






terrace

Dari dunia seni kita meliput Ong 
Hari Wahyu, yang menjelajah tidak 
hanya di seni rupa, tetapi juga ke 
dunia teater, cover buku, dan film. 
Dia pernah meraih penghargaan 
FFI sebagai best art director dalam 
film Daun di Atas Bantal.

Kami juga menyajikan perjalanan 
wisata ke Jepang, negeri yang 
sukses menggabungkan hidup 
modern dengan kultur tradisional 
mereka. Kunjungan ke Jepang 
ini untuk menikmati banyak kuil, 
lanskap bagus dengan momiji-nya, 
serta tentu saja mencicipi banyak 
makanan.
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Pembaca yang budiman,

Kami menyiapkan liputan-
liputan menarik untuk majalah 
Padmanews edisi ke-44 ini. Di 
antaranya adalah tentang Djarum 
Trees for Life yang merupakan 
bagian dari Program Djarum Bakti 
Lingkungan.

Kemudian tentu saja kami 
wawancarai juga sosok yang 
berperan dalam Djarum Trees for 
Life, yakni FX Supanji. Ia bercerita 
sejak awal bergabung dengan PT 
Djarum, kemudian juga mengurus 
PB Djarum dan Djarum Foundation.

Padma ada dua kegiatan yang 
kami liput. Pertama adalah 
keikutsertaan Graha Padma dalam 
Semarang Flowers Festival. Kedua, 
lingkungan perumahan menjadi 
tuan rumah kegiatan jalan sehat 
dalam rangka 56 tahun Kevikepan 
Semarang.

Selamat membaca, 

Z Hendro Setiadji

Pemimpin Umum
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Inside

Sabtu pagi itu suasana di area the Club Perumahan 
Graha Padma sangat meriah dan dipenuhi para 
peserta jalan sehat. Semua merasa gembira dan 

antusias untuk bergabung dalam acara jalan sehat 
Rayon Barut (Barat Utara) Kevikepan Semarang.

Jalan sehat itu dilaksanakan untuk memperingati 
ulang tahun Kevikepan Semarang yang ke-56 tahun. 
Tema yang dipilih kali ini adalah “Mengayuh bersama 
untuk Menjadi Sempurna”.

Peserta jalan sehat dilepas oleh Romo Vikep Fransiskus 
Xaverius Sugiyana, Pr bersama Direktur Utama PT 
Graha Padma Internusa Z. Hendro Setiadji dan istri.

Romo Sugiyana mengungkapkan, jalan sehat 
Kevikepan Semarang ini dalam rangka suka cita 
bersama. Dipilihnya Perumahan Graha Padma 
Semarang sebagai tempat kumpul dan acara jalan 
sehat, supaya umat tidak terpencar-pencar dalam 
kegiatan ini.

“Kebetulan saya sering badminton di the 
Club. Kemudian pertengahan tahun saya 
keliling dan pas kebetulan bersama Uskup 
juga pernah sepedaan, saya sampai ke 
pojok pojok perumahan dekat laut. Saya 
pikir ini tempatnya menarik”, jelasnya.

Kemudian yang kedua, karena yang dicari 
keakraban dan kebersamaan antar-paroki 
paroki sekota, dan bukan kemenangan. 
Sehingga dicarilah tempat yang luas yang 
jauh dari risiko karena lalulintas kendaraan.

Direktur Utama PT Graha Padma Internusa 
Z. Hendro Setiadji merasa senang sekali 
didapuk sebagai tuan rumah acara jalan 
sehat ini. “Saya senang sekali. Apalagi saya 
juga warga Keuskupan Agung Semarang, 
jadi inilah partisipasi yang bisa kami 
berikan”, katanya.

Kemeriahan Jalan Sehat 
Kevikepan Semarang

Z. Hendro Setiadji, Direktur Utama PT. Graha Padma Internusa dan Romo Vikep Semarang , FX. Sugiyana Pr mengangkat bendera start
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Inside

Kemeriahan acara jalan sehat Rayon Barut (Barat Utara) Kevikepan Semarang



8

Inside

Direktur Utama PT. Graha Padma Internusa : Z. Hendro 
Setiadji dan Ibu (keduanya berkaos hijau) bersama Romo 

Herman Yoseph Singgih Sutoro Pr, Pastor Kepala Paroki 
Gereja Katedral Semarang (kaos hitam)
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Harapannya acara semacam ini bisa menambah 
guyub antar-paroki, sehingga kedekatan bisa 
semakin ditingkatkan.

Penataan Pastoral

Romo Sugiyana menjelaskan, Kevikepan Semarang 
dibentuk pada tanggal 7 Oktober 1966 oleh Romo 
Kardinal Yustinus Darmoyuwono, Pr bersama 
dengan Kevikepan Surakarta dan Jogja. 

Romo Kardinal membentuk Kevikepan supaya 
ada penataan pastoral agar lebih mendekatkan ke 
paroki, dan juga mendekatkan ke umat. Selain itu 
juga agar lebih kontekstual, supaya sesuai dengan 
situasi masing-masing wilayah.

“Romo Vikep itu kan diberi kuasa gubernasi, atau 
kuasa pemerintahan atau eksekutif oleh Uskup 
untuk mengelola wilayahnya, maka bagaimana 
dinamika wilayah itu dikembangkan bersama para 
Romo dan umat penggerak”, tutur Romo Sugiyana.

Perayaan ulang ke-56 Kevikepan Semarang ini juga 
dalam rangka mensyukuri para penggerak umat, 
baik di paroki atau di mana pun, karena bersama 
mereka Kevikepan berkembang.

Makanya kegiatan peringatan ulang tahun ini ada 
yang dirancang untuk banyak umat, seperti jalan 
sehat ini. “Harapan saya nanti di tiap rayon bisa 
terselenggara juga. Selain jalan sehat juga ada 
badminton”.

Romo Sugiyana juga menjelaskan, selain olah raga, 
kegiatan yang lain adalah seminar pastoral yang 
diselenggarakan secara daring supaya lebih banyak 
penggerak umat yang bisa ikut.

Kemudian juga ada dongeng kisah Santo dan Santa 
pelindung untuk anak-anak. “Jadi seperti story 
telling”, jelasnya. Puncak acaranya dilaksanakan di 
gereja Paroki Karangpanas Semarang berupa Misa 
Syukur. 

“Intinya kita hendak bersyukur atas 
penggerak-penggerak ini. Kedua, 
dilaksanakan doa bersama lintas agama, 
untuk bersyukur dan mengusahakan 
kedamaian di Indonesia”, tambahnya.

Dalam sambutannya, Romo Sugiyana 
mengungkapkan rasa syukur atas 
perjalanan 56 tahun Kevikepan Semarang 
yang terus berkembang. Jumlah umat 
bertambah, jumlah paroki berkembang, 
jumlah lingkungan berkembang. “Dan 
perkembangan itu tidak pernah lepas dari 
peran para penggerak umat”.

Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Romo 
Johanes Wegig Hari Nugroho, Pr 
mengemukakan, acara jalan sehat dalam 
rangka HUT Ke-56 Kevikepan Semarang di 
lingkungan Perumahan Graha Padma ini 
khususnya diikuti oleh Rayon Barut (Barat 
Utara).

Peserta dari beberapa paroki atau gereja, 
yakni dari Krapyak, Bongsari, Semarang 
Indah, Tanah Mas, BSB dan ada satu 
tambahan lagi dari Banyumanik.

Jumlah peserta sekitar 600 dengan 
menempuh jarak 3 - 4 km berkeliling di 
kompleks Perumahan Graha Padma. 
“Esensi acara ini sesuai tema HUT Mengayuh 
Bersama untuk Menjadi Sempurna, adalah 
kita ingin membangun kebersamaan dan 
persaudaraan, setelah dua tahun lebih kita 
terhalang oleh pandemi”.

Romo Wegig melihat respon para peserta 
juga luar biasa bagus. Mereka nampak larut 
dalam suka cita bersama lewat acara yang 
sederhana itu, jalan sehat bersama. (BP)
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History

Keluarga besar Djarum Foundation
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History

Djarum Trees 
for Life untuk 

Semua Mahluk 
di Bumi

Djarum Trees 
for Life untuk 

Semua Mahluk 
di Bumi
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History

FX Supanji merenung. Vice President 
Director Djarum Foundation ini 
memikirkan dengan serius bahwa 

tagline program Djarum Foundation Bakti 
Lingkungan, yakni Trees for Life, benar-
benar memiliki makna yang dalam.

“Setelah dipikir-pikir maknanya sungguh 
dalam, karena tagline Trees for Life tidak 
dimaksudkan hanya untuk manusia, 
tetapi juga seluruh mahluk hidup”, 
tuturnya di tengah-tengah perbincangan 
yang hangat dengan Tim Padmanews 
di kantor Djarum Oasis Kretek Factory, 
Kudus.

Supanji melanjutkan, kegiatan yang 
dilakukan Djarum Foundation Bakti 
Lingkungan, tak lain dan tak bukan adalah 
menciptakan lingkungan udara yang segar 
dan bersih dari polusi. Artinya kegiatan 
ini arahnya memperbaiki kehidupan 
manusia dan segala mahluk di atas bumi. 
Oleh karena itu sangat tepat kalau Djarum 
Foundation Bakti Lingkungan memakai 
deskripsi singkat “Djarum Trees for Life”.

Djarum Foundation Bakti Lingkungan, tuturnya,  
diawali dengan penanaman pohon di jalan protokol 
di Kota Kudus, pada tahun 1979, yang gersang dengan 
dipotongnya pohon di tepi jalan demi untuk pelebaran 
jalan. 

Oleh sesepuh Djarum Goei Ing Liat (alm) diusulkan 
kepada Bupati untuk boleh menanam pohon di 
sepanjang jalan protokol di Kota Kudus dengan 
dilindungi Perda Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus, 
pada saat itu. 

Usaha ini terus berkembang dengan didukung 
pembibitan tanaman di Desa Kaliputu dan sekarang 
pembibitan dan penyemaian biji dilakukan di Desa 
Gondangmanis. Pusat Pembibitan Tanaman Djarum ini 
seluas 4 ha, memiliki 230 jenis tanaman.

Pohon Trembesi merupakan pohon yang dipilih untuk 
ditanam, yang pada awalnya ditanam di tepi jalan Raya 
Kudus – Semarang pada tahun 2010 dan kemudian 
penanaman diteruskan di sepanjang jalan Pantai Utara 
pulau Jawa sepanjang 1.350 Km, dari Merak hingga 
Banyuwangi.

