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Pembaca yang Budiman,

Majalah Padmanews edisi 43 
ini hadir ke tangan pembaca 
dengan berbagai liputan lagi. Di 
antaranya adalah tentang Senior 
Manager GS di PT Hartono Istana 
Teknologi (Polytron) Maximus 
Max Arif Pramono, yang meskipun 
sudah berusia 69 tahun tapi 
masih terlihat segar. Apa saja 
rahasia kebugarannya? Simak di 
rubrik Figure kali ini.

Dari internal Perumahan Graha 
Padma ada dua kegiatan yang 
cukup bernilai, yakni panen 
melon perdana di Laguna 

Liputan lain adalah ArtJog 2022 
di kota seniman Yogyakarta, yang 
merupakan festival, pameran, 
dan pasar seni rupa kontemporer 
terbesar di Asia Tenggara. Simak 
pula tulisan film tentang Black 
Adam.

Selamat membaca, 

Z Hendro Setiadji

Pemimpin Umum
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Menempati lahan seluas satu hektare, Laguna 
Greenhouse Farming Graha Padma, kebun 
melon yang dibudidayakan secara hidroponik, 

panen perdana pada Minggu (5/6).

Panen dihadiri oleh Stefanus Rangga Santoso, founder 
Laguna Greenhouse Farming Graha Padma, Arvin Wijaya 
selaku co-founder, serta para investor antara lain 
Hendro Setiadji, Agoes Wijayanto, Heru Budianto dan 
Iswanto Santoso.

Tepat pukul 10.00, tim Padmanews dan rombongan 
menuju lahan perkebunan. Di sana sudah tersedia 
berbagai peralatan untuk memanen, seperti gunting, 
alat pengukur, keranjang buah, dan juga jubah. Jubah 
disediakan untuk dikenakan ketika berada di dalam 
kebun. 

Sebelum memasuki perkebunan, rombongan 
mengenakan jubah. Tujuan memakai jubah untuk 
meminimalisir kontaminasi dari luar, karena melon 
tanaman yang sangat sensitif terhadap organisme 
pengganggu tanaman. Hama, virus, bakteri sangat bisa 
menempel di pakaian kita sehari-hari. Karena itu, siapa 
pun yang ada di dalam kebun diwajibkan memakai 
jubah. 

Memasuki area kebun, terlihat hamparan pohon-pohon 
melon dengan buahnya yang berbentuk lonjong dan 

berkulit hijau tua. Tanaman tertata rapi 
dengan daun-daun menjuntai. Setiap baris 
tanaman terdapat tali yang dipasangi kertas 
warna-warni.

“Itu namanya flag trap. Digunakan sebagai 
perangkap untuk serangga atau hama. 
Karena kebanyakan hama tertarik dengan 
spektrum warna kuning dan biru,” kata 
Stefanus Rangga Santoso, founder/pendiri 
Laguna Greenhouse Farming Graha Padma. 

Selanjutnya, melon-melon yang 
bergelantungan dipanen. Proses panen ini 
cukup selektif, tidak bisa sekaligus. Perlu 
waktu satu minggu untuk memanen buah 
tersebut hingga habis. Satu per satu melon 
mulai dipetik menggunakan gunting. Ada 
teknik untuk memotong buah melon dari 
tangkainya. 

Caranya, disisakan tangkai berbentuk T, 
yang merupakan ciri khas dari negara 
Jepang untuk menjadi indikator kesegaran 
dari buah tersebut. Karena seiring dengan 
waktu tangkainya akan layu. Jadi, ciri ini 
bisa dijadikan cara untuk mengetahui ketika 
kita membeli buah apakah masih baru atau 
sudah lama.

Graha Padma
Laguna Green House Farming
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Keceriaan panen perdana melon di Laguna Green House Farming.
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Setelah dipetik, buah lalu diletakkan dan 
dikelompokkan sesuai dengan ukurannya, yaitu 
besar dan kecil ke masing-masing keranjang. Setelah 
itu buah dibawa ke ruang penyimpanan hasil panen 
untuk ditimbang, dicuci dengan ozon, dicek kadar 
kemanisannya, dibungkus kertas buah, diberi label 
Laguna, dan selanjutnya dikemas untuk dikirimkan 
kepada para pelanggan sesuai dengan jumlah 
pesanan. 

Laguna Greenhouse Farming Graha Padma merupakan 
kebun hidroponik kedua yang didirikan oleh Stefanus 
Rangga Santoso. Kebun pertama ada di Kudus dan 
sudah berhasil menjadi pemasok melon premium 
dengan kapasitas produksi 3,7-4 ton melon per 20 
hari.

Kebun yang berada satu lokasi dengan perumahan 
Graha Padma Semarang ini, total menempati lahan 1,7 
hektare. Lahan seluas itu dipergunakan untuk ruang 
meeting, kantor, gudang, karyawan dan macam-

macam, serta pemotong jalan. Sementara 
yang bersih untuk menanam melon yakni 
satu hektare dan dibagi menjadi empat 
kebun dengan luas masing-masing 2.500 m2. 

Selain untuk produksi buah melon, Laguna 
Greenhouse Farming ini ke depan akan 
dibuka untuk umum. Kebun ini akan dijadikan 
sebagai salah satu destinasi wisata kreatif 
yang baru ada di Kota Semarang, sehingga 
bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Lalu, apa saja yang akan ditawarkan dari 
Laguna Greenhouse Farming Graha Padma 
ini?

Rangga mengungkapkan, jika semua yang 
dibutuhkan sudah diurus, dari penataan 
yang bagus hingga proses-proses lainnya 
telah selesai, baru akan dibuka untuk 
umum. Masyarakat bisa ikut melihat kebun 

Inside

Pengemasan melon dilakukan  dengan cermat dan higienis.
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hidroponik tersebut. Direncanakan, 
ada semacam tur kebun untuk para 
pengunjung. 

“Sedikit gambaran, rencananya proyek 
ini akan dibuat tur kebun. Mereka yang 
datang ke sini bisa berwisata kebun 
sekaligus melihat sistem proses pertanian 
hidroponik. Dengan demikian, mereka 
tidak sekadar mendapatkan hiburan, tapi 
juga memperoleh value atau ilmu bertani 
hidroponik setelah datang ke sini,” kata 
Rangga. 

Sementara itu, Arvin Wijaya, selaku 
pengelola Laguna Greenhouse Farming 
Graha Padma memaparkan, secara teknis 
nantinya rombongan atau orang yang 
berkunjung ke Laguna terlebih dahulu 
masuk di ruang tamu/transit yang sudah 
dipasangi televisi. 

“Di ruang tamu, kita share dulu Laguna 
itu apa sih. Perjalanan Laguna dari awal 
itu bagaimana. Dari awal berdiri, kita 
mencoba pertanian segala macam, terus 
kenapa kita pakai teknologi ini, keunggulan 
kita apa, dan sebagainya. Nah nanti 
akan dijelaskan melalui video di televisi. 
Setelah itu, mereka boleh berkeliling, bisa 

melihat kebun dan bisa ikut panen sekaligus. Tentunya, 
kunjungan-kunjungan umum ini disesuaikan dengan 
waktu panen,” kata Arvin. 

Karena itu, menurutnya, nanti akan dibuat jadwal, 
seperti buka tanggal sekian dengan jam-jam buka yang 
juga diatur. Dimungkinkan, lanjut dia, kebun dibuka 
untuk umum setiap sebulan atau dua bulan sekali 
dengan durasi waktu yang sudah ditentukan setiap 
per kunjungan. Jumlah dalam satu rombongan juga 
ditentukan, sekitar 40 orang.

“Satu kloter masuk, nanti bisa diajak panen melon. 
Mereka juga bisa beli. Terus nanti kita juga sediakan 
tempat cuci langsung di situ, buat potong juga ada. Jadi 
pengunjung ataupun pelanggan bisa panen langsung, 
beli buahnya atau beli jusnya. Jus melon atau cold 
pressed juice-nya juga tidak menggunakan pengawet. 
Tidak mengunakan gula, jadi benar-benar manis alami.  
Jus ini hanya bertahan 1-2 hari di chiller  dan akan dibuat 
fresh saat order diterima,” kata Arvin.

Dengan melihat dan ikut proses panen secara langsung, 
diharapkan pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan 
baru mengenai buah hidroponik sekaligus ilmu cara 
bertani modern. “Karena kalau kita ngomong kita jual 
buah premium nih. Premium otomatis kan harganya 
mahal alias enggak murah. Jujur ya. Makanya orang pasti 
mau tahu, yang beda itu apa sih. Kenapa kamu jual itu 
mahal. Kadang orang kan hanya tulis di labelnya organik, 

Siap meluncur ke konsumen
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hidroponik. Kebunnya seperti apa tidak tahu, cara 
menamamnya kaya apa enggak tahu. Benar organik atau 
tidak juga enggak tahu. Pelanggan tentu ingin tahu buah 
yang dimakan dari kebun mana. Aman tidak. Nah nilainya 
di situ. Jadi orang bayar mahal itu ya karena memang 
ada pembedanya. Karena itu, kita ingin menjadi kebun 
satu-satunya yang transparan, kita apa adanya. Kita ajak 
mereka bahwa kita tidak main-main, ya memang kita jual 
karena komitmen kita tidak murah. Banyak orang yang 
menanam melon tanpa memperhatikan aspek kesehatan, 
yang sangat berhubungan dengan pemakaian pestisida. 
Sebagai contoh, ketika mau penen nih, hari ini hujan, hari 
ini ada serangan hama, besok semprot obat pestisida. 
Padahal pestisida itu bisa masuk ke dalam melon sampai 
14 hari. Ketika kita konsumsi kan residunya masih ada. 
Lha itu yang kita ketat di sini. Kita 16 hari sebelum panen 
selalu stop semua obat kimia. Kita ganti dengan bahan 
organik. Jadi ketika panen, tidak ada residu pestisida 
sama sekali, aman.” ungkapnya.

Menurutnya, standar itu juga yang dipakai di negara-
negara luar kalau mau ekspor, seperti Singapura. Mereka 
selalu cek tingkat residu berapa, aman tidak. Dan, itu 
yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh petani melon 
lainnya. 

“Tapi ya kita ngomong apa adanya kalau kita namanya 
menanam melon itu rewel ya. Tanaman yang rewel dan 

tidak mudah. Ya memang standar ini harus 
dipakai kalau kita mau buat product yang 
benar-benar berkualitas atau best quality. 
Karena kita kan mau tingkatkan kualitas, 
pasti ada yang harus lebih. Effort-nya harus 
lebih,” papar Arvin.

