusahaan sedang menghadapi masalah, 
karyawan lebih bisa diajak bicara. Biasanya mereka 
maklum dan memahami situasinya”.

Ditambahkannya, “Kalau lagi susah kita omong, karena 
keterbukaan itu penting. Apalagi ini kan menyangkut 
mangkok nasi bersama. Namun wajar saja kalau masih 
ada satu dua yang belum terpuaskan”. Dari awal 
memegang dan mengembangkan perusahaan, sikap 
persuasi itu teguh dijalankan oleh Tatang.

Menerima Tanggung Jawab

Tatang memulai tanggung jawab 
pengelolaan perusahaan itu ketika 
ayahnya, Tjia Swan Liang, meninggal. 
Ia memutuskan untuk meninggalkan 
kuliahnya di Arsitektur Universitas 
Parahyangan. 

Dia merasa tidak mungkin meminta 
kakaknya, Christine Yuyanti, yang kuliah 
di kedokteran UGM  untuk berhenti dan 
meneruskan usaha orang tua.  Sedangkan 
adiknya, Iking Trisna, juga baru masuk 
kelas 1 SMA. Dan si bungsu Agus Setyono 
juga masih kecil, baru berusia 10 tahun.

Tentu menjadi awal yang tidak mudah 
bagi Tatang untuk memasarkan teh Tong 
Tji (dulu masih menggunakan nama Teh 
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Tjap 2 Burung) di tengah persaingan 
para raksasa teh saat itu. Menegakkan 
dan menjadikan perusahaan agar sehat 
jadi langkah pertama. Kemudian mulai 
memperbaiki pasar teh kering di Tegal, 
Pemalang, Tanjung, Losari, Ketanggungan, 
dan Ciledug.

Saat itu tak mungkin menggunakan 
strategi menurunkan harga, sehingga 
akhirnya Tong Tji lebih berkonsentrasi 
meningkatkan kualitas. Pemasaran pun 
dimassifkan. Selain dukungan Hong Lie, 
istrinya, Tatang juga mendapat bantuan 
andal dari Tan Ping Ho (Josia Soeharto) 
dan Tjan Djie Tiong (Hidayat Kuntjoro). 
Demikian juga semua saudara, ibunya, 
mertua, adik, kakak ikut memberikan 
dukungan.

Sempat juga membagi bagi minuman  teh 
secara gratis di mal-mal dalam rangka 
promosi, Tatang pada akhirnya berpikir itu 
bukan cara yang tepat untuk mengedukasi 

masyarakat minum teh. Ketika mengantar dan menengok 
Thomas yang kuliah di Singapura, Tatang dan  Hong Lie 
melihat warga di sana sangat keranjingan minum bubble 
tea.

Tatang kemudian mulai menjual es teh dalam cup. 
“Banyak yang menertawakan. Mereka bilang, Tang apa 
kamu gak salah? Es teh gelas kok dijual, padahal teh 
produsen lainnya dibagi gratis”, tuturnya. 

Namun Tatang bergeming dengan strategi pemasarannya 
itu. Awalnya sehari cuma lima orang saja yang beli. 
Namun Tong Tji akhirnya bisa meyakinkan konsumen, 
bahwa Tong Tji selalu disajikan dengan gelas baru, gula 
bagus, dan air yang bersih. “Ketika akhirnya Tong Tji laku, 
yang lain akhirnya meniru jualan juga”.

Image kombinasi teh yang enak, berkualitas, dan sehat 
membuat Tong Tji mampu bertahan di harga yang lebih 
tinggi dibandingkan pesaing. Ketika para pesaing menjual 
teh gelas Rp 500, Tong Tji menjual teh Rp 1.500 per gelas. 
Pada saat bersamaan Tong Tji juga mengembangkan dan 
memasarkan kembali teh premiumnya.

Tatang Budiono bersama keluarga
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Persaingan penjualan minuman teh yang sengit, 
membuat Tatang memikirkan inovasi lagi. Lalu 
lahirlah tea bar, yang menjual apa pun yang bisa 
dinikmati bersama teh. Di tea bar ini, Tong Tji 
menjual mendoan, pisang goreng, dan ketela 
goreng. 

Dalam perkembangannya, makan camilan saja 
dianggap tidak cukup. Muncullah tea house, yang 
merupakan restoran yang juga tetap menjual teh. 
Kemudian juga lahir es krim khas Tong Tji. Gerai-
gerai Tong Tji pun kemudian merambah berbagai 
kota besar di seluruh Indonesia.

Diminta Rukun

Tatang merasa bersyukur dengan apa yang sudah 
diperolehnya dan apa yang dicapai oleh Tong Tji 

sebagai sebuah perusahaan. “Saya bersyukur 
karena apa yang sudah diraih Tong Tji sekarang 
sungguh luar biasa”, katanya.

Ia juga menegaskan secara bertahap dia akan 
mundur dari perusahaan, dan menyerahkan 
pengelolaan sepenuhnya kepada putera 
puterinya. “Sebenarnya sekarang pun kalau 
saya lepas, 90 persen mereka sudah bisa. Kita 
tinggal mengingatkan saja hal hal penting yang 
barangkali mereka luput”, tambahnya.

Itulah sebabnya Tatang selalu menekankan 
kepada anak-anaknya agar terus rukun supaya 
sebagai tim bisa semakin mengembangkan 
perusahaan. Dan ia yakin mereka pasti 
bisa. Apalagi ditunjang kemampuan IT, yang 
membuat bekerja lebih efisien dan paperless, 
serta speed yang lebih kencang.

Figure
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Ia juga meyakini bahwa anak-anaknya tidak punya 
kebiasaan hidup bermewah-mewah. Dan itu hal yang 
baik. “Saya malah kadang yang mereka rem. Waktu 
bikin kantor dan pabrik baru ini, mereka selalu 
menanyakan kenapa harus pakai ini, kenapa pakai itu, 
intinya supaya tidak keluar anggaran besar. Padahal 
menurut saya ini untuk mendukung image juga”.

Menurutnya, pabrik otomatis, higienis, SDM terdidik 
dan bersih akan menghasilkan produk yang 
terpercaya. “Memang saya selalu menekankan kami 
bukan memproduksi barang yang murah, tetapi 
produk yang bagus. Jika produknya bagus, mereka 
akan mengulangi konsumsinya”, tuturnya.

Tatang sekarang juga banyak menggunakan 
waktunya untuk kegiatan sosial, aktif di gereja 
untuk penggalangan dana, dan lain lain. Diyakininya 
“tangan Tuhan” lah yang mengantar dirinya ke posisi 
sekarang ini. Ia merasa tenang regenerasi di Tong 
Tji berjalan dengan baik. Tidak hanya mewariskan 
perusahaan dan manajerial yang baik, tetapi juga 
melestarikan adab dan budi pekerti yang baik, kepada 
anak-anaknya maupun sivitas perusahaan lain.

Kebun melati di kawasan pabrik Tong Tji
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Tentu saja itu adalah buah keteladanan 
yang dicontohkan Tatang dalam 
kehidupan sehari-hari.  Dan itulah yang 
dipersaksikan oleh putera puterinya. 
Thomas mengatakan, “Yang perlu dicontoh 
dari Papi adalah bagaimana perlakuannya 
terhadap seseorang, sehingga orang itu 
mau berkorban dan mau berjuang bersama 
membangun perusahaan”.

Model mengajar Papi, tambah Jessica, 
selalu menunjukkan contoh, sehingga kami 
jadi tidak enak sendiri. “Kalau kami malas 
atau tidak mau mengerjakan sesuatu, jadi 
tidak enak, karena Papi sendiri  memberi 
contoh mengerjakan itu. Keteladanan 
ini lebih efektif buat pendidikan kami 
daripada dengan cara marah misalnya”. 

Menurut Stella, Papinya itu selalu memberi 
contoh bagaimana menjadi pemimpin yang 
bisa memberikan solusi kepada bawahan. 
Juga menjadi pemimpin yang care, kepada 

karyawan, keluarga, maupun sesama. “Dia jarang 
marah, juga kepada karyawan. Kalaupun marah, pasti 
karena orangnya atau masalahnya memang sudah 
keterlaluan”, ucapnya.

Dimas merasakan sendiri bagaimana dia dididik oleh 
ayahnya sejak kecil dengan contoh-contoh langsung. 
Dia sendiri waktu itu cuma merasakan seperti 
sedang bermain di perusahaan. Tapi praktik praktik 
menimbang bunga melati, memasukkan data ke buku, 
memperbaiki kemasan ternyata sangat bermanfaat 
ketika ikut menangani langsung perusahaan.

Demikian juga yang dirasakan Josia. Dalam 
pandangannya, Tatang sangat menghargai orang 
lain. “Sedikit sekali bos yang mau mengambilkan 
nasi untuk bawahan. Pak Tatang lain. Kalau pas 
makan makan, dia tak segan mengambilkan nasi atau 
menyiapkan sendok dan garpu. Itu yang saya tiru 
sampai sekarang. Kalau saya mengajak makan orang, 
saya tak segan untuk meladeni. Bahkan kalau kita 
belanja banyak barang di pasar, dia pun tak segan 
ikut membawakan”.  (Bp)

Bersantai bersama keluarga di kantor
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Stage

Film James Bond No Time to Die bakal diputar 
pada 8 Oktober 2021. Film ini menjadi film 
kelima dan terakhir Daniel Craig sebagai 

agen Inggris berkode 007 ini. Sehingga setelah ini 
pencarian siapa aktor yang bakal menggantikan 
Craig harus dilakukan.

