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tentang jujukan wisata relatif 
baru, yakni Museum Kota Lama 
Semarang. Dari dunia kesenian 
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Pembaca yang budiman,

Namanya Djarum Oasis Kretek 
Factory, dan benar-benar kawasan 
pabrik rokok di Gondangmanis, 
Kudus ini seperti oasis. Penuh 
tanaman, taman yang luas, hijau 
dan rapi. Menjadikan kawasan 
pabrik rokok kretek mesin ini 
seolah tempat wisata. Inilah 
laporan utama kami.

Menurut salah satu tim perancang 
pabrik, Iswanto Santoso, pabrik 
rokok kretek mesin ini merupakan 
back up plan dari pabrik lama, 
sekaligus menambah kapasitas 
produksi.

kami sajikan pelukis Pupuk Daru 
Purnomo. Sementara kulineran, 
kami mencicipi Soto Kudus dan 
Pindang Pak H Sulichan di Kudus.

Sementara kabar dari internal 
Perumahan adalah tentang 
maraknya dunia usaha di ruko 
Graha Padma. Kemudian hasil dari 
rapat Amdalalin Central Business 
District (CBD) Graha Padma.

Selamat membaca, 

Oasis di Pabrik Rokok Djarum
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Pengembang properti PT Graha Padma 
Internusa (GPI) bersiap melaksanakan 
kebijakan Andalalin sebagai salah satu 

persyaratan wajib dari Perizinan Berusaha 
Berbasis Resiko yang harus dipenuhi oleh 
pemilik usaha pengembang perumahan dalam 
rangka pengembangan kawasan Graha Padma 
yang berkelanjutan.

Pada dasarnya, setiap rencana pembangunan 
pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur 
yang akan menimbulkan gangguan keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 
lalu lintas dan angkutan jalan (“LLAJ”)  wajib 
dilakukan Andalalin. Dasar hukum kajian 
Analisis Dampak Lalu Lintas tertuang pada 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
berbunyi “Setiap rencana pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang 
akan menimbulkan gangguan Keamanan, 
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu 
lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan 
Analisis Dampak Lalu Lintas.”

Andalalin atau Analisis Dampak Lalu 
Lintas adalah prosedur kajian atau studi 
yang dilakukan untuk mengetahui dan 

mengendalikan dampak lalu lintas yang timbul akibat 
pembangunan, kegiatan dan atau aktivitas di sekitar 
area tersebut. Lalu lintas yang dimaksud bisa berupa 
sarana transportasi, infrastruktur umum hingga 
mobilitas masyarakat di sekitar wilayah pembangunan. 
Hasil dari kajian ini nantinya diserahkan kepada 
pemerintah dalam bentuk dokumen dan dievaluasi 
secara menyeluruh.

Pembangunan yang dimaksud bisa meliputi pusat 
perbelanjaan, perhotelan, kawasan perumahan, 
pembangunan infrastruktur, bangunan industri 
atau pabrik, dan tipe bangunan komersial lainnya. 
Dalam hal ini PT Graha Padma Internusa berencana 
menggarap sebuah pengembangan kawasan mixed 
use yang terdiri dari perkantoran, tempat tinggal/
perumahan dan pusat komersial/Central Business 
District (CBD) yang dikembangkan menjadi satu 
kesatuan dan dibangun dalam satu kesatuan kawasan. 

Ir. Andi Nugroho S.E, M.Eng, M.Ec.Dev, IPM selaku 
konsultan AMDAL dan Andalalin PT GPI mengatakan, 
sebagai developer perumahan, ada pengembangan 
Graha Padma tahap kedua seluas 202 hektare.

“Jadi dalam waktu dekat akan ada pengembangan 
Graha Padma tahap kedua seluas 202 hektare dari 
hampir 350 hektare kawasan milik PT. Graha Padma 

Andalalin
Menuju Pengembangan Graha Padma Lebih Besar

Internusa yang sudah dikuasai. Untuk melaksanakan 
pengembangan tersebut maka harus ada beberapa 
izin yang dilalui. Salah satunya Andalalin, yaitu 
Analisis Dampak Lalu Lintas. Kewajiban menyusun 
Andalalin ini sesuai dengan peraturan pemerintah 
dan dipersyaratkan di Undang-Undang. Untuk 
pengembangan dan pendirian bangunan atau kawasan 
komersial dengan luasan tertentu dengan bangkitan 
lalu lintas tinggi secara tidak langsung memiliki 
pengaruh terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya. 
Dengan begitu, di beberapa daerah dengan tingkat 
kepadatan penduduk yang relatif tinggi/padat, maka 
Andalalin menjadi persyaratan wajib yang harus 
dipenuhi oleh pemilik usaha,” ungkapnya kepada 
Tim Padmanews saat diskusi persiapan Sidang dan 
Kunjungan Lapangan Andalalin dengan Kementerian 
Perhubungan, Korlantas, PUPR Pusat dan dinas-dinas 
terkait di Kantor PT. Graha Padma Internusa, Semarang, 
baru-baru ini.

Seperti diketahui bersama, suatu daerah atau kawasan 
harus mempunyai sistem manajemen rekayasa lalu 
lintas (MRLL) yang baik agar lalu lintas yang berada 
di dalamnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
Kendaraan dalam sistem managemen lalu lintas dapat 
dianalogikan seperti sel darah pada sistem peredaran 
darah. Tujuannya adalah kelancaran transportasi 
kendaraan, meminimalkan kemacetan dan meniadakan 
kecelakaan. Dalam suatu kawasan ada beberapa hal 
makro yang harus diperhatikan selain aspek lalu 
lintas, yaitu dampak atau masalah lingkungan hidup, 
kesesuaian dengan masterplan, dan hubungan dengan 
masyarakat sekitarnya (faktor sosial).

Andi mengungkapkan, leading sector untuk Andalalin 
Graha Padma ada di tingkat Kementerian Perhubungan 
Direktorat Perhubungan Darat, karena klasifikasi jalan 
masuk ke Graha Padma adalah jalan nasional. 

“Jadi ada klasifikasi jalan nasional, jalan provinsi, jalan 
kota/kabupaten, dan semuanya memiliki leading sector 
sendiri-sendiri.  Kalau level nasional masuknya di 
Kementerian Perhubungan, provinsi ada di BPTD (Balai 
Pengelola Transportasi Darat), dan untuk tingkat kota/
Kabupaten ada di Dishub Kota/Kabupaten,” ujarnya. 

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, kata Andi,  
Kunjungan Lapangan ini memang satu momen yang 
jarang terjadi. Hal ini dikarenakan Kementerian 
Perhubungan hanya melakukan koordinasi dan 
kunjungan lapangan jika Andalalin yang diajukan 

masuk kategori jalan nasional bangkitan 
tinggi dengan resiko tinggi. Jadi mereka juga 
memanggil pihak-pihak yang ada kaitan 
langsung dengan pengembangan Kawasan 
mixes use Graha Padma Tahap 2 ini.

“Kunjungan lapangan dari Jakarta ini 
mengundang beberapa dinas dan instansi 
seperti Korlantas, PUPR, Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan Nasional dan Dinas 
Perhubungan. Lengkap, dari level nasional, 
provinsi, dan kota. Semuanya ada,” ujarnya.

Memberikan Solusi

Beberapa daerah sudah mulai 
mengimplementasikan kebijakan Andalalin 
sebagai salah satu syarat memperoleh 
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). 
Bahkan, beberapa daerah juga menjadikan 
Andalalin sebagai salah satu syarat yang 
harus disertakan saat ingin mengurus SLF 
(Sertifikat Laik Fungsi). Pada dasarnya 
Andalalin menjadi salah satu persyaratan 
wajib dari kedua produk perijinan tersebut 
dan berlaku secara nasional.

Andi memberikan contoh mengenai 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF sendiri 
sudah diwajibkan mulai sekitar 2016. 
Hanya saja, dulu sifatnya masih sosialisasi. 
Masyarakat dan pelaku usaha belum tahu 
akan pentingnya SLF. Sebagai contoh adalah 
rumah sakit (RS). Rumah sakit jika tidak ber-
SLF, tidak bisa bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan.  Kemudian industri dan pabrik-
pabrik untuk keperluan ekspor biasanya 
dipersyaratkan oleh negara-negara tujuan 
ekspor.

Bahkan rumah sendiri juga bisa di-SLF-kan. 
Tapi SLF itu tergantung kepentingannya 
juga, dikarenakan ada biaya dan jangka 
waktu 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun bisa 
diperpanjang. Kalau SLF bangunan komersial 
jangka waktunya lima tahun,  kemudian bisa 
diperpanjang per lima tahunan.

“Sebenarnya sebagai konsultan Andalalin, 
kami  memberikan solusi dan memecahkan 
masalah jika nantinya akan ada kegiatan, 
ada lalu lintas yang bertambah di area-

Suasana rapat Andalalin antara PT. Graha 
Padma Internusa dengan Kementerian 
Perhubungan RI dan dinas-dinas terkait.
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area tersebut, terutama pusat kegiatan tersebut 
akan menjadikan bangkitan dan tarikan baru 
yang menambah beban jalan dan kemacetan di 
persimpangan terdekat. Nah kita memberikan solusi 
dan menerima masukan dari berbagai instansi supaya 
menjadi satu kawasan yang memang secara lalu lintas 
lancar, nyaman, dan meminimalisasi kecelakaan 
serta kemacetan. Jadi yang kita diskusikan ini adalah 
solusi-solusi yang terbaik. Kami membahasnya 
secara lengkap. Karena yang hadir juga komplit, dari 
tingkat pusat yaitu kementerian, provinsi, dan kota,” 
papar Andi. 

Karena level nasional , maka level di bawahnya harus 
terlibat. Namun jika level kota misalnya, maka yang 
ada di atasnya tidak perlu dilibatkan. 

Dengan pembangunan berskala besar ini, tentu 
melibatkan berbagai sektor. Selain Andalalin, Graha 
Padma juga sedang membuat dokumen AMDAL  
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) GPI Tahap 
2. AMDAL secara singkat dapat diartikan suatu 
kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang 
disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang 
direncanakan.

“Jadi nantinya kami menangani dua perizinan, 
AMDAL Mixed use dan Andalalin. Semua itu sebagai 
persyaratan utama pelaku usaha untuk izin lebih 
lanjut seperti IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atau 
sekarang namanya PBG (Persetujuan Bangunan 
Gedung). Kemudian nanti juga akan ada lagi setelah 
pembangunan selesai, namanya Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF)” paparnya. 

Adapun klasifikasi untuk mendapatkan Ijin 
Lingkungan ada tiga jenis, tergantung besar kecilnya 

managemen GPI dengan masyarakat 
dan penduduk sekitar. Selain itu GPI 
juga membuka lapangan kerja dengan 
memprioritaskan masyarakat sekitar jika 
memiliki kualifikasi dan persyaratan yang 
diwajibkan dalam rekrutmen tersebut. 

Saya sendiri secara pribadi meyakini 
Graha Padma sebagai salah satu pelaku 
usaha yang memang memperhatikan dan 
concern terhadap peraturan-peraturan 
yang berlaku dan memenuhi semuanya 
dengan baik step by step,” tandasnya. 

Jika persyaratan-persyaratan tadi 
sudah dipenuhi semua, tahun ini Graha 
Padma bisa memulai big project dan 
pengembangan Kawasan mixed use yang 
memang sudah direncanakan jauh-jauh 
hari sebelumnya. Pengurusan AMDAL dan 
Andalalin sebenarnya sudah diawali ketika 
pandemi. Berhubung ada pandemi, jadi di 
instansi sendiri tidak ada tatap muka dan 
tidak bisa ada pertemuan. 

“Nah seperti itu yang menjadi kendala, 
termasuk sosialisasi publik juga, karena 
tidak boleh mengumpulkan orang/
masyarakat. Kalau belum sosialisasi 
publik, tentu tidak bisa naik ke tahap 
berikutnya,” ujarnya. 

