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terrace content

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

kami sajikan kembali Majalah 
Padmanews edisi terbaru. 

Majalah Padmanews edisi 35 
melakukan wawancara dengan Yudi 
Indardo, Direktur Utama (Dirut) 
PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, 
yang merasa tertantang untuk 

festival kuliner nasional, sehingga 
tak heran pelanggannya dari 
kalangan pejabat, politisi dan para 
artis.

Liputan lain adalah tentang rumah 
kuno, Rumah Gambiran Parakan 
yang dimiliki pemilik Galeri 
Semarang, Chris Dharmawan. 
Kemudian ada klub sepeda Djarum. 
Juga liputan bantuan dari warga 
pada aksi #Berani berbagi di tengah 
Pandemi Covid-19 jilid 2 Graha 
Padma.

Kemudian Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Kota Semarang 
melakukan syuting film pendek 
untuk konten info pelayanan 
pajak, yang dilakukan di Kantor 
Pemasaran Graha Padma, Semarang 
Barat.

Harapan kami, berbagai liputan dan 
sajian tersebut bisa memberikan 
manfaat yang besar bagi semua 
pembaca.
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“menaklukkan” Semarang. Berbagai 
upaya dilakukan untuk mencukupi 
kebutuhan air minum warga 
Semarang.

Berikutnya liputan pelukis Edi 
Sunaryo, seniman senior dan 
pensiunan dosen Fakultas Seni 
Rupa Institut Seni Indonesia (FSR 
ISI Yogyakarta).

Kisah ini mengungkapkan 
bagaimana Edi dalam proses 
berkarya tetap menjaga ruang 
idealismenya di tengah keinginan 
pasar dan kesuksesannya secara 
finansial.

Lalu ada liputan tentang Universitas 
Katolik Soegijapranata (Unika) 
yang membangun suka cita belajar 
untuk menghasilkan talenta-talenta 
terbaik bagi masyarakat. 

Kami juga menyajikan kuliner 
legendaris terkenal dari Semarang, 
yakni Mangut Kepala Manyung Bu 
Fat. Masakan mangut pedas ini 
ternyata begitu lezat dan terasa 
sangat pas di lidah para penikmat 
kuliner. Prestasinya juga menjuarai 

Dirut PDAM Coba 
“Taklukkan” 

Semarang
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Kita memasuki era media sosial (medsos). 
Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melek 
medsos jika tidak ingin disebut gaptek dan 

ketinggalan zaman.

Hal itu diungkapkan Agustin Nurcahyanti SE, 
Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan 
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota 
Semarang di sela-sela syuting film pendek untuk 
konten info pelayanan pajak. Syuting dilakukan di 
Kantor Pemasaran Graha Padma, Semarang Barat. 

‘’Saat ini model sosialisasi ke wajib pajak ada 
beberapa macam. Agar tidak ketinggalan zaman, 
informasi tentang pajak daerah ini kami uplod 
di medsos. Baik itu di Facebook, twitter, dan IG. 
Sebab, kita ini berada di era medsos, info pajak 
daerah pun kami lewatkan medsos,’’ jelasnya.

Selama ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD), termasuk di Bapenda selalu mengikuti 
akun medsos Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. 
Beragam permasalahan dari masyarakat dijawab 
oleh masing-masing OPD yang bersangkutan, ada 
pula yang dijawab langsung oleh wali kota.

Syuting 
di GP 
untuk 

Konten Info 
Pajak

‘’Namun jika ada informasi yang sifatnya global, biasanya Pak Wali 
langsung yang menyampaikan ke masyarakat. Misalnya pembayaran 
PBB yang selama ini dilakukan masih manual, ternyata bisa online, maka 
Pak Wali sendiri yang menyampaikan ke masyarakat. Kita berusaha 
mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan, pembayaran 
pajak, dan pengurusan apa pun. Nggak terlalu bertele-tele, kalau bisa 
cepat mengapa harus diperlama,’’ ujarnya.

Agustin menambahkan, dampak medsos sangat luar biasa. Misalnya, 
ada kebijakan terkait diskon pajak PBB, begitu diupload di IG, langsung 
direspons masyarakat.

‘’Banyak warga masyarakat yang bertanya ke kami, ini infonya benar 
enggak? Setelah kami jelaskan bahwa itu benar, pembayaran PBB 
langsung meningkat pesat. Demikian juga untuk program penghapusan 
denda pajak karena pandemi.’’

Menurut dia, pihaknya berusaha mencari ide-ide yang baru yang lebih 
segar. ‘’Tugas kami memang melakukan penyuluhan secara formal. 

Agustin Nurcahyanti, SE

Rizal Deny
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‘’Saya masih deg-degan. Nggak dicasting lebih dahulu. Nggak 
latihan dialog lebih dahulu. Tanpa teks lagi. Saya pun harus dandan, 
pinjam blazer pula hahaha....’’ kata Diah yang memang berada di 
posisi bagian legal, mengurusi perizinan, pajak, dan sebagainya di 
Graha Padma.