Selain kunjungan untuk umum, menurut 
Rangga, rencana lainnya adalah bekerja 
sama dengan dunia pendidikan, Tidak hanya 
perguruan tinggi tetapi mulai dari tingkat 
SD, SMP, SMA diajak untuk menumbuhkan 
cinta pertanian yang bebas pestisida. Dan 
ini akan dimulai berupa kunjungan dari 
sekolah-sekolah untuk melatih tentang 
sistem pertanian modern.

“Untuk pendidikan arahnya memang 
akan kita buka. Tapi kita harus tata dulu 
kurikulumnya yang baik. Karena sebenarnya 
kita ingin memperkenalkan kepada anak 
muda bahwa kalau bertani masih seperti 
dulu, misalnya anak-anak umur 20 tahunan 
suruh pegang cangkul, tawarin kepada 
1.000 anak paling yang mau hanya berapa. 
Nilai pentingnya di situ. Kalau dengan 
sistem seperti ini kan mereka punya visi 
ke depan, oh masa depannya itu seperti 

Aneka peralatan canggih menunjang kinerja green house.
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ini. Jadi istilahnya skill saya akan terus bisa 
terpakai. Dan yang lebih penting lagi adalah 
agar stigma pertanian yang kotor sudah tidak 
ada lagi, tidak menjadi profesi yang diremehkan 
lagi. Karena visi misi kami yang utama adalah 
mengembangkan pertanian modern, sehingga 
bisa menciptakan regenerasi yang baik di dunia 
pertanian.”

Bebas Residu

Satu hektare Laguna Greenhouse Farming Graha 
Padma dibagi menjadi empat kebun dengan luas 
masing-masing 2.500 m2.  Ada empat jadwal 
atau empat kali penanaman, yaitu di kebun 
1, kebun 2, kebun 3, dan kebun 4. Penanaman 
masing-masing kebun setiap 20 hari sekali. Jadi 
setiap 20 hari sekali pasti panen. 

“Nah, salah satu keunggulan kebun melon 
hidroponik ini setiap 20 hari pasti panen, 
tidak mungkin tidak panen. Karena kita juga 
ada kebun di Kudus, yang nantinya jadwalnya 
saya silangkan, sehingga 10 hari sekali kita ada 

panen. Jadi Semarang-Kudus, Semarang-Kudus. 
Untuk satu kebun atau satu tempat rumah ini, kita 
ada 6.000 tanaman, jadi tinggal dikalikan beratnya. 
Katakan 1-1,5 kg kurang lebih per buah, jadi ada 6-8 
ton. Setiap 10 hari ada 6-8 ton buah yang dipanen,” 
kata Arvin.

Keunggulan lain dari melon produksi kebun 
Laguna ini sebelum dikeluarkan ke pasaran, adalah 
proses pembersihan ada pembedanya. Rangga 
menjelaskan, melon dicuci dengan ozon. 

“Kenapa kita cuci ozon, di buah melon itu ada jamur 
kecil-kecil tipis seperti tepung, putih-putih. Kadang 
kalau beli dari pasar itu kalau digosok sebenarnya 
jamur. Seperti powder atau bubuk. Jamur itu kita 
cuci dengan ozon, karena bisa membersihkan 
jamur 100%. Setelah kita cuci, kita kemas, diberi 
branding, dan kita kirim langsung ke toko. Kita 
juga mulai menjual langsung ke pelanggan, seperti 
Blibli, Tokopedia, dan Grab” urainya.

Keunggulan lain juga pada kualitas yang meliputi 
rasa manis dan fisik buah yang bagus. Jika 
kemanisan dan bentuk fisiknya bagus sudah pasti 
laku habis.

Agoes Wijaya

Iswanto Santoso

Hendro Setiadji

Arvin Wijaya

Heru Budijanto Prabowo

Stefanus Rangga
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Sementara untuk mengukur tingkat kemanisan 
melon, jelas Rangga, pihaknya ketat dengan 
kualitas. Sebagai contoh, dengan panen 6 ton, 
selalu sampling 3%. Jadi, 3% itu selalu dibuka, 
dites kemanisannya, dites statistik. Beratnya 
berapa, rata-rata berapa, minimal berapa, 
tertinggi berapa, nanti ada standar deviasi nya 
juga. 

“Standar itu yang kita masukkan di Laguna. Jadi 
pelanggan kalau membeli enggak ragu-ragu 
manis atau enggak. Karena kita sudah sampling 
statistik. Kalau enggak lolos kita enggak pakai 
brand nama Laguna. Kita memang rugi. Tapi itu 
harga yang harus dibayar untuk menjaga brand. 
Ya itulah pengorbanan kita membesarkan nama 
Laguna ini. Kalau orang lain mungkin selisih 
sedikit daripada rugi diloloskan saja. Padahal 
sebenarnya justru merek kita yang rugi kalau 
tetap memaksakan menjual barang yang tidak 
sesuai dengan kualitas. Kita mengecewakan 
pelanggan. Nah ini yang kami tidak mau dan 
selalu kita jaga kepuasan pembeli. Bahwa 
Laguna is premium, 100% bagus,” tandas Arvin. 

Adaptasi dari Sistem Pertanian Israel

Agoes Wijaya, salah satu investor Laguna Greenhouse 
Farming yang kali pertama memperkenalkan kepada 
Rangga mengenai sistem pertanian hidroponik ala 
negara Israel menyebutkan, Laguna Greenhouse 
Farming ini menjadi salah satu kebun yang istimewa. 
Sebab, di Laguna ini tidak hanya meniru, tetapi 
juga dapat mengembangkan lebih lanjut dengan 
menggunakan dutch bucket system dan memiliki 
tim yang sangat kompak dan semangat. Sistem yang 
dijalankan terbukti lebih bagus, antara lain efisiensi 
pemakaian air, pupuk, keseragaman pertumbuhan 
dan semua parameter nya bisa diamati karena hanya 
menggunakan media air.  

Selain itu, di Laguna Greenhouse ini punya lokasi 
yang benar-benar dekat dengan pelanggan, yaitu 
perumahan yang berada di satu lokasi dengan 
perkebunan. 

“Pelanggannya sudah ada di sini, jadi tinggal 
bagaimana kita produksi dengan kualitas yang 
terbaik. Dunia pangan saat ini sudah berbeda. 
Dulu, orang menanam gampang karena area yang 

Perawatan tanaman melon
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luas. Sekarang populasi manusia makin banyak, 
lahan semakin susah. Kalaupun ada, jaraknya jauh. 
Jadi timbul masalah logistik untuk produk segar. 
Kemudian dilihat dari lifestyle, makin hari tingkat 
perekonomian seseorang semakin baik, jadi ia 
akan mencari makanan berkualitas. Nah makanan 
berkualitas inilah yang kita harus sediakan secara 
kontinu. Karena itu, perlu satu sistem teknologi atau 
program yang bisa diset. Dan Laguna Greenhouse 
sudah menggunakan teknologi itu. Kita bisa program 
sesuai dengan apa yang diingini oleh tanaman, yaitu 
lingkungan yang terbaik untuk tanaman supaya bisa 
tumbuh dengan sesuai,” papar Agoes. 

Sementara itu, investor lainnya yaitu Hendro Setiadji 
mengatakan, awalnya tidak terpikirkan ke arah itu, 
yaitu bisnis pangan hidroponik.

“Saya sendiri karena bisnis saya bergerak di bidang 
properti, tidak terpikirkan ke arah ini. Tapi kebetulan 
saya memang hobi dengan flora dan fauna. Kebetulan 
lagi saya bertemu dengan mereka yang muda-muda 
dan saya selalu tertarik dengan anak-anak muda. 
Tertarik dengan semangat mereka dan kebetulan 
mereka membicarakan masalah yang saya sukai. 
Ya sepintas pernah jadi mimpi, tapi terlewatkan 
karena segala sesuatunya tidak mendukung. Saat 
bertemu mereka dan berbicara mengenai mimpi-

mimpi mereka, kebetulan saya bisa menampung 
untuk bisa ikut serta. Ya jadilah. Ya memang kata 
seorang tokoh, pembangunan itu dibutuhkan 
orang-orang muda atau orang-orang nekat. 
Nah, yang semacam ini bisa terjadi kalau ada 
orang yang nekat tadi. Dan mereka ini yang 
saya anggap nekat, anak-anak muda yang nekat 
dan punya semangat. Kebetulan saya suka dan 
saya bisa memberikan fasilitas ini, sehingga itu 
terjadi,” papar Hendro. 

Karena itu, Hendro berharap Laguna Greenhouse 
Farming Graha Padma ini bisa dikembangkan 
lebih besar lagi. Mungkin nantinya tidak harus di 
lahan yang ada saat ini, tapi bisa mencari lahan 
yang lebih besar di tempat lain. Sementara di 
lahan ini bisa menjadi trial-nya atau uji coba.

“Karena kalau sudah masuk ke dunia bisnis, 
ini terlalu kecil. Jadi artinya begini, seandainya 
kita bisa mengembangkan enggak usah banyak. 
Mungkin empat kalinya dari yang sekarang ini 
saja dan itu akan lebih ekonomis lagi. Maka 
saat awal bekerja sama, Rangga mengatakan 
targetnya waktu itu 40 ha, tapi baru berapa 
minggu naik menjadi 100 ha. Saya harap semoga 
hal ini bisa terlaksana,” tandas Hendro. (Sasy)

Suasana rapat dengan Netafim di Laguna Green House Farming
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maximus max arif pramono

meremaja di usia 
yang matang
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Berjumpa dengan Pak Max, begitu 
sapaan akrab pria bernama lengkap 
Maximus Max Arif Pramono, orang 

akan menduga bila ia berusia antara 40-
45 tahun. Bentuk tubuhnya sangat atletis, 
bugar, kekar tapi slim, juga memiliki 
wajah yang segar dan kencang serta good 
looking. Nyaris tidak ada kerutan. Secara 
keseluruhan, Pak Max pantas disebut pria 
sehat menawan di usia yang menginjak 69 
tahun. 

Terlihat jauh lebih muda 24 tahun dari usia 
sesungguhnya, Max memiliki konsep hidup 
sehat yang antimainstream. Ia berprinsip 
reinventing your body yaitu temukanlah 
kembali tubuhmu ketika kamu seperti 
masih muda, di saat usiamu yang sudah 
tidak muda. Begitulah.  

“Masalah kesehatan itu selalu berkembang 
terus. Sekarang saya kepengin ini, esok 
hari kepengin itu, dan pada akhirnya saya 
punya konsep ingin memiliki tubuh yang 
slim, fit, lean, and toned. Pada dasarnya 
menjadi tua itu keniscayaan, tapi menjadi 
tua renta atau tua belia, itu pilihan. Karena 
itu, saya bermimpi mempunyai tubuh yang 
slim. Slim is not skinny, bukan kurus. Slim 
itu komposisi antara otot dan lemak tubuh 
proporsional,”  ungkap pria kelahiran 
Kudus, 8 Oktober 1953 saat ditemui oleh 
Tim Padma News di kantornya PT Hartono 
Istana Teknologi (Polytron)-Site Sayung, 
Demak, baru-baru ini. 