Pada Pasal 4 PP 30/2021 menegaskan bahwa 
hasil ANDALALIN yang terintegrasi dengan 
analisis mengenai dampak lingkungan 
hidup (“AMDAL”) atau upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dilaksanakan dalam 
rangka  memenuhi perizinan berusaha 
dalam kegiatan  pendirian kawasan atau 
bangunan.

 “Dalam Andalalin, kita mengatur 
manajemen resiko lalu lintas (MRLL), 
mengatur jenis dan peletakan rambu-
rambu, marka jalan, peletakan dan jumlah 
APILL serta mengatur akses keluar masuk 
kawasan. Pelaksanaan pengembangan 
Kawasan ini nantinya dibagi dalam 3 tahap 
dengan durasi total maksimal sampai 50 
tahun. Tiap tahapan ada analisis dan apa 
saja yang harus dilakukan managemen 

usaha dan luas bangunannya. Paling 
kecil dan sederhana adalah SPPL (Surat 
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup). Kemudian 
di atasnya ada UKL-UPL, dan level yang 
paling tinggi adalah AMDAL jika bangunan 
yang akan dibangun diatas 10.000 m2. 

Saat ini Pemerintah membuat peraturan-
peraturan, terutama pada tingkat pemerintah 
daerah dengan tujuan agar supaya para 
pelaku usaha tidak sembarangan dalam 
membangun dan mengembangkan 
usahanya. Semua harus ada perencanaan 
yang baik, mitigasi resiko, analisis yang 
lengkap dan komprehensif serta dibuat 
alternatif-alternatif solusi akan calon 
masalah di masa sebelum pembangunan 
(pre-development), ketika pembangunan/
konstruksi (development) dan setelah 
pembangunan (post-development).

“Makanya ketika kita sosialisasi publik 
sebagai salah satu persyaratan di AMDAL,  
kita laksanakan sudah satu bulan yang lalu. 
Kita mengundang unsur masyarakat, LPMK 
dan seluruh perangkat pemerintah dari level 
RT, RW, lurah dan camat. Ada dua kecamatan 
dan tiga kelurahan yang nantinya akan 
terimbas dari pengembangan GPI ini, namun 
semuanya sudah dibahas dan dituangkan 
dalam komitmen bersama. Pelaksanaan 
sosialisasi publik tersebut sangat kondusif 
dan tertib. Suasana kondusif dari kegiatan 
tersebut memang sebagai buah yang manis 
dari komitmen hubungan baik jangka 
panjang yang dibina sejak lama oleh pihak  

Graha Padma agar tidak ada kendala atau masalah 
ketika telah mencapai tahap tersebut. Kajian ANDALALIN 
memberikan masukan dan solusi dari permasalahan 
lalu lintas yang semakin komplek dengan pertambahan 
kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang tidak diimbangi 
dengan bertambahnya sarana dan infrastruktur jalan. 
Semua data yang ada harus dikomparasikan. Contoh, 
kemarin kita menunggu masterplan-nya. Jadi kalau tidak 
ada masterplan, kita tidak bisa tahu jumlah dan type 
rumah, berapa keluarga yang tinggal, jenis dan jumlah 
kendaraan, itu semua harus ada hitungannya. Meskipun 
prediksi, tapi prediksi itu harus dibuat seakurat mungkin 
dan dengan skema perkembangan hunian dan kendaraan 
yang wajar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau polos 
dan tidak didukung data dari proyeksi masterplan, maka 
tidak akan bisa dilakukan analisisnya” paparnya.

Adapun proyeksi pengembangan kawasan ini sampai 
50 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan masih ada 
beberapa langkah pembangunan yang memakan banyak 
waktu . Setelah seluruh perijinan ini jadi, maka langkah 
selanjutnya adalah proses pengurukan dan pematangan 
lahan dengan proyeksi waktu total hingga 5-10 tahun ke 
depan. 

“Jadi pengembangan GPI Tahap 2 ini merupakan 
suatu big project jangka panjang. Segala langkah 
pengembangan beserta mitigasi resiko dari beberapa 
aspek sudah dipikirkan, direncanakan, dianalsisi dan 
dibuat komitmennya diawal melalui piranti-piranti 
perijinan seperti AMDAL dan ANDALALIN. Prosedur dan 
isi di dalamnya sangat lengkap dan terintegrasi sehingga 
membuat semua stakeholder atau pihak-pihak yang 
berkepentingan di dalamnya, baik itu pemerintah, 
pelaku usaha, masyarakat sekitar, dan bahkan penduduk 
Graha Padma sendiri terlibat secara aktif ikut mengawal 
Pengembangan Mixed Use Graha Padma ini dengan baik 
dan bertanggungjawab sesuai porsi dan kewenangannya.

Dengan lahan yang sangat besar mencapai hampir 350 
hektare dan pengembangan di dalamnya yang super 
lengkap dengan konsep mixed use- nya. Ke depan 
Kawasan CBD dan Perumahan Graha Padma diharapkan 
bisa menjadi pusat Kawasan yang paling besar dan 
berkembang di area Semarang Barat dan menjadi 
magnet/daya tarik bagi daerah lain di sekitarnya 
serta menjadi kebanggaan warga Kota Semarang pada 
umumnya.” tandas Andi menutup perbincangan. (Sasy)

Ir Andi Nugroho SE MEng MEc Dev

Tetap konsisten sesuai protokol kesehatan.
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Ada hubungan timbal balik antara 
rumah toko (ruko) dengan para 
penghuni sebuah perumahan. Warga 

memperoleh kemudahan akses untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan mereka. 
Sementara bagi para pengusaha di ruko, 
banyaknya penghuni juga menjadi pasar 
yang menarik bagi mereka.

Itulah yang terjadi di Perumahan Graha 
Padma Semarang. Berbagai macam usaha 
semakin marak bertumbuh di kompleks 
ruko. Mereka kebanyakan berasumsi bahwa 
jumlah warga yang semakin banyak di 
perumahan, merupakan potensi yang harus 
diraih.

Mendekatkan usaha ke pasar yang potensial 
ini kemudian menjadi pilihan yang pas bagi 
para pengusaha. Maka kemudian ruko di 
Perumahan Graha Padma marak dengan 
berbagai layanan barang dan jasa. Ada 
retailer, rumah makan, usaha material, 
kantor, bakery, kafe sampai spa. Dan masih 
banyak lagi.

Ken Riza dari Shanata Beauty & Spa memperkirakan 
ada sekitar 1.500 KK di dalam Perumahan Graha 
Padma. “Tentunya dengan strategi marketing 
tepat, baik online maupun offline akan mampu 
memberikan potensi yang besar untuk usaha 
kami”, tuturnya.

Ia bersyukur mempunyai lokasi di Blok B5 No 12A 
yang mana lokasi ini strategis dan berada di jalur 
utama perumahan yang tentunya akan berdampak 
secara signifikan untuk menarik minat warga 
Graha Padma. “Terutama para ibu yang tentunya 
perlu ada me time dari kesibukan, baik di rumah 
maupun di tempat kerja dan tidak perlu jauh-jauh 
keluar perumahan. Kami optimis dengan prospek 
usaha ini”, katanya.

Namun demikian, menurutnya, satu hal yang 
pasti demi mewujudkan potensi pasar yang baik 
pihaknya akan memerlukan bantuan dari pihak 
Graha Padma Estate agar dapat memaksimalkan 
strategi marketing.

di Ruko Graha Padma

“Kalau informasi ke warga Graha Padma kurang, 
tentu dapat menghambat strategi marketing 
kami. Oleh karena itu kami mohon agar dapat 
diberi tempat untuk kami bisa berpromosi seperti 
spanduk air mancur di depan area pintu masuk 
perumahan”, katanya.

Ditambahkan, lokasi ini cukup bisa dapat 
mengenalkan produk kepada calon pelanggan. 
Dia melihat masih banyak tempat usaha di dalam 
Perumahan Graha Padma yang pelanggan belum 
tahu.

“Berdasarkan testimoni pelanggan tetap kami 
dari warga Graha Padma sendiri, mereka tidak 
tahu ada Shanata Beauty & Spa sampai mereka 
melihat lampu kami yang terang di waktu malam 
ataupun pada saat mereka lewat Padma Boulevard 
menuju Club House. Jadi jika kami bisa dapat spot 
di spanduk depan alangkah baiknya”, ucapnya.
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Pihaknya juga berencana untuk menyebar 
brosur di lingkungan Graha Padma agar dapat 
memperluas informasi secara menyeluruh dan 
agar juga dapat terjadi perputaran ekonomi yang 
bagus di dalam lingkungan Graha Padma. Bahkan 
kepada warga Perumahan Graha Padma, Shanata 
Beauty & Spa akan memberikan special offer 
dengan menunjukkan identitas mereka sebagai 
warga perumahan.

Potensi Pasar

Sementara itu, pemilik Tonggo Bakery, Ringa 
E Kurniawan melihat bahwa jumlah penghuni 
adalah faktor utama besarnya potensi pasar 
di perumahan. Kedua, pengunjung dari luar 
perumahan. 

“Kami bersyukur mempunyai beberapa langganan 
yang mayoritas adalah penghuni perumahan. 
Sesuai dengan nama kami, Tonggo kami memang 
adalah supporter utama usaha kami”, tuturnya.

Ringa sendiri tinggal di Graha Padma, sehingga 
dia berpikir alangkah enak jika bisa bekerja 
dekat dengan rumah. Apalagi dia juga melihat 
pospek usaha di lingkungan perumahan sedang 
berkembang.

“Seiring berjalan waktu, dengan dibukanya mini 
market sebagai tetangga kami, meningkatkan foot 
traffic keseluruhan di area seputar kami. Adanya 
kegiatan offline di Sekolah Karangturi juga 
menambah traffic dari orang yang berdomisili di 
luar Graha Padma”, ucapnya.

Baginya saat ini salah satu hambatan yang 
dirasakan adalah untuk pengiriman produk 
tertentu yang harus menggunakan mobil, seperti 
kue tart. Dikarenakan tingginya biaya ongkir, 
mengurangi jangkauan pasar di area yang 
jarak tempuhnya jauh seperti Semarang Timur, 
Tembalang atau Banyumanik. 

“Untuk itu cara mengatasinya kami mengkreasikan 
alternatif produk lain yang aman dikirim dengan 
motor supaya bisa menghemat biaya ongkir”.

Sama seperti Ken, Ringa juga berharap pengelola 
perumahan bisa memberikan support iklan dan 
mempromosikan produk untuk pengenalan usaha 
yang ada. “Dengan berkembangnya usaha, bisa 
mendorong lebih banyak peminat lain untuk 
juga memulai usaha dan makin meramaikan area 
sekitar”, katanya.

Sementara Harianto Sugeng Santosa (Hauw), 
pemilik Istana Es Buah Manggala bercerita, pada 
awalnya rekan-rekannya menganggapnya berani 
sekali buka rumah makan di dalam perumahan. 
Namun terbukti prediksinya tepat. Upaya 
mendekati pasar itu disambut warga Perumahan 
Graha Padma dengan antusias. “Pesanan 
antar dan juga yang datang makan di tempat 
membludak”. 

Diakuinya memang ketika pandemi meningkat, 
berbagai kebijakan pembatasan di tempat 
publik mau tak mau menjadikan keterbatasan 
kunjungan. Namun demikian sampai sekarang 
rumah makannya mempunyai pasar yang cukup 
stabil.

Sementara dengan semakin banyaknya usaha 
makanan yang juga tumbuh di ruko perumahan, 
dia merasa tak masalah. “Kita bisa bersaing 
dengan sehat. Apalagi dengan adanya saingan 
justru memacu kita untuk lebih baik lagi”, katanya.

Harianto memulai usaha Istana Es Buah Manggala 
pada 2004, dengan lokasi berpindah pindah. Pada 
tahun 2020 dalam suasana pandemi waktu itu 
berlokasi di Gapura, depan Hotel Gumaya Jalan 
Gajah Mada.