Rizal Deny dari Bapenda menyatakan, bahwa syuting film pendek 
berisi informasi model layanan pajak di Pemkot Semarang memang 
tidak menggunakan figuran atau artis. 

‘’Ya dadakan saja. Ini cerita tentang model layanan pajak. Ada 
seorang ibu pimpinan memarahi stafnya karena dianggap tidak 
bisa mengurusi pajak yang sebenarnya mudah. Kemudian staf 
si ibu itu berangkat ke pemkot dan diberi informasi bahwa 
ada aplikasi baru untuk membayar pajak,’’ katanya.

Menurut Rizal Deny, film pendek berdurasi sekitar 5 menit itu 
adalah untuk konten instagram Bapenda.

‘’Ya, biasa saja. Kayak iklan layanan masyarakat di televisi. 
Kami pilih Graha Padma karena representatif untuk iklan 
layanan informasi pajak ini. GP sebagai mitra untuk 
pembayaran pajak, terutama PBB. Dan, dalam kenyataannya 

memang demikian. Jadi, ketika 
syuting mengalir begitu saja.’’ 

Jumlah tim medsos Bappenda 
yang berjumlah 7 orang akan 
terus melakukan kreativitas 
konten medsos. Karena banyak 
produk pelayanan pajak yang 
harus  diinformasikan ke 
masyarakat melalui medsos. 
Seperti PBB non-perumahan 
dari menengah ke bawah 
hingga ke atas, di situ ada 
penghapusan denda. 

‘’Ada 11 jenis pajak. Dari 
PBB, pajak air tanah, pajak 
pembangunan, BPHTB, pajak 
resto, pajak hiburan, pajak 
reklame, pajak air bawah 
tanah, PPN, dsb,’’ jelasnya. (Ali)

Namun informasi kan tidak harus baku, gitu 
gitu saja. Kita lebih kreatif. Kita minta bantuan 
diskominfo yang medsosnya sudah dikenal,’’ 
tandasnya.

Mengenai pemilihan lokasi, Agustin menyatakan 
bahwa kantor pemasaran Graha Padma cukup 
representatif untuk dijadikan lokasi syuting. Di 
samping itu, dengan warga perumahan yang 
berjumlah 1.500 KK, potensi pendapatan daerah 
dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah cukup 
besar.

‘’Tinggal dikalikan saja, jika setiap rumah PBB-
nya misalnya Rp 1 juta. Padahal di Graha Padma 
ini PBB-nya ada yang Rp 3 juta/tahun. Belum 
Bea Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) nya. Lagian PBB PT Graha 
Padma sendiri tiap tahunnya miliaran rupiah. Itu 
semua masuk kas Pemkot Semarang.’’

Tanpa Latihan dan Deg-degan

Diah Ismoyowati, bisa jadi sosok yang ketiban 
sampur. Nggak ada hujan nggak ada angin, Manager 
Estate Management Graha Padma itu menjadi figuran 
dalam film berdurasi pendek produk Bapenda. 
Menariknya, Diah dicasting sedang marah-marah 
kepada stafnya.

‘’Ngurus gini aja kok nggak bisa. Ini kan pekerjaan 
kita sehari-hari,’’ kata Diah sambil memukul meja.

Diah Ismoyowati
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Lelaki berkumis itu begitu ramah menyambut 
kami. Senyumnya merekah. Tegur sapanya 
hangat, semanak, dan membuat kami 

sebagai tamu jadi betah. Ya, lelaki itu bernama 
Edi Sunaryo. Dia terbilang sebagai seniman 
senior dan pensiunan dosen Fakultas Seni Rupa 
Institut Seni Indonesia (FSR ISI Yogyakarta). 
Wajahnya masih segar sumringah meski usianya 
sudah hendak menjejak pada angka 69 di tahun 
ini (kelahiran 4 September 1951).

Kami diterima di rumah kedua Edi Sunaryo di 
kawasan Perumahan Sidoarum, Sidoagung, 
Sleman, Yogyakarta. Jarak antara rumah pertama 
dan kedua hanya sekitar 25 meter. “Kita ngobrol 
di sini saja ya. Lebih bebas kalau kita mau teriak 
atau tertawa keras-keras,” tuturnya sembari 
mengulas senyum. Rumah utama itu berupa 
pendapa berdinding yang telah dimodifikasi 
di sana-sini. Banyak karya seni seperti lukisan, 
grafis, patung dan lainnya bertebar di seantero 
bangunan. Rumah utama dihubungkan dengan 
bangunan lain, dua lantai, di bagian belakang. 
Ada kolam ikan kecil di dalam rumah itu. 
Semuanya berdiri di atas tanah seluas 230 meter 
persegi. Tanah itu sendiri dibelinya pada tahun 
1998, cipratan rezeki dari larisnya penjualan 
karya seni saat ada booming seni rupa tahun-
tahun itu.