Max yang saat ini menjabat sebagai 
General Manager General Services di 
PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) 
mengatakan, kurva hidup manusia itu 
dimulai dari usia 0, lalu pertumbuhan, 
dan titik kulminasinya di usia 30 kemudian 
setelah usia tersebut mulai declining.  Jika 
seseorang tidak melakukan tindakan apa 
pun di saat menuju lansia, maka pada usia 
60 tahun orang pasti akan menjadi renta.

Dimulai usia 30 tahun otot tubuh akan 
menyusut setiap tahunnya satu persen. 
Berarti jika usia saya 70 tahun, maka 

akan ada 40% masa otot saya menurun, kalau otot tidak 
dilatih maka tulang akan melemah dan lemak meningkat, 
ini akan berakibat bisa menimbulkan naiknya tekanan 
darah dan gula darah . Setiap orang kalau tidak dilatih,  
kalau masa otot menurun berarti fungsi otot berkurang 
juga. Akibatnya, gerakannya menjadi lamban. Disuruh 
begini tidak bisa, disuruh begitu tidak bisa,  dan tidak 
fleksibel lagi. Bahkan bisa terkena gangguan Atrofi dan 
Sarcopenia. Nah itu yang menjadikan kita renta. Lha 
kalau sampai kita renta, waduh. Makanya saya harus 
tetap rutin melakukan olahraga. 

Penggemar Ade Ray ini bercerita, dirinya memiliki 
seorang paman yang sangat fit dan bugar yang saat itu 
usianya mendekati 70 tahun. Setiap hari sang paman 
berolahraga treadmil dan sedikit beban. Dari situ Max 
terketuk dan mulai suka berolahraga di usia 50an tahun. 

“Dari hal ini saya menjadi sadar bahwa life over 60th 
doesn’t have to be a time of physically decline, but it can 
be a time of a rejuvenation and find a new strength in term 
of Physically, Intellectually, Emotionally and Spiritually. 
Dan saat ini paman saya usianya telah mendekati 90 
tahun dan keadaan fisiknya hampir tidak ada perbedaan 
dengan 20 tahun yang lalu”.

Tetap bugar
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“Kalau saya kan banyak mendapatkan referensi dari 
medsos, buku dan sebagainya, supaya di hari tua ya sehat 
ya enak dipandang. Look, feel, and function. Jadi  orang 
sehat bukan hanya dari tes darah, kolesterol normal, 
trigliserida normal atau tekanan darah normal, karena 
dengan hal tersebut orang belum tentu benar-benar 
sehat. Orang sehat bisa dilihat dari fisik, aura, gestur, 
inner beauty-nya dan ini tentunya dipengaruhi juga oleh 
kesehatan pikiran, kesehatan hati dan kesehatan jiwa. 

Saya juga sering baca-baca buku. Tidak saya catat, tapi 
yang bisa dipraktikkan langsung saya lakukan. Saya 
ini kalau ditanya, saya jawab sesuai yang bisa saya 
praktikkan. Karena saya adalah praktisi. Intinya begini, 
kalau orang ingin sehat ya olahraga. Yang saya lakukan 
dengan tubuh saya adalah Weight training, Cardio 
training, Flexibility Training dan Balance Training, karena 
menurut saya kalau hanya melakukan hanya salah satu 
dari latihan tersebut tidaklah cukup”, beber Max yang 
pada waktu mudanya mengenyam studi di Ohio, Amerika 
Serikat. 

Disamping hal tersebut di atas menurutnya, manusia 
mempunyai empat dimensi pribadi yang harus utuh 
dan selaras, yaitu berupa tubuh, pikiran, hati, dan jiwa, 
supaya di dalam diri kita tercipta harmonisasi sehingga 
tidak menimbulkan berbagai penyakit di dalam diri kita. 
Jadi jangan heran jika ada orang yang tubuhnya sakit 
yang bukan disebabkan karena virus, kuman atau bakteri 
dan tidak bisa terdeteksi penyebab penyakitnya ini pasti 
disebabkan karena ketidak harmonisan antara keempat 
dimensi di atas ini yang sering disebut psikosomatis. 

Tubuh adalah kendaraan manusia yang mempunyai 
kecerdasan yang biasa disebut physical quotient. 
Pikiran adalah intellectual quotient.  Lalu, hati adalah 
emotional quotient  dan jiwa adalah spiritual quotient. 

Max mengatakan, masing-masing dimensi 
ini mempunyai kebutuhan. Tubuh 
kebutuhannya untuk hidup, pikiran untuk 
belajar terus-menerus, hati kebutuhannya 
untuk mengasihi --ini sebetulnya wadah 
hati untuk mengasihi sesama manusia, 
dan jiwa kebutuhannya untuk sebuah 
kebaikan yang ditinggalkan atau warisan 
atau to leave a legacy. 

“Jadi pada prinsipnya adalah to life, to 
learn, to love, and to leave a legacy. 
Perwujudannya, tubuh harus disiplin. 
Jangan angot-angotan. Supaya disiplin, 
harus ada komitmen dan pikiran harus 
mempunyai mimpi atau visi, misi serta 
nilai-nilai inti. Hati perwujudannya 
adalah semangat, gairah, kalau kita tidak 
punya semangat maka akan nglokro. 
Jiwa perwujudannya adalah nurani yang 
merupakan gudang dari prinsip-prinsip 
kebenaran bukan pembenaran. Yaitu 
hukum moral dalam diri kita. Pikiran itu 
pembenaran, ada konflik, tarik-menarik 
dengan jiwa kita, dalam jiwa ada kebenaran. 
Jika suara hati lemah akan didominasi oleh 
pikiran.  Tapi kalau balance atau seimbang 
nanti bisa berdialog antara pikiran dan 
jiwa. Ada konflik. Contohnya misalnya ada 
uang jatuh Rp 100 ribu. Ambil atau tidak. Itu 
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Max Arif Pramono dengan berbagai aktivitas penunjang kebugarannya.
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artinya ada konflik antara pas kebetulan 
enggak punya uang, tapi lapar mau makan. 
Pas ada uang Rp 100 ribu jatuh. Ambil 
tidak, ambil tidak. Pikiran pasti ambil, tapi 
hati berkata itu bukan uangmu. Terjadilah 
konflik. Bahasa tubuhnya kelihatan. Tapi 
kalau orang tersebut nuraninya kuat ya 
diambil dan dengan tenang bertanya 
ini uang siapa. Mestinya begitu ya. Tapi 
kalau orang itu nuraninya enggak kuat, 
ya diambil disimpan di saku. Terus pergi,” 
tuturnya.

Max melanjutkan, fisik tidak dipungkiri 
pasti menurun. Nah, supaya menurunnya 
lambat itu bagaimana. Manusia itu harus 
punya mimpi besar atau big dream. Jadi 
mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan 
dengan konsisten serta persisten. Jika 
seseorang punya visi ke depan mau jadi 
apa, umur kalau bisa 90 sehat kalau diberi 
usia panjang. Usia 40 yang meninggal 
sehat ada. Usia 90 yang meninggal sehat 
juga ada. Seharusnya memang yang seperti 
itu. Karena lahir, bertumbuh, dewasa, tua, 
tanpa sakit, mati, itu konsepnya.

 “Lha kalau mimpi kita, kita pikirkan, maka mimpi 
tanpa sadar akan berubah bentuk menjadi rencana dan 
kalau rencana sering diucapkan akan berubah bentuk 
menjadi komitmen dan kalau sudah jadi komitmen, 
dan dilakukan hasilnya akan mendekati kenyataan, 
satu langkah lebih maju khan? Langkah ke 1000 dimulai 
dari langkah pertama. Misal di usia 75 saya akan lebih 
muda dari sekarang. Mimpikan untuk jadi bisa, kemudian 
pikirkan, ucapkan dan lakukan dengan persistence dan 
consistence. Kalau dilihat orang usia 75-80 itu ya tua, tapi 
di pikiran saya tidak. Usia 85 dipikiran saya seperti usia 
45. Saya masih mimpi itu, walaupun nanti jadinya seperti 
usia 50 ya tetap bersyukur, atau seperti usia 60 di usia 80 
tahun ya tetap disyukuri juga, he..he..he” katanya. 

Harus Dilatih 

Tubuh manusia itu bersifat sangat responsif, adaptatif 
dan tolerative, disamping efektif dan efisien. Jika tidak 
dilatih dan harus pantang ini dan itu maka tubuh menjadi 
lemah. Semakin tubuh dimanjakan, maka semakin lemah. 

“Di Usia 64 di bulan Mei 2017 saya mulai ikut lomba lari 
10K di Solo,  awalnya iseng saja. Tiga bulan sebelumya 

Di usia 64 tahun, Max mulai ikut lomba lari 10K di Solo.
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saya mulai berlatih, saya bilang sama istri dan dijawab 
ojo aneh-aneh. Tapi saya tetap melakukannya. Mulailah 
saya mengelilingi Simpanglima pagi-pagi. Satu putaran 
Simpanglima 750 meter. Belum satu putaran, saya sudah 
terengah-engah, megap-megap. Nah dari itu saya latihan 
terus secara konsisten. 

“Ternyata tubuhmu saat ini nek mbok kon lari seperti 
itu belum mampu. Untuk berlatih lari itu kan sesuatu 
yang baru dan sifat tubuh itu adalah responsif, adaptatif, 
dan toleratif. Jadi begitu saya diajak lari, tubuhku kaget, 
karena tubuhku tidak pernah melakukan hal tersebut, 
jadi buat tubuhku adalah sesuatu yang baru. Terus besok 
gimana? Besok berlatih lagi dengan 100 meter dulu 
kemudian jalan sebentar dan lari lagi, kemudian jalan 
lagi dan lari lagi, itu saya lakukan setiap pagi. Selama 10 
hari atau satu minggu, setelah itu saya tambah 150 meter 
tetap kombinasi antara lari dan jalan, dan saya berlatih 
terus secara bertahap dengan cara menambah jaraknya 
setiap 10 hari.

Hingga mulailah terbentuk selama kira-kira empat bulan, 
tak terasa bisa berlari 8 putaran tanpa henti dengan 

kondisi ini saya memberanikan diri untuk 
ikut event lari 10K dan bisa finish dengan 
waktu 1 jam 33 menit, ini merupakan 
pencapaian dan hal baru yang luar biasa 
buat saya dan tubuh saya, dan belum 
pernah saya lakukan.

Dengan melakukan 4 jenis olahraga, gerak 
seseorang akan menjadi lebih fleksibel, 
energetic, kuat dan sehat . Kita bisa lebih 
lincah meskipun sudah tua. 