Mengingat lokasi mau dipakai sendiri oleh 
pemiliknya, kemudian ia memindahkan lokasi 
usaha di dalam Perumahan Graha Padma. Ia 
melihat mestinya warga perumahan butuh 
tempat menikmati makan. Selain itu ia juga 
melihat potensi pasar yang besar dengan semakin 
padatnya penghuni perumahan. (bp)

Haryanto Sugeng, pemilik resto “Istana Es Manggala”
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Kretek Factory
Djarum Oasis

Digitalisasi Pabrik Rokok yang Tetap Green

Monumen Kretek setinggi 23 meter yang 
menggambarkan keuletan, ketangguhan, 

dan kualitas kelas dunia karya perupa 
Yusra Martunus.
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Memasuki kawasan Djarum Oasis 
Kretek Factory, kesan pertama 
seakan kita tidak sedang berada 

di wilayah sebuah pabrik. Adanya jalan 
masuk yang hijau dan dipenuhi deretan 
pohon, taman hijau yang luas dan indah 
di sekitar pabrik, justru sepertinya kita 
sedang ada di taman wisata. Monumen 
besar setinggi 23 meter berupa rokok 
kretek yang mengepulkan asap karya 
perupa Yusra Martunus (kelompok Jendela 
– Jogja)  menyambut kita. Monumen ini 
menggambarkan keuletan, ketangguhan, 
dan kualitas kelas dunia.

Begitu masuk lebih ke dalam di area seluas 
82 hektare ini sejauh mata kita memandang 
berderet bangunan-bangunan pabrik. 
Yang menarik pada beberapa bangunan 
ini mesin-mesin, instalasi, dan juga ruang 
terekspose dari luar. Sehingga bangunan 
pabrik itu justru mirip instalasi seni. Hal 
lain yang terasa adalah: kebersihan terjaga 
dan pabrik dengan konsep green

Kawasan pabrik milik PR Djarum di 
wilayah Gondangmanis, Kudus ini memang 
mengkhususkan untuk memproduksi 
sigaret kretek mesin (SKM). Berbeda 
dengan sigaret kretek tangan (SKT) yang 
mengandalkan tenaga kerja, di Oasis 
memang lebih ke automatisasi atau 
digitalisasi proses produksi.

Menurut General Manager Production 
Engineering Ignatius Iswanto Santoso, 
bagi PT Djarum, Oasis Kretek Factory 
ini merupakan back up plan dari pabrik 
lama, sekaligus untuk menambah 
kapasitas produksi. “Sementara secara 
spirit, ini adalah spirit kemajuan, 
continuous improvement, perbaikan yang 
berkelanjutan dan langgeng”, tuturnya 
kepada Tim Padmanews, di kantornya, 
baru baru ini.

Dijelaskannya, Djarum Oasis direncanakan 
mulai tahun 2004, kemudian tahun 2008 
mulai dibangun, dan tahun 2013 di-
launching.   Konsep design pabrik Djarum 
Oasis diambil  dari buku Quality or Die 
karangan Rene T Domingo yang ternyata 
sejalan dengan konsep Industry 4.0 yang 
diperkenalkan oleh Jerman pada tahun 

2011 yang sama sama menjawab perubahan tuntutan 
konsumen, yang perilakunya berubah sejak masyarakat 
banyak menggunakan smartdevice (tablet/Smartphone) 
atau terjadi digitalisasi di masyarakat, dimana  karakter 
digitalisasi adalah transparansi, menghilangkan batasan 
ruang dan waktu. Dan dalam buku Quality or Die, 
produsen harus fokus menjawab tuntutan pabrik masa 
depan yaitu  5 Very, yakni Very Fast, Lean, Flexible, Error 
Free, dan Green, yang juga menjadi tuntutan konsumen. 
5 Very tersebut akan menjadi area dasar yang secara 
terus menerus harus di-improve.

Iswanto menyebutkan, peran production engineering 
adalah menerjemahkan keinginan owner dan user 
menjadi sarana dan prasarana produksi. Oleh karena 
itu diperlukan wawasan pengembangan mesin dan 
teknologi, khususnya di industri rokok dunia, selain 
tentu saja pengalaman produksi internal Djarum sendiri.

“Sebenarnya digitalisasi atau automatisasi sudah 
menjadi keinginan setiap insan produksi di pabrik. Hal 
ini terus berlangsung sepanjang melakukan perbaikan 
proses produksi yang berkelanjutan”, ucapnya.

Menurutnya, dalam proses produksi banyak sekali 
variability-nya. Supaya automatisasi bisa dilakukan, 
variability tersebut harus dikonstantakan. 

Kesulitan terbesar sebenarnya adalah personel yang 
merasa terancam dengan perubahan ini, padahal 
sebenarnya pada setiap perubahan juga selalu ada 
kesempatan atau peluang baru agar setiap personel 
terus berkembang dan beradaptasi.

“Dalam kondisi ini memang orang akan mengkhawatirkan 
pekerjaannya, padahal ketika mereka sudah mampu 
ikut berperan dalam perubahan yang berkelanjutan, 
pengalamannya akan sangat berharga di dalam 
hidupnya dan itulah sebenarnya tugas utama setiap 
insan produksi”, tambahnya.

Iswanto tetap setuju bahwa manusia adalah aset 
terbesar di perusahaan, sehingga yang harus ditentukan 
saat perekrutan adalah kecocokan budaya, dan budaya 
kita adalah semangat kemajuan yang tidak pernah habis. 
Selain itu cara berpikirnya juga harus disesuaikan dengan 
perubahan tuntutan, misal di era 90 an tuntutannya 
adalah every one is markerter, maksudnya adalah agar 
setiap orang di proses berikutnya di dalam pabrik adalah 
customer agar selalu dilayani dengan baik. 

Sementara di era Industry 4.0 cara berpikirnya menuntut 
semua berpikir seperti intreupreneur artinya end to end 
proccess atau berpikir supply chain, bahwa perlu sinergi 

antar proses dan menyadari keterkaitan setiap proses 
yang ada.

Menurut pendapat pribadinya, perlu lagi tambahan 
kemampuan SDM masa depan, yaitu kemampuan 
coding. Bukan berarti semua dituntut bisa programing 
komputer, tetapi paling tidak paham bahwa sekarang 
semua peralatan bisa diprogram, atau bahkan level 
teknologi digital saat ini sudah sampai pada AI (artificial 
intelligence), dan orang yang paham bahwa peralatan 
sekarang mampu belajar, maka cara berpikir kita di 
pekerjaan akan berbeda, hampir semua bisa dilakukan 
tanpa impossible. Jadi orang yang mampu coding 
biasanya tak pernah menyerah dengan masalah. Semua 
masalah selalu ada solusinya, semua bisa “diakalin”.

Supaya Transparan

Lebih jauh Iswanto menjelaskan, digitalisasi menjadikan 
sistem kerja menjadi transparan, tidak ada lagi batasan 
ruang dan waktu. Dan sebenarnya tugas seluruh karyawan 

adalah mengontrol sesuai tanggung 
jawabnya, dan saat ini itu dimudahkan 
dengan adanya transparansi tadi. Yang 
jadi pertanyaan kemudian transparansi 
ini mau dimanfaatkan untuk apa, nah 
disinilah diperlukan kreativitas orang 
untuk memanfaatkan teknologi digital. 

Contoh kita punya GPS tracker, tapi 
kalau tidak dimanfaatkan juga tidak ada 
gunanya. Padahal bagi pemilik usaha apa 
pun yang terkait kepada keterlacakan 
pergerakan transportasi angkutan, dengan 
digitalisasi ini bisa kita track semuanya, 
makin transparan makin baik.

Setiap fungsi pekerja adalah mengontrol 
pada level tertentu di organisasi. Arti 
mengontrol adalah mengendalikan agar 
eksekusi sesuai dengan planning (plan vs 
actual), semakin transparan sebuah sistem 

Iswanto Santoso, General Manager 
Production Engineering
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menuntut perencanaan yang semakin 
detail. Oleh sebab itu kita di Djarum punya 
semboyan Beter Visibility, terjadi Better 
Planning dan harapannya Better Control 
ketika dieksekusi.

Di era digital ini dari perencanaan saja 
sudah bisa disimulasikan apa yang akan 
terjadi, sehingga bila terlihat akan terjadi 
hal yang kurang baik dari sebuah planning, 
maka planning bisa segera diperbaiki 
sampai hasil yang optimal. Dengan 
bantuan peralatan digital, eksekusinya 
bisa dengan mudah dikendalikan secara 
real time, dan dengan pengendalian real 
time ini akan diperoleh kesalahan yang 
sangat minim, karena tuntutan real time 
control adalah fast action ketika terjadi 
error. Dengan demikan keberhasilan kerja 
menjadi lebih mudah berhasil.

Intinya diharapkan kontrol pekerjaan 
bisa baik, sampai konsumen pun bisa ikut 
mengontrol. Sekarang layanan jasa kirim 
bisa ditracking sudah sampai mana, jual 
susu bisa saja konsumen menanyakan 
kapan susu diperah atau sapinya makan 
apa.

Dalam produksi di pabrik, dengan digitalisasi menjadikan 
kualitas produk sangat baik, lini waktu semakin tepat, 
cost juga menjadi murah. “Jadi kalau pabrik melakukan 
digitalisasi, seluruh proses produksi dari A sampai Z itu 
seperti ada konduktornya seperti dalam orchestra dan 
orchestra itu harus real time conductor lho”.

Kalau tidak ada digitalisasi, maka masing-masing bagian 
seperti kerja sendiri sendiri, karena keterbatasan ruang 
dan waktu, dan akan diperlukan hirarki organisasi yang 
besar untuk melakukan koordinasi. Dengan kerja digital, 
semua terawasi dan terekam, semua terlacak. Antarmesin 
sudah saling berkoordinasi sendiri. Dengan demikian 
digitalisasi dalam sebuah proses pabrik manfaatnya 
jelas, akan dicapai the best quality, the best cost, dan 
the best delivery.

Jadi meskipun sebuah pabrik memiliki alat-alat yang 
canggih, kalau tidak dirangkai secara digital juga 
tidak akan terjadi apa apa. Dalam digitalisasi ini 
pengawasannya menyeluruh, sehingga unit AC, unit 
Boiler bagaimana bisa masuk production plan.

Dalam teori supply chain, pengawasan selalu dalam 
rangkaian. Jika tidak, bisa banyak kendala, karena 
problem di satu kotak proses produksi itu yang 
menyelesaikan kotak yang lain (constrain Theory).

Orang bagian produksi harus mengonstantakan variabel, 
yang mana untuk itu diperlukan permesinan. Dan hal 
ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. “Kita kan bersaing 
dengan pabrik lain yang juga harus efisien dalam 
produksi”.

Jadi tidak bisa kalau dikatakan penggunaan mesin 
berlawanan dengan penyerapan tenaga kerja. 
Penggunaan robot, menurutnya, seharusnya tidak 
menggantikan manusia dengan mesin. Justru malah 
memanusiakan manusia. 

Faktanya pekerjaan manusia yang tidak manusiawi 
bisa digantikan robot, dan manusianya mengerjakan 
pekerjaan yang lebih manusiawi. “Menurut saya dengan 
memakai mesin, pekerjaan tidak hilang, jobnya saja yang 
berubah. Kebutuhan kompetensi yang baru ini memang 
harus dimanage transisinya”, katanya.

Oleh karena itu penting bagi seseorang untuk memiliki 
kompetensi di era modern sekarang ini. Dalam proses 
digitalisasi ini, orang IT sangat diperlukan. Sebab tanpa 
mereka digitalisasi tidak bisa dijalankan.

“PT Djarum melalui Djarum Foundation 
sudah menyiapkan anak-anak karyawan 
untuk belajar di sekolah vokasi binaan 
Djarum, yang sekarang sudah mencapai 16 
sekolah vokasi. Ini untuk mempersiapkan 
SDM generasi berikutnya agar mampu 
mengantisipasi perubahan jaman, yang 
mengarah ke digitalisasi di segala bidang”, 
tuturnya.

DNA Djarum

Atas perannya dalam proses digitalisasi 
ini, Iswanto dengan merendah mengatakan 
bahwa semua ini hasil kerja tim. “Tak ada 
satu orang yang menguasai keseluruhan 
proses dari A ke Z. Manajemen men-set up 
kerja tim yang hebat”, katanya.