Penanaman 5000 bibit mangrove di Pemogan, Denpasar, Bali
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Kemudian di lingkar Pulau Madura 296 
km, Joglosemar 266 km, Trans Jawa 
186 km, Medan-Kualanamu  92 km, 
Padang Bandara 30 km, dengan total 
panjang 2.220 km. Jumlah bibit Trembesi 
tertanam: 101.015 pohon.

Dijelaskannya, menurut Prof Endes N 
Dahlan, pohon Trembesi mempunyai 
kemampuan tertinggi di antara pohon 
keras lainnya, dalam menyerap CO2 dari 
udara. 

Dikatakan bahwa pohon Trembesi dengan 
tajuk merentang sepanjang 15 meter 
atau lebih, mampu menyerap 23 ton 
CO2 dalam setahun. Atas pertimbangan 
tersebut maka pohon Trembesi dipilih 
untuk meneduhkan jalan-jalan raya 
yang banyak dilalui oleh kendaraan yang 
mengeluarkan CO2.

Hutan Mangrove

Di samping kegiatan penanaman trembesi, Djarum 
Foundation bersama dengan para relawan mahasiswa 
yang menamakan diri “Darling Squad”, dari tahun 2008 
sampai 2021 telah menanam bibit Mangrove sebanyak 
1.075.000 bibit di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa. 

Mangrove yang biasa hidup di pantai dangkal 
mempunyai akar yang kuat dan saling merajut akar 
dari satu tanaman dengan tanaman lainnya, sehingga 
merupakan jejaring akar yang kokoh dalam menahan 
hempasan ombak pantai. 

Hutan mengrove sangat bermanfaat untuk menahan 
abrasi dengan menahan lumpur dan menangkap 
sedimen di pantai. Kecuali itu hutan mangrove menjadi 
tempat tinggal banyak jenis ikan dan udang, sehingga 
memberikan manfaat penghasilan kepada masyarakat 
nelayan. Mangrove biasanya dibudidayakan untuk 
beragam makanan dan juga untuk pewarna batik.

Djarum Foundation bersama dengan para relawan mahasiswa yang menamakan diri 
“Darling Squad”, dari tahun 2008 sampai 2021 telah menanam bibit Mangrove sebanyak 
1.075.000 bibit di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa.
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Disamping kegiatan tersebut di atas, 
Djarum Foundation Bakti Lingkungan juga 
melakukan penanaman pohon di daerah 
tangkapan air Danau Toba, dan Taman 
Wisata Alam Kawah Ijen, Banyuwangi. 

Kemudian kepedulian terhadap candi-
candi yang jumlahnya ribuan, dan untuk 
memenuhi kegiatan ini dibentuklah 
tim Candi Darling, yang melakukan 
penanaman pohon di sekitar candi, antara 
lain: Candi Borobudur, Candi Prambanan, 
Candi Ratu boko, candi di dataran tinggi 
Dieng, Candi Songo, dan Benteng Pendem 
Van Den Bosch di Ngawi.

Pada tahun 2021 dilakukan penanaman 
pohon di area kritis, khususnya pohon 
buah-buahan di lokasi lereng Muria dan 
Patiayam untuk merehabilitasi lahan 
kritis dengan tujuan untuk menjadikan 
lahan dengan pepohonan yang lebat 
dengan mengutamakan penghasilan 
masyarakat petani. 

Dalam kegiatan ini diutamakan komunikasi dengan 
masyarakat setempat yang umumnya petani, dengan 
cara tukar menukar pendapat sambil menggali keinginan 
petani dan mensosialisasikan rencana penghijauan di 
area kritis dan menghidupkan dan meningkatkan debit 
mata air yang masih ada. Dengan cara tersebut diyakini 
bahwa para petani akan merawat dengan baik pohon 
bantuan dari Djarum Foundation. Para petani wajib 
disadarkan betapa pentingnya menghidupkan setiap 
mata air yang ada.

“Tentu saja dengan tetap memperhatikan keikutsertaan 
Aparat Pemerintahan Daerah sampai dengan 
Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat dan tokoh 
agama”.

Pada awal kegiatan rehabilitasi lereng Muria dan 
Patiayam, Djarum Foundation Bakti Lingkungan bekerja 
sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara 
yang mulai dengan survey di lereng Muria. Hasil dari 
survey tersebut kecuali keadaan sosial, diperoleh data 
mengenai luasan lahan kritis yang perlu direhabilitasi. 

Di samping itu tim survey dengan dibantu 35 buah 
kamera trap berhasil mengindentifikasi keberadaan 
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Macan Tutul Jawa ( Panthera Pardus Melas ) di hutan 
Muria dengan populasi sejumlah 13 ekor. 

Melihat kondisi macan tutul Jawa tersebut, bisa 
dipastikan di sana masih banyak tersedia makanan 
macan tutul ini, sehingga dirasa perlu melindungi 
keberadaan macan tutul dan terutama habitatnya.

Lingkup Layanan

Dijelaskan oleh Supanji, Djarum Foundation Bakti 
Lingkungan merupakan salah satu dari program Djarum 
Foundation Bakti pada Negeri.

Djarum Foundation Bakti pada Negeri memiliki lima 
program yang disebut:

1. Bakti Sosial

2. Bakti Olahraga

3. Bakti Lingkungan

4. Bakti Pendidikan

5. Bakti Budaya.

Bakti Olahraga, terutama olahraga 
Bulutangkis mulai digiatkan dalam 
tahun 1969, yang pada saat itu Robert 
Budi Hartono giat bermain bulutangkis 
bersama para karyawan setiap hari Rabu 
dan Sabtu sore sampai malam. 

Olahraga ini dilakukan setelah para 
pekerja giling rokok tangan selesai 
bekerja, sebab lapangan bulutangkis 
yang ada saat itu masih memanfaatkan 
ruang kerja penggiling rokok tangan di 
jalan Bitingan Lama no. 53, Kudus.

Latihan Bulutangkis karyawan dirasa 
sebagai rutinitas meskipun memberikan 
hasil meningkatkan kesehatan para 
karyawan dan kualitas komunikasi antar 

Mangrove mempunyai akar yang kuat dan saling merajut sehingga merupakan jejaring 
yang kokoh dalam menahan hempasan ombak pantai.
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karyawan dan pimpinan lebih baik. Oleh karena itu 
Bulutangkis makin diperhatikan dan dikelola dengan 
sungguh-sungguh dengan merekrut pelatih. 

Supanji menceritakan, pada saat latihan campuran 
antara karyawan dan tetangga pabrik, Budi Hartono 
mencermati pemain yang masih berusia 13 tahun, 
yaitu Liem Swie King. Dengan bimbingan Budi Hartono 
secara langsung, ternyata Liem Swie King, yang 
memiliki potensi dan semangat tinggi, makin pesat 
perkembangannya. 

Budi Hartono makin giat memberikan Latihan khusus 
dalam berlatih fisik dan teknik, sehingga membuahkan 
hasil Liem Swie King menjadi Juara Indonesia di usia 17 
tahun, usia termuda untuk menjadi Juara Indonesia.

Bulutangkis yang dikelola Djarum makin pesat 
berkembang di tingkat Nasional dan bahkan 
Internasional, dengan prestasi memuaskan. Tahun 1984 
merupakan puncak kejayaan Persatuan Bulutangkis 
Djarum dengan mengharumkan Indonesia di dunia 
dengan menyumbangkan tujuh pemain di antara 

delapan pemain Indonesia dan berhasil 
merebut Piala Thomas.

Mulai tahun1992, setelah cabang 
Bulutangkis masuk dalam Cabang 
Olahraga Olimpiade, sampai dengan 
tahun 2020 PB Djarum selalu 
menyumbangkan Medali Olimpiade, 
kecuali tahun 2012.

Bakti Pendidikan dimulai dalam tahun 
1984. Pada waktu itu era komputer 
mulai merebak dan Djarum Foundation 
memandang perlu untuk mempercepat 
proses penguasaan komputer oleh 
masyarakat Kudus. 

Untuk itu Djarum Foundation menyediakan 
satu kelas dengan perangkat komputer 
dan pembimbingnya. Mengundang guru-
guru Sekolah Menengah Atas di Kudus 
dan para siswa untuk diberi bimbingan 
komputer secara bergiliran. 

Pohon Trembesi memberi keteduhan di sepanjang jalan Pantai utara pulau Jawa, lingkar Pulau 
Madura, Joglosemar, Trans Jawa, Medan-Kualanamu dan Padang Bandara
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Setelah penguasaan komputer dirasa 
cukup, perangkat komputer diserahkan 
kepada sekolah-sekolah. Saat ini kegiatan 
Bakti Pendidikan ini meluas dengan 
meningkatkan kualitas 17 Sekolah 
Kejuruan di Kudus.

Bakti Budaya dilakukan dengan  
pertimbangan bahwa Indonesia memiliki 
kekayaan budaya yang luar biasa 
banyak dan berkualitas. Oleh karena itu 
dibentuklah Bakti Budaya demi untuk 
melestarikan budaya seni tari, batik, 
teater dan masih banyak lagi.

Khusus untuk Bakti Lingkungan, Supanji 
menegaskan dirinya akan merasa senang 

jika program-program penghijauan itu berhasil. “Itu 
akan menjadi kepuasan tersendiri bagi diri saya”, 
tandasnya.

Apalagi jika program itu bisa dirasakan manfaatnya oleh 
banyak orang. Supanji menuturkan, ada kisah menarik 
dengan keberhasilan penanaman pohon Trembesi 
ini sebagai peneduh. Seorang sopir yang berasal dari 
Bandung mengirim kartu pos ke kantor pusat Djarum.

“Dia mengucapkan terima kasih dengan cara 
mengirimkan selembar kartupos, karena di tengah 
panas terik dia bisa berteduh di bawah pohon Trembesi 
yang rindang, yang ditanam oleh Djarum”, tutur Supanji. 
(BP)

Pohon Trembesi mempunyai kemampuan tertinggi di antara pohon keras lainnya, dalam menyerap CO2 dari udara.
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Film

Generasi yang tumbuh di tahun 70-an 
mestinya akrab dengan banyak karakter 
komik superhero nasional ini : Godam, 

Gundala, Aquanus, Maza dengan Jin Kartubinya, 
Pangeran Mlaar, Laba-laba Merah, Kapten 
Halilintar, Nusantara, Lamaut, Rado, dan lain-
lain.