Olahraga yang saya lakukan ini baik untuk 
peredaran darah, jantung, otot, kelenturan 
dan keseimbangan.  Jantung itu butuh 
kardio. Kardio itu melatih otot jantung. 
Rumus heart rate untuk kardio adalah 
220-usia. Itu maksimal heart rate atau 
denyut nadi. Jadi kalau saya usia 70 maka 
maksimum heart rate saya 220-70. Jadi 
maksimal heart rate saya 150 bpm, untuk 
lebih aman ini bagi pemula hasil tersebut 
kita kurangi 20% yaitu sekitar 120 bpm. 

Empat jenis olah raga membuatnya lebih lincah, meski sudah tua.



20

Figure

Jadi kalau ada yang lari, badminton, lari 
maraton usahakan tidak melebihi heart 
rate maksimumnya. Setelah terbiasa bisa 
sampai maksimal heart rate tapi usahakan 
jangan melebihi.  Jadi dilatih supaya tubuh 
bisa mengadaptasi,” bebernya.

Sementara itu, menurut Max, otot itu ada 
tiga macam jenisnya, yaitu otot jantung, 
otot lurik, dan otot halus atau otot polos. 
Otot jantung ada di jantung termasuk otot 
lurik. Otot lurik, otot yang bisa dilatih, 
kalau tidak dilatih otot akan berkurang 
atau menurun 1 persen setiap tahun. 
Syaratnya, lari, jalan, beban, kelenturan, 
dan balancing. 

Soal makan, Max berpendapat, “Makanlah 
segala makanan yang tersedia yang dan 
ada secukupnya secara variatif, kombinasi 
dan repetitif , sebagai obat-obatanmu di 
kala kamu masih sehat, atau kamu sudah 
tidak makan ini, tidak makan itu, pantang 
ini pantang itu di kala kamu masih sehat, 

maka di hari tuamu kamu gantian makan berbagai jenis 
obat yang variatif, kombinasi dan repetitif sebagai 
makananmu”. 

Konsepnya, rawatlah dan pelihara tubuhmu dengan baik 
ketika kamu masih sehat. Maka di hari tua, pasti tubuhmu 
akan membalas budi dengan memelihara kesehatanmu, 
reshaping your body, reprograming your mind, rehealing 
your heart and resurrecting your soul. Itu filosofinya. 

Manajemen Coaching 

Menikmati usia matang, Max masih tetap mendedikasikan 
diri dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas 
utamanya di PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) 
sebagai  General Manager. Keberhasilan dalam 
memimpin perusahaan telah banyak dicapai olehnya. 
Salah satunya ia menerapkan nilai inti “Satu Keluarga” 
tanpa mengabaikan 4 nilai inti lainnya, yaitu Fokus 
pada Pelanggan, Profesionalisme, Organisasi yang terus 
belajar, Tanggung Jawab sosial” untuk para karyawan. 
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The Best Thing to Lead People is to Coach Them, untuk 
menjadi pemimpin yang baik adalah dengan meng-
coaching mereka, karena coaching beda dengan 
punishment, Punishment fokus pada kekurangannya, 
sedangkan Coaching fokus pada kekuatannya, jadi 
membangun seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, 
jadi a good leader is not always the smartest Leader 
but Leader that makes people around them smarter, 
papar Max yang mengawali karier di PT Hartono sebagai 
finance. 

Karena itu, dengan adanya industri 4.0 ini semua 
otomatisasi dengan menggunakan komputer dan robot.  
Jika kita tidak bisa mengikuti, pasti ketinggalan. Karena 
semua menggunakan mesin maka akan lebih perfect 
dan lebih cepat. Kekurangannya, mesin sehebat apa 
pun tidak punya hati, baginya, manusia itu bukan mesin, 
manusia bisa bijak, manusia memang tidak bisa sepintar 
mesin, tapi punya hati. Jadi akan lain. Seorang pemimpin 
yang pintar akan dikalahkan dengan mesin, tetapi mesin 

tidak bisa lebih bijak. Orang pintar pakai 
otak, orang bijak pakai hati, oleh karena 
itu menurut saya kita harus selalu belajar 
menjadi Bijak. “Manusia itu unik, punya 
kelebihan masing-masing,” ujarnya.

Punishment itu memang kadang perlu 
kalau itu memang melanggar peraturan. 
Itu pun walau diberi punishment, perlu 
tetap diberi support. “Kita harus tetap 
mengorangkan orang, apa pun itu 
kesalahannya. Fokus pada kesalahannya, 
bukan fokus pada orangnya. Kesalahan 
adalah  kesalahan. Manusia adalah 
manusia. Yang dihakimi perilakunya, 
manusianya tidak,” tandas nya. (Sasy)

Olah raga membuatnya lebih fleksibel, energetik, kuat dan sehat.
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Dwayne Johnson atau the Rock sejak dulu 
ingin sekali memerani sosok manusia super. 
Keinginannya itu akhirnya terkabul ketika ia 

ditawari untuk memerani Black Adam, manusia super 
anti-hero.

Dwayne Johnson pertama kali mengumumkan 
perannya dalam proyek tersebut pada November 
2019. Ia merasa terhormat bergabung dengan #DC 
Universe yang begitu ikonik dan merasa sangat senang 
bisa memerani Black Adam.

Saking bersemangatnya, Dwayne Johnson bahkan 
memberikan idenya kepada Warner Bros bagaimana 
seharusnya memperlakukan Black Adam dalam 
pembuatan filmnya.

Awalnya Dwayne Johnson atau The Rock  ditawari 
karakter Black Adam untuk film superhero lainnya, 
yakni Shazam! Pada mulanya ia setuju, karena di 
dalam komik Shazam dan Black Adam adalah musuh 
bebuyutan yang mendapatkan kekuatan dari penyihir 
yang sama.

Namun The Rock kemudian memutuskan untuk 
mundur dari proyek tersebut dan memberikan ide 
kepada eksekutif Warner Bros untuk mengembangkan 
film solo dari Black Adam, alih-alih hanya jadi musuh 
di film lainnya.

Dia menjelaskan Black Adam dan Shazam pada 
dasarnya adalah karakter yang berbeda, dan 
memperkenalkan keduanya dalam film yang sama 
akan merugikan keduanya. Bujukan itu berhasil dan 
pihak eksekutif kemudian memang memproduksi 
Black Adam sebagai film solo. 

Dwayne Johnson mengatakan kalau film Black Adam 
merupakan proyek film besar yang sudah ditunggunya 
untuk waktu yang sangat lama. “Film ini tidak diragukan 
lagi punya beberapa adegan aksi besar yang pernah aku 
ikuti dalam karier aktingku,” ungkapnya.

“Dia kejam. Dia tak terbendung. Dia adalah alasan kalau 
kekuasaan di DC Universe akan segera berubah,” tulis 
Dwayne Johnson di Twitternya.

Selain memperkenalkan Dwayne Johnson sebagai 
anti-hero Teth-Adam/Black Adam, film ini juga akan 
menghadirkan sejumlah pemeran superhero dari Justice 
Society of America (JSA).

Termasuk Aldis Hodge sebagai Carter Hall/Hawkman, 
Noah Centineo sebagai Al Rothstein/Atom Smasher, 
Quintessa Swindell sebagai Maxine Hunkel/Cyclone, dan 
Pierce Brosnan sebagai Kent Nelson/Doctor Fate.

Berdasarkan apa yang telah terungkap melalui sinopsis 
resminya, tampaknya  Black Adam  dan JSA akan 
mempunyai hubungan yang kurang lebih sama seperti di 
DC Comics. Mereka akan saling berselisih terlebih dahulu, 
sebelum akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan 
musuh yang lebih berbahaya.

Dan yang akan menjadi antagonis utama di filmnya adalah 
supervillain Ishmael Gregor alias iblis Sabbac (Marwan 
Kenzari). Gregor seorang pemimpin intergang militer yang 
berubah menjadi Sabbac, sosok yang kekuatannya setara 
dengan Black Adam. 

Berniat ingin mengambil alih Kahndaq dan mungkin 
juga seluruh dunia, Sabbac harus dihentikan. Dan 
Black Adam kemudian membutuhkan bantuan untuk 
mengalahkannya. Tentu yang dimaksud adalah para 
superhero dari JSA. (bp)

Ide Dwayne Johnson 
untuk Black Adam
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Namanya Kursus Pertanian Taman Tani (KPTT). 
Lokasinya di Jalan Mayangsari No 2 Salatiga. Inilah 
lembaga kursus yang mengajarkan berbagai model 

pertanian, baik kepada petani maupun khalayak umum 
yang berminat. 

Tim Padmanews diterima salah seorang pengelolanya, Br. 
Antonius Dieng Karnedi SJ di KPTT yang asri, yang nampak 
depannya adalah pemandangan Gunung Merbabu.

Br Dieng mengisahkan, KPTT didirikan pada 1 September 
1965 oleh tiga lembaga, yakni Petani Pancasila, IKIP 
Sanata Dharma, dan Seksi Sosial Konferensi Wali Gereja 
Indonesia. Keprihatinan saat itu yang hendak ditanggapi 
adalah soal pangan. 

Setelah 20 tahun merdeka ternyata persoalan pangan 
masih terjadi. Oleh karena itu salah satu solusinya 
kemudian adalah mengembangkan pertanian. Dianggap 
saat itu banyak orang yang pengetahuan bercocok 
tanamnya belum berkembang.

Maka di awal pendirian, kursus petani ini melayani banyak 
petani dari Papua, NTT, Kalimantan, dan sebagainya. 
“Kami juga mempromosikan kepada para bupati atau 
camat, sehingga mereka ke sini”, katanya.

KPTt Salatiga
Ingin Mendidik 
Petani Milenial
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Pendidikan pertanian itu terus berlangsung 
selama 57 tahun sampai sekarang. Jika 
sekarang ingin melaju lebih cepat, KPTT 
ingin melakukan pendidikan kepada 
petani milenial. Jumlah peserta kursusnya 
memang berbeda dengan waktu awal dulu.

Dulu ada program kursus satu tahun, juga 
ada yang enam bulan. Sekarang kursus 
dibuat lebih pendek. “Sekarang ini program 
kursus ada yang sehari, tiga hari, satu 
Minggu, satu bulan, tiga bulan dan enam 
bulan”.

Kalau sehari itu biasanya field trip, yang 
ingin belajar pertanian barang satu dua 
jam. Kebanyakan segmen ini adalah anak 
anak sekolah. “Ini memang keinginan 
mereka sendiri, ingin waktu yang pendek, 
tidak mau yang terlalu panjang”.

Kegiatan utama KPTT memang kursus 
pertanian, namun hanya mengandalkan 
kursus ternyata juga agak susah berjalan. 
KPTT memiliki 48 karyawan, sehingga kalau 
hanya mengandalkan kursus sangat kurang. 
Maka kemudian KPTT juga mengandalkan 
produksi.