Ini sama dengan ketika era Pierce Brosnan 
berakhir. Banyak nama kandidat tampil waktu 
itu. Dan di antara banyak nama itu yang melaju 
hingga jauh dalam audisi adalah Henry Cavill.

Sebenarnya Henry Cavill sudah sangat 
dekat untuk berperan sebagai James Bond, 
menggantikan Pierce Brosnan yang selesai 
setelah film Die Another Day. Namun karena 
sesuatu sebab dia gagal meraih peran itu.

Di antara sekian banyak nama kandidat yang 
muncul, seperti Karl Urban sampai Sam 
Worthington dan Dougray Scott, Cavill yang 
terus maju sampai audisi terakhir. Namun 
pilihan produser akhirnya jatuh kepada Daniel 
Craig untuk membintangi Casino Royale.

Kepada Insider, Cavill mengungkapkan alasan 
dia akhirnya tidak jadi pemeran agen 007. 
“Sutradara Martin Campbell mengatakan, yang 
aku anggap sebagai bentuk perhatiannya, 
bahwa aku itu sedang dalam audisi untuk peran 
James Bond. Jadi seharusnya aku fokus untuk 
menjadi sosok Bond. Dan nampaknya aku 
dianggap terlalu gemuk untuk berperan sebagai 
agen rahasia itu”.

Sutradara Martin Campbell juga menambahkan 
alasan lain. Cavill yang pada waktu itu masih 

berusia 21 tahun dianggap terlalu 
muda untuk peran Bond.

Untunglah Cavill menganggap 
penolakan itu sebagai penyemangat 
bagi dirinya untuk membentuk tubuh 
lebih kekar. Dan terbukti, upaya dan 
disiplin dirinya membuahkan hasil. 
Ia didapuk menjadi Superman dalam 
Man of Steel.

Kini setelah Daniel Craig selesai, 
akankah peluang memerankan 
James Bond bakal bisa diraih Henry 
Cavill? Nampaknya Cavill masih harus 
berjuang melawan beberapa kandidat 
lain.

Ada nama Tom Hardy yang kita ingat 
sebagai pemeran dalam Venom dan 
juga Mad Max terakhir. Namun yang 
sekarang menjadi favorit adalah aktor 
pemain Bridgerton, Regé-Jean Page 
yang berperan sebagai Simon Basset 
atau The Duke of Hastings.

Dua nama itulah yang sekarang ini 
sangat kuat sebagai pilihan penggemar, 
meskipun ada nama nama lain seperti 
Idris Elba, Richard Madden dan lain-
lain. Dan yang jelas pilihan siapa yang 
bakal menjadi James Bond, sangat 
bergantung kepada produser Barbara 
Broccoli. (bp)

Henry Cavill dan 
Peluang Jadi James 
BondHe
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Predikat sekolah besar adalah jika 
mampu  membina perkembangan 
pribadi siswa secara utuh. Membina 

kaum muda menjadi pejuang-pejuang 
pembaharu dunia yang tidak hanya 
berkompeten. Namun juga berhati 
nurani benar, berkepedulian sosial, dan 
berkomitmen dengan menekankan pada 
keunggulan intelektual, budi pekerti luhur, 
humaniora serta kepekaan terhadap 
tanda-tanda zaman.

Sebagai sekolah yang memiliki predikat terbaik di 
Jawa Tengah, SMA Kolese Loyola Semarang terus 
berupaya membina para siswa menjadi pribadi 
utuh dan bermakna bagi sesama manusia. Melalui 
slogan yang dikembangkan, yaitu manajemen  
forming men and women for others, integritas 
pribadi siswa diarahkan pada Kompetensi (ilmu 
pengetahuan), Konsiens (hati nurani),  Kompasion 
(welas asih), dan Komitmen. Nilai-nilai yang lebih 
dikenal dengan istilah 4C ini terus dihidupkan di 
SMA yang memiliki dua jurusan, IPA dan IPS. 
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“Nilai competence atau kompetensi adalah bagaimana 
mengembangkan intelektual siswa semaksimal 
mungkin. Kita ini punya akal budi, punya anugerah otak 
untuk berkembang, karena itu harus diasah,” ujarnya.

Pengetahuan, kata Romo Vico, tidak hanya dari para 
guru. Tapi bagaimana pengetahuan itu bisa didapatkan 
dari kegiatan-kegiatan humaniora atau kegiatan 
kepanitiaan. 

“Misalnya, panitia kan harus membuat anggaran karena 
harus tahu pemasukan dan pengeluaran, kredit/debit, 
itu dari guru Ekonomi. Lalu cara membuat laporan yang 
baik, tata bahasa proposal, mengenai latar belakang, 
itu dari guru Bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana 
cara bernegosiasi dengan pihak ketiga. Lalu merancang 
sebuah acara, mulai dari persiapan dan seterusnya, 
ini adalah soal kepala atau kompetensi. Nah, 
keterampilan-keterampilan inilah yang bisa didapat 
dan lahir dari mata pelajaran-mata pelajaran yang 
ada,” paparnya.  

Jika anak-anak selama tiga tahun terlatih berorganisasi 
dan kepanitiaan, kata Romo Vico, sense-nya menjadi 
pemimpin akan cukup baik.

Sebab, mereka terbiasa berjuang menyiapkan 
kegiatan, rapat hingga tengah malam, beda pendapat 
dalam sebuah diskusi, selisih paham  hingga menemui 
banyak permasalahan yang muncul dan harus bisa 
diselesaikan.

“Latihan-latihan kecil seperti ini sebenarnya agar anak 
bisa terampil menjadi leader. Termasuk di dalamnya 
melatih meningkatkan kepercayaan diri dan mengatasi 
rasa malu,” ujarnya.

Romo Antonius Vico Christiawan SJ 
MHum, kepala sekolah SMA Kolese 
Loyola mengatakan, para Jesuit termasuk 
dirinya terus mengimplementasikan atau 
menerapkan nilai-nilai para pendiri Loyola 
tersebut. Jesuit adalah anggota Serikat 
Yesus, yaitu sebuah ordo religious dalam 
Gereja Katolik yang beranggotakan sekitar 
19 ribu orang (laki-laki) yang tersebar di 6 
benua dan 124 negara di berbagai penjuru 
dunia. Anggota Serikat Yesus ini terdiri 
dari para imam, bruder ataupun skolastik 
(frater) yang sedang belajar dalam proses 
pendidikan imam.

“Kami juga memiliki buku panduan 
bagaimana cara bertindak di sebuah 
lembaga pendidikan. Ada dua buku 
yang menjadi babon sekolah kami. 
Salah satunya buku biru cara bertindak 
para pendidik, mulai rektor, kepala 
sekolah, siswa, para pendidik, para 
tenaga kependidikan, dan orang tua. 
Semua ada di buku itu. Sebagai contoh, 
bagaimana kepala sekolah bertugas 
untuk memastikan pendidikan di sekolah 
ini berjalan dengan baik menurut nilai-
nilai yang sudah ditetapkan, yaitu 4C,” 
ungkap pria 44 tahun ini saat ditemui di 
SMA Kolese Loyola Jl Karanganyar No 37 
Semarang.

Lebih lanjut Romo Vico, begitu ia biasa 
disapa, menguraikan satu per satu nilai-
nilai yang menjadi dasar pengembangan 
siswa di Loyola, yaitu Competence, 
Consience, Compassion, dan Commitment.

Romo Antonius Vico Christiawan SJ MHum, Kepala Sekolah SMA Kolese Loyola Semarang
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Keterampilan-keterampilan ini biasanya didapat di 
kelas 10. Di mana siswa dalam proses pengaderan 
atau sedang dikader. Mereka belajar untuk ngenger 
atau magang kerja, mencicipi kerasnya dunia kerja 
orang tua. Dengan demikian, anak bisa merasakan 
bahwa begitu berat orang tua mencari nafkah untuk 
membayar uang sekolah. Anak-anak diajari untuk 
menghargai jerih payah orang tuanya. 

Hasil dari pengaderan itu, di kelas 10 biasanya 
mereka menjadi wakil anggota. Kemudian di kelas 11 
sudah menjadi kepala atau koordinator-koordinator 
dan wakil ketua. Kelas 12 sebagai mentor, karena 
sudah berpengalaman di kantor.  

Dari kompeten menuju Consience atau soal hati 
nurani. Mengasah hati nurani siswa agar menjadi 
pribadi yang peka pada keadaan. “Kalau kata 
Aristoteles, hidup yang tidak dimanfaatkan itu 

adalah hidup yang tidak berguna. Jadi, kita 
mengajarkan bagaimana memaknai hidup 
melalui refleksi. Siswa diajari peka pada 
perasaan. Caranya, di akhir pembelajaran 
siswa melakukan pemeriksaan selama 
lima menit. Guru memandu siswa untuk 
mengemukakan perasaannya, seharian ini 
apa yang dilakukan, apa yang dirasakan 
(sedih, senang, marah), apa yang paling 
dominan dilakukan di sekolah. Tulisan-
tulisan itu dibuat dan dikumpulkan ke wali 
kelas, lalu dibacakan. Memang berat, karena 
itu dilakukan setiap hari dan selama tiga 
tahun. Wali kelas atau pamong berperan 
memonitoring. Di akhir Sabtu, catatan dari 
Senin hingga Jumat dibuat kesimpulan, 
dibuat judul dan disampaikan kepada Tuhan. 