Hidupnya dirasakan lebih santai setelah 
memasuki pensiun. Masa pensiun telah dijalani 
4 tahun lalu, tahun 2016, setelah mengabdi 
sebagai dosen di almamaternya sejak tahun 
1980—beberapa waktu serampung dia kuliah S1. 
Waktunya kini tetap dilimpahkan untuk berkarya 
seni. Dalam porsi waktu yang seimbang, tentu 
saja—bersama istri tercinta, Setyowati—momong 
cucu-cucunya dari ketiga putra-putrinya: Dona, 
Brian, dan Ajeng.

Menjadi seniman seni rupa, bagi Edi, adalah 
bagian dari imajinasinya sejak usia dini. 
Sang kakek, Mbah Sarpan—seorang penginjil 
dan petani ‘utun’—adalah salah satu sosok 
penting yang mengajarkan tentang relijiusitas 
Kristen sekaligus keindahan. Ayahnya, 
Insuwandi, seorang anggota polisi, langsung 

atau tak langsung mengajarkan tentang pentingnya 
kedisiplinan. Sementara sang ibunda, Sayekti, adalah 
seorang pendongeng yang selalu mengajarkan dan 
mengingatkan soal cinta kasih, dosa dan tabu. Dari 
situlah bibit-bibit yang mengantarkan Edi untuk 
mencintai keindahan, seni, hingga kelak—bertahun-
tahun kemudian—memilih kuliah di seni rupa, dan 
akhirnya menjadi seniman hingga kini.

Edi Sunaryo:

Menjaga Ruang 
Kehormatan 
Idealisme

Edi Sunaryo:
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Atmosfir Idealisme

Sebagai tuan rumah, Edi Sunaryo adalah seorang pencerita yang baik dan 
hangat. Berbagai kisah, pahit dan manis, suka dan duka, ditebarkan nyaris 
tanpa tedheng aling-aling. Terbuka. Dan tugas redaksi Padmanews-lah yang 
mesti bijak untuk memilah untuk dinarasikan kembali.

Pilihan untuk menjadi seniman, tutur Edi, bukan hal mudah. Banyak proses 
dan pengalaman dilaluinya. Awalnya dia mendaftar masuk AKABRI. Tapi tidak 
diterima. Dia merasakan memang bukan di situ ruang yang cocok baginya. 
Maka, kemudian, masuklah Edi ke ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia, 
kini bernama Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta). Namanya lolos sebagai 
mahasiswa ASRI angkatan (masuk) tahun 1972. Teman-teman seangkatannya 
antara lain seniman Nisan Kristiyanto, Godod Sutedja, Sutopo, dan lainnya. 

Masa-masa kuliah di ASRI menjadi salah satu masa paling menyenangkan 
untuk dikenangnya. Kampus itu seperti “kawah Candradimuka” baginya untuk 
menggembleng dan menempa diri sebagai (calon) seniman dan manusia 
dengan berbagai dimensinya. 

Para dosen yang mengajarnya dulu adalah mereka yang berkelas empu atau 
maestro dalam peta seni rupa Indonesia. Sebut saja misalnya Widayat, Fadjar 
Sidik, Nyoman Gunarsa, Aming Prayitno hingga Suwadji, dan lainnya. Belum 
lagi maestro Affandi sesekali bertandang ke studio kampus lalu berdiskusi 
dengan dosen dan mahasiswa. 

Pun dengan Romo Dick Hartoko yang 
mengajar filsafat seni dan kebudayaan di 
ASRI. Juga ada Romo de Bolt dan sastrawan 
Darmanto Jatman mengampu mata kuliah 
lainnya. Sosok-sosok tersebut memberi 
pembelajaran penting dalam dasar-dasar 
berseni rupa.

Masih dalam lingkungan kampus, Edi 
merasakan atmosfir penalaran dan 
kreativitas yang mengayakan dirinya. 
Kakak-kakak kelasnya turut memberi 
penguatan proses kreatifnya. “Hardi dan 
Nanik Mirna itu dua di antara kakak kelas 
yang paling sering mengritik habis karya-
karya saya dan seangkatan saya. Kritik 
mereka keras. Bahkan terbilang sadis! 
Tapi itu sangat bermanfaat bagi proses 
perjalanan kreatif saya sebagai seniman 
dan dosen,” kenang Edi. 

Hardi adalah salah satu seniman muda 
yang pada pertengahan dasawarsa 1970an 
ikut dalam GSRB (Gerakan Seni Rupa Baru) 
yang menghebohkan jagat seni rupa kala 

itu. Karya monumental Hardi adalah karya serigrafi (sablon) 
yang bergambar potret diri Hardi yang dibubuhi tulisan 
besar “Presiden RI Tahun 2000”. Karya tersebut terbilang 
keras secara politis waktu itu, ketika rezim Soeharto tengah 
menguatkan kekuasaannya.

Iklim dan atmosfir kampus yang kondusif untuk dunia 
kreativitas itu menumbuhkan sosok Edi Sunaryo sebagai 
calon seniman yang menggenggam penuh idealisme. 
“Saya lahir dan tumbuh sebagai seniman di situasi yang 
tidak memikirkan pasar. Cita-cita saya waktu itu adalah 
menaklukkan TIM (Taman Ismail Marzuki),” kenang Edi. 