Pun dengan karakter superhero seperti Gina, 
Santini, Tira, Virgo, atau Sri Asih yang lebih awal 
hadir di blantika komik lokal.

Kesuksesan Marvel dan DC Comics dalam 
membuat jagat superhero mereka di layar 
lebar menginspirasi tumbuhnya keinginan 
menghadirkan para superhero lokal di sinema.

Adalah Screenplay Bumilangit yang giat untuk 
membawa karakter komik para superhero ini ke 
layar bioskop. Film Gundala (2019) diadaptasi 
dari komik karya Hasmi, yang diperani Abimana 
Aryasatya pertama kali diluncurkan, dan cukup 
sukses.

Screenplay Bumilangit kemudian merilis film 
kedua di  Jagat Sinema Bumilangit, yaitu  Sri 
Asih  (2022), diperani oleh Pevita Pearce. 
Sempat tertunda karena pandemi, Sri Asih baru 
ditayangkan dengan jarak tiga tahun setelah 
perilisan Gundala.

Nah di film Sri Asih inilah para penggemar 
superhero dikejutkan dengan kemunculan 

sebentar sosok Godam, yang merupakan karakter 
ciptaan Wid NS, dalam post credit.

Adegan  post credit  ini menjadi petunjuk untuk 
masa depan Jagat Sinema Bumilangit. Pada adegan 
tersebut, bisa dilihat penampilan Chicco Jerikho 
yang berperan sebagai Godam. Kita bahkan bisa 
melihat sedikit kekuatan super Godam di adegan 
tersebut. Penasaran ya ?

Bagi yang belum kenal siapa Godam, berikut kutipan 
dari website Bumilangit : Godam dibuang oleh 
orangtuanya saat bayi. Orangtuanya takut Godam 
dibunuh oleh penguasa. Diketahui, orangtua Godam 
merupakan panglima perang yang gagal kudeta.

Kemudian bayi Godam ditemui oleh perampok. 
Setelah dewasa, Godam berpetualang sampai 
mendapatkan baju, jubah, dan cincin sakti. Namun, 
ia melanggar sumpah dan dihukum dimasukkan ke 
dalam cincin sakti tersebut.

Lalu tiba-tiba, cincin sakti tersebut sampai ke 
tangan Awang. Ia merupakan manusia bumi yang 
sederhana. Maka setiap kali Awang memakai cincin 
sakti, ia akan berubah wujud jadi Godam, manusia 
super yang kebal dan mampu terbang. 

Film Godam dan Tira (Chelsea Islan) kini sedang 
dalam proses penyelesaian produksi. Semoga saja 
sesuai skedul meluncur tahun depan. Yuk kita siap-
siap menyambut Godam. (BP)

Siap-siap Menyambut

sumber foto : www.liputan5.com
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Figure

Fx SupanjiFx Supanji
Ambil Posisi di 

Bakti Lingkungan
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Berbicara dengan Vice President 
Director Djarum Foundation FX 
Supanji, langsung kita merasa  

keramahan dan kehangatan suasana 
yang terbangun. Supanji juga tidak 
memonopoli pembicaraan, dan ia tekun 
mendengarkan lawan bicaranya sampai 
selesai berbicara, baru kemudian ia 
berkomentar.

Dalam perbincangan dengan tim 
Padmanews di kantor Djarum Oasis 
Kretek Factory, Kudus, Supanji berbicara 
banyak tentang progam Djarum Bakti 
Lingkungan yang sekarang ia tangani. 
(Baca juga : Djarum Trees for Life Bukan 
Hanya untuk Manusia)

Diungkapkannya, beberapa hari setelah 
manajer Djarum Bakti Lingkungan 
mengundurkan diri. FX Supanji yang 
saat itu di posisi HRD Senior Manager 
dan selaku Pimpinan PB Djarum melihat 
kebingungan di antara para staf Bakti 
Lingkungan ketika mereka minta approval 
di kantor PT Djarum di Jalan A. Yani. Ia pun 
memberanikan diri menelepon President 
Director Djarum Foundation Victor 
Rachmat Hartono. “Vic, ini kan posisi 
pimpinan di Djarum Bakti Lingkungan 
kosong, bolehkah saya pegang?”

“Wah, kamsia ya Om”, jawab Victor, yang juga 
adalah Chief Operating Officer PT Djarum. 
Supanji tertawa kecil sambil menambahkan 
ceritanya, kalau biasanya jabatan ditawari, kali 
ini dia justru mengambil posisi. 

Selang beberapa waktu diberitahukan bahwa 
posisi di PB Djarum dilepas dan digantikan oleh 
Yoppy Rosimin yang latar belakangnya atlit 
bulutangkis.

Saat diberitahukan hal tersebut Supanji 
berkata, “Saya sangat mendukung Yoppy selaku 
Pimpinan PB Djarum. Saya minta maaf ya Vic, 
karena selama saya pegang, prestasi PB Djarum 
tidak bagus”. Jawab Victor, “Gak papa Om, salah 
saya juga”.

Supanji kaget dengan jawaban Victor ini. Dia tak 
mengira seorang bos mau mengatakan bahwa 
itu kesalahan dirinya juga. “Benar-benar dia 
orang besar”, tuturnya.

Supanji juga bercerita bahwa Victor Hartono mau 
mengerti dan sangat sabar terhadap stafnya. Di 
saat Djarum mulai menggunakan komputer, 
suatu pagi di ruang kantornya Supanji membuka 
email dan mendapati ada pesan meeting request 
dari COO Djarum itu.

Supanji merespon dengan cepat dan segera 
mengirim email balasan kepada COO yang 
menyatakan siap mengikuti meeting tersebut. 
Selesai mengetik, dia menekan tombol “send”.

Selang beberapa menit, telepon di meja Supanji 
berdering. Ternyata Victor Hartono yang telepon. 
“Om....Om Kian Bauw (nama Supanji, red) 
dimana ?”
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“Saya di meja saya, Vic”

“Oooo...okey. Ada komputer di depan Om?”

“Ada Vic...”

“Tolong dibuka meeting request dari saya, Om”

“Oiya, sudah Vic...”

“Okey, tolong dilihat di pojok kiri atas Om, ada 
tulisan ‘accept’”

“Ya, sudah Vic...”

“Nah klik ‘accept’ Om”

“Sudah, Vic”

“Nah itu sudah menjawab meeting request..”

Victor menyadari bahwa si Om ini “gaptek” dan 
mesti dituntun dengan sabar dari jauh. “Hehehe, 
kamsia Vic........., baru tahu” ungkap Supanji lirih.

Begitulah hal-hal yang membuat Supanji 
memiliki kesan baik terhadap COO Djarum Victor 
Hartono.

Pada saat mengambil posisi di Bakti Lingkungan, 
Supanji merasa itu hal yang timbul secara 
spontan saja, apalagi sejak kecil dia memang 
akrab dengan alam. “Jadi gak pakai ditimbang-
timbang segala. Istri saya saja gak tahu. Baru 
setelah mengambil posisi itu, saya beri tahu 
hahaha”.

Sudah Parah

Mengenai masalah lingkungan ini 
menurutnya tidak akan pernah selesai, 
bahkan sampai anak keturunan kita, 
karena ketidakseimbangan bumi ini 
sudah sedemikian parah. “Sampai terjadi 
global warming, yang antara lain adanya 
pengrusakan dan pembakaran hutan, 
dan pengrusakan lingkungan lainnya. 
Sehingga terjadilah bencana banjir, tanah 
longsor, angin topan, dan meningkatnya 
cuaca yang panas. Fenomena ini 
menunjukkan bahwa Bumi menggeliat 
untuk menyeimbangkan diri dengan 
caranya sendiri”.

Untuk disadari bahwa bumi ini 
menyediakan segalanya buat umat 
manusia dan seluruh mahluk di atasnya 
untuk hidup dengan baik. “Tapi ingat, 
tidak boleh serakah. Kalau serakah, yang 
mengakibatkan bumi tidak seimbang, 
maka bumi akan menggeliat dan akan 
menyeimbangkan diri”, tuturnya.

Ia mengajak untuk menyimak salah satu 
penggalan lagu Ebiet G Ade tentang alam 
yang sangat pas menggambarkan hal 
ini. “Barangkali di sana ada jawabnya/
Mengapa di tanahku terjadi bencana/
mungkin Tuhan mulai bosan melihat 
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tingkah kita/yang selalu salah dan 
bangga akan dosa-dosa/atau alam mulai 
enggan bersahabat dengan kita/coba kita 
bertanya pada rumput yang bergoyang”.

Perlakuan manusia terhadap lingkungan, 
menurut Supanji, sudah kelewat batas, 
sehingga kemudian lingkungan atau 
bumi ini menyesuaikan diri sesuai dengan 
caranya sendiri. “Sebenarnya manusia 
dan seluruh mahluk yang ada bisa hidup 
di bumi dengan baik dan cukup, asal tidak 
serakah”, ucapnya.

Makanya ia menegaskan bahwa tagline 
“Trees for Life” memang benar dan tepat. 
“Kamu boleh saja memangkas pohon-
pohon, tetapi sebenarnya kamu sedang 
memangkas dirimu sendiri. Karena 
pohon-pohon ini sangat mendukung 
kehidupan manusia dan seluruh mahluk 
di bumi”.

Oleh karena itu, lanjut dia, program 
bakti lingkungan berusaha membuat 
bagaimana bumi tampak hijau, segar, 
dan teduh, serta sehat untuk kehidupan 
mahluk yang ada. “Jadi setiap ada usulan 
yang berkaitan dengan penghijauan, 
kita jalankan. Candi-candi yang tadinya 
gersang, kita hijaukan”, ucapnya.

Dalam pelaksanaannya penghijauan candi-candi 
ini tetap mengikuti aturan konservasi, misalnya 
jarak area yang bebas tanaman, selain juga 
memperhatikan aliran udara terhadap candi.

Supanji selalu bersemangat soal menghijaukan 
bumi ini. “Ada sebuah universitas yang slogannya 
3P, Profit, People, dan Planet. Terus kepada 
rektornya saya katakan, kalau saya yang nomor 
tiga yakni Planet saya jadikan nomor satu. Dia 
jawab, bener juga ya”.

Perjalanan Diri

Supanji kelahiran 15 Januari 1944, sehingga 
pertengahan bulan Januari tahun depan ia 
akan berusia 79 tahun. Sejak kecil ia merasa 
dibesarkan oleh alam. Terbiasa berenang di 
sungai yang ada di Pati, sungai Dara maupun 
sungai Juwana. 