Education

Gamelan Soepra salah satu kegiatan ekstrakurikuler 
andalan SMA Kolese Loyola Semarang
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Menuliskan perasaan atau pengalaman-pengalaman 
harian yang melibatkan rasa afeksi inilah yang bertujuan 
menyapa batiniah anak-anak yang sering terlewatkan. 
Dengan disapa maka batin menjadi tidak bergejolak,” 
beber Romo Vico. 

Selanjutnya, Compassions (welas asih). Berbelarasa itu 
bukan sekadar simpati dan empati, tapi juga action/
bertindak. Konkretnya, menyumbang. Mengasah hati 
dengan membantu anak-anak yang kurang mampu, anak-
anak disabilitas, panti asuhan, dan panti jompo. Biasanya 
sekolah akan mengundang mereka atau lewat zoom untuk 
bercerita atau menyampaikan perjuangan hidupnya. 

Dari mendengarkan cerita tersebut, anak-anak akan 
tersentuh hatinya, lalu bergerak untuk melakukan sesuatu 
agar bisa membantu atau memberikan sumbangan, 
tentunya sesuai dengan skala anak.  Meski demikian, wali 
kelas selalu mengingatkan agar anak-anak membantu 
di lingkup terdekat lebih dahulu, yaitu teman sekolah 
apakah masih ada yang kekurangan atau tidak.

Terakhir Komitmen untuk tetap berbuat baik. Komitmen 
untuk tetap unggul di akademik. Meskipun memiliki 
kegiatan banyak, nilai akademik jangan sampai turun. 
Komitmen untuk mengelola waktu, komitmen untuk terus 
unggul dalam hal intelektual, pengembangan diri, dan 

Education

terus menerus mengasah talenta-talenta 
yang ada. 

Ngemong Anak Muda

Hingga saat ini SMA Kolese Loyola tetap 
besar dan terus mampu mempertahankan 
predikat sebagai sekolah terbaik di 
Jawa Tengah. Bahkan sekolah yang telah 
meluluskan banyak alumnus sukses ini 
terus mampu meningkatkan kualitasnya 
di tengah-tengah masa sulit pandemi. 

“Kunci sekolah bisa laris sebenarnya 
cukup sederhana, anak-anak di-openi 
(diperhatikan). Para guru dan karyawan 
di sekolah mana pun dengan jumlah 
murid berapa pun, kalau muridnya benar-
benar diperhatikan dan ditemani, tidak 
hanya knowledge-nya (pelajaran), tapi 
juga nilai-nilai kehidupan serta diberi 
pengertian, maka tidak akan kekurangan 
siswa. Karena itu kesaksian. Murid akan 
merasakan, ‘aku di sekolah ini dekat 
dengan guruku. Kalau salah ya dipanggil, 

Kampus SMA Kolese Loyola Semarang
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diajari’. Guru atau pamong bisa jadi teman dan tidak 
ada jarak,” ungkapnya.

Selain itu, setiap siswa diberi tempat atau panggung. 
Karena setiap siswa pasti memiliki prestasi dan 
tidak harus juara kelas. Prestasi bisa juara apa 
pun. Menjadi ketua panitia itu juga prestasi, karena 
memiliki kelebihan dalam hal mengoordinir, prestasi 
bermain musik, menggambar, olah raga, dan lainnya.

“Di situlah kekuatan sekolah apa pun mereknya. 
Yang namanya guru ya jadilah guru yang momong 
anak-anak yang dititipkaan oleh orang tuanya. Kalau 
bahasa rohaninya dititipkan Tuhan untuk dirawat di 
masa remajanya,” ungkap Romo Vico.

Hal penting lainnya adalah menyinergikan 
alumni dengan sekolah. Menurut Romo 
Vico, sekolah tidak akan berkembang 
tanpa peran alumni. Alumni itu dari 
berbagai macam lintas ilmu. Karena itu, 
sekolah harus punya database alumni. 
Sekolah harus tetap menyediakan ruang-
ruang alumni agar bisa kembali. Karena 
bagaimana pun alumni punya peran 
besar mengembangkan sekolah. Alumni 
merupakan tokoh siswa yang sukses 
belajar selama tiga tahun hingga lulus 
dan bisa menjadi role model. 
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Jika hubungan antara alumni dan sekolah 
terjalin secara baik, akan sangat membantu. 
Alumni pasti akan menyumbangkan sesuatu 
untuk almamaternya.

Dan dalam rangka membangun jejaring para 
alumni, Romo Vico mengusulkan ke yayasan 
terkait ada kerja sama siswa antarkolese atau 

sekolah di Asia Pasific meskipun hanya virtual. Hal ini 
sebagai salah satu membangun kebanggaan sebagai 
alumni Loyola. Di mana, ada jaringan alumni dari 
berbagai kota dan negara, sehingga anak-anak tidak 
hanya terikat di sekolah tersebut, tetapi juga secara 
internasional atau dunia. (Sasy)

Aneka kegiatan di SMA Kolese Loyola Semarang
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Pandemi tak menyurutkan PT Graha Padma Internusa 
(GPI) untuk kembali menyalurkan bantuan kepada 
warga masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 

1442 H. Aksi pembagian bantuan yang ditujukan di 
wilayah Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Tugu, 
Kota Semarang tersebut tepatnya di Desa Jerakah, Desa 
Krapyak, dan Desa Tambakharjo.

Diah Ismoyowati, selaku Estate Manager Graha Padma 
mengatakan, sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan 
sekitar, pihaknya berupaya untuk terus membantu warga 
masyarakat dengan berbagi berkah. Kali ini, 481 paket 
sembako disalurkan. 

“Kita peduli dengan lingkungan, karena itu kita 
mencoba untuk terus berbagi meski masa pandemi. 
Kita mengutamakan lingkungan yang ada di sekitar 
Perumahan Graha Padma. Di mana ada dua kecamatan 
yang paling dekat dengan kita yang diprioritaskan, yaitu 
Desa Jerakah (Kecamatan Tugu) serta Desa Krapyak dan 

Desa Tambakharjo (Kecamatan Semarang 
Barat). Apalagi, sebagian besar tenaga 
kerja kita juga berasal dari tiga daerah 
tersebut,” ungkap Diah saat berbincang di 
The Club Graha Padma, Tambakharjo, Kota 
Semarang, Senin (10/5), sebelum bersama 
tim PT GPI berangkat menuju lokasi untuk 
menyerahkan bantuan.

Menurutnya, di masa sulit pandemi ini PT 
GPI sudah tiga kali berbagi kepada warga 
masyarakat sekitar. 

“Sebelum pandemi pun, sebenarnya kita 
sudah sering melakukan. Biasanya bantuan 
yang kita berikan dengan cara semacam 
mengadakan bazar membuka stan di Graha 
Padma, kemudian membagikan kupon 
kepada warga untuk menebus sembako 
dari harga Rp 80.000 hanya dibayar Rp 
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15.000. Untuk menebus kupon, mereka datang ke lokasi 
bazar. Dulu, kami bisa menyediakan hingga 800 paket. 
Namun karena saat ini kondisi belum memungkinkan 
untuk mengadakan bazar, maka kita memberikannya 
secara simbolis dengan turun langsung ke lokasi. Kali ini 
ada 481 paket yang kita bagikan, perinciannya 100 paket 
di Desa Jerakah, 100 paket di Desa Krapyak, 240 paket di 
Desa Tambakharjo, dan 41 paket untuk para perangkat,” 
beber alumnus Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Adapun isinya, lanjut dia, gula, minyak goreng, mi instan, 
sirup, teh, kopi, dan biskuit.

Dimulai dari lokasi pertama, kurang lebih pukul 11.00, tim 
dari PT GPI yang diketuai oleh Diah menuju ke Kecamatan 
Tugu. Sampai di tujuan, tim disambut oleh Camat Tugu, 
Moch Imron SH MH. Selanjutnya, secara simbolis Diah 
memberikan paket sembako kepada Moch Imron dan dua 
perwakilan warga. Penyerahan bantuan dari Graha Padma 
tersebut berbarengan saat pelaksanaan bazar usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diadakan oleh 
Kecamatan Tugu di halaman kantor.

Usai penyerahan paket bantuan secara simbolis, Moch 
Imron mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
kepada PT GPI.

“Atas nama Camat Tugu, saya menyampaikan banyak 
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada Graha Padma. Di mana, dalam setiap momen 
selalu berpartisipasi memperhatikan warga yang ada 

Kecamatan Tugu. Di saat pendemi Covid-19 
ini, beberapa bantuan sebelumnya juga 
sudah kita terima. Dan, saat sekarang ini 
dalam rangka meringankan beban warga 
masyarakat, khususnya menjelang Idul 
Fitri, PT GPI kembali memberikan sembako. 
Dengan bantuan yang diterima ini, warga 
paham betul tentang Graha Padma dan 
ikut mendoakan semoga usaha dari Graha 
Padma selalu berkembang dan maju,” kata 
Moch Imron.

Menurut Camat yang juga Ketua Majelis 
Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila 
Kota Semarang periode 2019-2023 itu, 
di Kecamatan Tugu ada tujuh kelurahan 
dan secara kewilayahan yang berdekatan 
dengan Graha Padma adalah Tugurejo dan 
Jerakah.  

Karena itu, Moch Imron berharap sinergitas 
yang sudah terbangun ini bisa terus 
dilaksanakan dan berkesinambungan. 

“Saya sendiri sebagai aparat yang 
ditugaskan oleh Pak Wali Kota di Kecamatan 
Tugu, akan mendukung dan memberikan 
pelayanan yang all out dan optimal 
kepada Graha Padma, sehingga kita bisa 
melaksanakan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat secara bersama-sama,” 
harapnya.