KPTT memproduksi sayur mayur dan juga 
peternakan. “Kami punya peternakan 
babi sekitar 500 ekor”, katanya. Selain 
daging, juga dibuat se’ i babi. Kemudian 
ada greenhouse strawberry yang sedang 
dikembangkan. Lalu ada juga hasil 
perkebunan seperti kopi, lada, jahe, 
pepaya.

KPTT memiliki tiga area, yang pertama seluas 1,3 ha, 
kemudian area dua 1,6 ha, dan area tiga yang paling luas 
sekitar 7 ha. Di area tiga inilah peternakan babi yang 
menjadi andalan KPTT berlokasi.

Ketika pandemi terjadi, banyak peternakan babi di Solo, 
Klaten, Kopeng yang mati ternaknya karena terserang 
virus. Peternakan babi KPTT pun mendapatkan limpahan 
pesanan. Saat itu harga 1 kg babi hidup bisa mencapai Rp 
70 ribu. “Sekarang harga agak turun, tetapi setiap bulan 
kita bisa menjual sampai 80 ekor”.

Para milenial dengan hasil pertanian di KPTT Salatiga

Br. Antonius Dieng Karnedi SJ
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Bertani Cerdas

KPTT menamai kursusnya smart and scientific farming. 
“Kami mengajak petani untuk bertani secara cerdas. Jadi 
kalau sungguh sungguh menjalani pertanian memang 
harus cerdas, mulai dari benih hingga panen, dan juga 
pasca panen. Semua harus terukur, bisa diteliti dengan 
percobaan dan lain lain”.

Segmen peserta kursus sekarang ini kebanyakan anak-
anak muda. Misal ada sekolah yang punya kurikulum 
pertanian. “Mereka mengundang, kemudian kami datang. 
Atau mereka datang antara sehari hingga tiga hari”.

Kemudian, ada beberapa anak muda yang dikirim oleh 
lembaga, yakni Yutaka Education Centre, yang merupakan 
lembaga bahasa Jepang yang menjadi penyalur anak-
anak muda yang akan menjadi petani di Jepang. “Mereka 
belajar bahasa dulu, kemudian dibekali kursus pertanian, 
baru kemudian dikirim ke Jepang. Sudah ada empat 
angkatan yang berangkat”.

KPTT juga menjadi tempat magang bagi sekolahan dan 
universitas. Misal di Ambarawa ada SMK SPP (Sekolah 
Pertanian Pembangunan), yang biasa mengirimkan siswa 
untuk magang selama tiga bulan.

Selain itu ada juga pribadi pribadi yang tertarik untuk 
belajar pertanian. Mereka umumnya menjelang pensiun 
yang punya dana untuk usaha dan tertarik di bidang 
pertanian. Kepada mereka diajarkan basic farming dulu, 
untuk pilihan komoditasnya apa nanti menyusul.

“Apa pun komoditasnya, mereka harus tahu 
dulu media tanamnya apa, karena di dalam 
media itu ada unsur hara dan juga unsur 
kimia. Makanan tanaman ya dari bahan 
kimia itu, N,P,K, Mg, Ca (makronutrien) Fe, 
B, Zn, Mo (mikronutrient) dan sebagainya. 
Kemudian yang kedua, kami ajarkan 
tentang nutrisi atau unsur hara, bagaimana 
cara mengolah, bagaimana tanaman 
menyerapnya, ukurannya, lalu bagaimana 
menambahkannya dan bahan apa saja 
yang bisa ditambahkan. Misalkan pupuk 
organik, bahan kimia, atau pupuk cair”.

Yang ketiga, pengendalian hama dan 
penyakit tanaman. “Kalau mereka sudah 
tahu cara bercocok tanam, kemudian 
tanaman tumbuh, tapi kalau diserang 
hama tanaman ya gak bisa panen”.

Tiga hal ini yang secara khusus akan 
diajarkan sebelum mereka memutuskan 
komoditi apa yang akan mereka tanam. 
Setelah memahami ketiga dasar tadi 
kemudian dipandu ingin mengembangkan 
komoditi apa yang dimaui. “Kami sendiri 
saat ini juga sedang mengembangkan 
edamame (kedelai Jepang) yang ternyata 
cocok dan berkembang dengan baik”.

Lokasi tempat kursus pertanian KPTT Salatiga
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Model Pertanian

KPTT menawarkan berbagai model pertanian 
kepada peserta kursus, apakah mau 
cara yang tradisional, model greenhouse 
dengan drip system dan hidroponik. 
“Kebanyakan petani dalam mengelola 
greenhouse memang menggunakan 
nutrisi AB Mix. Nutrisi ini berisi unsur hara 
makro dan mikro untuk tanaman. Nah ini 
harus tahu cara meraciknya, sebab kalau 
tidak akan menjadi mahal”. KPTT sendiri 
mengembangkan Hoagland Solution untuk 
mengganti AB Mix. Hoagland 3 kali lebih 
murah jika dibandingkan dengan AB Mix. 
Syaratnya, harus diracik sendiri. 

Jadi pada dasarnya terserah kepada para petani yang mau 
belajar, apakah menggunakan cara tradisional, modern 
atau gabungan tradisional dan modern. “Yang jelas target 
kami adalah petani menengah ke bawah. Kalau yang 
menengah ke atas bisa belajar di tempat lain yang lebih 
canggih dan cara yang modalnya lebih banyak”.

Dan karena KPTT merupakan lembaga sosial yang tidak 
semata mata mengejar profit, kebanyakan petani yang 
belajar memang menengah ke bawah.

Harga paket satu bulan Rp 2 juta sudah termasuk tempat 
tinggal, di asrama putera maupun puteri, juga makan tiga 
kali sehari dan snack dua kali. “Untuk yang tiga bulan 
dan enam bulan, bayarnya sama tiap bulan Rp 2 juta. 
Sedangkan paket  tujuh hari Rp 950 ribu, sehingga per 
harinya Rp 150 ribu”, katanya.

Gairah anak muda belajar pertanian dan peternakan



28

Education

Ketika pandemi KPTT juga pernah mengadakan kursus 
secara online. Dan ternyata yang mendaftar banyak juga 
yang dari perkotaan. “Ini cukup mengagetkan, karena 
ternyata banyak orang kota yang berminat dengan 
pertanian”.

Br Dieng juga mengungkapkan bahwa meskipun tidak 
sebanyak dahulu namun peserta kursus tetap ada. 
Bahkan kebanyakan para peminat pertanian ini adalah 
anak anak muda. “Sehingga kami optimistis bahwa dunia 
pertanian tetap akan diminati, apalagi sekarang ini dunia 
sedang mengalami krisis pangan global”.

Adapun jenis komoditi yang dikembangkan dan diajarkan 
di KPTT terbagi dalam tiga golongan, yakni pertama, sayur 
mayur yang kelompok sawi-sawian (brasika), meliputi 
selada, sawi putih, sawi pahit, sawi pagoda, kol dan 
sebagainya. Ini ada di lahan area satu

Kemudian kelompok amaranthaceae dan yang berbatang 
lunak yakni bayam,kangkung, . Lalu kelompok sayur 
yang menghasilkan buah (solanaceae) seperti tomat, 
tomat cherry, cabe, terong ada di area dua. Di area tiga 
dikembangkan produk perkebunan, yakni lada, kopi, jahe, 
pepaya, alpukat dan masih banyak lagi yang lain.

Untuk pasar sayur mayur sudah ada di 
Semarang. Orang pesan online pada hari 
sebelum Selasa dan Jumat. Pada hari Selasa 
dan Jumat produk sayur mayur didrop, 
di antaranya ke paroki-paroki, termasuk 
Bongsari dan Katedral di Semarang. Mulai 
September kemarin untuk penjualan akan 
memakai aplikasi go store dan Moka.

Untuk pemasaran kopi dan lada memakai 
sistem online menggunakan WhatsApp 
business, termasuk juga penjualan produk 
babi. Seminggu paling tidak memotong 
satu babi untuk dibuat se’ i babi.

Ke depan, KPTT yang dikelola oleh Serikat 
Yesus ini direncanakan melakukan 
beberapa hal. Ini sejalan dengan rencana 
Serikat Yesuit Global untuk sepuluh tahun 
ke depan ada empat cita-cita bidang 
pelayanan. 

Yang pertama, menunjukkan jalan 
menemukan Tuhan. Jadi orang-orang yang 
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berada di lingkungan karya Jesuit itu akan 
diajari menemukan jalan-jalan menuju 
kepada Tuhan. Kemudian, berjalan bersama 
orang muda, dalam hal pendidikan, 
kerohanian, keahlian dan sebagainya.

Ketiga, punya perhatian kepada orang 
miskin dan yang tersingkir. Contoh 
kecil yang dilakukan oleh KPTT untuk 
mewujudkan opsi ini misalnya dengan 
menerima Peserta kursus dari Nusa 
Tenggara Timur(NTT) dan beberapa tempat 
lain, meski tidak mampu membayar 
kegiatan kursus. Yang keempat adalah 
merawat bumi. Caranya dengan bertani. 
Di KPTT itu yang diperkenalkan adalah 
pendidikan pertanian organik, sehingga 
lebih lestari dan ramah lingkungan.

Selain empat hal tadi, KPTT juga ingin menjadi lebih 
mandiri dan menjadi rujukan bagi siapa saja ingin 
belajar pertanian. Hal ini nantinya akan didukung dengan 
pembenahan di berbagai bidang, misal media yang 
digunakan, model pendidikan, sistem marketingnya, dan 
sebagainya. “Bahkan aset-aset juga kami benahi”.

Sementara itu, seorang sukarelawan di KPTT yang tadinya 
bekerja di ATMI Surakarta, Jennifer Ongko Raharjo yang 
biasa dipanggil Jeje mengungkapkan, ia mengerjakan 
aplikasi teknologi dalam pengembangan pertanian.

Meski dulunya kuliah di ATMI di jurusan teknik perancangan 
mekanik dan mesin, Jeje pada dasarnya sangat menyukai 
bercocok tanam. Itulah sebabnya ia menikmati perannya 
di KPTT. Ia berharap jika nantinya semakin banyak orang 
yang berpartisipasi dalam pengelolaan KPTT, maka 
KPTT bisa lebih fokus, baik di pendidikannya maupun di 
produksinya. (bp)



30

Art

ARTJOG 
MMXXII

Gairah Baru Seni Rupa 
Kontemporer Indonesia 

Pasca Pandemi

“Personal Denominator” seni instalasi karya Christine AY Tjoe.
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Yogyakarta dikenal luas sebagai kota 
pelajar dan budaya. Banyak pelaku 
seni yang berdomisili di kota ini, 

sehingga tidak mengherankan apabila 
hampir di sepanjang tahun selalu tergelar 
aneka kegiatan budaya yang bermutu.