Supanji menjalani pendidikan sekolahnya di Pati. 
Di Sekolah Menengah Pertama masih diasuh oleh 
para bruder Belanda, yang banyak mengajarkan 
kepribadian yang baik. “Misal unggah ungguh 
dan menghormati guru dan orangtua”. 

Panji menceritakan kejadian di kelas II SMP, bahwa 
suatu hari seorang Bruder masuk kelasnya, yang 
selang 10 menit murid-murid masuk kelas, sang 
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guru belum hadir. Bruder tersebut masuk kelas untuk 
memberitahukan bahwa guru matematika sedang sakit 
dan anak-anak diberi tugas saja. Spontan dan tanpa 
jeda waktu murid-murid bersorak riang. 

Tapi, serta merta sang Bruder mengibaskan tali 
jubahnya dengan keras sambil berkata dengan tenang, 
”dimana rasa simpatimu”. Klakep, semua murid 
bungkam dan diam, menyadari kesalahan mereka. “Ini 
suatu ucapan yang bernilai tinggi dalam menyadarkan 
perasaan murid terhadap gurunya, hanya dengan satu 
kalimat pendek “dimana rasa simpatimu”. Dan kejadian 
ini masih teringat hingga sekarang.

Ayah sering memberikan pendidikan dengan contoh-
contoh cerita kejadian yang nyata.”Kalau nanti jadi 
suami ya suami yang baik. Jangan suka mukulin istri, 
main tangan. Wanita dipukul kan ya kalah”.

Sementara di keluarga, ayah mendidik 11 anak dengan 
disiplin tinggi. Ayahnya juga selalu menekankan 
kerukunan antar saudara. “Dalam bersaudara, kami 
yang bersebelas, Papa selalu bilang bahwa kalian itu 
bersaudara, jadi tidak usah sampai bertengkar karena 

uang. Uangmu uangku, uangku uangmu, 
jadi milik bareng bareng”, tutur Supanji.

Pernah pada acara pemakaman teman 
ayah di kota Pati, ada kakak beradik 
yang datang sendiri-sendiri. Satu naik 
kendaraan umum, yang satunya bawa 
mobil sendiri. Pulangnya pun sendiri-
sendiri ke kota yang sama, Semarang, 
yang satu dengan kendaraan umum dan 
yang satu membawa mobil berkendara 
sendiri.

“Nah, apakah kejadian tersebut pantas 
dilihat banyak teman yang melayat? Lha 
mbok ya saudara yang bawa mobil itu 
memberi tumpangan kepada yang naik 
kendaraan umum”, tutur ayah Supanji.

Selepas SMA 1 di Pati sebenarnya ia ingin 
sekali masuk Akademi Maritim, namun 
ayahnya melarang karena khawatir 
kalau jadi pelaut nanti terlalu sering 
meninggalkan istri.
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Kemudian Supanji mengikuti tes seleksi 
Angkatan Udara di Yogyakarta. Semua 
biaya transport dan akomodasi selama 
tes ditanggung, diberi penggantian uang. 
Setelah berbagai tes, sampai pada tes 
terakhir, Supanji dinyatakan tidak bisa 
diterima.

“Kenapa? Penguji bilang, kamu itu buta 
warna. Nanti kamu mendaratkan pesawat 
di laut, kamu kira rumput. Hehehe selama 
itu saya tidak tahu kalau ternyata buta 
warna partial”, tutur Supanji sambil 
tertawa.

Lalu ia kemudian mendaftar kuliah ke 
Yogya. Awalnya di Universitas Sanata 
Dharma, namun merasa tidak cocok. 
Kemudian ke Universitas Gadjah Mada 
mengambil kedokteran hewan. Baru 
menginjak tingkat empat, terpaksa harus 
pulang, karena ayahnya berhenti bekerja 
disebabkan pabrik tempatnya bekerja 
ditutup.

Akhirnya Supanji memutuskan berhenti kuliah 
dan mencari kerja. Datanglah ia ke kantor Djarum 
di Kudus. “Saat itu tahun 1967 bulan Juli tanggal 
22. Dites langsung oleh Bapak Budi Hartono”. 
Supanji kemudian diterima masuk kerja di 
bagian produksi, mulai tanggal 24 Juli 1967.

Seterusnya adalah waktu kerja, kerja dan kerja. 
Kerja di bagian Giling Rokok Sigaret Kretek 
Tangan, waktu itu mulai jam 05.00 pagi hingga 
jam 17.30 termasuk kerja hari Minggu. Satu-
satunya tanggal yang harus libur waktu itu 
adalah tanggal 17 Agustus. Merasa sudah punya 
uang sendiri, Supanji memutuskan untuk main 
ke Semarang. “Gaji saya waktu itu Rp 3.500,- 
sementara bayar kos Rp 250,-. Jadi sisa banyak”, 
tuturnya.

Waktu itu bus ke Semarang tidak seperti 
sekarang,  yang setiap saat tersedia. Dulu harus 
nunggu berjam-jam untuk naik bus. Setelah 
dapat bus, kemudian berangkatlah dia ke 
Semarang. Belum lama berjalan, tiba-tiba bus itu 
mogok setelah lewat jembatan Tanggulangin
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Supanji turun dan memutuskan berjalan kaki ke arah Semarang, 
memisahkan diri dari kerumunan penumpang yang butuh tumpangan, 
sambil cari kendaraan tumpangan ke Semarang. Di belakangnya 
menyusul seorang bapak memakai seragam aparat. Ketika mendengar 
dari arah belakang ada mobil, Supanji langsung mengacungkan 
tangan, tanda minta untuk menumpang.

Si bapak aparat tadi nyeletuk, “Mobil bagus begitu apa mau 
ditumpangi?”

Ternyata mobil itu berhenti, dan Supanji segera berlari mendekat. 
Pintu mobil terbuka, dari dalam ada suara yang menyuruhnya masuk. 
“Lho, ternyata Pak Budi Hartono......Ketika itu saya melihat bahwa 
hanya saya yang bisa numpang, karena di tempat duduk depan ada 
Pak Budi dan sopir, tempat duduk belakang mobil penuh dengan 
contoh-contoh tembakau, sehingga bapak aparat tadi tidak bisa ikut”, 
katanya sambil tertawa kecil. Jadilah ia menumpang mobil bos sampai 
Semarang. Betapa bersyukurnya hatinya.

Karena adanya persoalan dengan kualitas rokok produksi giling 
tangan, timbul ancaman fisik, Supanji kemudian dipindah ke bagian 
gudang. Memegang jabatan kepala gudang, kemudian di tahun 1979 ia 
ditarik di bagian produksi sebagai supervisor.
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Pada tahun 1984, Supanji diberi tanggung jawab 
di bagian HRD seiring dimulainya pengembangan 
system kepersonaliaan di Djarum.  Di bagian 
HRD Supanji berkecimpung cukup lama, hingga 
tahun 2014.

Ada kisah menarik lagi ketika Supanji menjabat 
di HRD. Suatu ketika Supanji selaku Senior HRD 
Manager mempunyai seorang General Service 
Manager dan Armand W. Hartono adalah 
merupakan HRD Director.

Mulyawan, yang menjabat GS Manager saat itu 
diajak oleh Armand untuk mengikuti seminar di 
Singapura bersama Armand.

Singkat cerita sesampainya di Singapura, 
Mulyawan diajak menginap di rumah Armand di 
Singapura, sehingga tidak perlu membayar biaya 
hotel selama mengikuti seminar. Selain itu juga 
lebih praktis dalam hal transportasi pergi dan 
pulang seminar.

“Malam pertama lewat, dan di suatu pagi 
yang cerah Mulyawan bangun pagi dan seperti 
biasa apabila di rumah, dia minum kopi sambil 
mengisap rokok di beranda belakang rumah”.

Ketika sudah puas dengan waktu santainya di 
pagi itu, Mulyawan melangkah masuk menuju 
ke kamar dimana dia tidur semalam. “Namun 
alangkah terkejutnya dia, ketika melihat Pak 
Armand sedang mengepel lantai kamar dimana 
dia tidur semalam. Ia serta merta meminta alat 
pel untuk menggantikan ngepel lantai yang 
dipakai Pak Armand”, tutur Supanji.

Mulyawan: Pak Armand pinjam alat pelnya, saya 
yang akan ngepel lantainya.

Armand: Tenang Pak Mul, biarkan saya ngepel 
rumah saya sendiri, dan hal ini biasa saya 
lakukan kok.

Speechless, Mulyawan tidak bisa bicara apa-
apa dan hanya merasa sungkan saja. “Suatu 
pelajaran yang sangat berharga dan tinggi 
nilainya bagi kita semua yang mendengar cerita 
dari Mulyawan ini”, kata Supanji.

Nah, seminar berakhir dan Mulyawan pulang 
ke Kudus dan bekerja seperti biasa di kantor. 
Namun, apa yang diceritakan sebagai oleh-
oleh kepada rekan kerja bukannya isi dan hasil 
dari seminar di Singapura, “Melainkan cerita 

pelajaran berharga dari Pak Armand, 
bahwa Pak Armand mengepel lantai 
kamar dimana Mulyawan tidur”. 

Beberapa tahun sebelumnya Supanji juga 
memegang pimpinan PB Djarum. Supanji 
pulalah yang menjadi project manager 
pembangunan GOR PB Djarum di Desa 
Jati.

Saat itu dia menerapkan idenya yaitu 
memberi ventilasi di bawah lapangan 
dengan memasang exhaust fan di ruang 
bawah lapangan sehingga mencegah 
kelembaban kayu penyangga lapangan, 
sehingga tidak diserang rayap, seperti 
kejadian di GOR Kaliputu. Waktu 
berkunjung di GOR PB Djarum,Tan Joe Hok 
memberi komentar bahwa lapangan yang 
berventilasi dan ber-exhaust ini adalah 
satu-satunya lapangan bulutangkis yang 
ada di dunia.

Sekarang Supanji tampak giat menangani 
Djarum Foundation Bidang Lingkungan, 
yang sangat menantang dan programnya 
berkelanjutan akan berlangsung lama. 
(BP)
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 “Tanah Di Atas Angin”, Mixed Media, Digital Imaging, Cetak di atas kain, Uk. 1.5 x 2.5 m”
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“Semua itu dasarnya srawung. Aku itu 
dari kecil seneng srawung (berteman, 
kumpul, red) dan juga dolan”, tutur 

Ong Hari Wahyu, mengenai perjalanan 
berkeseniannya yang tak hanya berkutat 
di seni rupa, tetapi juga menjelajah ke 
teater, penggerak seni kerakyatan, dan 
juga dunia film.