Persiapan distrbusi bantuan di Dacon PT. GPI
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Sebagai salah satu contoh, bazar UMKM satu hari yang diadakan 
oleh pihak kecamatan dengan peserta dari tujuh kelurahan saat 
itu. Masing-masing kelurahan menampilkan, mempromosikan, 
dan mengikutkan tiga UMKM-nya dengan berbagai hasil 
produksi. 

Moch Imron menjelaskan, untuk pendistribusian bantuan, 
mengingat situasi pandemi, ada dua metode pembagian. 
Pertama, warga menebus 50% dari harga yang dibagikan 
melalui kupon. Dari 450 warga yang diberi kupon, diatur saat 
pengambilan. Setiap 1,5 jam sekali dibagi bergelombang, 
sehingga tidak ada kerumunan. Jika ada kerumunan langsung 
disibak oleh petugas yang berjaga. Protokol kesehatan juga 
menjadi prioritas.

Kedua, pembagian bantuan sosial yang terkena dampak bencana 
dibagikan gratis. Untuk Kelurahan Tugurejo, yang diundang ke 
kecamatan 40 orang, sedangkan kelurahan lain diserahkan oleh 
masing-masing kelurahan kepada warganya yang terdampak.  

“Semua mesti waspada menjaga diri 
sendiri agar selalu sehat dan tentunya 
berdoa dijauhkan dari Covid-19,” 
tandasnya.

Sudah Rutinitas

Bergerak ke lokasi kedua, sekitar pukul 
12.00 tim PT GPI menuju Kelurahan 
Tambakharjo. Tim disambut oleh Lurah 
Tambakharjo bersama perangkat dan 
10 perwakilan warga yang menerima 
bantuan secara simbolis. 

Di Kelurahan Tambakharjo sendiri ada 
tiga RW terdiri atas 13 RT, sedangkan 
untuk lingkungan Graha Padma ada tiga 
RW dengan tujuh RT.

Suasana penyerahan bantuan
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Warsito, Lurah Tambakharjo mengucapkan terima 
kasih kepada PT GPI.

“Kami mewakili warga Kelurahan Tambakharjo 
merespons sekali atas kepedulian PT GPI Semarang 
yang telah memberikan bantuan sembako kepada 
masyarakat Tambakharjo. Ini bukan bantuan kali 
pertama, melainkan sudah berkelanjutan atau 
rutinitas,” katanya.

Menurut pria 56 tahun ini, setiap tahun selalu ada 
atensi untuk Kelurahan Tambakharjo. 

“Seperti halnya kali ini, warga sangat berterima 
kasih atas sembako yang telah diterima. Mudah-
mudahan bantuan ini bisa barokah dan PT 
GPI selalu sukses dan memperhatikan warga 
lingkungan sekitar tempat tinggal,” ungkap dia.

Warsito berharap ke depan jalinan persaudaraan 
atau bina lingkungan ini bisa berjalan baik. Antara 
pihak PT GPI dan warga lingkungan bisa saling 
bekerja sama.

Sementara pendistribusian bantuan, karena 
masih pandemi Covid-19 maka untuk mencegah 
kerumunan, ada petugas mitra kelurahan bersama 
perangkat langsung mendatangi ke rumah-rumah 
warga. Hal itu untuk menghindari kerumunan, 
sehingga protokol kesehatan tetap terjaga. Apalagi 
sudah ada data penerima atau warga paling tidak 
mampu agar diprioritaskan. 

Senada yang disampaikan oleh Camat Tugu dan 
Lurah Tambakharjo, di lokasi ketiga penerima 
bantuan, Lurah Krapyak Hendro Wahono mengaku 
sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan 
oleh PT GPI.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dari PT 
GPI memberikan 100 paket sembako kepada 
masyarakat, terutama yang kurang mampu. Saat 
ini masih pandemi corona, banyak masyarakat 
yang sangat membutuhkan. Saya berharap ke 
depan silaturahmi ini kita lanjutkan. Dan, tentunya 
atas nama warga masyarakat Krapyak, saya 
berterima kasih sekali kepada PT GPI. Semoga PT 
GPI tetap jaya dan lancar,” ungkap pria kelahiran 
1964 tersebut. 

Di wilayah Kelurahan Krapyak, ada sembilan RW 
dengan 48 RT. Hingga saat ini, bantuan-bantuan 

lain memang belum merata, sedangkan angka 
kemiskinan masih 50%.

Sangat Membantu

Aksi bina sosial bagi warga masyarakat  di masa 
pandemi dan saat terdampak bencana, memang 
sangat membantu dan memberikan arti tersendiri. 
Paling tidak, beban masyarakat sedikit berkurang. 
Dalam hal ini PT GPI Semarang terus berupaya agar 
bisa meringankan warga dari segi pemenuhan 
kebutuhan pangan. 

Sri Suswanti (46), warga Jerakah RT 04 RW 03, yang 
mewakili penerima bantuan mengaku pembagian 
sembako ini sangat membantu. Dia yang sudah 
vakum enam bulan dari pekerjaan akibat pandemi 
ini, begitu merasakan dampaknya. 

“Dengan adanya bantuan ini, beban menjadi 
berkurang,” ujar ibu dari dua anak yang masing-
masing masih kuliah dan bersekolah SMA. 

Hal sama dirasakan oleh Alfianti (51). Warga Jerakah 
RT 01 RW 02 yang berjualan lontong ini sangat 
bersyukur bisa menerima bantuan sembako dari 
PT GPI.

“Anak saya dua dan suami sudah meninggal. 
Terima kasih kepada Graha Padma, bantuan ini 
cukup membantu,” ujar Alfiati.

Begitu pula dengan Fatimah (35), penerima bantuan 
lainnya yang berasal dari Desa Tambakharjo. Ibu 
satu anak yang bekerja di Graha Padma sebagai 
cleaning service (CS) tersebut berterima kasih 
sekali kepada PT GPI. 

Sementara itu, salah satu Ketua PKK RW 02 
Krapyak, Maya (51) berharap semoga bantuan bisa 
berkesinambungan dan menjadi berkah bersama. 

“Di RW 02 Krapyak ada empat RT dengan jumlah 60 
KK. Dengan adanya pembagian sembako ini, kami 
sangat berterima kasih. Semoga Covid-19 segera 
berlalu,” tandasnya. (Sasy)
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What About Sharing - 190 x 320 cm - oil on canvas (3 panel)
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Sowan di Jl Puspowarno X/7 Semarang, tim 
redaksi Padmanews disambut hangat oleh 
sang empunya kediaman. Ia adalah salah satu 

pelukis Indonesia, Agus Sudarto. “Kita ini sudah 
janjian setahun yang lalu ya, tapi baru sekarang 
bisa berjumpa,” sapanya sembari tertawa dan 
mempersilakan kami duduk. 

Ruang tamu khas seorang seniman. Ada patung, 
topeng-topeng berukuran sedang yang dipasang 
berjejer, aksesori unik, meja kursi jati antik, dan 
tak ketinggalan enam lukisan berukuran besar 
menghiasi dinding ruangan. 

“Lukisan-lukisan yang ada di ruangan ini tidak 
semua karya saya lho,” ujarnya, sambil menunjuk 
salah satu karyanya yaitu tokoh Yasser Arafat yang 
berukuran paling besar dan menonjol di antara lima 
lukisan lainnya. 

“Di era sekitar tahun 2000 sampai dengan 2006, 
saya pernah melukis tokoh-tokoh legendaris dan 
karismatik, di antaranya Bung Karno, Mahatma 
Gandi, Dalai Lama, Nelson Mandela, Mother Teresa, 
Lady Di, Fidel Castro dan lain-lain. Semua adalah 
tokoh yang saya kagumi,” ungkap pria kelahiran 
Purwodadi, 17 Agustus 1945 ini. 

Agus lalu beralih menunjukkan lukisan lainnya karya 
kawan-kawan seniman, salah satunya yang dibuat 
oleh AS Kurnia dan Putut Wahyu Widodo (alm). 
“Saya senang dengan karya karya tersebut dan saya 
bisa merasakan dan menikmati lukisan dan karya 
seniman lain”.

Agus bahkan sering mengagumi seniman-seniman 
lain, baik yang senior maupun karya para seniman 
muda yang kreatif. “Menurut saya, seniman-seniman 
muda sekarang lebih inovatif, tidak monoton. 
Mereka lebih banyak referensi untuk berkesenian.

Menurut dia, perkembangan zaman atau teknologi 
lebih memudahkan segalanya untuk mengejar 
tahapan tahapan ke depan, yang tidak dimiliki masa-
masa dirinya dulu. “Saya yakin kita akan sampai juga 
seperti di negara maju, seperti Amerika, China, dan 
Eropa walaupun kita tidak perlu menjadikan mereka 
tolok ukur bagi seni rupa kita. Yang penting jangan 
melupakan akar budaya yang kita miliki,” tuturnya.

Satu-satu, ia mengurai cerita dibalik lukisan-
lukisan itu dengan runtut, hingga mengapa dirinya 
memajang di ruang utama rumahnya. 

Sebuah sikap yang menunjukkan bahwa Agus 
Sudarto merupakan sosok rendah hati yang masih 
mau mengakui dan menghargai karya kawan-kawan 
seniman lainnya. Meski, ia telah memiliki nama 
besar dan mendunia.