Ya, pada kurun waktu 1970-an hingga akhir 1980-an situasi 
pasar seni rupa masih sepi. Belum hingar-bingar ketimbang 
dasawarsa berikutnya, hingga kemudian ada booming seni 
rupa ketika harga karya seni rupa meledak dan banyak 
bermunculan kolektor seni. 

Unik juga bahwa berhasilnya seniman lolos seleksi untuk 
bisa berpameran (kelompok atau tunggal) di galeri TIM 
merupakan sebuah pencapaian dan prestasi besar kala 
itu. Realitas ini tak lepas dari keterbatasan situasi ketika 
Indonesia masih minim gedung-gedung untuk perhelatan 
seni rupa. Bisa berpameran di TIM jadi sangat prestisius.
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Cita-cita Edi untuk berpameran di TIM dapat tercapai 
ketika menginjak di usia 26 tahun. Ketika itu, tahun 
1977, dia terpilih untuk ikut Pameran Pelukis Muda. 
Pencapaian itu tidak lepas dari prestasi sebelumnya 
yang telah direngkuh. Pada tahun 1976 Edi meraih 
penghargaan Pratisara Affandi Karya, sebuah 
penghargaan yang diberikan oleh kampus ASRI bagi 
karya terbaik kreasi mahasiswa. 

Penghargaan tersebut mulai ada tahun 1975. 
Selain tahun 1976, Edi juga mendapatkan (kembali) 
penghargaan serupa pada tahun 1980. Beda tahun-
tahun sesudahnya, kala itu penerima penghargaan itu 
tidak mendapatkan hadiah berupa uang atau bentuk 
lain. 

“Tapi saya sudah sangat senang. Saya merasa digdaya 
karena penghargaan itu terasa begitu prestisius...,” 
kenang Edi. Dia juga merasakan aura yang prestisius 
ketika ujian skripsi diuji oleh 11 orang dosen—di 
antaranya pelukis senior Aming Prayitno dan Soebroto 
Sm. Dia seperti dikeroyok. Sedang saat ujian doktor 
tahun 2011, Edi diuji oleh 9 orang penguji.

Seukuran Bajaj

Pengalaman pameran pertama kali di TIM ternyata 
menjadi tonggak penting bagi perjalanan kesenimanan 
Edi. Bukan saja untuk menanamkan reputasi, namun 
juga pada aspek yang lain, yakni pasar. Untuk pertama 
kalinya karyanya berpindah tangan ke kolektor. 

Tidak tanggung-tanggung, karyanya dikoleksi oleh Alex 
Papadimitrou—kolektor seni top waktu itu. Alex juga 
seorang konsultan perbankan asal Yunani yang telah 
lama menetap di Indonesia. Proses pengkoleksian itu 
pun tidak mulus. Perkenalan dengan Alex dimediasi 
oleh sastrawan Ajip Rosidi dan pelukis Nashar yang 
lebih dulu kenal. Juga bersama Arfial Arsyad, seniman 
muda (kala itu) yang berpameran bersama Edi di TIM 
(kemudian menjadi dosen seni rupa di UNS).

Awal-awal pertemuan dengan Alex sangat 
mengesankan Edi. Ada nasihat yang menancap kuat 
dalam dokumentasi ingatannya. “Pemain piano 
yang baik kalau tidak bermain 4 jam saja pasti jari-
jarinya kaku. Pelukis pun juga begitu. Kalau jarang 
melukis, pasti akan kaku. Maka rajinlah melukis. Kalau 
ada yang baik, kirimkanlah ke saya.” Kalimat yang 
menyemangati itu diingat betul hingga kini. 

Art

Dia terpacu untuk bersemangat dalam berkarya. Lalu, 
bila ada karya yang menurut Edi bagus, langsung 
dibawanya ke Jakarta untuk ditawarkan pada Alex. 
“Karena ada keterbatasan, maka ukuran karya yang 
saya bawa ya yang bisa masuk dalam bajaj, hahaha...” 
kenang Edi sembari tergelak.

Suatu ketika Edi membawa beberapa karya ke 
Jakarta. Dari Jogja naik kereta senja, dan tiba di 
stasiun Gambir, Jakarta, saat subuh. Pagi-pagi 
sekali. Secepatnya dia menumpang bajaj menuju ke 
kediaman Alex. Sampai di sana—karena terlalu pagi—
pintu rumah masih ditutup. 

Namun Edi tidak sendirian. Di depan rumah Alex, 
sepagi itu, sudah ada mobil yang membawa lukisan 
dan hendak ditawarkan pada sang tuan rumah. Mobil 
itu datang dari Bandung. Dan seniman yang membawa 
karya-karya itu adalah: Hendra Gunawan, salah satu 
seniman old master Indonesia. Edi kaget. Tapi juga 
gembira. Karena pagi itu bisa ngobrol banyak dan 
mendapat “kuliah subuh” tentang kesenian bersama 
seorang maestro seni rupa Indonesia. Dia jadi bisa 
belajar bahwa perjuangan untuk menjadi seniman 
besar pun sungguh tak mudah. Mereka ngobrol 

hingga kemudian pintu rumah Alex dibukakan 
persis pukul 07.00 WIB.