Yang lebih luar biasa lagi, tambahnya, setiap 
orang dalam tim ini memiliki DNA Djarum. 
“Memiliki komitmen tinggi terhadap Djarum, 
tidak mudah dibajak perusahaan lain”.

Perencanaan, eksekusi instalasi dan operasionalisasi kawasan produksi yang profesional, bersih, rapi, artistik dan modern.
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Iswanto mengisahkan masuk pertama 
kali di Djarum sebagai programmer, di 
bagian komputer pada tahun 1989. Pada 
saat orientasi kerja, manajer EDP Benny 
Taentang memintanya mengambil data 
dari mesin (Data acquisition). “Mesin-
mesin Djarum waktu itu sudah mulai pakai 
komputer dan ada hasil samping berupa 
data. Nah Pak Benny ini mikirnya sudah 
ke masa depan, bagaimana memasukkan 
data itu ke komputer mainframe”.

Selesai orientasi, Iswanto meminta 
pindah ke bagian produksi. Alasannya 
sama dengan kesukaannya yang selalu 
bongkar bongkar mainan sejak kecil. “Di 
bagian produksi, mainannya lebih banyak 
hahaha....”.

Benny juga mengijinkannya, bahkan 
menganggap Iswanto akan sangat 
membantu jika Benny butuh data dari 
bagian produksi. Maka mulailah Iswanto 
bekerja sebagai teknisi, membetulkan 
mesin rusak, juga merawat mesin.

Latar belakang sebagai programmer 
membuat Iswanto mengusulkan modernisasi 

mesin-mesin lama dengan sistem pengawasan memakai 
komputer. Menurutnya, dengan sistem itu, pengambilan 
data lebih mudah, kalau ada kerusakan lebih mudah 
melacak, spare part juga lebih gampang didapat. Usulan itu 
pun disetujui manajemen. 

Iswanto kemudian mendidik para teknisi pengetahuan 
tentang komputer. “Saya termasuk orang coding, 
sehingga bagi saya tidak ada masalah yang tidak bisa 
dipecahkan”. Dia berinisiatif sendiri mengajari para 
teknisi itu. Karirnya kemudian berlanjut, dari teknisi 
bagian elektro, kemudian kepala bagian maintenance 
elektro. 

Dia tak hanya diam di dalam kotaknya, tetapi juga masuk 
ke kotak kotak bagian lain, bagian mekanik, pembukuan, 
administrasi pembelian, dan lain lain. “Bukan karena 
ambisi, tetapi karena rasa ingin tahu, pabrik segini 
besarnya itu yang diurusi apa saja”, tuturnya. 

Dia kemudian diminta menjadi kepala bidang 
maintenance elektro dan mekanik, dan naik terus 
menjadi manajer produksi SKM  “Wah waktu jadi manajer 
saya malah stres. Lha gak bisa mainan lagi di lapangan”, 
katanya sambil tertawa, tetapi faktanya sekarang tetap 
bermain dan diberi mainan yang lebih besar.

Taman dan embung di Oasis
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Baginya bekerja di Djarum seperti tak pernah selesai 
pekerjaan, selalu saja ada tantangan baru. Apalagi 
pekerjaannya dianggapnya sebagai ruang bermain. “Saya 
sangat excited dengan setiap tantangan baru. Dan selama 
bekerja saya tak pernah berpikir akan digaji berapa. 
Nyatanya saya dihargai sangat baik oleh perusahaan. 
Tahunya ya setelah saya bertemu dengan teman teman 
di luar Djarum”, ucapnya, dan di perusahaan ini serasa 
sekolah di universitas kehidupan, saya benar benar 
merasa from zero to hero.

Dia kemudian juga terlibat dalam berbagai proyek milik 
grup Djarum, di antaranya proyek Terminal Batu Bara, 
Proyek Pabrik Sawit, Proyek Pabrik Gula, membantu 
proyek Cash Processing Centre BCA di Alam Sutera dan 
juga pengembangan anak perusahaan di bidang food 
and baverage, Savoria, GDA dll.

Go Green

Selain wawancara, Iswanto juga mengajak Tim 
Padmanews untuk visit pabrik-pabrik di kawasan Oasis. 
Pabrik yang didesain modern seperti yang tertulis di 

awal memang benar-benar bersih di 
setiap sudut dan bagiannya. Kemampuan 
automatisasi juga meningkatkan kapasitas 
produksinya.

Di salah satu gedung pabrik terdapat 
mesin-mesin pembuat rokok yang modern. 
Terdapat puluhan unit mesin pelinting 
rokok otomatis berteknologi mutakhir dan 
beroperasi 24 jam. Setiap mesin mampu  
memproduksi 16.000 batang rokok per 
menit dengan kualitas terbaik.

Kawasan Oasis selain hijau karena 
diliputi tanaman, taman dan juga kolam, 
sesungguhnya juga menerapkan kebijakan 
go green. “Green ini pengejawantahannya 
adalah sustainable, kesinambungannya 
terjamin”, tuturnya. 

Misal, bikin pabrik yang kebutuhan 
airnya banyak, lalu pakai air tanah dan 
bikin sumur banyak. Tidak memikirkan 

penggunaan air yang bisa didaur ulang. Jika kemudian 
daya dukung lingkungan menipis dan air tanah habis, 
bisa saja pabriknya mati.

Itulah sebabnya di Oasis dibangun danau yang 
menampung air. Danau seluas 2 ha dengan kedalaman 8 
meter itu memiliki kapasitas 150 ribu m3, dan dilengkapi 
pengolahan air bersihnya”, tambahnya. Adanya danau 
ini diharapkan nantinya Oasis akan zero penggunaan air 
tanah.

Djarum juga memikirkan soal konservasi 
energi, dengan mengupayakan pemakaian 
biomass, tenaga matahari (solar panel), 
dan tenaga angin. Solar panel dipakai di 
kantor-kantor Djarum, paralel dengan PLN 
(on grid).

Dan jangan lupa, Djarum juga memiliki 
Pusat Pembibitan Tanaman, yang menjadi 
pemasok berbagai macam pohon dalam 
berbagai program penghijauan Djarum. 
(bp)

Djarum juga memikirkan soal konservasi energi, dengan mengupayakan pemakaian biomass, tenaga matahari (solar panel), dan tenaga angin. 
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Film

Judulnya memang demikian. Bukan Tom Cruise 
yang akan pensiun sebagai agen Mission: 
Impossible (MI). Tom Cruise memang berbeda 

dengan yang dialami Daniel Craig, yang pensiun 
sebagai aktor pemeran James Bond.

Karakter agen MI Ethan Hunt sudah sedemikian 
melekat pada diri Tom Cruise setelah puluhan 
tahun diperaninya. Tak hanya itu, apa yang telah 
dilakukannya dalam film-film MI dan kebesaran 
namanya seakan membuat Tom Cruise benar benar 
berkuasa melakukan apa pun untuk film-film MI ini.

Tom Cruise juga dikenal dalam setiap film Mission: 
Impossible melakoni sendiri adegan adegan 
berbahaya. Ia pernah melompat antargedung yang 
menyebabkan pergelangan kakinya patah. 

Tom Cruise juga pernah melakoni bergelantungan di 
sayap pesawat Hercules yang take off. Dan yang luar 
biasa, pengambilan gambarnya tidak hanya dilakukan 
sekali jadi. Ia juga pernah bergelantungan di tali 
helikopter.

Sebagai aktor utama dan juga produser film-film MI, 
Tom Cruise benar-benar membuat rumah produksi 
Paramount dan Skydance bergantung kepadanya 
untuk menciptakan box office waralaba ini. Termasuk 
tetap mensuport ketika terjadi pembengkakan biaya 
untuk produksi film MI.

Terakhir, menurut sumber-sumber dalam seperti dikutip 
Variety, Tom Cruise berkeinginan mengakhiri sepak 
terjang agen Ethan Hunt setelah mengerjakan film Mission: 
Impossible 7 dan 8.

Belum diketahui jelas alasan kenapa Tom Cruise 
menjadikan film Mission Impossible 7 dan 8 sebagai akhir 
petualangan agen Ethan Hunt. Bisa jadi alasannya sama 
seperti Daniel Craig yang meminta pensiun sebagai James 
Bond, karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi bermain 
dalam film aksi seperti agen 007 itu.

Tom Cruise telah menjalani peran sebagai Ethan Hunt di 
seri film  Mission: Impossible  sejak tahun 1996.  Mission: 
Impossible 7  dan  Mission: Impossible 8  yang akan jadi 
akhir perjalanan agen IMF tersebut diperkirakan tayang 
pada 2023 dan 2024. 

Sudah 26 tahun sejak Tom Cruise memulai debutnya 
sebagai agen IMF (Impossible Missions Force), Ethan Hunt, 
di film  Mission: Impossible  pertama tahun 1996. Ia terus 
menjadi ikon sang agen khusus hingga Mission: Impossible 
- Fall out yang rilis tahun 2018. 

Dalam sebuah laporan baru dari  Variety, informasi 
orang dalam mengatakan bahwa  Mission: Impossible 
7  memiliki  open ending. Tom kemudian meminta 
agar  Mission: Impossible 8 selesai  sebelum film ketujuh 
dirilis sehingga transisi antar film lebih mulus. Menurut 
laporan tersebut, Mission: Impossible 8 segera memasuki 
masa syuting di Afrika Selatan. (bp)

Tom Cruise Akan Pensiunkan Mission: Impossible
www.monitorindonesia.com



26 27

EducationEducation

SMK Bagimu Negeriku di Palirraya, 
Kedungpane, Semarang memang salah satu 
sekolah kejuruan yang luar biasa. Sekolah 

ini mendidik siswa miskin supaya terampil dan 
langsung bisa kerja, dan yang luar biasa semua 
siswa tidak membayar alias gratis. Baik biaya 
sekolah, tempat tinggal di asrama maupun untuk 
konsumsi sehari-hari.

Kepala sekolah Christianus Dwi Estafianto 
mengungkapkan, SMK yang dikelola di bawah 
Yayasan Perhimpunan Bagimu Negeriku, 
Semarang, Jawa Tengah ini menerima siswa kurang 
mampu, tanpa mengenal suku, golongan maupun 
agama. Para siswa berasal dari sejumlah daerah 
di Indonesia.

SMK Bagimu Negeriku memiliki 5 program 
pendidikan, meliputi keahlian teknik kendaraan 
ringan, teknik multi media, teknik rekayasa 
perangkat lunak, teknik konstruksi batu beton, 
serta jasa boga.

Selain guru-guru reguler, sekolah ini juga 
mendatangkan guru-guru tamu yang ahli di 
bidangnya. Saat tim Padmanews berkunjung ke 
SMK itu, pemenang MasterChef Indonesia Musim 
Kedua Desi Trisnawati sedang mengajar siswa tata 
boga.

Tak hanya mengajarkan cara memasak, Desi 
juga mengajari bagaimana cara dan biaya yang 
seefisien mungkin dari setiap resep masakan. Ini 
sangat penting, mengingat para siswa nantinya 
diharapkan bisa berbisnis kuliner dengan benar 
dan sukses. Tentu kehadiran Desi bermanfaat 
besar dan para siswa terlihat sangat intens 
menyimak pengajarannya.

SMK ini juga melengkapi aktivitas siswa dengan 
fasilitas dapur yang setara restoran berkelas. 
Kemudian ada bengkel untuk pekerjaan konstruksi 
beton, bengkel mobil, dan laboratorium 
multimedia media yang dilengkapi dengan 
perangkat komputer terkini. Selain tentu saja 
bangunan sekolah dan asrama untuk para siswa.

Sosok Pendiri

Di balik semua sumbangsih dan kinerja 
SMK Bagimu Negeriku itu sebenarnya ada 
sosok wanita yang menginspirasi, menjadi 
pendiri dan kemudian menjadi pengampu 
sekolah tersebut. Dia adalah Elisabeth 
Philip. Berpembawaan riang, bercerita 
dengan runtut, orang tak akan sadar 
sedang berbicara dengan wanita yang 
kehilangan penglihatannya.