Menggunakan Hati

Lukisan-lukisan Agus Sudarto memang memiliki 
pesona istimewa. Khalayak bakal terkesima dengan 
pancaran yang ada di dalamnya. Ada ruh yang bisa 
dirasakan, ada bobot, dan ada kesakralan yang 
seolah menyelubungi  goresan-goresan tangannya. 
Sudah banyak orang yang mengakui akan hal itu, 
khususnya mereka para penikmat seni sejati. 
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Lalu, bagaimana cara Agus mampu membuat 
karyanya bisa menjadi sedemikian rupa?

“”Saya melukis mengalir saja. Jujur dengan 
keinginan dan imajinasi saya, yang ada di hati 
saya. Yang sangat diperlukan bagi seniman adalah 
semangat atau mood, karena kalau gak pas mood 
juga gak akan jadi karya yang diinginkan”. Dia 
berpikir semua seniman merasakan hal yang sama 
seperti dirinya. Selama melukis, otak tak pernah 
berhenti untuk berimajinasi.

Pesan buat seniman-seniman muda adalah, “Tutup 
telinga saat mulai melukis, dan buka telinga saat 
mendapatkan masukan atau kritikan dari siapa pun. 
Baik dari pengamat seni, kurator, dan lain lain”.

“Walau kadang sangat menyakitkan, tapi kita perlu 
dengar. Anggap saja itu cambuk semangat untuk 
berusaha lebih maju dan lebih kreatif”, papar pria 
yang mengaku tidak pernah menyelesaikan studinya 
di ASRI Jogja (sekarang berubah menjadi Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta - Red) ini.

Agus juga mengungkapkan, sejujurnya ia melukis 
dengan paradigma lama. Dari imajinasi ke kanvas 
melalui tahapan tahapan sketsa dulu secara langsung. 
“Seperti saat saat saya di ASRI Jogja dulu ada pelajaran 
sketsa, gambar bentuk, melukis model, ornamen, 
di samping pelajaran pelajaran lain seperti sejarah 
seninya, pengetahuan bahan dan warna, dan lain lain”.

Berbicara mengenai harus berapa lama lukisan-
lukisan yang dibuat agar menjadi berbobot dan penuh 
makna, Agus menjawab baginya dalam hal waktu 
tidak ada patokan. Semua bergantung pada hati dan 
mood. “Satu lukisan bisa memakan waktu berhari-hari, 
berbulan-bulan. Semua tergantung pada kondisi hati 
saya,” jelas Agus.
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Di ruang galeri yang berada di belakang, di situlah tempat di mana 
Agus Sudarto menghabiskan waktu untuk melukis. Di sana, tampak ada 
beberapa lukisan. “Lukisan-lukisan ini ada yang tinggal finishing dan ada 
yang  masih memerlukan sentuhan di sana-sini,” ujarnya.

Agus lantas menunjuk salah satu lukisan sosok wanita bersanggul yang 
sedang duduk anggun, mengenakan busana pengantin Jawa lengkap 
memamerkan senyum manisnya. Ia menjelaskan, lukisan berdimensi 108 
x 94 cm itu dibuatnya pada 2003.  

“Ini saya beri judul ‘Manggarwangi’. Saya ambil dari nama anak perempuan 
saya, Arla Manggarwangi. Karena yang saya lukis ini memang anak 
saya. Sudah beberapa kali lukisan ini dipamerkan, seperti di pameran 
“Manifesto 2018” dan “The Future of History” Biennale Jawa Tengah 2018. 
Lukisan ini saya buat singkat, hanya 28 hari. Saat membuatnya, saya 
sedang semangat-semangatnya. Lukisan ini jadi satu satunya koleksi 
pribadi saya”.

Agus menunjukkan lagi dua lukisan lainnya yang masih dalam tahap 
penyelesaian, yaitu Laksamana Cheng Ho dan empat wayang golek.

Kemudian, satu yang sudah jadi 
yaitu lukisan wanita yang sedang 
menari lengkap dengan mengenakan 
busana tari Jawa, Bedaya Ketawang.

Nguri-Uri Budaya

Melalui lukisan, Agus selalu 
menyelipkan isi dan pesan tersirat 
yang ingin disampaikan. Bukan 
sekadar mengada-ada, Agus 
mengakui jika dirinya sangat 
mencintai kebudayaan Nusantara. Ia 
juga mendalami budaya Jawa.

Ia menyukai gamelan, tari-tarian, 
wayang, dan segala hal yang 
berhubungan dengan budaya.  
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Ia ingin budaya-budaya itu tetap terjaga dengan 
baik. Itulah mengapa di banyak lukisannya, Agus 
selalu mengangkat seni dan budaya, khususnya 
wayang sebagai ciri khas. Karena ia memang 
menyukai dan menikmati dunia pewayangan. 
Bahkan, ia pernah belajar menari Jawa dan kursus 
mendalang selama dua tahun, hingga memiliki 
gamelan dan wayang kulit sendiri. Bahkan Agus 
juga pernah mengadakan dan mementaskan 
pertunjukan wayang kulit juga.

“Budaya harus kita uri-uri atau dijaga. Jangan 
sampai terkikis. Karena ini adalah aset yang 
sangat berharga. Bagi saya, salah satu cara 
menjaga itu adalah dengan membuat karya 
tanpa harus kehilangan kenusantaraan kita. 
Saya bisa menari Jawa, jadi tahu cara berdiri dan 
kakinya harus bagaimana. Begitu pun dengan 
musik gamelan. Gamelan Bali, Sunda saya suka 
semuanya. Saya juga suka mendalang dan 
pernah belajar ndalang. Semua tentang wayang 
dan istilah-istilahnya, saya hafal. Dari sabetan, 
cerita Pandawa, Kurawa, dan lain-lain, saya cukup 
menguasai.  Dari situ pula awal mula saya melukis 
wayang sebagai objek lukisan, khususnya wayang 
golek. Saya juga selalu menyelipkan isi dan pesan 
tersirat yang ingin disampaikan” kata ayah dari 
dua putra dan satu putri ini menjelaskan. 

Agus menceritakan, kali pertama atau tepatnya 
pada 1986, awal mula dirinya melukis wayang. 
Waktu itu, yang dilukis adalah wayang kulit di 
atas kanvas. Agus memberinya nama “Bhagawad 

Gita”, bercerita mengenai perjalanan Begawan Kresna 
yang memberikan wejangan kepada Arjuna menjelang 
perang Bharatayuddha. Lukisan tersebut sukses mendapat 
perhatian saat dipamerkan di Mon Decor, Jakarta. 

Lukisan-lukisan itu antara lain berjudul “Lumpang Kencono 
I”. Lukisan yang dibuat pada 2012 tersebut  berisi gambar 
lima tokoh berwujud wayang golek dan seorang ibu yang 
sedang memegang lumpang. 

Menurutnya, lukisan itu secara khusus memiliki makna 
mendalam, yaitu mengenai regenerasi atau tongkat 
estafet yang diserahkan oleh seorang ibu kepada anak-
anaknya. Ibu menyerahkan lumpang kencana atau 
usahanya agar diteruskan oleh anak-anaknya, dengan tetap 
mengedepankan bahwa keluarga nomor satu dan harus 
dijaga.     

Kemudian karya berjudul “Mirror”, menggambarkan 
tokoh wayang golek China yang membawa cermin, dan di 
depannya wayang golek Sunda yang sedang menari diiringi 
orkestra China, yang mencoba menyindir secara satir 
tentang perkembangan seni di Indonesia.

Saat itu perkembangan seni di China benar benar hebat. 
Saat saat senimannya melepaskan diri dari kekangan 
kekangan dari pemerintah sebelumnya. Walaupun begitu 
maju senirupa mereka, tapi tetap tidak melepaskan budaya 
dan tradisi yang mereka miliki. “Ini perlu acungan jempol”.

Kemudian, karya Agus yang dibuat pada 2017 dengan nama 
“Unity in Diversity” atau “ Kesatuan dalam Keberagaman”.  
Lukisan ini menceritakan tentang indahnya keberagaman 
yang dimiliki Indonesia yang diwakili oleh tiga tokoh dari 
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berbagai latar belakang, yaitu barongsai dari China, wayang dari 
Jawa, dan barong dari Bali.

”Menurut hemat saya perbedaan ras atau latar belakang, 
kepercayaan, budaya, dan atribut atribut lain tidaklah 
menghalangi kita sebagai seniman untuk berkarya yang sifatnya 
universal tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya itu sendiri”, 
tuturnya.

Lalu, ada “Bedaya Ketawang”, “Terpesona”, “Kolaborasi Budaya”, 
dan satu lagi yang unik, karya Agus yang bisa dinikmati di dalam 
air, yaitu “Mermaid”. Lukisan putri duyung yang dijadikan sebagai 
desain gambar di lantai dasar kolam renang di salah satu hotel 
berbintang 5, Hotel Tentrem Semarang. 

Menjaga Api

Sebelum menekuni dunia lukis seutuhnya pada 2003, Agus 
Sudarto bekerja di salah satu perusahaan percetakan swasta 

ternama Jawa Tengah di Kota Semarang. 
Ia dipercaya memegang jabatan sebagai 
direktur operasional. 

Bisa berada si puncak karier, Agus mengaku 
dirinya dulu bukan siapa-siapa dan tidak 
memiliki apa pun.

Lika-liku ia lalui. Perlahan ia mulai 
mengusai pekerjaan di percetakan. Hingga 
perjuangan panjang dengan banyak cerita 
dan peristiwa mengantarkannya ke posisi 
yang cukup diimpikan oleh banyak orang. 
Meski demikian, jiwa lain Agus di dunia 
lukis tidak pernah hilang. Setelah berada 
di zona nyaman, Agus tetap “menjaga api” 
tersebut. Marwahnya sebagai seorang 
seniman tetap tumbuh, tanpa kehilangan 
dedikasi dalam pekerjaannya. 