Uniknya, hanya di kota ini dikenal istilah ‘hari 
raya seni rupa’ yang merujuk pada puncak-
puncak aktivitas dan pergelaran seni rupa 
di bulan Juni -Juli. Pada momentum ini kota 
Yogyakarta semarak oleh pameran-pameran 
seni rupa yang diselenggarakan baik oleh 
pihak galeri, kafe, atau bahkan open house 
di studio-studio milik perupa.

Salah satu lokomotif dan magnet utama 
fenomena tersebut adalah hadirnya ARTJOG. 
ARTJOG adalah festival, pameran, dan pasar 
seni rupa kontemporer terbesar di kawasan 
Asia tenggara yang digelar secara tahunan. 
Sebuah peristiwa seni yang berperan sebagai 
ruang pertemuan bagi gagasan-gagasan baru 
dalam kesenian dan kreativitas. Sekaligus 
juga memiliki fungsi sebagai ruang berbagi 
pengetahuan dan pengalaman estetika serta 
perkembangan seni terbaru.

Perhelatan akbar seni rupa kontemporer 
ini pertama kali diadakan pada tahun 2008 
dengan nama Jogja Art Fair yang merupakan 
bagian dari aneka rangkaian acara Festival 
Kesenian Yogyakarta XX. Lalu pada tahun 
2009 terjadi perubahan yang cukup 
signifikan yaitu Jogja Art Fair berdiri sebagai 
event tersendiri dan tidak lagi menjadi 
bagian dari Festival Kesenian Yogyakarta. 
Puncaknya pada tahun 2010, Brand ‘Jogja Art 
Fair’ berubah namanya menjadi ARTJOG. 

ARTJOG sendiri pertama kali digelar di 
lokasi Taman Budaya Yogyakarta (2008 
sampai tahun 2015), dan melihat animo dan 
tanggapan masyarakat yang antusias maka 
sejak tahun 2016 event ini berpindah ke Jogja 
National Museum (JNM). Sebuah tempat 
seluas 1,4 hektar yang penuh aura seni yang 
hebat dan sarat dengan nilai sejarah karena 
di sini adalah bekas kampus ASRI (Akademi 
Seni Rupa Indonesia), cikal bakal Institut 
Seni Indonesia Yogyakarta. Lokasi yang 
adem, strategis dan tentu saja keren.
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ARTJOG pertama kali digagas dan dirintis oleh Heri Pemad, 
alumnus Seni Lukis ISI Yogyakarta dan seorang Art Manager 
yang handal. Saat ini ARTJOG dikelola secara profesional 
oleh Yayasan Hita Pranajiwa Mandaya, sebuah lembaga 
yang didirikannya dan berbasis di Yogyakarta.

ARTJOG MMXXII 

Pada tahun ini ARTJOG kembali digelar 7 Juli - 4 September 
2022. Mengambil tajuk ‘ARTJOG MMXXII: Arts in Common - 
Expanding Awareness’. Tim Padmanews menyempatkan diri 
bertandang untuk menonton dari dekat pameran ini ke Jogja 
National Museum (JNM) di Jl. Amri Yahya No. 1, Gampingan, 
Wirobrajan, Yogyakarta. 

Kehadiran ARTJOG selama ini cukup fenomenal karena 
mampu menyedot pengunjung dalam jumlah cukup banyak. 
Selama ini publik selalu disuguhi wacana bahwa menonton 

sebuah pameran seni rupa itu gratis. Tetapi 
ARTJOG menjungkirbalikannya dengan 
menerapkan tiket masuk bagi pengunjung. 
Dan hasilnya? Tetap ramai pengunjung. 
Tim Padmanews yang berkunjung pada 
hari Rabu merasakan semarak pengunjung 
lintas generasi dan lintas daerah. Petugas 
jaga mengatakan bahwa puncak keramaian 
pengunjung ada pada akhir pekan.

Dengan mulai longgarnya aktivitas 
masyarakat setelah pandemi, kelihatan 
sekali grengseng masyarakat untuk 
menghadiri perhelatan akbar seni rupa 
kontemporer ini. Yang menggembirakan 
adalah hadirnya wajah-wajah belia generasi 
milenial memenuhi ruang-ruang pamer  di 
Jogja National Museum (JNM). Kehadiran 
mereka tentu saja merupakan kabar baik 

ARTJOG MMXXII menampilkan 61 seniman kelompok atau individu.
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akan tumbuhnya generasi dengan apresiasi 
dan literasi seni yang baik.

ARTJOG MMXXII buka setiap hari antara pukul 
10.00 - 21.00 WIB. Tiket masuk dapat dibeli 
langsung di lokasi dan hanya berlaku untuk 
satu hari. Harga tiket untuk dewasa adalah 
Rp 75.000,00, harga tiket untuk anak-anak 
(6-17 tahun) adalah Rp 50.000,00 dan gratis 
bagi anak-anak di bawah 6 tahun

ARTJOG MMXXII adalah edisi terakhir 
dari rangkaian festival Arts in Common 
dalam triplet tematik ‘ruang’, ‘waktu’ dan 
‘kesadaran’. Menengok edisi sebelumnya, 
subtema ‘Common Space’ (2019) yang 
fokus pada isu-isu seputar ekologi, 
dengan menyajikan karya-karya yang 
mempersoalkan masalah ruang dan 
lingkungan secara kritis. Sementara ‘Time 
(to) Wonder’ (2021) mengkulik secara 
mendalam tentang waktu dalam perspektif 
sejarah, imajinasi dan ingatan, melalui karya-
karya yang berbicara tentang dinamika masa 
lampau, sekarang dan masa depan. 

Menurut trio kurator acara ini yaitu 
Agung Hujatnikajennong, Bambang ‘Toko’ 

Witjaksono dan Ignatia Nilu dalam tulisan pengantar yang 
terpampang di tembok gerbang ruang pamer Jogja National 
Museum (JNM), ARTJOG MMXXII menempatkan kesadaran 
sebagai muara kesenian yang dipraktikkan sebagai 
instrumen untuk bergerak melampaui batas-batas dari 
apa-apa yang kita pikirkan dan pahami saat ini. 

Perubahan-perubahan besar yang diakibatkan oleh 
pandemi di berbagai penjuru dunia telah mengajarkan kita 
untuk terus menjaga semangat dan daya hidup bersama. 
Penyebaran virus yang tidak mengenal batas-batas negara 
telah menyingkap kenyataan: Meski kita hidup dalam 
ancaman yang sama—disrupsi teknologi, perubahan iklim, 
kesenjangan sosial dan ekonomi, konflik antargolongan, 
perang, masalah kesehatan khalayak, dsb.—umat manusia 
hari-hari ini sesungguhnya dipaksa bertahan dengan 
sumber daya yang tidak merata.

Dalam kerangka tematik ARTJOG kali ini, kesadaran 
(awareness) dimaknai sebagai suatu keadaan di mana 
individu atau sekelompok orang mengetahui dan 
memahami suatu fakta atau situasi. Kesadaran di sini 
terkait dengan kehadiran kita dalam ruang dan waktu. Ia 
bukan sekadar hasil refleksi kontemplatif atas realitas, 
tentang apa-apa yang sudah terjadi kemarin dan hari ini 
di lingkungan terdekat kita, tapi juga mencakup soal masa 
depan dan harapan-harapan yang harus diciptakan di dunia 
yang terlanjur serba terkoneksi. 
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ARTJOG percaya bahwa melalui kesenian, perluasan 
kesadaran dimungkinkan terjadi bukan melalui proses 
yang serba didaktik, linier dan searah, melainkan secara 
akumulatif dan resiprokal di antara seniman dan khalayak.

Peserta Pameran dan Karya

ARTJOG MMXXII kali ini menampilkan 61 seniman individu 
maupun kelompok lintas generasi serta dibarengi berbagai 
program edukasi lain yang akan diadakan secara rutin 
selama penyelenggaraan festival berlangsung. Mereka 
berasal dari berbagai kota di Indonesia. Sebuah perpaduan 
apik dan menarik antara seniman junior dan senior. 

Sebelum pandemi melanda dunia, ARTJOG pernah secara 
khusus menampilkan pula karya-karya special presentation 
artist dari pelaku seni asal luar negeri, seperti karya Yoko 
Ono (Jepang), Marina Abramovic (Amerika Serikat), Team 
Lab (Jepang), Stefan Sagmeister (Austria), Wim Delfoye 
(Belgia), dan Ashley Bickerton (Amerika Serikat). Walaupun 
tahun ini tidak diikuti karya special presentation artist dari 
luar negeri tetapi tidak mengurangi greget perhelatan akbar 
seni rupa kontemporer ini.

Yang menarik dari perhelatan ARTJOG ini 
adalah dirangkulnya seniman-seniman 
muda potensial melalui program Young 
Artist Award (YAA), Seperti dikutip dari situs 
resmi penyelenggara, ARTJOG membuka 
ruang akses dan kesempatan bagi seniman 
muda peserta terbaik yang berusia di bawah 
35 tahun. 

Program ini dirancang sebagai wujud 
penghargaan dan apresiasi atas kiprah 
mereka dalam berkarya. Sebagai sebuah 
upaya untuk menggali potensi dan 
wawasan seniman muda, serta memperluas 
jaringan dan lintasan karir mereka dalam 
berkesenian.

Program YAA digulirkan dengan dukungan 
dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 
Provinsi DIY. Sebanyak tiga dari 12 seniman 
muda peserta ARTJOG  berhasil meraih 
penghargaan YAA, yaitu Dzikra Afifah 
(Bandung), Rizka Azizah Hayati (Yogyakarta), 
dan Timoteus Anggawan Kusno (Yogyakarta). 
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“Kisah Punah Kita” karya brand fesyen lokal “Sejauh Mata Memandang” milik Chitra Soebiyakto.
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Tim juri YAA 2022 terdiri dari Titarubi, Hendro Wiyanto, dan 
tim kurator ARTJOG MMXXII.

ARTJOG MMXXII juga mengundang perupa Christine Ay 
Tjoe sebagai commissioned artist untuk menanggapi dan 
menganggit ulang tema Expanding Awareness (perluasan 
kesadaran) dalam bentuk karya instalasi yang gigantik. 
Christine Ay Tjoe dikenal publik pecinta seni tanah air 
sebagai seorang pelukis, tapi selain itu ia juga mengerjakan 
karya-karya instalasi tiga dimensi dan eksplorasi lain. 
Christine adalah alumnus studio Seni Grafis Fakultas Seni 
Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung pada 1997 
dengan spesialisasi di teknik drypoint. 