Elisabeth mengisahkan, dirinya dulu anak 
keluarga miskin dan tidak mampu sekolah. 
Namun ketika sudah mulai bekerja dan 
punya uang, ia kemudian menyekolahkan 
anak tukang jual kelapa, kopyor dan 
siwalan yang lewat di kampungnya di 
Peterongan Sari, Semarang. Juga anak 
tukang jual kacang ijo.

Kemudian karena pekerjaannya, Elis 
pergi ke banyak pelosok di Indonesia, 
di antaranya Dumai, Riau, Papua, Jambi 

Sosok di Balik SMK Bagimu 
Negeriku yang Gratiskan 

Semua Siswa

dan masuk ke pedalaman, ke Kupang, Kalimantan dan 
sebagainya. Kalau ketemu anak di pedalaman, mereka 
sering mengeluh, “Bu Elisabeth, apa yang bisa sekolah 
itu hanya anak kota dan orang kaya saja? terus nasib 
kami yang di pedalaman bagaimana? Kami juga ingin 
bersekolah”.

Hati Elis tergerak, ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar 
memberi berkah-Nya atas keinginan mendirikan sekolah 
guna menampung anak anak miskin dari pedalaman.

Sejak awal memang itulah misi Elisabeth, sehingga 
ketika di kemudian hari ada yang mengusulkan supaya 
sekolah punya dana perlu subsidi silang dan memberi 
kesempatan anak anak orang kaya ikut belajar di sekolah 
itu, Elisabeth tidak setuju. 

“Kalau kita berikan ijin anak kaya ikut sekolah, padahal 
setiap angkatan kita cuma terima 150 anak dan berarti 
cuma 30 anak tiap kelas, bagaimana kita segera 
mengentaskan anak- anak dari pedalaman?”

Elisabeth kemudian tetap bertahan, meski bantuan dari 
donatur mepet dan hanya bisa untuk menggaji guru, 

Jajaran pimpinan SMK Bagimu Negeriku
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karyawan, serta memberi makan 400 anak, sehari tiga kali. 
Sehingga tidak ada kelebihan untuk upgrade peralatan di 
sekolah, terutama komputer.

Yang penting, tambahnya, karakter para siswa itu 
terbentuk lebih dahulu. Dan ternyata kemudian sekolah 
mulai memenangi banyak lomba, misal lomba paduan 
suara. “Anak anak daerah dari Sabang sampai Merauke itu 
suaranya kayak malaikat, bagus bagus. Jadi kalau lomba 
selalu menang”.

Olah raga pun berprestasi, baik di lari maupun 
lompat. Anak anak Papua sangat aktif, sehingga biasa 
menghabiskan energi dengan keliling banyak kali di 
perumahan BSB.

Kemudian dalam bidang komputer, juga meraih berbagai 
penghargaan. Dengan peralatan komputer yang sudah 
ketinggalan meraih juara harapan. Pernah pula anak anak 
angkatan pertama  juara kedua dalam lomba website di 
Universitas Gadjah Mada.

Dikatakannya, anak dari Lampung bisa membangun 
tembok secara lurus, padahal tidak memakai alat. Jurinya 
sampai bilang, “Kamu bisa bikin tembok lurus walau tidak 
pakai alat. Kalau pakai alat tentu kamu lebih hebat”.

Sebenarnya di awal awal para guru sempat 
putus asa menghadapi para siswa ini. Lalu 
dikatakan oleh Elisabeth, kalau kalian 
mengajari siswa yang sudah pandai dan 
keluar menjadi pandai, yang hebat bukan 
gurunya tetapi karena memang siswa itu 
sudah pandai. Murid bagaikan batu hitam 
bisa jadi batu permata yang indah, itu baru 
gurunya hebat danTuhan dipermuliakan.

Pembantu Tuhan

Elisabeth mengisahkan di awal ia membeli 
lahan sekolah seluas hampir 1,4 hektare, 
masih tersisa uang Rp 10 juta. Dengan 
uang 10 juta itu, Elisabeth dan suami 
mulai membangun sekolah, dan ternyata 
uang 10 juta itu gak kemana-mana. Untuk 
menguruk tanah dan pagar bumi saja tidak 
cukup.

“Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya berprinsip 
begini, Tuhan itu majikan kita. Tidak ada 

ceritanya pembantu mencarikan uang 
buat majikan. Jadi kalau Tuhan izinkan 
aku membangun sekolah ini, berarti Tuhan 
yang menyediakan uang buat saya”.

Elisabeth menegaskan dirinya tak pernah 
meminta, tidak pernah bikin proposal, dan 
uang datang lewat donasi. “Tuhan memang 
luar biasa. Sekarang saya kalau duduk di 
sekolah ini masih bengong, akhirnya jadi 
lho Rp 49 miliar (sekolah ini)”, tuturnya.

Mendapatkan uang Rp 50 ribu dia belikan 
semen, dapat Rp 100 ribu dibelikan 
pasir dan seterusnya setiap ada uang 
donasi datang ia belikan kebutuhan 
pembangunan. Akhirnya jadi juga sekolah 

itu. “Yang ngasi 100 juta ada, 300 juta ada, yang ngasi satu 
miliar juga ada. Tapi yang ngasi 50 ribu 100 ribu memang 
buaanyak banget hahaha”.

Kenapa memakai nama SMK Bagimu Negeriku? Karena 
menurut Elisabeth ia dilahirkan di Indonesia dan kedua, 
sudah menjadi kewajibannya pula untuk menyejahterakan 
kota tempat dia tinggal. Ia juga tidak berkeinginan untuk 
menggunakan nama sekolah Kristen, karena ia menerima 
semua anak miskin dari semua suku dan agama.

“Saya juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa anak 
anak negeri ini juga pintar pintar”, tambahnya. Terbukti 
lulusan sekolah ini ada yang dapat bea siswa di Beijing 
yakni siswa dari Timika, lalu ada dari Sorong yang dapat 
lisence untuk sepak bola FIFA di Finlandia, ada yang kerja 
di Spanyol, ada juga 13 anak yang kerja di Jepang dan 
kemudian mendapat bea siswa. 

Studi praktik adalah kawah Candradimuka siswa SMK Bagimu Negeriku di jurusan BKP (Bisnis Konstruksi & Properti).

Fasilitas yang lengkap dan mumpuni jurusan Multimedia.
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Elisabeth tak menyangka bahwa anak anak yang pernah 
sekolah di SMK Bagimu Negeriku akhirnya tersebar ke 
berbagai penjuru dunia. Padahal semula dianggap di kelas 
ada anak yang plonga plongo, tapi ternyata kemudian 
menjadi berprestasi hingga diincar Korea Selatan dan 
Singapura.

Lalu ada anak datang berpenyakit TBC, yang tadinya 
disarankan untuk dipulangkan. Namun Elisabeth berkeras 
untuk mengasuh sendiri anak itu. Ia lalu memotivasi anak 
tersebut bahwa dirinya bisa sembuh dan memiliki hari 
esok yang penuh pengharapan. “Sekarang anak itu jadi 
guru dansa yang hebat di Jayapura untuk cheerleader”, 
tuturnya.

Elisabeth mengungkapkan, melihat kerja dia kepada 
anak anak ini ada saja yang datang menyumbang, baik 
perorangan, perusahaan, maupun institusi. Setiap tahun 
perusahaan sepatu menyumbang sepatu buat anak anak, 
demikian juga perusahaan sandal. “Seragam sekolah itu 
juga ada yang menyumbang”.

Namun ia juga tegas menolak jika ada sumbangan yang 
persyaratannya tak sesuai. Pernah Freeport mengirim 
sepuluh anak, namun perusahaan itu minta setiap 
setengah tahun kesepuluh anak itu dibelikan baju dan 
sepatu baru. “Terpaksa saya tolak, karena kan kasihan 
anak anak yang lain kalau yang dibelikan cuma sepuluh 
anak ini”.

Rp 214 juta’. Saya ambil Rp 200 juta dan 
saya kasi suami sama pemborong untuk 
beli wastafel. Sementara sisanya untuk 
bayar tukang”.

Suatu ketika sekolah ingin melengkapi 
komputer dengan yang terbaru. Setelah 
dihitung kebutuhan semua sekitar Rp 2 
miliar. Bingung duitnya darimana, seorang 
pengurus yayasan bilang ke Elisabeth, 
“Tante, apa kita kredit ke bank ya? Saya 
bilang oh tidak. Sekolah ini berdiri 
bukan karena kekuatan manusia, tetapi 
karena anugerah Tuhan. Saya tak pernah 
meminjam uang”.

Elisabeth kemudian mengajak mereka 
berdoa. Ia kemudian juga memulai membeli 
dengan uangnya sendiri dua komputer 

Elisabeth merasakan betul selama 
mengelola sekolah ini bantuan Tuhan 
selalu datang. Itulah sebabnya ia 
berkeyakinan pantang untuk meminta. 
Pernah kedatangan tamu Primadi dari 
Djarum yang menanyakan butuh apa? 
Elisabeth hanya bisa tertawa. Rekan rekan 
sampai menegur dia, ditawari kok malah 
gak mau minta. “Namun ketika mau pulang 
Pak Primadi bilang, Bu Elis saya percaya 
sekolah ini satu kali pasti berhasil”.

Dalam proses pembangunan suatu kali 
ada tagihan Rp 1 miliar, Elisabeth dengan 
tenang mengatakan kepada suaminya, 
“Uangnya masih dalam perjalanan, Senin 
nanti ya. Jumat sore ada telepon dari bank, 
Bu Elis ada transfer masuk Rp 1 miliar. Senin 
saya sama kontraktor sekolah, Bu Linda ke 
bank, dan uang saya serahkan dia”.

Berulangkali peristiwa membuatnya yakin 
akan bantuan Tuhan. Pernah ketika anak 
anak sudah berdatangan, sekolah belum 
rampung. Ada kebutuhan untuk membuat 
wastafel. Elisabeth hanya tenang dan yakin 
bahwa bantuan Tuhan akan datang. 

“Siang hari ada telepon dari bank 
mengabarkan, ‘Bu Elis, ada transfer masuk 

yang seharga Rp 35 juta. Adiknya ikut menyumbang dua 
unit, kemudian teman teman lain ikut. Pada akhirnya 
sekarang terpenuhi komputer yang Rp 35 juta 25 unit, 
yang Rp 15 juta ada 16 unit.

Ada cerita di balik terpenuhinya kebutuhan komputer itu. 
Seorang anak kecil datang ke Elisabeth dan memberikan 
uang Rp 100 ribu sambil bilang, “Oma ini aku punya uang 
seratus ribu bisa dipakai Oma ya”. 

Batin Elisabeth waktu itu, dia butuh Rp 2 miliar tapi yang 
dia terima kok cuma 100 ribu rupiah. Namun Elisabeth 
tetap mengucapkan syukur atas rejeki dari anak kecil 
itu, dan kemudian ternyata kebutuhan untuk pembelian 
komputer terpenuhi, bahkan lebih dari cukup. 

Elisabeth mengisahkan kenapa ia tetap mensyukuri uang 
dari anak kecil. Ketika tahun 1992 ia buta karena terjatuh, 
Elisabeth hendak dibawa berobat ke Jerman. Butuh 

Kepala sekolah Christianus Dwi Estafianto
Siswa sedang praktik di jurusan TKRO ( Teknik Kendaraan Ringan Otomotif ).



32 33

EducationEducation

setidaknya Rp 100 juta untuk berobat ke sana. Seorang 
anak kecil datang ke Elisabeth dan bilang, “Oma ini Indira 
punya uang Rp 50 ribu buat sangu Oma ya”.

Dalam hati Elisabeth muncul suara untuk mensyukuri 
uang sedikit yang diberikan anak itu. Dan ternyata berkat 
kemudian datang, uang terkumpul Rp 100 juta lebih. Maka 
tahun 1993 berangkatlah Elisabeth diantar suami dan 
beberapa teman.