Bertahun-tahun kemudian Edi mendapatkan 
kebanggaan ketika suatu hari kembali bertandang 
ke rumah Alex. Pada salah satu tembok, 
matanya nanar menyaksikan lukisan karyanya 
berdampingan dengan karya Hendra Gunawan. 

Ruang Kosong 

Seiring alur waktu, perjalanan kreatif Edi Sunaryo 
begitu larut. Idealisme yang dikukuhinya saat 
mahasiswa lambat laun berbuah. Karyanya tidak 
sekadar diapresiasi dalam pewacanaan, namun 
juga dalam aspek pasar. Karya-karya menarik 
perhatian publik. Dan Citra Primitif menjadi salah 
satu tema dan serial karyanya yang paling dikenal 
para kritisi seni dan masyarakat. Para pecinta 
seni pun banyak berburu untuk mengoleksi karya 
serial ini.

Pencapaian atas tema ini muncul jauh setelah Edi 
menjadi dosen di almamaternya. Ketertarikannya 
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pada citra primitif yang ada di Afrika, Papua, dan 
kawasan lain menjadi sumber gagasan awalnya. Dia 
kagum pada unsur titik, garis, meander, dan lainnya, 
yang dalam karya primitif menjadi simbol penuh makna. 

Ketika menyaksikan unsur visual tersebut, Edi merasakan 
nilai relijiusitas dan spiritualitas pada karya primitif 
terasa tinggi. Edi pernah menyaksikan sebuah pameran 
seni di Indonesia dari karya para seniman China. Karya-
karya itu mengagumkan baginya. “Saya merasakan aura 
karya itu ada dan dalam,” katanya. Itu juga dirasakannya 
bila mengamati relief dan ornamen di tubuh candi. 

Begitulah. Karya bertema Citra Primitif itu ditekuninya 
hingga sekitar 10an tahun. Entah sudah berapa karya 
yang dihasilkannya dengan menggali serial itu. Ndilalah, 
kebetulan, respon publik dan pasar pun baik terhadap 
serial karya itu. Apapun karyanya yang dibuat, dengan 
segera bisa terkoleksi oleh pasar.

Pada situasi inilah Edi merasakan masuk di zona nyaman 
(comfort zone) secara ekonomi. Tapi pelan-pelan 
terasa menelusup di zona rawan secara kreatif. “Saya 
merasakan bahwa karya-karya saya itu kini sekadar 
hiasan. Kedalaman spiritualitasnya kurang. Hanya 
mengandalkan komposisi, tekstur, kerok dan lain-lain, 
yang berbau teknik saja,” kenangnya.

Edi merasakan kejenuhan. Di sisi lain, dia juga sedang 
merancang sebuah pameran tunggal. Dia ingin sesuatu 
yang berbeda. Sebagai salah satu langkah solusi, 
maka berkunjunglah bapak tiga anak ini ke kediaman 
dokter Oei Hong Djien, seorang kolektor seni ternama 
di Magelang. Namanya sering disingkat sebagai OHD. 
Edi lupa waktu persisnya, tapi kira-kira sebelum tahun 

1998—sebelum booming seni rupa datang. Di 
samping berkonsultasi soal perkembangan 
karyanya, dia juga mulai melobi agar kelak 
pak OHD diharapkan bisa membuka pameran 
tunggalnya di Jakarta.

OHD mau membuka pameran Edi. Tapi ada 
syaratnya, yakni karya-karya Edi harus 
berubah. Permintaan ini seperti menampar 
mukanya. Ini sebuah kritik halus untuknya. 
OHD sebagai apresian, mungkin, merasakan 
kemandegan pada perkembangan karya Edi. 
Maka sang kolektor itu memberikan buku-
buku seni rupa untuk sang seniman sebagai 
bahan referensi. 

“Karyamu terlalu penuh, Ed. Aspek ruang 
kosong nyaris tidak ada. Perlu ruang kosong 
30%, dan ruang padat penuh warna dan 
bentuk 70%,” tutur Edi menirukan kalimat 
OHD. Edi pun tergugah. Dia minta waktu 
sekitar 2 bulan untuk berproses dan mencoba 
bertransformasi.

“Menitipkan” Cat dan Kanvas

Pergolakan batin itu pun terjadi. Ibarat 
terbiasa makan nasi, sekarang tiba-tiba 
harus memamah kentang. Pasti tidak mudah. 
Namun zona nyaman harus diakhiri. Setelah 2 
bulan, Edi mampu menuntaskan 5 karya. Dia 
datang kembali ke rumah OHD, tapi hanya 

3 karya yang dibawanya. Kali ini didampingi anak dan istrinya. 
“Ini strategi, biar OHD terharu...,” ujarnya sambil tergelak keras. 
Dia mengingat cerita Hendra Gunawan puluhan tahun lalu yang 
sesekali membawa istri dan anaknya agar sang kolektor jatuh iba 
dan lalu mengoleksi karya. Ini diungkapkan Edi, antara serius dan 
bercanda.