Baginya berada di puncak karir dengan 
jabatan yang cukup tinggi merupakan 
bonus, dan memberikan warna tersendiri 
dalam perjalanan hidupnya yang tidak 
bisa terlupakan. “Saya merasa harus 
mengucapkan terima kasih kepada Bapak 
Ir Budi Santoso”.

Namun kemudian dengan segala 
pertimbangan, akhirnya pada tahun 2003 
ia mengundurkan diri meninggalkan zona 
nyaman itu. “Saya tinggalkan karena 
panggilan jiwa nurani kembali kepada 
keinginan menghabiskan sisa sisa waktu 
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dalam berkesenian, khususnya seni rupa”, ucapnya. Walaupun 
awalnya pernah merasa terlambat saat itu di usia 58 tahun, 
tetapi dirinya tidak mau menjadi telat dan tidak ingin meredup

Adapun sejumlah pameran yang sudah diikutinya, antara 
lain The Jakarta International Fine Arts Exhibition di Jakarta 
(1994), pameran bersama “Figuratif” di Andy’s Gallery Jakarta 
(1995), The Asian Art Award 1995 Exhibition, pameran bersama 
dengan seniman-seniman Jepang di Kyoto (1996),  pameran 
tunggal di Amsterdam didampingi Frans Euckelanes, guru 
seni rupa dari Belanda (2006),  dan Shanghai Art Fair di China 
(2007), juga di London. 

Seniman Muda

Agus berpesan buat seniman-seniman yang tinggal di luar 
jalur “peta seni” seperti Jakarta, Bandung, Jogja, dan Bali, 
adalah sangat tidak mudah untuk cepat berkembang dan 
dikenal dalam dunianya. Baik itu seniman seni rupa, musik, 
teater, tari, dan lain lain.

Wadah dan jaringan dalam berkesenian tidak semudah kota 
kota tersebut, sehingga banyak seniman dari daerah ‘gersang’ 
pindah ke daerah yang dianggap lebih mudah untuk eksis. 
“Dan ternyata banyak yang berhasil juga”.

Begitu juga peminat seni, yang lebih banyak melihat kegiatan 
kegiatan seni yang berlangsung di kota-kota tersebut, yang 
dianggap lebih berbobot, bergengsi, dan lebih mudah diakses. 
Juga unsur-unsur pendukung seperti galeri, kurator, panggung 
pameran, dan lain lain.

Sejujurnya, tambah dia, buat seniman-seniman 
akan lebih kreatif dan termotivasi, serta greget 
saat karya mereka dinikmati dan mendapat respon 
dari peminat dan masyarakat.

“Saya sangat berharap ke depan Kota Semarang 
tidak dipandang segersang dahulu dalam 
berkesenian”. Ia melihat sudah mulai nampak 
kegiatan kegiatan seni di Kota Semarang. Mulai 
dari galeri yang bermunculan, juga kelompok 
kelompok sketser. Karya mereka cukup bagus 
untuk dibanggakan.

Banyak seniman muda baik yang akademis, 
jebolan seni rupa Unnes  ataupun yang otodidak 
yang benar-benar berbakat dan potensial untuk 
tampil  dalam skala nasional setidaknya. Belum 
lagi banyak  para kartunis yang malang melintang 
dan memenangkan lomba kartun di mancanegara.

“Semua itu perlu wadah, perlu publikasi, 
perlu perhatian khusus dari semua pemangku 
kepentingan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah 
para seniman sendiri untuk bertahan dan berkarya 
sebaik mungkin,” tuturnya.

Karya yang baik, menurutnya, akan dinilai dan 
diperhatikan siapa pun yang berkepentingan, 
maupun pecinta seni. “Jadi kan Semarang bisa 
seperti oase di tengah padang pasir dalam hal 
berkesenian”. (Sasy)
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Menikmati makanan Toko Oen zaman dulu akan 
terasa Toko Oen sekali kalau berada di Toko 
Oen yang asli. Karena, di Restoran Toko Oen ini 

tidak hanya menjual makanan, tetapi juga sejarah dan 
nostalgia. Orang yang berkunjung ke Toko Oen mungkin 
seakan-akan back to the past, kembali ke tahun 1930-
an. “Kita mungkin satu-satunya yang asli dari semuanya, 
mulai cara penyajian, cara memasak, ingredients, serta 
gedung dan suasananya,” kata Yenni Megaradjasa, 
pemilik Toko Oen generasi ketiga.

Menurut Yenni, masakan yang disajikan di Toko Oen 
masih dibuat berdasarkan resep dari Oma Oen, sang 
pendiri dan akan terus seperti itu. Tentunya hal tersebut 
dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keaslian 
serta mempertahankan rasa nostalgia dan kenangan 
dari tamu-tamu. Selain masakan, Toko Oen juga masih 
memiliki patisserie (toko kue) dan es krim yang masih 
menggunakan resep kuno yang memiliki tekstur dan rasa 
berbeda dari yang lain. 

Bagi yang ingin menikmati nuansa kolonial tempo doeloe, 
maka Toko Oen menjadi restoran yang sangat cocok untuk 
dikunjungi. Hal ini dikarenakan interior resto yang berada 

Cita Rasa Otentik yang Turun Temurun

di Jl Pemuda No 52 Bangunharjo Semarang, 
ini tetap mempertahankan nuansa klasik 
kolonial yang kental dan cita rasa nostalgia 
Toko Oen Semarang yang legendaris.

Toko Oen yang telah berusia 85 tahun 
ini menyediakan berbagai macam sajian 
gaya kolonial  khas yang memadukan cita 
rasa Indonesia, China, dan Belanda dalam 
berbagai jenis olahan. Makanan-makanan 
Toko Oen dari masa ke masa adalah bistik, 
cookies, es krim dan  segala macam hidangan 
berat dan ringan lainnya tempo dulu. 

Seperti yang menjadi favorit adalah es 
krim Toko Oen yang memiliki cita rasa unik 
dan berbeda dari es krim di tempat lain. 
Salah satunya yang mesti dicoba adalah es 
krim rum raisin.  Es krim dengan rasa lebih 
kompleks dan spesial, karena dituangi rum 
raisin. Selain aroma rum di es krimnya sudah 
terasa, masih diberi tambahan kuah rum lagi. 
Rasanya, ada manisnya tapi tidak terlalu 
manis, sedikit pahit juga karena memakai 



39

Food Story

rum dan ada kismisnya. Secara keseluruhan, 
tiga kombinasi yang sangat pas. 

Proses pembuatan es krim Toko Oen memang 
spesial, karena berbeda dari es krim-es krim 
lainnya. “Ya, jadi yang membuat es krim Toko 
Oen ini unik dan berbeda dari es krim di 
tempat lain, mungkin karena pengerjaannya. 
Karena resep-resep Toko Oen ini masih asli 
dari Italia. Zaman dulu, di mana belum ada 
substitute lagi, belum ada bahan-bahan 
kimia untuk mengembangkan. Belum ada 
mesin yang push udara masuk, sehingga 
dengan barang sedikit, jadinya banyak. 
Jadi kalau kita punya masih asli telur, asli 
susu. Bahan-bahan itu dengan pelan-pelan 
didinginkan dan diputar. Dan sebetulnya ini 
lebih dingin daripada es putar, tapi sistemnya 
hampir sama. Jadi bukan yang di-blow, tapi 
benar-benar pelan-pelan. Dan saya pikir 
itu mungkin satu-satunya yang membuat 
rasanya berbeda. Karena partikelnya menjadi 
lebih besar,” ungkap Yenni.

Selain es krim, camilan-camilan tempo dulu 
juga sangat menggugah selera, seperti roti 
ganjel rel, kue telur, kue kelapa, dan poffertjes, 
yang kesemuanya masih menggunakan 
resep kuno. Masing-masing makanan ini pun 
memiliki kekhasan tersendiri. 

Roti ganjel rel misalnya, perpaduan manisnya sangat pas, 
teksturnya padat tapi lembut, ada taburan wijen, dan 
aroma kayu manis yang tajam. Lalu, roti telur yang memiliki 
aroma harum khas perpaduan susu, telur dan gandum. 
Rasa manisnya pas dan tidak membuat nek. Begitu pula 
dengan roti kelapa dan poffertjes. Semuanya memiliki 
aneka sensasi rasa sendiri-sendiri.

Beralih ke hidangan berat, perlu dicoba juga nasi goreng 
spesial Toko Oen. Nasi goreng yang padat dengan campuran 
telur, ditaburi irisan telur dadar, dan masih disertai telur 
mata sapi, khas makanan Eropa yang sarat dengan protein.

“Memang inilah ciri makanan Eropa Belanda. Jadi apa yang 
ingin kita sampaikan di menu-menu ini adalah keseluruhan 
dari makanan Toko Oen zaman dulu. Karena di sini memang 
perpaduan antara suasana dan makanan. Jadi saya belum 
bisa membayangkan kalau makan nasi goreng Toko Oen di 
mall. Tentu, rasanya enggak akan nasi goreng,” ujar ibu tiga 
anak tersebut sembari tertawa. 