Ternyata dokter tidak mengoperasi, karena dianggap 
berbahaya. Dikatakan bola mata Elisabeth bakal 
mengering, bahkan diprediksi umur Elisabeth hanya 
tinggal lima tahun saja. 

Elisabeth hanya senyum senyum saja. “Saya pikir profesor 
juga manusia. Dan ternyata kemudian teman saya yang 

mengantar meninggal duluan. Suami saya 
juga meninggal karena jatuh. Saya sampai 
saat ini baik baik saja”, ucapnya.

Pernah terjadi tidak ada dana di kas 
yayasan, sehingga tidak dimungkinkan 
sekolah untuk memberi gaji ke-13 
menjelang Lebaran. Para guru dan 
karyawan pun sudah ikhlas, karena selama 
pandemi sekolah memang tidak memotong 
gaji mereka. 

Elisabeth yang merasa kasihan kepada 
mereka  kemudian berdoa, dan ternyata 
kemudian ada dana masuk. Semula 
para pengurus yayasan tidak berniat 
membagikan mengingat para karyawan 

sudah ikhlas. Namun di hati Elisabeth 
muncul suara supaya tidak menahan hak 
orang. Ketika pengurus yayasan masih 
khawatir soal kas buat gaji buat bulan 
depan, di hati Elisabeth muncul lagi 
pengingat, “kesusahan sehari cukup sehari, 
bulan depan ada urusannya sendiri”. 

Akhirnya semua bersuka cita karena THR 
jadi dibagikan. Elisabeth meyakini kalau 
sekarang Tuhan membantu, maka di waktu 

mendatang juga akan dibantu. “Dan ternyata benar, kami 
dapat CSR dari sebuah perusahaan sebesar Rp 1,8 miliar”.

Di sinilah Elisabeth merasakan kebaikan Tuhan, yang 
selalu membantu dirinya. “Bagi banyak orang kayaknya 
ini impossible, tapi nyatanya yang tidak bisa menjadi 
bisa”. Itulah sebabnya Elisabeth selalu bersyukur, karena 
dengan bersyukur hal itu mendatangkan berkat Tuhan. 
(bp)

Siswa-siswa sedang praktik di jurusan RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)

Siswa-siswa sedang praktik di jurusan TB (Tata Boga)
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“Potret Diri Bagai Vampire” membingkai 
salah satu dari perjalanan Pupuk Daru 
Purnomo dalam perenungan di mana 
dirinya mengalami beberapa cobaan hidup. 
Ia merenungi setiap fase yang dilalui dan 
menumpahkannya dalam sebuah karya. 
Vampire menjadi salah satu penggambaran 
atas apa yang pernah dialaminya.

“Vampire itu sebagai metafor atas diri 
saya. Pemikiran yang muncul setelah saya 
mengalami beberapa fase cobaan hidup 
sedemikian rupa dan luar biasa. Akhirnya 
pada suatu masa ada perenungan begini, 
kok tiba-tiba saya punya ide menggambar 
potret diri tapi wajah saya menjadi vampire. 
Ide yang muncul ini adalah perenungan 
bahwa saya berpikir vampire itu penuh 
keterbatasan dan hidup saya itu juga penuh 
dengan keterbatasan,” kata perupa yang 
sudah tidak asing lagi di kancah dunia seni 
rupa Indonesia tersebut, saat ditemui tim 
Padma News di salah satu kediamannya di 
kawasan Sidoarum, Sleman, Yogyakarta.

Pupuk merangkum semua peristiwa yang telah terjadi, 
lalu menuangkannya menjadi goresan-goresan yang 
menyimpan berjuta makna dan cerita.

“Bisa dibilang ujian hidup yang saya lalui itu bertubi-tubi, 
penuh dinamika. Pertama, saya mengalami gangguan 
telinga. Berdenging telinga dan itu tidak bisa hilang. Saya 
harus menyesuaikan untuk itu.

Kedua, paru-paru. Saya sudah tidak bisa menghirup sesuatu 
yang menyengat. Kalau ada sesuatu yang menyengat, paru-
paru saya langsung bereaksi. Karena pernafasan sudah 
terlalu sensitif. Di sini, saya harus menyesuaikan lagi 
dengan keadaan sekarang. Ketiga, mata. Sehabis operasi 
retina, saya kalau melihat garis lurus itu, tengahnya pasti 
ada celah, mesti bengkok. Retina saya pernah lepas sampai 
titik fokus. Begitulah, tiga kali saya harus penyesuaian,” 
ungkap pria kelahiran Yogyakarta, 16 Juni 1964.

Bagi Pupuk, vampire adalah sumber kerapuhan. Seperti 
juga manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Metafor 
vampire menjadi benang merah yang kuat atas dirinya.

Judul Karya: “Stasiun Tugu”, Ukuran 160 x 120 cm, 
Teknik : Oil on Canvas, Tahun 1999

Koleksi Ibu Widowati Hartono.
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“Saya itu orangnya pemikir dan saya membayangkan 
begini, hidupku kok penuh dengan dinamika ya. Begitu pula 
vampire. Jika dipikir, dia itu ya korban, kalau enggak minum 
darah ya mati, makanya dia harus minum darah. Dia juga 
mati kalau terkena sinar matahari. Lha sama, saya juga 
sudah tidak berdaya dan rapuh. Paru-paru sudah sensitif, 
telinga berdenging, dan pandangan mata ada keterbatasan. 
Saya kok hidup penuh kerapuhan, sangat rapuh. Tapi, di 
satu sisi saya harus tetap bertahan dan berkarya dalam 
kondisi ini. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu yang saya 
ungkapkan lewat vampire ini,” urainya.

Pupuk melanjutkan, vampire itu sebenarnya jika ditanya 
kamu mau enggak jadi vampire, mungkin ia juga akan 
menjawab tidak mau. “Vampire itu ternyata punya banyak 
keterbatasan. Kalau enggak minum darah ya mati dong, 
padahal ia enggak kepengin. Hal-hal itu yang saya cocok-
cocokkan sendiri, dan metafor yang menjadi vampire ini 
bagi saya adalah sumber kerapuhan. Mungkin ia juga tidak 
punya pilihan. Jadi vampire itu merupakan penggambaran 
bahwa hidup manusia itu penuh keterbatasan. Dan sebelum 
akhirnya pada titik perenungan ini, kerapuhan-kerapuhan 
ini sebenarnya pun sudah saya rasakan sedari kecil,” kata 
Pupuk.

”Saya semakin yakin, mantab, berarti saya 
cocok di seni. Tapi waktu itu Bapak tidak 
memperbolehkan. Menurutnya, melukis 
itu jangan untuk profesi karena nanti anak 
istrimu mau kamu kasih makan apa. Mungkin 
zaman dulu bayangan profesi seniman 
bagi awam itu kan tidak semuanya sukses. 
Informasi tentang kesuksesan seniman juga 
kurang terekspos oleh media massa. Beda 
jauh kondisinya dengan jaman sosial media 
seperti saat ini”

Lulus SMA, lanjut Pupuk, dirinya merantau 
ke Jakarta. Di sana ia berusaha melamar 
ke berbagai perusahaan sampai puluhan 
dan bahkan mungkin ratusan tapi tidak 
ada yang diterima. Akhirnya Pupuk hidup 
menggelandang di Pasar Baru dengan 
membikin gambar potret seperti di 
Malioboro.

“Saya berani menggelandang di Jakarta, 
karena kalau di sana tidak ada yang kenal. 

Pupuk bercerita, sejak usia tiga tahun 
dirinya memang sudah hobi menggambar. 
Dia senang corat- coret. Dulu, di lantai 
rumahnya yang hanya bersemen hitam, dia 
suka mencorat-coret menggunakan kapur 
tulis. Setiap hari dia selalu membutuhkan 
kapur tulis. Pada waktu itu, ketika anak-anak 
seusianya bermain motor-motoran, Pupuk 
malah meminta ibunya kapur tulis.

“Dari umur tiga tahun, saya sudah 
menggambari lantai rumah yang bersemen 
hitam, sampai penuh. Hari ini dicoret-coret, 
besoknya disapu ibu. Kosong lagi, lalu 
digambari lagi. Jadi setiap hari seperti itu. 
Inilah awal kenapa saya punya passion ke 
seni, memang dari kecil saya sudah senang 
menggambar dan berimajinasi,” ungkapnya.

Pada kelanjutannya, Pupuk keterusan 
menggambar-gambar ilustrasi sampai SMA. 
Sampai dia diajukan mengikuti lomba seni 
dari sekolahnya dan meraih Juara 2 Ilustrasi 
SLTA SE-DIY.

Kalau di Jogja mesti kan banyak yang kenal. Jadi ya sudahlah 
yang penting saya bisa hidup. Tahun 1984-1987 atau tiga tahun 
saya merantau di Jakarta. Malang melintang di Pasar Baru 
dan Pasar Seni Ancol sebentar. Selama tiga tahun itu saya 
kerja keras mengumpulkan uang untuk bisa melanjutkan 
kuliah di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Tahun 
1987 saya kembali ke Jogja, lalu mendaftar kuliah di ISI dan 
akhirnya diterima. Dari situ saya mulai semakin mengerti 
kalau mau menjadi seniman itu harus begini-begitu, harus 
pameran, harus mempertahankan konsep, harus macam-
macam. Akhirnya secara akademis saya punya bekal.”

Begitu lulus setelah tujuh tahun menimba ilmu di ISI, Pupuk 
langsung menggelar pameran tunggal di Bentara Budaya 
Yogyakarta (1995) bertajuk “Peziarahan ke Dalam Anima”. 
Dia memberanikan diri pameran tunggal di sana dan dari 
situ karyanya mulai diapresiasi orang, bahkan dikoleksi 
orang. Akhirnya Pupuk semakin yakin jika seni adalah jalan 
hidup yang harus dilewati.

“Saya jadi berpikir, dulu waktu tidak diterima di 
perusahaan mana pun, saya pernah begini ‘waduh saya 
ini kok kebangetan ya, cuma mau menjadi karyawan saja 

Pupuk Daru Purnomo bersama istri.
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kok enggak diterima’. Tapi sekarang saya sadar bahwa 
jalan hidup itu kan sudah ada yang mengatur. Kamu saya 
lewatkan sini lho Puk. Kamu jangan lewat sana. Jelas tidak 
bisa. Akhirnya hikmah itu yang saya ambil. Saya bersyukur 
sekarang bisa seperti ini. Oh ternyata dalam hidup itu 
kita harus mencari jati diri dengan segenap kesungguhan. 
Ini bidangmu di sini. Kamu jangan ke sana, kamu enggak 
mungkin bisa karena kamu mau dilewatkan jalan ini,” kata 
Bapak dari tiga anak tersebut.

Akhirnya dengan perjalanan itu, Pupuk menjadi semakin 
yakin dan menyadari bahwa memang harus menjadi 
seniman dan menyuarakan tema-tema sosial yang berakar 
pada humanisme.

Pupuk mengungkapkan kenapa tertarik tema-tema dengan 
spirit humanisme. Kedekatannya dengan sang ibunda 
adalah sumber inspirasi utama. Seorang perempuan, 
pekerja keras, dan ibu yang mayoritas waktunya tersita 
untuk bekerja mencari uang demi tegaknya ekonomi 
keluarga. Pupuk hanya melihat ketangguhan sosok ibu. 
Dari situ muncul empati akan keperkasaan yang ditangkap 
berupa spirit. Bukan fisik orang yang sedang menggendong 
atau lainnya, melainkan spirit ketangguhan.

“Konsepnya wanita sebagai sumber penciptaan. Karena 
pada saat itu, paling akrab atau dekat dengan ingatan 

saya adalah setiap hari melihat ibu bekerja 
membanting tulang, akhirnya itu yang 
melekat dalam diri saya. Sampai dengan 
tema yang sekarang sebetulnya tidak jauh-
jauh dari diri saya sendiri. Artinya, saya 
sakit juga jadi karya. Saat saya tidak punya 
pilihan kesehatan, saya juga harus tetap 
menghasilkan sesuatu dan meninggalkan 
jejak dalam kondisi apa pun,” tuturnya.