“Whhaaaa... Ini beda, Ed! Apik, Ed! Ini yang saya inginkan” OHD 
tampak terkejut dan gembira dengan perubahan karya Edi. 
Tampaknya perjuangannya beberapa bulan itu berbuah. Apakah 
OHD merespons dengan mengoleksi karyanya waktu itu? Ya, 
lewat pertimbangan dan masukan dari anak OHD, kolektor itu lalu 
mengoleksi 1 karya Edi. “Itu juga berkat doa anak dan istri yang saya 
ajak untuk mendampingi...,” katanya sambil terkekeh. Satu karya 
terkoleksi, dan karya lainnya berusaha keras untuk disimpan. “Ini 
menjadi patokan atau barometer bagi perkembangan karya saya 
yang sesekali akan saya atau orang lain lihat.”

Sepulang dari kediaman OHD, Edi terasa memperoleh energi 
tambahan yang besar. Dia teruskan berkarya dengan tema dan 
pilihan kreatif berbeda dari serial sebelumnya, Citra Primitif. Enam 
bulan berlalu setelah tantangan OHD, Edi bertandang lagi. Kali ini 
10 lukisan baru dibawanya. Edi siap menantang untuk berpameran 
tunggal, dan OHD ditagihnya kembali untuk membuka pameran 
tersebut.

Deal! Akhirnya dosen yang jadi panutan di almamaternya itu 
berpameran tunggal pada tahun 2000 di sebuah ruang pajang 
baru di kawasan perumahan elit, Pondok Indah, Jakarta. Moom 
Gallery namanya. Milik Cipto, seorang pecinta seni. Sebelum 
pameran itu, Cipto juga telah mengoleksi 4 karya Edi yang bertema 
Citra Primitif. 

Pameran tunggal itu terbilang sukses. 
Pengaruh OHD sebagai patron kolektor 
seni rupa juga berimbas hingga 
pascapameran itu berakhir. Bangunan 
wacana yang terbentuk bahwa karya 
Edi berubah dan menarik telah 
menjadikannya dikejar banyak orang. 
Para pecinta seni atau kolektor generasi 
baru yang belajar mengoleksi seni pada 
OHD banyak berhamburan mendatangi 
rumah Edi di Godean. 

Beberapa dari mereka bahkan ada yang 
membujuknya dengan cara agresif, 
yakni datang sembari “menitipkan” 
kanvas dan cat berkualitas bagus. “Kalau 
dituruti tanpa mempertimbangkan 
idealisme, saya bisa dengan gampang 
melukis sekadarnya, dan uang Rp 10 juta 
langsung ada di tangan,” kenangnya. 
Untung Edi mampu menjaga ruang 
kehormatan idealismenya dengan 
mengabaikan tawaran-tawaran tersebut.

Mem-branding Diri

Setelah puluhan tahun bergelut sebagai 
seniman atau perupa, pengalaman 
pun membentang panjang. Edi merasa 
bersyukur bahwa dirinya masih bisa 
berkarya dengan baik, ada imbas 
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ekonomi yang sangat memadai karena 
pencapaian karyanya. Juga yang 
penting, mampu membangun jejaring 
pertemanan dan kekeluargaan 
dengan berbagai pihak, yang lintas 
wilayah, lintas sosial, lintas agama, 
dan lainnya.

Pengalaman itu mengajarkan banyak 
hal. Temuan atas tema atau serial 
baru dalam karya, misalnya, itu tidak 
dengan sendirinya akan menutup 
rapat pada tema lama. Dia sesekali 
akan hilir mudik kembali berkarya 
dengan tema lama. Ini juga bagian 
dari strategi kreatif untuk mengatasi 
kejumudan dalam berkarya. Pada soal 
ini, Edi mengaku banyak belajar pada 
adik kelasnya, seniman Ivan Sagita, 
yang mampu mengulang-alik tema 
dan medium karya sebagai alternatif 
mengatasi kejenuhan.

Di sisi lain Edi juga belajar banyak dari 
“kekurangan” teman seniman lain. 
Teman Edi itu, sebut saja Mr. X, punya 
cita-cita ingin menaklukkan dinding 

OHD. Dia ingin karya-karyanya bertengger di sana. Suatu ketika ada 
seorang kolektor dari Jakarta datang ke tempat Edi. Sang kolektor 
juga ingin diajak ke rumah Mr. X. Setelah sampai di tempat, tanggapan 
pelukis tadi kurang menarik. Dingin. Sang kolektor yang belum cukup 
dikenal itu kurang direwes (dipedulikan). Maka kolektor itu batal 
mengoleksi karya.

“Saya itu bukan hanya beli lukisan, tapi juga ‘mengoleksi’ pribadi 
seseorang. Kalau saya membeli lukisan dengan respons yg menarik 
dari pelukis, maka saya akan mengingat-ingat terus karya itu dengan 
baik. Begitu juga sebaliknya,” gerutu sang kolektor seperti ditirukan 
Edi. Maka sang kolektor hari itu juga langsung pulang ke Jakarta 
dengan hati kecewa.