Ong yang merupakan visual artist 
dan art director ini menegaskan, yang 
namanya gambar, cover buku, atau film 
itu kan output. Jadi kalau anak film cuma 
berteman dengan anak film, tukang 
gambar cuma sama tukang gambar, itu 
keliru.

“Yang namanya berteman itu tidak perlu 
dibatasi dengan aturan seperti itu. Justru 
lewat berteman dengan banyak pihak itu 
memperkaya diri”, kata Ong kepada tim 
Padmanews, di rumahnya yang unik dan 
asri di Nitiprayan RT 04/RW 20 Nomor 136, 
Ngestiharjo, Kasihan, Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurutnya, penjelajahan seperti itu 
bisa jadi pijakan sebuah gagasan. Misal 
kalau punya gagasan soal humanisme, 
maka bisa diwujudkan dalam seni rupa, 
cover buku, atau film. “Apakah harus 
jadi pemain? Ya nggak perlu karena 
aku memang tidak bisa main film. Ada 
teman-teman lain yang bisa main. 
Nah keterlibatanku dalam membantu 
pembuatan naskah dan mengatur 
pembuatannya sebagai pengarah seni 
(art director)”.

Ong yang pernah mengenyam kuliah di 
Institut Seni Indonesia pada Jurusan Seni 
Grafis tapi drop out itu mengakui bahwa 
pelajaran hidupnya dilakukan tidak 
secara formal, namun lebih kepada lewat 
srawung dan lingkungannya.

Ia menceritakan pernah membuka 
usaha pemancingan di dekat rumahnya. 
Kulakan ikan sendiri, menuang ikan ke 
kolam sampai menarik karcis masuk 
dilakukan. “Tempat mancing itu jadi 
saranaku melakukan pertemanan”, tutur 
lelaki yang memiliki nama asli Hari Wahyu 
Widodo itu.

Ong
hari wahyu

 “Tanah Di Atas Angin”, Mixed Media, Digital Imaging, Cetak di atas kain, Uk. 1.5 x 2.5 m”
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Ong menjelaskan bahwa para pemancing dari banyak 
kalangan, bahkan ada preman maupun copet. Namun 
hikmahnya adalah, keamanan diri dan istrinya menjadi 
terjamin.

Ia juga membuat festival Nitiprayan di kampungnya. 
“Aku seneng mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini 
karena aku gak punya batas untuk srawung”.

Kalau kemudian ada yang menyebut dirinya bukan 
seniman, Ong sama sekali tidak keberatan. “Orang 
itu kan yang penting apa yang dilakukannya. Selain 
itu aku sendiri juga senang berteman dengan siapa 
pun”, tuturnya. Karena hal itulah yang menjadi modal 
gagasan dan juga kreativitasnya.

Jadi ketika Ong mengadakan sebuah kegiatan, misalnya 
Pasar Kangen yang kemudian menjadi sangat sukses 
itu, ada relasi yang menyediakan tempat, untuk fasilitas 
kegiatan juga ada yang ngurusi.

Pasar Kangen Jogja ini menampilkan 
kuliner-kuliner Nusantara tempo dulu. 
Acara yang digelar sejak 2007 itu tidak 
hanya untuk berjualan, tetapi bertujuan 
melestarikan kuliner jadul.

”Pasar Kangen itu bukan sekadar 
berjualan, tapi ada ideologi di baliknya. 
Acara itu untuk memamerkan makanan 
lama supaya tidak hilang. Ketika 
makanan lama itu hilang, kita kehilangan 
kebudayaan,” kata Ong.

Bahkan untuk sarana srawung, Ong juga 
pernah ikut jualan jaman ramai tanaman 
gelombang cinta, kemudian dia juga ikut 
memelihara burung dara. Kemudian ia 
juga punya jaringan grass root di hampir 
seluruh Indonesia. “Ini memudahkan 
kalau mau punya gawe kebudayaan”.

Ong Hari Wahyu adalah penggerak aneka festival seni kerakyatan
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Cover Buku

Di dunia cover buku, desainnya yang 
banyak menggabungkan gambar lawasan 
dengan kontemporer, Ong menuturkan 
hal itu karena dipengaruhi oleh bayangan 
keasrian rumah eyangnya dulu. “Jadi aku 
memang lebih fokus ke nilai nilai lokal”.

Soal cover ini Ong selalu berusaha 
bagaimana cover buku yang dia buat 
menambah wacana baru bagi konten 
buku tersebut. Ia melihat bahwa cover 
piringan hitam grup grup musik lawas 
itu bagus-bagus. Didesain tidak hanya 
sama dengan isi musiknya, namun juga 
menambah nuansa piringan hitam itu. 

Ia menyebutkan di antaranya cover album 
Pink Floyd, Genesis, YESS dan lain. “Ada 
nilai estetika yang diperjuangkan. Jadi 
selain menikmati isi lagu atau isi buku, 
cover juga berdiri sebagai sebuah karya 
tersendiri”.

Pembuatan cover buku diakuinya 
memang menjadi pijakan ke penjelajahan 
kesenian yang lebih luas lagi. Ong melihat 
bahwa cover buku bisa dilihat dari sisi 

seni murni (fine art), namun juga bagus dilihat dari seni 
terapan (applied art).

Ketika ramai pembuatan cover buku, hampir setiap hari 
dia kedatangan tamu penerbit yang meminta dibuatkan 
cover buku. “Waktu itu gampang sekali mendapatkan 
uang. Tahun 2000-an itu ramai-ramainya penerbit buku 
di Yogyakarta. Waktu itu, saya bisa bikin cover untuk 
lima judul buku dalam sehari. Itulah sebabnya aku gak 
eman juga untuk membantu kegiatan di kampung. Itu 
sebagai timbal balik, karena setiap tamu yang bertanya 
dimana  rumahku pasti sampai ke sini”, tuturnya.

“Tahun 2000-an itu boleh dibilang saya pameran karya 
tiap hari, karena karya saya kan setiap hari dipajang 
di toko-toko buku,” tambah pria 64 tahun itu sambil 
tertawa.

Pengalaman berkesan dialami Ong setelah membuat 
cover untuk buku-buku karya sastrawan Pramoedya 
Ananta Toer. Suatu waktu, Pramoedya bersama 
keluarganya berkunjung ke rumah Ong di Bantul. 
Dalam pertemuan itu, Pramoedya memuji cover yang 
dibuat Ong untuk novel Gadis Pantai. ”Pak Pram bilang, 
cover Gadis Pantai itu sangat pas dengan cerita yang 
ditulisnya,” katanya.

Pertemuan dengan Pramoedya ini diawali ketika teman 
Pramoedya bernama Jusuf Isak hendak menerbitkan 

Penciptaan festival atau event seni budaya kerakyatan memerlukan dasar ideologi yang kuat
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buku Arok Dedes. Ia kemudian ke Jogja menemui 
Mas’ud Chasan, pemilik penerbit Pustaka Pelajar. 
Pilihan di Jogja dibandingkan Jakarta waktu itu karena 
harga lebih murah dan proses lebih cepat.

Mas’ud kemudian menawari apakah dibuatkan cover 
sekalian, dan Jusuf setuju. Maka bertamulah mereka ke 
rumah Ong. Akhirnya disetujui untuk membuat cover 
Arok Dedes, dan kemudian juga Bumi Manusia.

Setelah itu rupanya kerja sama penerbitan dengan 
Jusuf Isak tidak berlanjut. Penerbitan buku-buku 
Pram selanjutnya ditangani oleh anaknya, Titik. Anak 
perempuan Pram itu kemudian ke Jogja berkenalan 
dengan Ong, dan mulai pembuatan cover buku Gadis 
Pantai dan lain-lain.

“Ternyata kemudian Pram kepincut dengan cover 
bukunya itu. Dia merasa cocok. Jadi ketika ke Blora 
dan Klaten, dia mampir ke sini juga. Lalu ngobrol kami 
tentang hidupnya dan juga proses kreatifnya. Saya jadi 
tambah dapat ilmunya Pram”, kata Ong.

Kaitannya dengan cover buku yang pas pada novel-
novel Pramoedya Ananta Toer, Ong menjelaskan bahwa 

spirit Pram dalam menulis yang dia ambil. 
Menurutnya, Pram itu kalau menulis 
sangat deskriptif dan detail. 

Dalam buku Bumi Manusia, ketika 
menggambarkan rumah yang 
dihuni Annelies,  orang jadi bisa ikut 
membayangkannya. Begitu juga ketika 
Pram menuliskan detail pakaian berenda 
yang dikenakan Annelies.

“Begitu itu kalau aku menggarap sebuah 
karya. Terkadang juga aku menyajikan 
unsur-unsur yang tidak terduga. Misal 
waktu bikin film zaman dulu, ada orang 
jagongan di meja kalau sajiannya buah 
biasanya kan apel, jeruk. Nah aku tidak. 
Aku akan minta sama timku, coba sajikan 
blimbing wuluh, mundu, srikaya dan 
manggis”, tutur Ong.

Jadi, tambahnya, ketika orang asing 
menonton mereka akan bertanya-tanya, 
itu apa. Nah ideologi lokal ini memang 
harus terus dimunculkan.

Karya-karya terbaru Ong Hari Wahyu
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Dunia Film

Di dunia film, Ong ada di production design yang 
identik dengan art directing. Dalam membuat set, 
ia mengandalkan catatan-catatan dalam benaknya 
berdasarkan pengamatannya selama ini.

“Misal bagaimana gestur tubuh wong ndeso, cara dia 
pakai sarung, pakai pecis, terus kalau orang dengan 
taraf ekonomi sekian itu rumahnya seperti ini. Hal -hal 
itu penting ketika membuat dan mengarahkan setting”, 
katanya.

Asal mula masuk ke dunia film ini dikisahkannya 
karena hubungannya dengan budayawan Umar Kayam, 
kemudian juga dengan penulis dan dosen Komunikasi 
Fisipol UGM Ashadi Siregar. Waktu itu tahun 1992-an 
LP3Y ada proyek pembuatan film, workshop film dan 
penulisan naskah.

Ong dengan Butet Kartaredjasa dan kawan-kawan 
terlibat dalam program itu. Ong memang tidak 
mengambil penulisan naskah seperti yang diajarkan 
Ashadi Siregar. Ia lebih memilih bagian art design.