Selalu Ada Jejak

Saat telinganya mengalami gangguan 
berdenging mulai tahun 1994 sampai 
sekarang, itulah jejak dalam kerapuhannya. 
Pupuk sudah berobat hingga ke Singapura, 
diperiksa sampai di MRI yang paling 
canggih, tapi sumber penyakit tetap tidak 
diketemukan. Setelah diperiksa, tidak ada 
masalah. Otak dan lain-lain bersih semua, 
tidak ada penyumbatan. Akhirnya dokter 
hanya berkata bahwa bunyi ‘nging’ itu 
karena syaraf yang terkena.

Jadi Pupuk harus menyesuaikan dengan 
keadaan itu sekarang. Hanya itu, yaitu 
penyesuaian. Akhirnya, semua harus Pupuk 
terima dan tetap berkarya tanpa kendala. 
Karya-karya Pupuk pada masa itu, antara 
lain Lelaki dan Patung (2002), Ibu dan Anak 
yang Transparan (2002), Imajinasi Seksual 
(2003), dan masih banyak lagi.

Jejak berikutnya, saat paru-parunya terkena 
masalah sekitar tahun 1997. Kala itu, jika 
menghirup minyak yang untuk menggambar, 
Pupuk langsung merasa sesak. Ternyata 
paru-parunya sudah tidak bisa mencium 
bau/aroma yang menyengat. Solusinya, 
Pupuk harus menggunakan akrilik untuk 
melukis. Tapi dia tidak bisa kalau memakai 
akrilik. Hanya satu karya dengan akrilik 
yang dihasilkan. Akhirnya Pupuk kembali 
menggunakan cat minyak.

“Okelah saya tidak bisa berkarya 
menggunakan akrilik, karena tidak sesuai 
dengan harapan saya. Mau tidak mau saya 
tetap memakai cat minyak. Tekad saya dalam 
hati, Tuhan kan tahu hidup saya dari sini, 
masa Tuhan enggak ngasih jalan. Mau sakit, 
saya juga harus tetap pakai ini. Karena mau 
pakai yang lain juga enggak bisa,” tuturnya.

Untuk mengurangi agar bau dari cat minyak tidak menyeruak 
langsung ke indra penciumannya, pada saat melukis, 
jendela studio dibuka. Lalu di sebelahnya ada kipas angin 
besar yang dinyalakan.

Otomatis udara langsung kesentor keluar. Akhirnya itu 
membantu sampai sekarang. Bau cat minyak berkurang dan 
menjadi tidak masalah lagi.

Setelah fase itu dapat diatasi, tetiba terjadi gangguan 
pada mata. Padahal mata adalah pancaindra utama. Pupuk 
melihat benda menjadi dobel. Dia lalu cek ke Singapura. Di 
sana diperiksa dan hasilnya hanya katarak.

“Karena hanya katarak, yang menurut pengertian saya ah 
ini bukan katarak, saya juga masih muda. Paling katarak 
ini cuma buram. Akhirnya ketika ditawari mau dioperasi di 
sana, saya tidak mau. Saya memilih operasi di Jakarta saja. 
Akhirnya saya langsung dioperasi pada tahun 2012. Karena 
dua-duanya terkena Katarak, dokter bilang dioperasi satu 
dulu. Enam bulan berikutnya, satunya lagi. Jadi dua-duanya 
aman,” kata Pupuk.

Tapi ternyata cobaan belum selesai. Sehabis operasi katarak 
kedua, dokter mengatakan kalau retinanya sudah tipis, jadi 
harus hati-hati. Jangan mengangkat yang berat-berat.

“Tapi, habis operasi kedua saya itu enggak menyadari 
mengangkat patung karena berat sampai ngeden dan 

Karya-karya Pupuk Daru Purnomo.
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seketika itu retinaku lepas. Satu mata saya 
sudah tidak bisa melihat, sudah hitam yang 
separo. Waktu bangun tidur pas pagi kok 
sudah hitam tidak bisa melihat yang sebelah 
kiri. Saya lalu balik ke Jakarta lagi menemui 
dokter yang mengoperasi untuk dicek. Dokter 
berkata ‘waduh Mas ini sudah 50% lebih 
retinanya yang lepas. Langsung dioperasi 
sekarang, karena kalau menunggu lagi, nanti 
retinanya yang lepas tambah banyak dan 
untuk mengembalikannya susah,” paparnya.

Padahal, kata Pupuk, besoknya ia harus ke 
Italia. Pupuk pun akhirnya gagal berangkat. 
Operasi retina Pupuk sangat berat, satu 
bulan tidak bisa ke mana-mana. Dia harus 
tengkurap terus. Karena kalau kepalanya 
mendangak bisa lepas lagi retinanya. Dia 
juga tidak boleh naik pesawat dulu. Dua 
hari di RS, Pupuk pulang dengan kereta api. 
Dia pemulihan di rumah, istirahat total satu 
bulan. Italia bobor.

Dibalik Konsep

Dalam setiap karya yang diciptakan, Pupuk 
selalu memiliki konsep. Ia tidak sekadar 
membuat karya karena mengikuti tren 
pasar, justru jauh dari itu. Pupuk mengaku 
ada alasan sangat kuat, ada latar belakang 
dan cerita di setiap karyanya, baik melalui 
meditasi, perenungan-perenungan ataupun 
lainnya, salah satunya adalah potret vampire 
yang ia buat pada 2014 tersebut.

“Sebagai contoh, sebelum saya menciptakan 
karya vampire, ada satu masa di mana saya 
tidak bisa fokus berkarya karena gangguan 
mata yang saya alami. Melihat apa pun selalu 
dobel. Akhirnya, setiap hari saya hanya 
mengantarkan anak saya dolan ke pasar 
hewan membeli ikan cupang di botol. Setiap 
pagi kalau pas anak saya pergi ke sekolah, 
ikan cupang itu saya bawa ke studio. Saking 
judegnya, saya perhatikan terus itu ikan 

Judul Karya: “Waisak Borobudur”, Ukuran 140 x 100 cm, 
Teknik : Oil on Canvas, Tahun 2014

Koleksi Dr. Oei Hong Djien.
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cupang yang goyang-goyang. Mata saya yang sudah pecah 
melihat, jadi semakin goyang. Nah, dari situ ada ide dari apa 
yang diterima mata dan itu yang saya gambar. Saya berpikir 
kalau apa yang saya terima mata seperti itu, kenapa tidak 
saya ungkapkan dengan seperti itu juga,” paparnya.

Pupuk mengakui jika sebelumnya bisa berkarya dengan 
menggunakan mata, lalu saat itu penglihatannya diberi 
gangguan, maka pada fase tersebut lah saatnya ia 
menggunakan kekuatan kata hati. Atau, tepatnya dia harus 
melukis dengan mata hati.

“Jadi memang kita jangan hanya mengandalkan mata, tapi 
juga mengandalkan hati. Ditambah lagi, ada banyak support 
dari teman-teman,” ujarnya.

Merunut apa yang sudah dialami, karya-karya Pupuk bak 
refleksi dari kehidupannya. Dimulai dari 2001, sebelum ia 
mengalami dinamika kesehatan, Pupuk berkesempatan 
berkeliling dunia mengunjungi museum-museum legendaris 
di benua Eropa. Selama 1,5 bulan, Pupuk bersama dr. Oei 
Hong Djien dan Nasirun keluar-masuk museum di Amerika 
Serikat dan Belanda. Di Amerika, mereka bertiga berkeliling 
negeri Paman Sam itu mulai dari Los Angeles, Las Vegas, 
Chicago, berakhir ke Houston.

“Saat keluar masuk museum-museum di sana, saya punya 
pemikiran bahwa ternyata manusia atau  kita itu sebelum 

kenal dengan para maestro dunia, merasa 
sudah sok mengerti segalanya. Tapi begitu di 
museum, saya menjadi kecil, merasa bodoh 
lagi. Makanya ada satu karya potret diri di 
museum, saya ibaratkan di situ ada kerbau 
yang sedang menonton lukisan. Saya seperti 
kerbau itu. Kita itu ternyata masih harus 
banyak belajar. Nah itu yang menjadikan 
kenapa karya saya selalu berkembang,” 
beber Pupuk yang menampilkan karya-
karyanya dalam berbagai pameran dan 
mengemasnya dalam kumpulan buku, salah 
satunya Meta/Mata.

Saat berkeliling Eropa, dari Italia, Florence 
(Firenze), Praha, Vienna, Austria, terakhir 
Paris, Pupuk banyak membuat karya secara 
on the spot. Seperti lukisan wanita, inspirasi 
yang ia dapatkan dari gadis Rusia di Paris 
(2001). Lalu, Self Portrait In Paris (2004), 
Sudut Paris (2014), Effiel (2014), San Marco 
Malam (2013), dan masih banyak lainnya.

“Saya melukis on the spot itu sebetulnya 
semacam blueprint, seperti kekaguman 
saya terhadap Menara Eiffel. Saya tertarik 
dengan Menara Eiffel tidak tahu kenapa, 
tertarik saja. Lalu saya menggambarnya. 

Kemudian saya melihat Gereja Notre Dame 
yang interiornya sangat menawan. Akhirnya 
saya sket, kadang saya ambil foto dan jadi 
lukisan. Itu saya anggap bahwa ada satu 
karya saya yang benar-benar respons dari 
luar. Artinya, saya tertarik oleh sesuatu hal 
di luar, terus saya punya fantasi sendiri, oh 
awan di Eiffel menurut saya kok seperti itu 
dan di lukisan saya, awannya lalu saya bikin 
seperti itu,” katanya.

Pupuk mengakui, respons sesaat itulah yang 
menjadi salah satu inspirasi karya-karyanya 
yang berformat landscape / horizontal. Meski 
demikian, dia juga mempunyai karya-karya 
lain yang bertema  meditasi. Yaitu semacam 
perenungan saat- saat di mana dirinya sakit. 
Dan itu rentangnya juga panjang.

Periode-periode di mana setiap style atau 
lukisan yang dibuatnya memiliki alasan dan 
latar belakang tersendiri. Periode karya-
karya berformat landscape  yang terinspirasi 
respons sesaat dari luar. Lalu masa-masa 
perenungan, di mana ada meditasi atau 
periode penuh pemikiran yang menghasilkan 
karya-karya abstrak. Dan, satu masa yang 
orang menganggapnya karya-karyanya 
adalah komersial.

“Lanscape itu saya ibaratkan sebagai refreshing. Saya 
seperti turis yang melihat Eiffel itu kan bagus, terus senang, 
ereksi, dan selesai.” ungkap suami dari Endang Werdiningsih 
ini.

Perjalanan Spiritual

Dari usia 45 tahun, Pupuk mengaku sudah memikirkan 
kematian. Dia juga tidak tahu kenapa bisa demikian.

“Kadang saya berpikir kematian, bukan karena minta mati.  
Itu saya anggap hal yang baik. Karena kan lebih baik ingat 
mati, jadi kalau seumpama kita mau menyalahi teman kan 
seperti ada peringatan buat apa sih. Artinya ada impact yang 
baik. Sepanjang ada impact yang baik kan tidak masalah. 
Nah, dari situ muncul tema-tema kematian. Seperti Tuhan 
tidak ingin memberikan zona nyaman terus kepada saya, 
sehingga saya diberi cobaan-cobaan. Karena kalau tidak 
begitu, saya tidak akan berubah. Stagnan,” lanjut Pupuk.

Lalu, kenapa sekarang lukisan Pupuk muncul potret yang 
aneh-aneh dan kenapa saat pameran di Singapura justru 
memunculkan yang itu, sesuatu yang ternyata menjadi 
problem kita sebenarnya.  Itu seharusnya kita ungkapkan 
juga, bukan sekadar tentang Eiffel atau lainnya.

Pada bagian lain Pupuk mengisahkan, untuk biaya hidup 
selama kuliah di ISI selama 7 tahun, ibu memang berkirim 

Bersantai di studio.
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Ada banyak penjual Soto Kudus di 
Taman Bojana dekat Alun-alun 
Simpang Tujuh Kota Kudus. Soto ini 

memang menjadi salah satu hidangan khas 
di Kota Kudus.