Perca pengalaman itu, bagi Edi, mengingatkan pada ‘kotbah’ dari 
para ahli marketing, yakni betapa pentingnya seniman mem-
branding dan menjadi PR (public relation) bagi dirinya sendiri. 
Ketika di dalam studio dan bergelut menciptakan karya, maka 
egoisme seniman sangat diperlukan untuk membangun kekuatan 
orisinalitas karya yang khas si seniman bersangkutan. Namun ketika 
berhadapan dengan penonton dan pecinta karya seni, maka tugas 
seniman untuk meluluhkan egoisme diri dan dituntut untuk mampu 
mengomunikasikan karyanya dengan bahasa yang secair mungkin. 
Itulah yang coba terus dilakukan Edi. *** Kuss Indarto
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Inilah Unika. Universitas Katolik Soegijapranata, 
yang berlokasi di perbukitan Jl. Pawiyatan Luhur 
Bendan Duwur Semarang, yang terus-menerus 

berupaya menghasilkan talenta-talenta terbaik 
yang berguna bagi lingkungannya, masyarakat 
dan negara. Ini tentu saja sesuai dengan motto 
perguruan tinggi tersebut.

Motto Talenta pro Patria et Humanitate (talenta 
untuk tanah air dan kemanusiaan) yang diresmikan 
Unika pada tahun 2011 menegaskan kepada kita, 
kalau punya bakat jangan disembunyikan. Harus 
dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya 
agar berguna bagi bangsa dan negara serta 
kemanusiaan. 

Menurut Rektor Unika Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, 
SE, S.Kom, MS.IEC, awalnya motto universitas 
beberapa kali berganti. Yang terakhir sebelumnya 
adalah Striving for Excellence, tetapi terasa tidak 
ada bedanya dengan motto organisasi-organisasi 
yang lain. ‘’Sampai di jaman Prof Budi Widianarko 
diubah mengikuti pesan dari patron universitas 
Mgr Albertus Soegijapranata, yaitu Bakat 
pemberian Allah jangan hanya kau sembunyikan, 
persembahkan seluruhnya kepada nusa, bangsa, 
dan negara atau disingkat dengan istilah Talenta 

platform untuk mereka memasukkan data tersebut 
secara mandiri. Data itu kemudian bisa diolah dan 
dijadikan CV yang sudah diverifikasi oleh universitas, 
dalam hal ini program studi. Ketika CV ini diberikan ke 
perusahaan akan menjadi lebih komprehensif karena 
perusahaan bisa mengetahui potensi dan aktivitas 
dia seperti apa saja. “Selama ini perusahaan masih 
harus menebak-nebak kebenaran CV calon pegawai. 
Biasanya calon pegawai masuk masa kontrak sekian 
waktu untuk membuktikan”. CV terverifikasi ini akan 
lebih bermanfaat bagi perusahaan, karena bisa tahu 
aktivitas si lulusan dari semester awal sampai akhir. 
Misal diketahui aktif dalam kehumasan sehingga 
cocok direkrut sebagai pemasar atau humas. 

Menurut Ridwan, CV ini sebenarnya diwajibkan 
oleh pemerintah dengan nama surat keterangan 
pendamping ijasah (SKPI). Tetapi, di banyak 
kampus kebanyakan sifatnya masih sebatas 
surat pendamping. Padahal ini bisa dipakai untuk 
meyakinkan perusahaan. Dengan kata lain hal ini 
sebenarnya menghubungkan talenta-talenta ini 
kepada perusahaan, kepada masyarakat, kepada 
kebaikan, dan lain-lainnya.

Contoh lainnya adalah platform kewirausahaan, 
misalkan ada mahasiswa yang berbakat dalam bisnis 

tetapi tidak punya dana. Dengan data dan 
foto-foto kegiatan usahanya, mahasiswa 
bisa dibantu untuk dihubungkan ke alumni 
dan investor yang barangkali bisa dan 
berminat membantu dalam pendanaan 
atau investasi. Dari sisi mahasiswa ini jelas 
memberikan manfaat. Dari sisi kampus, 
bisa mengetahui kemampuan usaha dan 
talenta mahasiswa di bidang apa saja. 
Sehingga kampus bisa ikut mendorong 
jika bisnisnya masih setengah jadi. 
“Sebenarnya platform crowdfunding yang 
dikembangkan mirip seperti kickstarter.
com. Hanya saja kita kustomisasi sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa”.