Christine Ay Tjoe mempersembahkan karya instalasi 
berjudul ‘Personal Denominator’.  Sebuah karya yang dapat 
diraba dan dipeluk oleh pengunjung agar mereka dapat 
merasakan seluruh tekstur dan pergerakan objek. Karya 
berukuran hampir tiga meter kubik ini terinspirasi dari 
Tardigrada, spesies mikroskopis berukuran 0,5mm yang 
memiliki kemampuan bertahan hidup dalam lingkungan 
ekstrem. 

Bagi Christine, daya hidup Tardigrada mengingatkannya pada 
situasi masyarakat yang meski selama dua tahun terakhir 
ditimpa masa pandemi, tetap memiliki kemampuan bertahan 
hidup dengan cara-cara yang luar biasa. Christine ingin 
menekankan bahwa setiap aktivitas manusia sesederhana 
apapun harus terus berlanjut dan menunjukkan daya hidup.  
 
Karya Christine ditempatkan khusus dalam bangunan 
berwarna coklat pastel tanpa ventilasi dan terletak persis 
di halaman depan Jogja National Museum (JNM) dengan 
latar tulisan ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia). Inilah 
suguhan pertama bagi para pengunjung yang baru datang. 
Pengunjung akan diajak memasuki sebuah lorong dengan 
pencahayaan yang minim dan mendengarkan suara yang 
bersumber dari beberapa alat yang menopang kinerja karya 
instalasi berwujud mirip Tardigrada. Di lantai sekelilingnya 
tertanam belasan karya relief dinamika spesies unik 
tersebut yang turut berpadu padan bersama keremangan 
cahaya dan suara, ikut mendramatisir suasana.

Karya-karya peserta pameran ARTJOG MMXXII yang lain 
dipajang secara apik oleh penyelenggara di tiga lantai pada 
gedung tertua di JNM (Jogja National Museum) yaitu situs 
bekas ruang Jurusan Desain Komunikasi Visual di lantai 
satu, situs bekas ruang Administrasi Kemahasiswaan di 
lantai dua dan situs bekas ruang Jurusan Desain Interior, 
Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Semua pengunjung 
tetap wajib menaati protokol kesehatan yang berlaku.

Impresi pertama memasuki area pameran adalah apresiasi 
untuk kinerja solid penyelenggara. Tampak bahwa 

penyelenggara ARTJOG cukup profesional 
dan mampu bersinergi baik dengan pihak 
pemerintah dan swasta selaku sponsor. 
Kondisi seperti ini tentu saja membawa 
angin segar bagi tumbuh kembangnya 
kesenian, pelaku seni dan pemangku 
kepentingan lainnya. Selain meningkatkan 
apresiasi seni juga turut menggerakkan roda 
perekonomian masyarakat.

Menjelajahi ruang demi ruang, ARTJOG 
nampaknya berupaya mendorong perluasan 
kesadaran tentang inklusivitas pada 
pengunjung. Kita akan disuguhi aneka karya 
seniman individu atau komunitas yang 
menarik. Seperti hadirnya program baru 
ARTJOG KIDS yang menampilkan 14 anak 
dengan karya terpilih, juga aneka karya 
dari kelompok JDA (Jogja Disability Arts) dan 
Sanggar Seni Komunitas Tuli Ba(Wa)yang.

Salah satu yang cukup menggelitik adalah 
karya instalasi dari sebuah brand fesyen 
lokal ‘Sejauh Mata Memandang” milik Chitra 
Soebiyakto yang berjudul ‘Kisah Punah Kita’.

Berdiri sejak 2014, Sejauh Mata Memandang 
dikenal fokus pada isu sustainable living 
(hidup berkelanjutan) dan menerapkan 
konsep fesyen lambat (slow fashion) untuk 
produk-produk yang dihasilkannya. 

Fesyen lambat (slow fashion) menjadi sebuah 
pendekatan untuk melihat fesyen dari kaca 
mata baru dengan lebih berkesadaran 
(mindful). Sederhananya, fesyen lambat 
adalah kebalikan dari fesyen cepat. Jika 
fesyen cepat lebih menitikberatkan pada 
mendapatkan keuntungan setinggi-
tingginya dengan biaya produksi serendah-
rendahnya, justru fesyen lambat ada di sisi 
yang berseberangan. Fokusnya adalah pada 
bagaimana menjadikan seluruh proses 
dari produksi hingga konsumsi menjadi 
berkelanjutan. Termasuk perlakuan kepada 
pekerjanya dan dampak yang ditimbulkan 
bagi lingkungan sekitar.

“Kisah Punah Kita” adalah karya instalasi 
sebagai pengingat betapa dekatnya kita 
dengan kepunahan, namun hal tersebut 
sebenarnya masih bisa dicegah dengan 
melakukan hal-hal nyata. Instalasi ini 
dibuat dengan pendekatan sederhana dan 
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memanfaatkan kain-kain bekas sebagai 
medium jitu untuk menyampaikan pesan. 

Para pengunjung ‘Kisah Punah Kita’ diajak 
berinteraksi dan berkaca, serta akhirnya 
sadar bahwa kita adalah juga spesies yang 
terancam punah akibat perbuatan sembrono 
diri sendiri.

Dalam karya instalasi ini, ditunjukkan 
beberapa video yang mempertontonkankan 
berbagai binatang yang hampir punah, mulai 
dari orang utan, harimau, badak bercula 
satu dan beberapa binatang langka lainnya. 
Namun secara cerdas, unik, kreatif dan 
menarik karya instalasi ini secara perlahan 
tapi pasti akan menunjukkan spesias mana 
sebenarnya yang paling berbahaya di dunia 
ini dan berpotensi menyebabkan kepunahan.

Ada sebuah ruangan yang dipenuhi tempelan 
dan gantungan aneka potongan kain yang 
secara imajinatif membangun suasana hutan 
belantara. Penataannya cukup estetik dan 
menarik. Di situ pengunjung akan mendapati 

sebuah cermin besar sehingga memantik godaan untuk 
berfoto selfie maupun wefie dengan gadget di dalamnya. 
Saking asyiknya berselfie ria, pengunjung tidak menyadari 
bahwa sebenarnya cermin besar di hadapannya tersebut 
adalah cermin tembus pandang jika dilihat dari posisi 
di sebaliknya. Sementara di seberang ruang, dari cermin 
tembus pandang tersebut banyak pengunjung lain yang 
tertawa geli melihat homo sapiens yang bertingkah lucu 
dengan gadgetnya. Mereka yang menjadi obyek tontonan 
nampak sedikit canggung dan malu-malu saat dibidik lensa 
kamera HP yang ada di genggamannya sendiri. Cermin 
tersebut dibingkai dan diberi tajuk dengan huruf timbul 
menyala “Spesies Penyebab Kepunahan”. Cukup menohok 
dan satir.

Selain menyajikan karya-karya bermutu, di ARTJOG MMXXII 
juga terdapat ruang Artcare Indonesia. Artcare merupakan 
sebuah gerakan yang diinisiasi oleh komunitas Soboman 
219, Yogyakarta. Komunitas ini dihadirkan sebagai bentuk 
kepedulian terhadap sesama dari kalangan seniman. 
Artcare hadir dengan semangat kemanusiaan dan 
membantu sesama. (TW)

Aneka karya yang tampil di ARTJOG.
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Gudeg Merak Mati 
Sungguh Ngehit 

Aneka sajian lengkap nasi gudeg di Gudeg Merak Mati.
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Gudeg. Santapan berbahan dasar nangka muda ini 
sungguh populer. Variasinya juga bermacam macam, 
intinya ada gudeg kering dan gudeg basah. Ada yang 

cenderung manis, ada pula yang cenderung gurih.

Penggemarnya banyak. Pun penjualnya. Di Jogja ada 
banyak yang cukup terkenal, seperti Yu Djum Wijilan atau 
Gudeg Sagan. Di Semarang juga ada beberapa yang familiar, 
seperti Nglaras Rasa maupun Gudeg Abimanyu. 

Kali ini izinkan saya menulis tentang salah satu warung 
gudeg yang lumayan legendaris dan ngehit. Ini adalah 
Gudeg Merak Mati yang mempunyai sejarah cukup panjang.

Food Story

Adalah Bu Rubinem yang memulai usaha 
jualan gudeg ini sejak tahun 1969. Bu 
Rubinem menggunakan nama Gudeg 
Merak Mati, sesuai dengan daerah tempat 
tinggalnya Jalan Soekarno Hatta, Merak Mati, 
Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, 
meskipun waktu itu ia jualan di Pasar Yaik, 
dekat Masjid Besar Kauman Semarang.

Seterusnya adalah kisah perjalanan usaha 
dan keterlibatan Bu Rubinem dengan 
sejumlah besar pelanggannya. Hubungan 
itu terbentuk dan terikat satu sama lain.

Sampai akhirnya tahun 2001, karena merasa 
semakin sepuh, Bu Rubinem tidak mampu 
kalau harus melaju dari rumahnya ke 
Pasar Yaik di Kota Semarang. Ia kemudian 
memboyong usahanya itu ke rumahnya.

Ia membuka warung, tetap dengan nama 
yang sama dan justru semakin pas dengan 
daerahnya, Gudeg Merak Mati. Pelanggan 
pun tetap terikat, dan sering berkunjung 
serta menikmati masakan Bu Rubinem ini. 
Kebanyakan memang dari Kota Semarang.

Porsi lengkap Gudeg Merak Mati

Wilia, putri Bu Rubinem

Perlu datang awal supaya bisa menikmati gudeg lezat di Gudeg Merak Mati.
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Mereka tidak hanya datang sendiri, namun 
dengan anak anak, bahkan cucu cucu 
mereka. Dan Gudeg Merak Mati semakin 
ngehit di kalangan keluarga pelanggannya.

Konsumen baru setelah pindah ke Merak 
Mati juga bertambah. Mereka bahkan rela 
menunggu sebelum warung buka jam 08.00 
WIB. Saat tim liputan Padmanews menunggu 
warung buka, sejumlah mobil berdatangan. 
Mereka kemudian juga ikut menunggu 
dengan sabar.

Begitu warung dibuka, kursi kursi langsung 
dipenuhi para pelanggan. Mereka kemudian 
antre untuk dilayani dan juga memilih menu 
kesukaan mereka sebagai pendamping 
gudeg sebagai santapan utama.

Bacem Istimewa

Di meja layanan tersaji nangka gudeg, sayur krecek, telur, 
daun singkong, mentimun, sambal serta tak lupa areh 
(kuah santan) untuk menambah kelezatan gudegnya. Yang 
istimewa adalah masakan pendamping yang serba bacem, 
ada tempe bacem, ayam bacem, ampela ati bacem, iso 
(usus) bacem, serta koyor bacem.

Saya memilih gudeg telur dengan dilengkapi iso bacem. 
Dan kemudian saatnya menikmati santapan gudeg yang 
lezat dan menggugah selera ini.