Dari sekian banyak penjual dan warung Soto 
Kudus, nama Warung H Sulichan menjadi 
salah satu rekomendasi untuk mencicipi 
rasa lezat soto yang satu ini. Lokasinya ada 
di salah satu sudut Taman Bojana Kudus, 
yang memang strategis karena di depan 
Alun alun Simpang Tujuh di pusat kota.
Tepatnya di Taman Bojana No. 30, Simpang 
Tujuh, Kudus.

Warung H Sulichan termasuk yang paling 
ramai di antara banyak warung Soto Kudus 
di Taman Bojana. Pelanggan nampak 
“khusyuk” menikmati semangkok soto dan 
nasi pindang yang merupakan menu yang 
disajikan.

Lengkapnya, Warung H Sulichan menyediakan menu soto 
ayam, soto kerbau, dan nasi pindang baik ayam maupun 
kerbau. Kenikmatan itu tersaji dalam mangkuk kecil yang 
terisi penuh oleh suwiran ayam kampung atau daging 
kerbau, nasi putih, tauge, seledri, dan taburan bawang 
putih goreng.

Bagi yang memesan soto kerbau, bisa dirasakan empuknya 
daging itu, berpadu dengan kuah berbumbu rempah 
bening. Jangan lupa masih ada jeruk nipis, sambel atau 
kecap jika ingin menambah cita rasanya.

Tak lupa, jika dirasa butuh pelengkap tambahan tersaji di 
meja berbagai macam lauk yang menggugah selera. Mulai 
dari perkedel, sate telur puyuh, kerupuk kulit, otak otak 
dan lain lain. Makan soto pun menjadi semakin nikmat.

Soto Kudus H Sulichan

Pindsot Jadi 
Menu Andalan

uang tapi untuk sekadarnya, selebihnya dari 
ia harus kreatif mencari tambahan dengan 
menerima order menggambar potret. 
Pupuk beruntung selama menimba ilmu di 
ISI Yogyakarta berkesempatan menerima 
beasiswa supersemar selama tiga tahun.

“Jadi saya kalau pas liburan semester, pulang 
ke Jakarta. Ibu di Jakarta ikut adik. Ibu saya 
yang mencari order. Istilah kerennya kalau 
jaman sekarang staf marketingnya. Jadi 
ibu saya menawari ke tetangga-tetangga. 
Pelukis potret yang unik karena menjemput 
order yang sudah dikumpulkan dulu. Nah 
ketika saya liburan ke Jakarta, saya melukis 
potret-potret itu dan pulangnya membawa 
uang hasil dari pesanan tersebut untuk biaya 
hidup dan membayar kuliah. Jujur, hanya 

dengan itu. Jadi memang benar-benar yang membiayai 
kuliah saya dari hasil karya dan beasiswa supersemar,” kata 
Pupuk. 

Pergulatan hidup Pupuk yang berwarna itu sungguh 
menghadirkan kearifan tersendiri bagi dirinya. Ia begitu 
bersyukur atas dinamika yang ada sehingga masih bisa 
konsisten menekuni profesi pelukis yang amat ia cintai 
sampai saat ini.

“Jujur, saya tidak punya usaha lain, selain melukis. Benar-
benar tidak ada. Dan saya enjoy. Sebab Tuhan selama ini 
benar-benar telah memelihara kami.“(Sasy)

Salah satu sudut RSVP
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Berdiri di area yang tadinya merupakan air 
mancur bundaran Bubakan, bangunan 
berekspose bata coklat ini diharapkan 

bisa menjadi destinasi wisata baru di Kota 
Semarang. Ya, inilah Museum Kota Lama 
Semarang.

Museum yang dibangun oleh Kementerian 
PUPR dengan biaya Rp 3,9 miliar ini memotret 
sejarah Kota Lama Semarang. Pengunjung 
akan menyaksikan bagaimana Kota Semarang, 
khususnya di kawasan kota lama, bertumbuh.

Dengan penggunaan teknologi imersif, 
yang memakai layar 3D, pengunjung diajak 
menikmati gabungan suasana nyata dengan 
suasana digital. Museum juga menampilkan 
sejumlah artefak peninggalan kuno, serta 
stasiun bawah tanah jaman dulu yang 
terpendam.

Memasuki pintu museum, kita disambut oleh 
ruang imersif dengan sebuah perahu terletak 
mepet ke tembok. Proyektor kemudian 

menyorotkan visual laut, sehingga perahu seperti bergoyang-
goyang di atas air. Pengunjung bisa naik dan duduk di atas 
perahu untuk mengambil foto.

Pemandu tur museum Nasrullah mengatakan, ruang imersif 
ini menggambarkan awal mula kawasan kota lama adalah 
pelabuhan. “Ini menunjukkan peran penting Semarang 
sebagai simpul perdagangan”, tuturnya.

Kemudian imersif lain, tambahnya, adalah imersif 
tembok runtuh yang menarasikan awal abad 18 saat 
Daendels merobohkan benteng kota. Sementara imersif 
trem menarasikan jalur trem uap lintas Semarang, yang 
dioperasikan Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij.

Para pengunjung bisa naik ke trem ini. Sorot proyektor yang 
menggambarkan suasana kota yang bergerak menjadikan 
trem seolah olah sedang menyusuri rel dalam kota.

Ruang full immersive, menurut Nasrullah,  menarasikan 
Benteng de Vijfhoek, tergambar dalam peta tahun 1695 berdiri 
di sisi timur Sungai Semarang berdenah segi lima dengan lima 
bastion, yakni de Zee, de Smits, de Amsterdam, de Ceylon, dan 
de Herstellers.

Nasi Pindang

Pindang ayam atau kerbau di sini juga tak 
kalah menggoda. Disajikan dalam piring 
yang dialasi daun pisang, isiannya berupa 
suwiran daging ayam (ayam kampung), daun 
so atau daun melinjo, serta guyuran kuah 
pekat berwarna pucat. Kuah bercitarasa 
gurih ini kaya akan bumbu rempah dan 
menggunakan santan sebagai salah satu 
bahannya.

Musyafak, putera pertama Pak Sulichan 
menjelaskan ayahnya memulai usaha soto 
Kudus ini sendiri tahun 1968 di tosera. 
Setelah sebelumnya ikut pamannya pada 
tahun 1950-an berjualan keliling. Tahun 1997 
Sulichan pindah usaha ke warung yang di 
Taman Bojana.  

Menurut Musyafak yang khas dari rasa soto 
dan pindang Warung H Sulichan adalah 
masakan yang dimasak dengan kayu 
bakar, sementara untuk menghangatkan 
menggunakan arang. Kuali yang digunakan 
juga kuali tanah, sehingga menimbulkan 
rasa yang beda.

“Awalnya bapak itu jualan pindang ayam. 
Terus kemudiaan banyak pelanggan minta 

disajikan soto juga. Lalu dibuatlah soto ayam tanpa 
santan. Kecapnya kami ngoplos sendiri. Untuk pindang dan 
soto ayam manis asin, sementara pindang dan soto kerbau 
yang manis saja”, tuturnya.

Pindang Soto

Sejak empat tahun lalu, tambah Musyafak, pindsot menjadi 
menu andalan di warungnya. Ini adalah masakan campuran 
antara soto dan nasi pindang. Jadi semua campuran di soto 
dan pindang dijadikan satu lalu diberi kuah pindang sedikit 
serta kuah soto juga.

Mulanya karena memang ada pelanggan yang pesan 
dicampur. Kemudian oleh Musyafak justru diolah dan 
disempurnakan. Dan kemudian ternyata menjadi andalan 
serta dicari konsumennya.

Musyafak menuturkan, ayahnya yang kini berusia 83 tahun 
selalu mewanti wanti agar dirinya selalu rukun dengan 
adik-adiknya. Itulah sebabnya usaha keluarga itu tetap 
langgeng sampai sekarang.

Bahkan menurutnya, Soto H Sulichan berniat untuk 
membangun rumah makan yang berdiri sendiri. “Di sini 
(Taman Bojana, red) itu kan masih nyewa. Jadi kami berniat 
punya rumah makan sendiri. Kami sedang mencari lokasi 
tanah yang cukup luas. Terutama untuk parkir harus sekitar 
12 meter dari jalan, baru didirikan bangunannya” , ucapnya. 
(bp)

Musyafak, putera pertama Pak Sulichan
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Secara keseluruhan, menikmati potret sejarah 
Kota Lama Semarang sungguh menarik. 
Museum seperti ini bisa menjadi objek wisata 
yang mengedepankan unsur pendidikan dan 
pelestarian warisan budaya.

Museum juga berfungsi sebagai pendorong 
tumbuhnya rasa bangga dan cinta tanah 
air atau nasionalisme, minimal kecintaan 
terhadap kotanya. Tak kalah penting, adalah 
menjadi pusat informasi dan dokumentasi 
warisan budaya bangsa.

Museum Kota Lama Semarang dibuka untuk umum dengan 
jam operasional Selasa - Jumat jam 10.00 - 15.30, Sabtu - 
Minggu 09.00 - 15.30, sementara Senin libur. Tiap kunjungan 
dibagi beberapa sesi dengan waktu tiap sesi setengah jam.

Saat ini masyarakat masih bisa berkunjung secara gratis. Yang 
harus dilakukan adalah membooking tiket melalui aplikasi 
Lunpia, kemudian memilih tanggal dan sesi. “Untuk saat ini 
satu akun hanya berlaku untuk satu tiket”, terang Nasrullah. 
(bp) 

Fase Perkembangan

Selain ruang imersif, ada juga ruang yang memuat story line 
Kota Lama Semarang. Menurut Nasrullah, ada beberapa fase 
dalam menggambarkan perkembangan Semarang. Yakni fase 
pra benteng, fase benteng, dan fase pasca benteng.

Dalam fase pra benteng diceritakan Semarang pada tahun 
1541 - 1546 telah menjadi pelabuhan besar dengan kapal 
memuat seribu jung, dengan masing-masing kapasitas 400 
prajurit. Ini masa dimana VOC menjalankan perdagangan di 
pelabuhan pesisir Jawa.

Di fase benteng berdiri Benteng Vifjhoek yang namanya sesuai 
dengan denah dasarnya berbentuk segi lima, dilengkapi 
dengan bastion di kelima sudutnya. Masing-masing dinamai 
Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Raamsdonk, dan Bunschoten.

“Setelah Benteng Vifjhoek dirobohkan, 
kemudian dibangun benteng baru mengelilingi 
permukiman Belanda. Benteng kota ini 
memiliki tiga buah gerbang besar, yakni 
Gerbang de Wester (Gouvernementspoort), 
Gerbang de Zuider, dan Gerbang Ooster Poort”, 
jelas Nasrulah.

Sementara fase Pascabenteng dimulai 
sesuai catatan sejarah pada tahun 1882. 
Perusahaan bernama Semarang-Joana 
Stoomtram Maatschappij (SJS) membangun 
jalan rel di Kota Semarang pada tahun 1882 
- 1883 sepanjang 12 km. Rutenya Pendrikan - 
Jurnatan, Jurnatan - Jomblang, Jurnatan - Bulu, 
kemudian rute Jurnatan - Samarang (NIS) dan 
Jurnatan - pelabuhan Semarang.
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Tips

Bahan :

½ kg udang, cuci bersih belah 
tengahnya 

1 buah bawang bombay, iris

2 siung  bawang putih, cincang

Daun bawang secukupnya, iris serong

Mentega untuk menumis

Air

Bahan saos :

1 sdm saus tiram

4 sdm saus tomat

2 sdm kecap manis

Garam, gula dan merica secukupnya

Cara masak :

Panaskan wajan, tumis bawang putih 
hingga harum.

Masukkan bahan saos, masak sesaat. 

Masukkan udang, besarkan api. Masak 
hingga udang berubah warna.

Masukkan bawang bombay, masak 
sebentar dengan api besar lalu koreksi 
rasa 

Jika rasa sudah pas, matikan api lalu 
masukkan daun bawang aduk rata saja

Udang asam manis siap disajikan
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