“Lalu dibuatlah naskahnya. Kemudian dicari 
sutradaranya, yakni Slamet Rahardjo. Aku kemudian 
ditunjuk jadi art director. Mungkin dikira kalau anak 
seni rupa pasti bisa, padahal aku gak mudeng apa apa 
hahahaha”.

Tapi kemudian mereka berangkat ke Jakarta dan 
memulai syuting film Tajuk ini. Sebagian besar syuting 
dilakukan di studio milik sutradara senior Teguh Karya. 
Produk filmnya sendiri kemudian diputar sebagai serial 
FTV di SCTV.

Ong menggunakan pembelajaran yang diajarkan Ashadi 
Siregar sebagai pijakan, karena ia belajar bagaimana 
relasi cerita dengan pemain, juga relasi cerita dengan 
ruang. Ia kemudian banyak belajar dunia film dari Teguh 
Karya, Slamet Rahardjo, Eros Djarot, dan Christine 
Hakim.

Kemudian dalam proses film Daun di Atas Bantal yang 
diproduseri Galang Press milik Butet, Ong dikenalkan 
kepada Garin Nugroho. Diantar oleh Djaduk Ferianto 
yang nantinya akan membuat musiknya, Garin bertemu 
Ong. Di proyek film ini juga ada Roedjito yang biasa 
dipanggil Mbah Djito. 

Kemudian Ong, Mbah Djito, dan satu lagi Toni 
Trimasanto berkolaborasi menata artisitik film Daun 
di Atas Bantal itu. “Di situ aku praktek dan sinau. Juga 
sinau sama Mbah Djito bagaimana melihat estetika film, 

melihat dunia ruang film dan lain lain”, 
ucap Ong.

Waktu itu sebenarnya produksi film 
sudah 90 persen selesai. Namun 
karena seluloid, banyak goresan, 
sehingga akhirnya produksi diulang 
kembali dari awal. “Dalam pembuatan 
kembali ini juga banyak pembelajaran, 
bisa menyempurnakan kekurangan 
sebelumnya. Di sini aku membaca adanya 
konsep organik, dimana segala sesuatu 
bergerak dan bisa dikembangkan”.

Konsep arsitektur organik yang selalu 
bertumbuh inilah yang kemudian 
dipegang oleh Ong. “Arsitektur di sini 
tidak selalu berkaitan dengan rumah ya. 
Bisa berkaitan dengan gagasan juga”.

Kemudian dalam berkarya apa pun, 
eksekusi karya itu tidak saklek, tetapi 
diterapkan sesuai perkembangan dan 
situasi yang diinginkannya.

Waktu itu sebenarnya produksi film-film 
serius semakin langka, karena dunia 
perfilman terisi oleh film-film low taste. 
Garin waktu itu juga sudah membuat 
Cinta dalam Sepotong Roti, yang diperani 
Adjie Massaid, Cut Rizky Theo, Monica 
Oemardi, dan Tio Pakusadewo.

Juga bikin Surat untuk Bidadari yang 
merupakan film drama Indonesia yang 
dirilis pada 1994. Dibintangi oleh Nurul 
Arifin, Hotalili, Ibrahim Ibnu, Fuad 
Idris, Adi Kurdi, Jajang C. Noer, Monica 
Oemardi, Viva Westi, dan Windy Prasetyo 
Budi Utomo.

Film Daun di Atas Bantal lah yang meledak. 
Ong Hari Wahyu berhasil menyabet 
predikat sebagai The Best Art Director 
pada Festival Film Indonesia (1998).

Ong menjelaskan bahwa ilmu yang 
dipakai dalam produksi film adalah 
ilmu seni rupa dan juga ilmu-ilmu sosial 
yang lain. Dan ini selalu organik, selalu 
berkembang. “Jadi kalau ada yang bilang 
Ong itu mencla mencle, yo ben hahahaha”.
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Diakuinya, jika sebuah karya selesai 
dikerjakan maka yang timbul adalah rasa 
puas. “Bikin film itu kayak nyandu. Kita 
seperti membuat sesuatu yang tadinya 
tidak ada jadi ada, kayak nggawe donya 
anyar, nggawe lakon anyar, nggawe 
persoalan anyar, nggawe pemecahan 
persoalan anyar”. Ditambahkannya, 
bahwa itu juga berlaku di seni rupa, 
mewujudkan yang tadinya tidak ada 
menjadi ada.

Ong juga kemudian menjadikan 
pembelajaran dari lingkungan sebagai 
referensi ketika mendesain artistik film. 
“Saya suka mengamati gestur orang di 
desa. Cara panen pakai ani-ani, dan lain-
lain. Jadi begitu setting filmnya adalah 

pedesaan, maka ilmu tadi langsung kuterapkan. Itulah 
hasil dari membaca alam dan sekitar. Dan itu berkat 
srawung”.

Data di situs filmindonesia.or.id, menunjukkan Ong 
terlibat dalam sejumlah produksi film karya sutradara 
Garin Nugroho, yakni Daun di Atas Bantal (1996), 
Soegija (2012), Aach... Aku Jatuh Cinta (2015), Guru 
BangsaTjokroaminoto (2015), Nyai (2016), Setan Jawa 
(2016), Mooncake Story (2017), dan Kucumbu Tubuh 
Indahku (2018).

Selain itu, Ong juga terlibat dalam produksi film Drupadi 
(2008) karya Riri Riza, Habibie & Ainun (2012) karya 
Faozan Rizal, Habibie & Ainun 3 (2019) karya Hanung 
Bramantyo, Taufiq: Lelaki yang Menantang Badai (2019) 
karya Ismail Basbeth, serta Losmen Bu Broto (2021) 
karya Ifa Isfansyah dan Eddie Cahyono.(BP)

Aktivitas Ong Hari Wahyu sebagai art director di dunia perfilman nasional



38

Travelling

Menikmati Kuil dan 
Momiji di Jepang

Oleh Kusnady Dharmawan

Berfoto di Fushimi Inari Shrine, sebuah kuil Shinto di Fushimi-ku, Kyoto, Jepang.
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Bahkan ketika ada seorang teman yang 
sakit kakinya di perjalanan kami, Khristian 
langsung mencarikan kursi roda, dan 
mendorongnya untuk menikmati objek 
wisata. Oiya Khristian ini juga adalah Wakil 
Ketua PCINU di Jepang.

Sebenarnya awalnya kami hendak ber-
50 orang, tetapi covid merebak di Jepang 
bulan Juli. Sehingga rombongan terpecah 
tiga. Serombongan nekad tetap berangkat 
karena sudah bayar, dan menjumpai 
Jepang dalam kondisi sepi.

Kemudian rombongan kedua, berangkat 
untuk wisata belanja dan kuliner. Lalu 
rombongan kami yang wisata makan, 

Ini menjadi perjalanan wisata yang sungguh 
menyenangkan. Mengapa ? Karena jumlah peserta 
dalam grup kami dalam perjalanan wisata ke Jepang 

baru baru ini tidak banyak, hanya ber-18, sehingga sangat 
intens.

Kemudian kami dapat team leader dan guide yang benar 
bagus dan akrab. Pak Freddy sang pemilik biro travel 
menjadi tour leader. Sementara guide adalah pria asal 
Malang, Mas Khristian Agus Arianto.

Khristian ini sudah lama tinggal di Jepang, dan sudah 
sekitar 20 tahun ia menjadi guide. Istrinya orang Jepang, 
bekas muridnya di pencak silat. Kami peserta benar-benar 
nyaman dengan caranya berkomunikasi, pendekatannya 
familiar dan penuh guyon.

Bergaya dengan busana tradisional Jepang.
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belanja, dan budaya. Di rombongan 
kami ini juga ada Dirut Graha Padma, 
Z. Hendro Setiadji, dan juga pemilik 
Semarang Contemporary Art Gallery, Chris 
Dharmawan.

Kami berangkat dari Jakarta pagi jam 07.00 
dan sampai di Tokyo sekitar jam 16.00. 
Menginap di Hotel Metropolitan. Besoknya 
kami melakukan perjalanan ke Kyoto. 
Sempat berhenti di sebuah kota di kaki 
Gunung Fuji.

Kami menikmati atraksi di Kampung 
Nabana (Nabana No Sato). Ada beragam 
atraksi iluminasi seperti terowongan 
cahaya “Tunnel of Light” yang sangat 
populer di kalangan para pasangan, “Cloud 
of Lights” yang membuat kita seolah-olah 
diterangi oleh awan dengan cahaya yang 
cantik. 

Tiap tahun, salah satu area taman utama diubah menjadi 
negeri dongeng penuh cahaya berkelap-kelip. Tema yang 
digunakan pada festival Nabana no Sato sebelumnya 
antara lain “Alam”, “Air Terjun”, “Aurora”, dan “Bunga-
bunga”.

Kami juga menikmati keindahan Danau Kawaguchi, yang 
berada di bagian utara dari Lima Danau Fuji. Keindahan 
daun-daun merah (momiji) benar-benar memikat mata 
dan kamera kami.

Bayangkan kontras yang begitu indah antara warna daun 
yang memerah dengan danau dan langit yang biru, dipadu 
dengan latar belakang Fujiyama yang terkenal itu. Cuaca 
yang cerah memperlihatkan puncak Gunung Fuji yang 
ikonik itu. Benar-benar lanskap yang memanjakan mata.

Musim gugur adalah salah satu musim favorit bagi para 
turis untuk berkunjung ke Jepang. Tujuannya karena ingin 
melihat dan menikmati keindahan koyo. Koyo atau lebih 
dikenal dengan sebutan momiji adalah proses perubahan 

Danau Kawaguchi
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warna daun menjadi kemerahan, kuning, atau jingga saat 
musim gugur.

Kami juga mampir ke Nara, yang merupakan ibu kota 
Prefektur Nara. Kota ini terletak di bagian utara Prefektur 
Nara, dan berbatasan dengan  Prefektur Kyoto. Nara 
merupakan salah satu kota wisata yang ramai di Jepang.

Kami menikmati juga makanan jenis rebusan di sebuah 
rumah makan tradisional, yang pemiliknya adalah 
seorang pegulat. Di situ dipajang celana jins miliknya, 
yang mana dua orang dengan berat normal bisa masuk ke 
dalam celana itu.

Di Kota Nara ini banyak rusa berkeliaran bebas dan sangat 
jinak. Wisatawan bisa memberi makan dan menyaksikan 
bagaimana mereka mengangguk-angguk jika disodori 
makanan.