Gudeg milik Bu Rubinem ini lebih cenderung ke gurih 
meskipun ada sedikit manis di nangka mudanya. Campuran 
gudeg, sayur krecek dengan telur sungguh terasa 
kelezatannya di lidah.

Oiya iso bacemnya juga benar benar istimewa. Bumbu 
bacemnya merasuk. Dan isonya juga sangat lembut, 

Gudeg kegendaris di Semarang sejak tahun 1969.
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seakan lumer di mulut. Dengan iso ini si gudeg benar benar 
menjadi perpaduan kelezatan tiada tara. Jangan lupa juga 
kerupuk terungnya, biar makin lengkap ....

Sayang sekali kami tidak berkesempatan untuk bertemu 
dengan Bu Rubinem langsung. “Ibu sampun sepuh, 
lebih banyak istirahat sekarang”, tutur Mbak Wilia, anak 
kedelapan Bu Rubinem yang sekarang mengelola warung 
Gudeg Merak Mati.

Mbak Wilia menceritakan semua masakan tadi dibuat 
dengan masih secara tradisional, menggunakan kayu 
bakar. Biasanya sejak dini hari jam 02.00 mereka memasak 
hingga jam 05.00. Sementara jika masak sore dimulai jam 
14.00 hingga jam 16.00.

“Kami jualan dengan porsi sudah pasti, dan karena kami 
tidak nyetok, biasanya sudah habis sekitar jam 13.00-an”, 
tambahnya. Jadi perlu dipastikan untuk datang sebelum 
jam jam habis itu, supaya bisa menikmati gudeg yang enak 
ini.

Mbak Wilia menuturkan, gudeg yang disajikan memang 
lebih cenderung ke gurih. Ini tentu saja sesuai dengan yang 
dijalankan dan disetiai oleh Bu Rubinem selama puluhan 
tahun. “Kami menggunakan kelapa murni dan tanpa 
campuran, sehingga gurihnya jadi lain. Demikian juga 
arehnya menjadi lebih lezat”.

Mengenai iso bacem yang saya rasakan kelembutan dan 
terasa bacemannya, Mbak Wilia mengungkapkan masak ISO 

itu selama dua hari. “Supaya lemak gajihnya 
hilang. Selain itu juga supaya lembut dan 
bumbunya merasuk”, ucapnya.

Di tengah obrolan kami, ada telepon 
masuk ke handphone Mbak Wilia. Rupanya 
telepon dari salah seorang pelanggan. Dia 
dan keluarganya sedang perjalanan dari 
Surabaya ke Semarang. Sehari sebelumnya 
mereka sudah mampir ke warung gudeg 
Merak Mati, namun kesiangan dan sudah 
tutup.

Jadi sebelum tutup dan kehabisan, mereka 
menelepon dulu dalam perjalanan mereka 
ke Semarang itu. Intinya mereka minta 
disisihkan dan disiapkan santapan beberapa 
porsi sebelum mereka sampai ke warung.

Jadi, bagi yang ingin tetap kebagian 
sebelum sampai ke warung, atau hendak 
pesan masakan untuk sebuah acara ada 
baiknya memang telepon dulu. Ini nomor 
telepon Gudeg Merak Mati (0298) 521155 
atau 085712823600. (Bagas)

Topping aneka macam di Gudeg Merak Mati.
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Pameran Bonsai di Graha Padma

Seni yang Tidak Ada Habisnya
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Seni yang Tidak Ada Habisnya
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Kata orang, bonsai adalah seni yang tidak ada habisnya. 
Mengapa ? Karena tanaman ini meski kerdil, tetap 
bertumbuh terus, sehingga pencinta bonsai tetap harus 

menunjukkan ketelatenan dan kesenangan dalam merawat 
dan membentuk tanaman bonsai secara terus menerus.

Seni ini mencakup berbagai teknik pemotongan 
dan  pemangkasan  tanaman, pengawatan (pembentukan 
cabang dan dahan pohon dengan melilitkan  kawat  atau 
membengkokkannya dengan ikatan kawat), serta 
membuat akar menyebar di atas batu.

Pameran dibuka oleh Sekda Kota Semarang Ir. Iswar Aminuddin MT
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Menurut buku “Budidaya Bonsai” yang 
ditulis oleh Iswarta Bima (2019), istilah 
bonsai merujuk pada bahasa Jepang, yakni 
bon yang berarti pot dan sai yang berarti 
tanaman. Dengan demikian, bonsai dapat 
diartikan sebagai tanaman yang dikerdilkan 
dan ditanam dalam pot.

Pembuatan bonsai memakan waktu yang 
lama dan melibatkan berbagai macam 
pekerjaan, antara lain pemberian  pupuk, 
pemangkasan, pembentukan tanaman, 
penyiraman, dan penggantian pot dan tanah. 

Tanaman atau pohon dikerdilkan dengan 
cara memotong akar dan rantingnya. 
Pohon dibentuk dengan bantuan kawat 
pada ranting dan tunas. Kawat harus sudah 
diambil sebelum sempat menggores kulit 
ranting pohon tersebut.

Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai 
Indonesia (PPBI) Kota Semarang Tosim 
Hamudi dalam sebuah kesempatan 
wawancara mengatakan, berbonsai dapat 
membuat seseorang bisa memiliki sense akan 
estetika dan pembelajaran mencintai 
tanaman. 

Dalam proses merawatnya pula bisa melatih 
seseorang untuk lebih sabar. Dari pembibitan, 
pergantian media tanam, penyiraman, 
hingga membentuk batang dan ranting perlu 
ketelatenan agar hasil maksimal.

“Kriteria bonsai yang baik itu memenuhi 
proporsi, ada teorinya. Kemudian juga perlu 
diperhatikan dimensi. Proporsi itu antara 
batang dan ranting harus seimbang. Harus 
ada dimensinya pula. Terakhir itu nilai 
ketuaan”, tuturnya.

Suasana pembukaan pameran.

Bambang Widanarto, Ketua Pameran.
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Daya Tarik

Tanaman adalah  makhluk hidup, dan tidak 
ada bonsai yang dapat dikatakan selesai 
atau sudah jadi. Perubahan yang terjadi terus 
menerus pada tanaman sesuai  musim  atau 
keadaan alam merupakan salah satu daya 
tarik bonsai.

Dan daya tarik bonsai inilah yang dipamerkan 
dan dilombakan selama awal September di 
pelataran the Club Perumahan Graha Padma 
Semarang, dengan tajuk Gemilang Bonsai 
Nusantara Goyang Semarang 2022. Secara 
keseluruhan kegiatan ini dimulai tanggal 29 
Agustus sampai dengan 10 September 2022.

Acara pameran dibuka oleh Sekda Kota 
Semarang Ir Iswar Aminuddin MT mewakili 
Wali Kota Hendrar Prihadi. Sementara 
kontestasi dan penjurian sudah dimulai 
seminggu sebelumnya. Dalam sambutannya, 
Iswar mengatakan, Pemkot memberikan 
apresiasi terhadap kegiatan pameran bonsai 
ini, karena kota menjadi hidup dengan 
adanya atraksi masyarakat. 

Kegiatan akan memberikan multiplier effect 
secara ekonomi. UMKM menjadi tumbuh dan 
berkembang. “Semarang bisa menunjukkan 
giginya di tingkat nasional maupun 
internasional”, ucapnya.

Kreasi seni yang tidak pernah berhenti dan tidak ada habis-habisnya.
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Aneka kegiatan di pameran Bonsai.
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Menurut Ketua Panitia Bambang Widanarto, 
pameran diikuti 709 pohon, dengan kelas 
utama 25 pohon, kelas madya 60 pohon, 
selebihnya kelas pratama dan prospek. 
Diikuti peserta dari Semarang, Demak, 
Salatiga, Tegal dan hampir semua kota di 
Jawa Tengah. Dari Jawa Timur ada dari 
Surabaya,Mojokerto, Blitar, Sidoarjo. Juga 
ada dari Bandung, Bekasi, dan kota lain 
seperti Makassar dan Lampung.

Bambang yang juga wakil ketua PPBI Kota 
Semarang mengungkapkan, acara ini digelar 
dalam rangka ulang tahun PPBI. Selain itu 
sebenarnya kegiatan ini juga merupakan 
agenda rutin, yang karena pandemi sempat 
tertunda selama empat tahun.

Kepada Padmanews, Bambang mengatakan 
bahwa bagi para pemula pencinta bonsai 
tidak cukup hanya belajar seni bonsai ini dari 
YouTube saja. “Para pemula perlu langsung 
belajar pada para senior yang memang lebih 
tahu. Karena pengalaman itu kan ada dua, 
pengalaman salah dan pengalaman benar. 

Nah, orang harus belajar pada yang memiliki 
pengalaman benar”, ucapnya.

Bagi yang ingin serius belajar, di Semarang 
ini banyak ranting PPBI. Jadi pemula bisa 
ikut bergabung karena di situ banyak 
pembelajaran bagaimana menanam dan 
merawat bonsai. “Bagi yang berniat budi 
daya, bonsai ini juga bernilai ekonomis tinggi. 
Dari bahan yang tidak mahal, jika sudah 
terbentuk akan menjadi mahal. Apalagi jika 
sudah menang dalam berbagai kontes”.

Dalam acara itu juga dilakukan pelantikan 
pengurus PPBI Cabang Semarang periode 
2022-2026 oleh Sekjen PPBI Pusat Andreas. Ia 
mengatakan, semua kelompok masyarakat 
yang ada dalam penghobi bonsai ini dan 
berkontribusi dalam mengembangkan 
tanaman kerdil ini. “Indonesia dapat 
penghargaan dari Jepang sebagai negara 
yang berhasil mengembangkan bonsai”, 
tuturnya. (bp)

Tanaman kerdil yang indah berkat ketekunan merawatnya.
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Tips

Bahan :
650 gr Terigu Protein Tinggi
6 gr Ragi
50 gr Gula Pasir
27 gr Susu bubuk
2 bh Kuning telur
100 gr Mentega
Sedikit garam
160 ml Air/sesuaikan dengan adonan
Minyak untuk menggoreng

Cara Buat :
1. Masukkan semua bahan kecuali 

mentega dan garam dalam satu 
bowl mixer

2. Mixer adonan sampai setengah 
kalis lalu masukkan mentega 
dan garam 

3. Mixer sampai kalis cukup 
sampai adonan tidak ada yang 
menempel di bowl

4. Istirahatkan adonan sampai 
mengembang dua kali lipat

5. Kempiskan adonan, bagi 
masing 50 gr bulatkan lalu 
istirahatkan sebentar

6. Lobangi adonan menggunakan 
cetakan/sumpit/jari tangan

7. Goreng ke dalam minyak yang 
panas, balik satu kali saja agar 
minyak tidak terlalu meresap.

8. Donut siap dihidangkan 
dengan topping suka-suka 
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