Menjaga Generasi

Toko Oen merupakan salah satu restoran tertua di 
Indonesia yang dikelola dan dimiliki oleh keluarga. Pada 
1910, Nyonya Liem Gien Nio (Oma Oen) dan Oen Tjoen 
Hok (Opa Oen) membuka sebuah toko kue di Yogyakarta 
dengan nama Toko Oen. 
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Pada 1922, toko tersebut memperluas penjualannya 
dengan menambah restoran dan salon. Menu masakannya 
adalah perpaduan dari masakan Indonesia, Chinese, 
dan Belanda. Pada 1934, Toko Oen membuka cabang 
di Batavia atau Jakarta (hingga 1973) dan Malang (1934-
1990). Pada 1936, cabang terakhir dibuka di Semarang di 
Jalan Pemuda 52 (dulu bernama Jalan Bodjong).

Toko Oen saat ini dikelola generasi ke-4, dengan masih 
dibantu generasi ke-3 yaitu Yenni Megaradjasa, selaku 
penanggung jawab.

“Jadi sebetulnya yang memulai itu oma opa saya di Jogja, 
sekitar tahun 1910-an. Awalnya hanya kecil, toko kue 
kecil, karena oma punya hobi bikin kue-kue dan dapat 
resep dari teman-teman di Belanda. Akhirnya toko kue 
itu disukai orang sampai kemudian buka restoran,” beber 
Yenni. 

Restoran itu, menurutnya, yang anehnya karena orang 
kenalnya toko Oma Oen jadi Toko Oen, dan restorannya 
lalu dinamakan Restoran Toko Oen.  Toko Oen terus 
berkembang dan akhirnya buka cabang di Malang dan 
Semarang. 

“Kalau zamannya oma itu, memang sering melayani 
pemerintah Belanda. Dan setelah kemerdekaan, juga 

menjadi catering istana.   Setelah tahun 1970-
an, saudara-saudara saya banyak yang pindah 
ke Belanda. Jadi dijualin semua, tinggal yang 
di Semarang ini. Jadi yang tadinya cabang, jadi 
yang asli. Dan sempat kita juga membuka di 
Belanda, tepatnya di Kota Delf dan Den Haag. Tapi 
akhirnya saya kembali ke Indonesia karena ibu 
saya meninggal. Dan hingga saat ini, kami akan 
berusaha terus mengembangkan resep-resep 
Belanda. Karena Belanda dan Toko Oen sarat 
sekali dengan Belandanya,” tuturnya.

Toko Oen, kata Yenni, sebetulnya bukan sekadar 
tempat makan, tapi lebih ke arah satu kesatuan 
perpaduan antara suasana dan makanan. Hal itu 
yang akhirnya membuat Toko Oen menjadi unik, 
karena kebanyakan lainnya mengikuti tren.

Yenni menceritakan, tahun 80-an, 90-an semua 
gedung-gedung lama di Kota Semarang, restoran-
restoran besar semua beralih harus cepat-
cepatan ganti yang modern karena ada KFC 
masuk, McD dan segala macam. 

“Hanya kami saja yang gila, karena tidak mengikuti 
tren. Terus saya juga bilang kalau seandainya Toko 
Oen dijadikan modern, punya AC, atap rendah, itu 

Menu andalan di Toko Oen Semarang
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namanya bukan Toko Oen. Waktu itu kami dianggap tidak mau 
mengikuti zaman. Tapi itu ternyata yang bikin kami tetap survive. 
Karena sekarang, orang justru kepengennya kembali ke masa 
lalu,” tandasnya.    

Toko Oen selalu menjaga citarasa dengan tetap mempertahankan 
standar bahan baku berkualitas dan proses memasaknya. 
Selain itu, inovasi penambahan menu juga dilakukan untuk 
meningkatkan pangsa pasar dan target market yang lebih luas. 
Salah satunya membuka cabang baru dengan nama Oud En 
Nieuw yang berlokasi di Kota Lama. Dengan citarasa varian baru 
kekinian dan anak muda, tanpa meninggalkan nilai otentiknya.

“Outlet Toko Oen yang baru ini memang ditargetkan untuk 
kalangan yang lebih muda. Kita mempunyai ikon yang benar-
benar asli di Toko Oen. Sementara di Oud En Niew, kita 
mengembangkan resep-resep Belanda. Untuk  resep-resep 
Belanda yang belum jadi ikonnya Toko Oen, ditaruh di Oud En 
Niew. Prinsipnya, sama-sama bagaimana melestarikan yang 
lama, kita kenalkan ke milenial, dan besok-besok ke generasi 
berikutnya. Dan, sejauh ini bagaimana tingkat penerimaan 
mereka, sebetulnya ini baru start. Karena kita buka persis 
sebelum pandemi, setelah itu berhenti lama dan baru buka 
beberapa bulan ini. Jadi tutupnya lebih lama dari bukanya,” 
papar Yenni.

Adapun varian-varian di Oud En Niew, seperti es krim dengan 
bahan dasar yang diperbarui dengan rasa-rasa sekarang. Ada 

nutella, stroberi, es krim ganjel rel, dan es 
krim cendol.

“Zaman dulu, di Indonesia tidak ada 
stroberi. Adanya kelapa muda dan nanas. 
Tapi karena sekarang sudah ada, kita coba. 
Ini memang perjuangan dan sekali lagi 
ambil risiko seperti waktu itu. Toko Oen 
mau berubah atau enggak? Kita bilang 
enggak. Tapi sekarang Toko Oen baru, kok 
jadi bikin macam-macam? Itu memang kita 
ambil komitmen. Kita harus menciptakan 
sesuatu dari barang yang lama, tapi 
mengenalkan kembali. Mungkin nanti 
kalau mulai ramai, kita akan mengenalkan 
makanan lama Belanda. Kalau sekarang 
orang belum bisa menerima. Dan, harapan 
saya bagi generasi penerus bisnis Toko 
Oen, saya pengennya itu kuno, kini, nanti. 
Jangan lupakan yang lama, dibawa terus, 
dan dikenalkan ke yang nan ti-nanti. Jadi 
supaya nanti sekian generasi tetap Toko 
Oen. Paling tidak, kita melestarikan sesuatu 
yang memang pernah jaya di waktunya,” 
tutupnya. (Sasy) 
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Bahan Isian :

500 gr ayam suwir
250 gr wortel potong dadu
1 box keju all in 1
250 gr susu cair
1 bh bawang bombay, cincang
1 cup daun seledri cincang
1 cup terigu serbaguna
Gula secukupnya
2 sdm mentega untuk menumis
150 ml air

Bumbu Halus :

4 siung bawang putih
1 sdm merica
Garam secukupnya

Cara Masak Isian :

1. Tumis bawang bombay dan bumbu 
yang dihaluskan sampai matang, 
masukkan air, wortel dan ayam. Masak 
sampai wortel agak empuk

2. Masukkan cairan susu dengan terigu, 
keju parut dan gula. Aduk rata, masak 
dengan api kecil. Cek rasa 

3. Setelah wortel matang dan masakan 
agak mengental, masukkan daun 
seledri, aduk rata dan matikan api

4. Biarkan sampai uap panasnya hilang 
dan bersiap membuat kulitnya 

Bahan Kulit Risol :

500 gr terigu serbaguna
4 butir telur ayam
1 liter air (tuang sedikit demi sedikit, 
sesuaikan kekentalannya)
Sejumput garam
2 sdm minyak goreng

Risoles 
Ragout 
Ayam
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Cara buat :
1. Campur semua bahan hingga 

tercampur rata.
2. Saring adonan agar tidak bergerindil.
3. Panaskan teflon dengan api kecil. 

Tuang adonan 1 sendok sayur, lalu 
ratakan

4. Lepaskan kulit, letakkan di piring, siap 
untuk dipakai.

Bahan Tambahan :

4 butir telur ayam rebus, bagi 8 bagian 
2 butir telur, kocok lepas
Tepung roti, blender supaya halus dan 
sisihkan

Tahap Penyelesaian :

1. Ambil satu kulit yang masih hangat, 
tambah satu sendok makan ragout dan 
satu irisan telur rebus. Lipat kemudian 
gulung dan sisihkan 

2. Selesaikan semua gulungan risol
3. Gulingkan risol ke dalam kocokan telur, 

gulingkan ke tepung roti
4. Masukkan ke dalam kulkas beberapa 

saat agar tepung roti tidak rontok 
ketika digoreng

5. Goreng hingga kuning keemasan
6. Sajikan dengan cabe rawit atau saos 

dan mayonnaise
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Keasyikan Menyusuri Pulau

Kredit foto : Simon Aji Saputra
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Pernah nonton film Finding Nemo? Film animasi 
yang disutradarai Andrew Stanton produksi Pixar 
Animation Studios, Walt Disney Pictures, Disney 

Enterprises (2003) itu menceritakan ikan bernama 
Nemo yang tersesat dan dicari oleh ayahnya. Nemo 
sebenarnya ikan Giru (ikan Badut). Ikan dari anak suku 
Amphiprioninae dalam suku Pomacentridae.

Nah, jika kita berwisata di Kepulauan Karimunjawa, 
Anda bisa hunting ikan Nemo. Di sana Anda juga bisa 
menemukan bangkai kapal selam Nazi Jerman yang 
hingga kini menjadi salah satu spot diving berskala 
internasional.

Karimunjawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang 
masuk wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ada 

27 pulau besar kecil di sana. Dari jumlah itu, hanya 5 
pulau yang berpenduduk, yaitu Pulau Nyamuk, Pulau 
Parang, Pulau Genting, Pulau Kemujan, dan Pulau 
Karimunjawa.  

Dari 22 pulau tak berpenghuni, sebanyak 21 pulau 
merupakan milik pribadi. Sisanya, satu pulau, 
yaitu Pulau Gundul dimanfaatkan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) untuk latihan menembak.