Kami juga mengunjungi Todaiji yakni kuil Buddha yang 
terletak di kota Nara, Jepang. Letaknya di timur laut 

Taman Nara, dan merupakan kuil utama 
sekte Kegon. Kuil ini didirikan abad ke-8 
oleh Kaisar Shomu.

Pintu masuk Todaiji dikenal dengan 
sebutan Nandaimon Gate yang dijaga 
oleh dua patung berwajah seram. Yang 
paling terkenal di kuil ini  adalah Patung 
Budha raksasa yang terletak di dalam 
Daibutsuden Hall. Kompleks kuil ini sangat 
luas dan terdiri dari beberapa bangunan 
yang juga layak dikunjungi seperti Nigatsu-
do dan Sangatsu-do .

Menikmati kuil yang sangat terpelihara 
dan berbagai ritual yang ada, terasa sekali 
budaya Jepang sangat kental. Budaya 
juga ada di makanan. Ketika menikmati 
makanan di rumah makan pun, bukan 
sekadar pada rasa, namun kami juga 
menikmati budaya penyajian makanan 

Momiji di Kuil Kinkaju dan kuil Todaiji
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dengan indah. Piring dan mangkuk disajikan dengan 
tatanan yang artistik dan rapi.

Di Kyoto, rombongan lebih banyak menikmati kunjungan 
ke kuil-kuil. Ada Kuil Anjungan Emas (Kinkaku-ji Temple). 
Berlapis emas berkilauan, pemandangan kuil ini cantik 
sekali. 

Kuil Kinkaku-ji merupakan kuil Buddha Zen yang 
dibangun pada akhir abad 14 sebagai villa tempat shogun 
Ashikaga Yoshimitsu menjalani masa pensiunnya. Setelah 
kematiannya di tahun 1408, villa ini diubah menjadi kuil 
Zen atas permintaannya.

Kuil yang tidak bisa dimasuki oleh 
umum ini memiliki tiga lantai yang 
merepresentasikan gaya arsitektur yang 
berbeda.Di lantai pertama terdapat 
patung Shaka Buddha dan Yoshimitsu 
dan memiliki gaya arsitektur Shinden. 
Dindingnya berwarna putih dan memiliki 
pilar kayu. 

Di lantai kedua terdapat Kannon 
Bodhisattva yang dikelilingi oleh patung 
“Four Heavenly King” dan dibangun 
dengan gaya Bukke yang sering didapati di 
rumah samurai. 
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Sedangkan lantai ketiga dibangun seperti Chinese Zen 
Hall dengan burung phoenix emas di atapnya. Dari 
kejauhan tepatnya di seberang sisi danau, kuil ini begitu 
cantik terlihat dengan warna emas dari lapisan kertas 
emas di lantai 2 dan 3.

Di Kyoto juga ada Kuil Fushimi Inari dengan ciri khas tiang 
oranye bertulisan Jepang, kuil ini menjadi objek foto yang 
menarik. Kuil yang terkenal dengan gerbang torii-nya ini 
memiliki banyak patung rubah, jalur pendakian ke kuil 
yang di atas, dan banyak tempat makan di pintu keluar.

Rombongan juga berkunjung ke Kuil Kiyomizu yang 
merupakan kuil agama Budha yang berlokasi di Kiyomizu, 
distrik Higashi-yama, Kota Kyoto. Kuil ini tidak hanya 
terkenal di dalam Jepang tapi juga seluruh dunia. Kuil 
Kiyomizu terdaftar sebagai salah satu situs warisan 
budaya UNESCO pada Desember tahun 1994 dan menjadi 
tujuan wisata populer di Kyoto.

Selepas Kyoto, kami ke Osaka. Di kota inilah kami 
mengalami kejadian lucu dan menyenangkan. Di Osaka 
kami berkeinginan untuk menikmati steak daging sapi 

Kobe, yang terkenal lembut dan enak itu. 
Itu sebabnya mahal, seporsi mencapai 1,3 
juta rupiah.

Rombongan kami merupakan yang 
pertama memakai sebuah ruangan di 
restoran itu, setelah selama dua tahun 
tidak digunakan karena pandemi. Mulailah 
makanan disajikan dan mulai dibakar, serta 
sebagian kami mulai mencicipi daging sapi 
itu.

Namun rupanya cerobong penyedot asap 
tidak berfungsi karena lama tidak dipakai. 
Maka penuhlah ruangan dengan asap. 
Sang manajer pun kebingungan dan minta-
minta maaf dengan membungkuk sangat 
dalam. 

Ia meminta kami pindah ruangan, 
kemudian daging sapinya diganti dengan 
yang baru, bahkan dia juga memberikan 
tambahan daging sebagai permintaan 

Ginza adalah distrik perbelanjaan di Chuo, Tokyo, Jepang
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Mencicipi aneka kuliner Jepang
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maaf. Kemudian, nah ini yang menyenangkan, dia 
mengatakan bahwa semua makanan yang disajikan 
kepada kami semua tadi gratis !

Itu juga katanya sebagai permintaan maaf dan tanda 
terima kasih kepada kami. Usut punya usut, ternyata 
denda yang dikenakan kepada rumah makan itu jika 
sampai alarm kebakaran berbunyi dan regu pemadam 
kebakaran datang, lebih besar dibandingkan dengan 
harga makanan kami yang digratiskan itu hahaha...

Terlepas dari itu kami benar benar menikmati cita rasa 
daging sapi Kobe yang luar biasa. Lemak sapi yang masuk 
di antara daging itu menjadikannya lembut dan gurih. 
Bahkan ada yang mengatakan, “lembutnya kayak makan 
tahu ya..”.

Di Osaka tentu saja kami tidak melewatkan kunjungan ke 
Istana Osaka (White Castle Osaka). Menara utama Istana 
Osaka yang menjulang tinggi merupakan simbol kota 
Osaka.

Istana Osaka yang ada sekarang terdiri dari menara 
utama yang dilindungi oleh dua lapis tembok tinggi 
yang dikelilingi oleh dua lapis parit, parit bagian dalam 
(Uchibori) dan parit bagian luar (Sotobori).

Tentu juga yang tidak terlewat adalah main ke pusat 
belanja Shinsaibashi yang terkenal itu. Bersebelahan 

dengan pusat perbelanjaan itu adalah 
Jalan Dotonbori yang juga terkenal. Di sini 
banyak dijual makanan tradisional Jepang.

Puas dengan wisata di Osaka, kami kembali 
ke Tokyo naik kereta peluru Shinkansen. 
Finishing touch yang bagus di Tokyo, 
yang kami pergunakan untuk berbelanja. 
Sambil menikmati patung Miss Liberty dan 
Jembatan Golden Gate versi Tokyo. 

Perjalanan wisata selama sembilan hari itu 
kami merasakan bagaimana masyarakat 
Jepang yang sebenarnya. Selain disiplin, 
mereka juga sangat ramah. Terus di Jepang 
itu kayak pergi ke planet lain, semuanya 
terlihat serba bersih. 

Kemudian kita juga melihat bagaimana 
kultur tradisional tetap dijaga dan dirawat. 
Masih banyak di jalan kita menemui generasi 
muda memakai kimono atau yukata. Di 
tengah gemerlap kemoderenannya, kultur 
tradisional tidak dilupakan. 

(Penulis pemilik Tiffany Glass, dan penikmat 
wisata)

Nabana No Sato Illumination Park di Kuwana, Prefektur MIe, Jepang
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Semarang Flowers Festival (SFF) 2022 
berhasil menyita perhatian publik. 
Mengusung tema “Diversity of 

Semarang”, gelaran festival bunga yang baru 
kali pertama diadakan di Kota Semarang ini 
berlangsung sangat meriah dan dipadati 
ribuan pengunjung.

Iswar Aminuddin, Sekretaris Daerah (Setda) 
Kota Semarang membuka acara mewakili Plt 
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti 
Rahayu yang berhalangan hadir, di depan 
Balai Kota, Minggu sore (30/10). 

“Hari ini kita menunjukkan salah satu 
perjuangan yang harus kita teruskan dari 
Bapak Hendrar Prihadi pada saat beliau 
masih menjabat sebagai wali kota Semarang. 
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan 
pada sore hari ini bisa memberikan nuansa 
baru kembali,  bahwa Kota Semarang adalah 

salah satu kota di Indonesia yang menjadi destinasi 
pariwisata,” ungkap Iswar dalam sambutannya. 

Ia melanjutkan, pada 2019 dunia pariwisata di Kota 
Semarang menunjukkan geliatnya. Data statistik 
menyebutkan wisata Kota Lama Semarang menjadi 
tempat wisata pertama melampaui Candi Borobudur. 
Namun ketika 2020 dan 2021, pandemi Covid-19 datang 
meluluhlantakkan semua sendi-sendi kehidupan. 

“Hari ini kita mencoba kembali untuk mengadakan suatu 
agenda, suatu atraksi untuk kembali membangkitkan 
semangat wisata di Kota Semarang. Bahwa untuk 
membangkitkan dunia pariwisata, ada tiga kunci yaitu 
akomodasi yang siap,  aksesibilitas, dan atraksi. Mudah-
mudahan atraksi ini mampu membangkitkan semangat 
dari tamu undangan dan seluruh masyarakat di Kota 
Semarang, bahwa kita bisa bersama-sama kembali 
menjayakan Kota Semarang, membawa Semarang ke 
tingkat dunia,” katanya.

Barongsai Iringi 
Mobil Hias Graha Padma
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Iswar mengapresiasi semua pihak dan 
masyarakat yang ikut berpartisipasi, sehingga 
SFF 2022 bisa berjalan sukses dan mampu 
mendongkrak Kota Semarang sebagai kota 
pariwisata. Iswar yakin wisata Kota Semarang 
mampu bangkit kembali seperti semula. 
Diharapkan, Kota Semarang ke depan bisa 
menjadi centerpoint perkembangan wisata di 
Jawa Tengah. 

Harapan Menginternasional

Semarang Flowers Festival (SFF) 2022 
melibatkan peserta dari BUMN, BUMD, dan 
berbagai perusahaan di Kota Semarang. Ada 
21 kendaraan hias yang mengikuti festival 
ini. Sebelumnya mereka berjejer, kemudian 
berjalan berkeliling sesuai dengan rute yang 
sudah ditentukan. Iring-iringan dimulai dari 
depan Balai Kota Semarang Jalan Pemuda, 
lalu ke arah Tugu Muda, Jalan Pandanaran, 
dan berakhir di Lapangan Simpang Lima. 

Mereka menghias kendaraan dengan warna-warni 
bunga segar sesuai dengan tema yang diangkat, yakni 
etnis, icon landmark Kota Semarang, kuliner, dan 
dolanan tradisional. Beragam hiburan seperti tarian, 
marching band, dan pertunjukan dari  semua peserta 
juga menjadi daya tarik tersendiri.

Di antara atraksi-atraksimobil hias itu, salah satunya 
adalah mobil hias Graha Padma yang mengangkat tema 
landmark Kota Semarang, yaitu Sam Po Kong.

Sebuah tema yang ingin mengingatkan kepada 
masyarakat semua akan makna pembauran dan 
jaringan yang kukuh antaranak bangsa, pikiran warga 
yang terbuka, dan semangat kebhinekaan, serta gotong 
royong dan persatuan yang telah mengakar lama di 
Kota Semarang. Hal ini tentu juga selaras dengan Graha 
Padma sebagai kawasan hunian yang terus berkembang 
di Semarang Barat.

Nurwindhia Buntario, ketua panitia mobil hias Graha 
Padma mengatakan, sebagai perusahaan yang bergerak 
di bidang properti, Graha Padma mendukung setiap 
program yang dijalankan oleh pemerintah kota. 

Defile mobil hias Graha Padma di SFF 2022
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“Semarang Festival Flowers 2022 ini 
diinisiatori oleh Bapak Hendrar Prihadi pada 
waktu masih menjabat sebagai wali kota 
Semarang. Tentunya kami ikut nyengkuyung. 
Selain itu, kami juga punya andil dan 
berkewajiban moral untuk memelihara 
budaya nasional pada umumnya dan 
nguri-uri budaya daerah khususnya. Yang 
mana dalam SFF 2022 ini kebetulan juga 
merupakan SFF yang kali pertama diadakan 
di Kota Semarang. Ada beberapa tema yang 
diusung. Pertama etnik, di mana di Semarang 
itu warga masyarakatnya terdiri atas 
beberapa etnik/etnis. Dari etnis Jawa, etnis 
Melayu Arab, dan etnis China, yang semua 
itu merupakan kekayaan keragaman budaya 
yang patut kita syukuri dan harus dipelihara 
untuk terus menjadi satu,” urainya. 

Selain itu, kata Nurwindhia, ada satu 
kekayaan yang ada di Kota Semarang, yaitu 
kekayaan landmark. Di mana Kota Semarang 
ada beberapa landmark yang bisa dijual 
kepada dunia, seperti Lawang Sewu, Gereja 
Blenduk, Kelenteng Sam Po Kong, dan Kota 
Lama. 

“Nah ini yang perlu kita publikasikan 
kepada masyarakat agar pariwisata di Kota 
Semarang itu terus meningkat. Kemudian 
juga tema kuliner. Menjadi suatu ciri khas 
Kota Semarang jika setiap wisatawan 
berkunjung ke Kota Semarang pasti tidak 
lupa dengan yang namanya wisata kuliner. 
Banyak kuliner yang ada di Kota Semarang, 
di mana ini menjadi satu aset untuk menjadi 
kebanggaan jika itu dapat dipublikasikan 
melalui aset-aset kuliner tersebut. Juga 
dapat memberikan peluang untuk setiap 
masyarakat mengembangkan kuliner-kuliner 
yang ada, sehingga menciptakan lapangan 
kerja dan tentunya meningkatkan pariwisata 
Kota Semarang,” papar Nurwindhia.

Selain itu, lanjutnya, satu warisan budaya 
yang hampir hilang tergerus oleh zaman, 
yaitu dolanan tradisional bocah/anak. 

“Zaman tahun 80-an ke belakang itu 
bermainnya kelereng, main egrang, main 

dakonan. Saat ini, dolanan-dolanan itu sudah mulai 
luntur. Nah ini pemerintah kota punya satu kerinduan 
agar permainan-permainan tradisional itu jangan 
sampai terlupakan. Karena itu, salah satu tema dolanan 
tradisional ini  juga diangkat supaya mengingkatkan 
kembali kepada generasi-generasi sekarang yang sudah 
terbiasa dengan permainan elektronik, tekhnologi 
digital. Mereka harus tahu jika dulu ada satu permainan 
yang juga mempersatukan setiap masyarakat yang 
ada dengan berbagai latar belakang yang ada. Dengan 
tujuan-tujuan tersebut, Graha Padama terbeban untuk 
bisa nyengkuyung mengembangkan, melestarikan 
budaya nasional pada umumnya dan budaya daerah di 
Kota Semarang pada khususnya,” bebernya. 

Nurwindhia sekaligus menjelaskan tema landmark yang 
dipilih oleh Graha Padma. Menurutnya, tema tersebut 
diundi oleh panitia, supaya semua rata mendapatkan. 
Jangan sampai ada satu tema yang disingkirkan, 
ditinggalkan atau tidak diambil oleh salah satu peserta, 
sehingga diundi dan dibagi rata agar semua bisa 
mendapatkan tema yang bisa diangkat dan Graha 
Padma mendapatkan tema landmark. 

“Nah, kenapa kita mengambilnya Kelenteng Sam Po 
Kong? Secara kalau ditarik teritorial atau lokalisasinya, 
Kelenteng Sam Po Kong ini ada di wilayah Semarang 
Barat, di mana bertepatan juga dengan lokasi 
perumahan Graha Padma di Semarang Barat. Masih 
dalam satu areal ini, Graha Padma memiliki satu 
potensi berdekatan dengan tempat pariwisata tersebut 
dan kami juga punya satu kerinduan mempersatukan 
budaya, yang boleh dibilang dari sejak nenek moyang, 
yaitu budaya China kuno. Budaya itu sudah diakui oleh 
pemerintah Indonesia menjadi salah satu kekayaan 
Indonesia, yaitu permainan barongsai.  Karena itu, kita 
memilih Sam Po Kong, agar tidak bisa terlepas dari 
cerita atau sejarah Laksamana Cheng Ho,” urainya.

Graha Padma menampilkan semua itu dalam satu 
rangkaian. Selain iring-iringan ikon naga juga ada 
penampilan tari-tarian atau barongsai. Graha Padma 
memiliki kesempatan untuk bisa menunjukkan kepada 
masyarakat Kota Semarang bahwa inilah salah satu 
kekayaan budaya yang ada di Kota Semarang.

Untuk persiapan menghias atau mendekorasi mobil, 
Graha Padma membutuhkan waktu 1-2 minggu. Namun 
persiapan awal mulai dari ide, tema, dan melalui arahan-
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arahan yang diberikan oleh Disbudpar Kota 
Semarang hingga produksi menghabiskan 
waktu kurang lebih satu bulan. 

Menurut Nurwindhia, ada arahan-arahan 
khusus dari Pemerintah Kota Semarang 
yang menghendaki agar kegiatan ini tidak 
asal-asalan. Artinya, hanya mobil dipajang 
lalu dijalankan atau asal jalan. Pemerintah 
Kota ingin memberikan persembahan 
atraksi festival bunga yang terbaik. Dengan 
demikian, ada nilai-nilai yang bisa diterima 
oleh masyarakat, terutama festival ini 
menjadi sesuatu hal yang baru. Menjadi 
potensi wisata dan sebuah penambahan ilmu 
pengetahuan dan pengenalan masyarakat 
Kota Semarang akan sebuah budaya. 

Selain atraksi mobil hias, Graha Padma juga 
meramaikan agenda ini dengan menggelar 
lomba video dan foto dengan objek aksi 
mobil hias Graha Padma yang berada di 
lokasi event dan dikirim akun Instagram 
resmi Graha Padma.

Penilaian dilakukan oleh tiga juri, yaitu Triyanto 
Triwikromo (ketua), Tarsisius Wintoro (anggota), dan 
Klaudius Nano (anggota).  Dari hasil penjurian, terpilih 
tiga terbaik lomba video, antara lain terbaik satu dengan 
nama akun @oxiyondi,  terbaik kedua @yantihartono79, 
dan terbaik tiga @moysstory. Kemudian tiga terbaik 
lomba foto, antara lain terbaik satu atas nama @
andyromadhoni, terbaik kedua @mr.heriyanto07, dan 
terbaik tiga @mufidvisual. 

Sementara itu kreator SFF 2022, Ayip Rosyid menyatakan 
dengan adanya Semarang Flowers Festival nantinya 
ada pariwisata baru di Kota Semarang, sehingga 
banyak warga yang datang ke Kota Semarang untuk 
menyaksikan salah satu karnaval bunga yang ada di 
Kota Lunpia ini.

“Saya berharap ke depan acara ini bisa rutin dilakukan 
dan bisa jauh lebih baik dari tahun ini. Selain itu dari 
sisi perekonomian, Kota Semarang semakin tumbuh 
dan tentunya para pedagang bunga yang ada di kota ni 
semakin berkembang. Terakhir, Kota Semarang makin 
dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional,” 
tutup Ayip. (Sasy)
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Tips

Bahan Isian :
250 gr Kacang hijau kupas
1 cup Gula Pasir
65 gr Santan kental
1 sachet Vanilli
Sedikit garam dan air

Bahan Kulit :
500 gr Tepung ketan putih 
2 sdm Tepung beras
1 sachet Vanilli
200 - 250 ml Air hangat
Sedikit garam

250 gr Wijen putih
Air secukupnya
Minyak untuk menggoreng

Cara membuat isian :
1. Masak kacang hijau kupas dan air dalam 

panci anti-lengket, lalu masukkan gula, van-
illi dan santan

2. Masak sambil diaduk agak tidak gosong di 
bagian bawahnya.

3. Beri sedikit garam, masak hingga adonan 
kalis (tidak lengket di wajan)

4. Setelah matang, angkat dan dinginkan 

5. Bentuk sesuai selera

Cara membuat kulit :
1. Campur semua bahan kecuali air hangat

2. Masukkan air hangat secara bertahap sambil 
diaduk rata hingga didapatkan adonan yang 
lembut dan kalis. 

3. Bagi adonan sesuaikan dengan besar isian-
nya.

Tahap penyelesaian :
1. Ambil adonan kulit, beri isian lalu bulatkan. 

2. Celup ke air kemudian gulungkan ke wijen 
sampai rata lalu padatkan. Lakukan sampai 
habis

3. Panaskan minyak yang agak banyak, ma-
sukkan onde-onde. Goreng dengan api kecil.

4. Goreng sambil aduk perlahan sampai 
mengembang dan permukaan kering den-
gan warna kuning keemasan.

5. Angkat dan tiriskan.

onde – onde
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