Dengan luas daratan ±1.500 hektare dan perairan 
±110.000 hektare, Karimunjawa kini dikembangkan 
menjadi pesona wisata Taman Laut yang mulai banyak 
digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Menurut legenda lokal, Karimunjawa ditemukan 
oleh Sunan Nyamplungan. Kala itu, Sunan Muria 

Spot-spot indah di Karimunjawa
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memerintahkan Amir Hasan ke sebuah pulau yang 
terlihat kremun-kremun (kabur) dari puncak Gunung 
Muria untuk mengembangkan ilmu agamanya. Karena 
terlihat kremun-kremun, akhirnya pulaunya dinamai 
Karimunjawa.

 Amir Hasan kelak dikenal sebagai Sunan Nyamplungan 
karena di sana dia menanam tanaman Nyamplung. 
Tanaman Nyamplung itu bermanfaat sebagai pemecah 
angin.

Setelah dua jam menempuh perjalanan darat dari 
Kota Lunpia Semarang, Tim PadmaNews menginjakkan 
kaki di Dermaga Pelabuhan Kartini, Jepara. Simon Aji 
Saputra, Direktur CV Mixpro, biro perjalanan wisata 
yang akan memandu kami. 

‘’Dulu ada kapal carter atau pesawat terbang dua kali 
seminggu dari Bandara A Yani Semarang ke Bandara 
Dewandaru Karimunjawa. Susi Air adalah pesawat 
yang melayani rute Semarang-Karimunjawa PP, 
kemudian digantikan NAM Air. Sayang di era pandemi, 
jadwal penerbangan tidak pasti,’’ kata Simon.

Di era pandemi, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Jepara Zamroni Lestiaza, AP 
MSi, seluruh wisatawan  ke Karimunjawa hanya dari 
Pelabuhan Kartini. Kapal Pelni dari Pebuhan Tanjung 
Emas Semarang dan pesawat dari Bandara A Yani, off 
semua.

‘’Untuk moda transportasi tersebut hanya diizinkan 
mengangkut penumpang 50% dari kapasitas. Para 
turis disyaratkan  rapid antigen/genose,’’ jelasnya. 

Di Pelabuhan Kartini Jepara, ada Ferry KMP Siginjai 
dan KMC Express Bahari. Tiket KMP Siginjai Rp 94.500/
orang dan anak-anak Rp 40.000. Jumlah maksimal 
penumpang KMP Siginjai 320 orang termasuk awak 
kapal. Dari Pelabuhan Kartini Jepara - Karimunjawa 
dengan KMP Siginjai butuh waktu sekitar 5 jam 
perjalanan.

Adapun KMC Express Bahari dengan tiket Rp 162.000/
orang cukup 2 jam perjalanan. KMC Express Bahari 
berkapasitas 351 dan 400 penumpang. Namun naik 
KMC Express Bahari tidak boleh membawa barang 
terlalu banyak, sebatas koper, tas punggung, dan 
tambahan barang yang lain yang bisa dibawa tangan.
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Baik Siginjai maupun Express Bahari sama-sama berangkat 
dari Pelabuhan Kartini maupun Karimunjawa hari Senin-
Kamis dan Jumat-Minggu. Wisatawan bisa menitipkan 
mobilnya di tempat parkir Pelabuhan Kartini Jepara dengan 
harga Rp 50.000/hari. Jika wisatawan ingin membawa mobil 
atau motor bisa memilih KMP Siginjai.

‘’Di Karimun ada tour guide dari Himpunan Pramuwisata 
Indonesia (HPI). Mereka adalah orang lokal, karena yang 
menguasai medan,’’ kata Simon.

Dia menambahkan, kebanyakan biro perjalanan mematok 
harga yang sangat wajar kepada setiap wisatawan selama 
tiga hari dua malam wisata di Karimunjawa. Mulai dari 
Rp850.000 hingga Rp2 jutaan/paket/orang. 

Ada paket yang menengah hingga premium jika wisatawan 
tidak ingin menginap di homestay namun di hotel atau 
resort. Tarif hotel di Karimunjawa sangat variatif. Mulai 
Rp400.000 - Rp2 juta/hari. Untuk kaum backpaker biasanya 
memilih homestay karena tarifnya Rp150.000/hari (non 
AC, kamar mandi luar) dan Rp200.000/hari (AC dan kamar 
mandi dalam). 

Homestay berada di perkampungan penduduk, 
adapun hotel kebanyakan di wilayah 
pegunungan. Sedangkan resort biasanya 
menjorok ke pantai. Intinya soal penginapan 
tak perlu khawatir sebab di Karimunjawa sudah 
banyak hotel, resort, dan homestay. 

Hari Pertama

Dua jam perjalanan laut, tepatnya pukul 10.00, 
penumpang KMC Express Bahari termasuk Tim 
PadmaNews menginjakkan kaki di dermaga 
Pelabuhan Karimunjawa. 

Setelah welcome drink, Simon, Direktur CV 
Mixpro, langsung mengajak kami siap-siap 
Susur Pulau atau Susur Pantai, atau island 
hopping di hari pertama. Dia sudah menyewa 
kapal nelayan berkapasitas 12 penumpang plus 
jurumudi, dengan harga Rp600.000/trip susur 
pulau. ‘’Ini trip hari pertama, dari pulau induk, 
yakni Pulau Karimunjawa, kita ke pulau-pulau 
kecil,’’ kata Simon.

Travelling
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Di dalam perahu ternyata sudah tersedia 
peralatan snorkeling, nasi untuk bekal makan 
siang di pulau-pulau yang akan disusuri, minuman 
es kelapa muda siap saji, serta beragam jenis ikan 
mentah yang banyak ditemukan di kepulauan 
Karimunjawa. 

Nakhoda dan pemandu wisata mengarahkan ke 
Pulau Cilik untuk berenang dan snorkeling, foto 
underwater. Kemudian eksplore Pulau Gosong 
Barat untuk hunting ikan Nemo. Di sana ikan Nemo 
lucu-lucu sekali, maka bercengkerama dengan 
mereka sungguh mengasyikkan. 

Sebenarnya Pulau Gosong itu hanya berupa 
gundukan pasir, tidak ada tanaman sama sekali. 
Jika air laut sedang rob, pulau itu bahkan tidak 
kelihatan. Nah, syuting iklan Djarum yang sering 
kita lihat di layar televisi itu juga dilakukan di 
Pulau Gosong.

Di Pulau Cilik, makan siang benar-benar di pantai. 
Lauknya ikan yang dibakar. 

Oiya, Pulau Gosong sebenarnya ada tiga buah. 
Pulau Gosong Timur, Pulau Gosong Barat, dan 
Pulau Gosong Jugantungan. 

Sebelum ke penginapan, kapal ke Pulau 
Menjangan Kecil untuk eksplore pantai sembari 
menunggu sunset. 

Hari Kedua

Hari kedua di Karimunjawa juga tak kalah seru. 
Setelah sholat Subuh kami langsung tancap gas 
dengan motor sewaan menuju pantai eksplore 
sunrise. 

Pukul 06.00 kami kembali ke penginapan dan 
langsung otewe susur pulau hari kedua ke Pulau 
Gleyang (snorkeling dan berenang). Di pulau itu 
kami bakar-bakaran, maksudnya bakar ikan untuk 
lauk makan siang. Dilanjut ke Pulau Gosong Barat, 
Pulau Cemara Besar dan menjelang sore kami 
menuju Pantai Ujung Gelam eksplore sunset.

Nah, di hari ketiga kami diajak Simon dan anak 
buahnya ke Pantai Boby untuk memburu sunrise. 
Dilanjutkan ke Bukit Love, Bukit Jaka Tua kembali 
ke penginapan untuk persiapan pulang ke 
Semarang via Pelabuhan Kartini Jepara.
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Keindahan alam bawah laut Karimunjawa
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Penangkaran Hiu

Oh ya ada yang sedikit terlupakan. Kami 
sempat ke salah satu pulau favorit, yakni 
Pulau Menjangan Besar sekitar 10 menit 
perjalanan perahu dari pulau induk. Di sana 
ada penangkaran hiu. Kami diperbolehkan 
berenang di kolam yang banyak ikan hiunya. 
Namun karena masih kecil-kecil, mereka hanya 
bisa membuat kita geli saat mulut ikan-ikan hiu 
kecil mematoki kaki kami.

Di Pulau Menjangan Kecil ada sebuah spot asik 
untuk snorkeling dan berswafoto di ayunan 
layaknya di Gili Trawangan Lombok.

Adapun Pulau Cemara Besar, sebuah pulau yang 
memiliki bentangan pasir nan putih. Cukup luas 
juga areanya ketika air laut surut.

Di Pulau Cilik, juga ada spot snorkeling yang cukup 
bagus. Wisatawan bisa foto bersama beragam jenis ikan 
hias nan lucu dan menawan.

Menurut Indra, warga Desa Sapuran, Karimunjawa, 
tempat favorit untuk sarapan dan makan siang ya di 
Pulau Cemara Kecil dan Pulau Tengah.

Indra yang biasa menyewakan perahu untuk wisatawan 
menambahkan, trip di Karimunjawa sebenarnya sangat 
murah. Sebab, keindahan dan sensasinya kayak di Bali, 
Gili Trawangan, dan objek wisata pantai di Indonesia 
bagian timur.

“Sewa kapal berkapasitas 12 penumpang itu hanya 
Rp600 ribu untuk kegiatan susur pulau. Itu sudah 
termasuk peralatan snorkeling dan makan siang. Mau 
muter-muter di darat, sewa motor hanya Rp75.000/
hari.”  (ali)
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