Teknologi dan Cyber Learning

Bicara soal teknologi, sewaktu Ridwan 
bergabung ke Unika pada tahun 2002, 
kampus ini sebenarnya cukup tanggap 
dalam mengikuti perkembangan teknologi. 
Sistem informasi nilai dan pembayaran 
uang kuliah sudah ada, meskipun belum 
dikenal sistem dengan jalur internet pada 
waktu itu. Sifatnya hanya lebih program 
intranet ataupun lokal di komputer 
masing-masing. Saat awal tahun 2000 
Unika mengirim staf untuk belajar 
teknologi komputer dan ketika pulang 
diminta membuat manajemen sistem 
informasi dan mengembangkan aplikasi-
aplikasi komputer. 

pro Patria et Humanitate,” tutur Ridwan. Prof. 
Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, MSc adalah rektor 
Unika periode sebelumnya.

Ridwan menjelaskan, Rektorat periode 2017-
2021 memiliki program yang dinamakan 
UnikaConnect. Biasanya kata connect 
diasosiasikan soal teknologi, padahal tidak 
selalu. Kata connect punya arti menghubungkan. 
Jadi program-program itu dimaksudkan untuk 
menghubungkan talenta-talenta yang dimiliki 
warga Unika untuk masyarakat demi kebaikan 
bersama. Namun untuk bisa membagikan 
seringkali dibutuhkan teknologi informasi 
untuk mengumpulkan berbagai data yang 
mendukung dan dihubungkan dengan sistem 
informasi maupun platform digital untuk dapat 
diolah dan dikoneksikan ke tujuan organisasi. 

Dalam salah satu platform Rekam Jejak 
mahasiswa yang dikembangkan, teknologi 
informasi bukan semata-mata berperan 
sebagai operator untuk input data, tetapi 
juga mengolah dan menyimpulkan data 
yang dikumpulkan. Misalnya, ketika seorang 
mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan yang 
bisa diketahui oleh kampus, maka tersedia 

Unika Soegijapranata

Membangun 
Suka Cita Belajar

Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC
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Pada awal-awal 2009 penggunaan teknologi 
komputer semakin gencar. Sudah ada sistem 
pembelajaran daring waktu itu meskipun 
belum menyeluruh. Tahun 2013, ketika Ridwan 
menjadi Wakil Rektor bidang Akademik, porsi 
TI menjadi lebih besar. Beberapa aplikasi 
dikembangkan untuk membantu administrasi 
dan pembelajaran selama kurun waktu 2013-
2017.

Salah satunya aplikasi gadget untuk 
wartawan. Dulu ketika wartawan meliput 
aktivitas di Unika, selesai dengan liputan 
terbit di media saja. “Kemudian kita 
munculkan aplikasi bernama Unika Menyapa. 
Wartawan ikut menginstall aplikasi tersebut, 
sehingga mereka bisa tahu liputannya sudah 
didokumentasikan oleh Unika. Wartawan 
bisa merasakan kedekatan dengan Unika 
karena tulisan-tulisannya dikoleksi. Biasanya 
webmaster selalu aktif mencari tulisan atau 
liputan yang berkaitan dengan Unika”.

Tahun 2014 pembelajaran daring yang telah 
ada kemudian diintegrasikan ke akun dosen/
mahasiswa di sistem informasi kampus, serta 
menambahkan alat bantu pemeriksanan 
anti-plagiasi. Ketika mahasiswa kirim tugas 
langsung bisa diperiksa kemungkinan 
plagiasinya. Sejak itu tugas kuliah, skripsi, 
dan tesis sudah langsung diperiksa dengan 
anti-plagiasi, dimana pada waktu itu 

umumnya hanya disediakan di jenjang S3. Edukasi 
kepada mahasiswa ditekankan nilai integritas 
dan mereka memiliki kemungkinan memiliki karir 
cemerlang. “Jika sampai melakukan plagiasi dan di 
kemudian hari terbukti, kan sayang masa depannya,” 
kata Ridwan.

Penerapan berbagai sistem baru ini bukannya tanpa 
penolakan. Keraguannya umumnya pada efektivitas 
pengajaran nilai-nilai secara daring ketika sentuhan 
langsung tidak terjadi. Padahal salah satu ciri khas 
Unika terletak pada pengajaran nilai-nilai kepada 
mahasiswanya. Sosialisasi dan edukasi tentu saja 
tidak pernah berhenti, apalagi ketika menyaksikan 
penyebaran nilai-nilai yang bertentangan ternyata 
dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 
melalui internet. “Apabila nilai negatif bisa menyebar 
melalui internet, kenapa kita tidak berjuang agar 
nilai-nilai positif yang menyebar? Untuk itu kita 
harus bisa mengenali media digital agar value positif 
bisa sampai ke generasi muda,” jelas Ridwan. 

Saat ini, mata Kuliah Kewarganegaraan, Pancasila, dan 
Religiusitas juga dikombinasikan dengan berbagai 
teknologi sehingga bisa diikuti secara daring. 
Bahkan dua tahun yang lalu, Unika Soegijapranata 
dipercaya oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik 
(APTIK) untuk mengelola pembelajaran Mata Kuliah 
Kewarganegaraan, Pancasila, dan Religiusitas secara 
digital dalam platform Massive Open Online Courses 
(MOOCs) yang bisa diambil oleh semua masyarakat 
yang membutuhkan secara daring. 

Pada tahun 2017, platform pembelajaran daring direvitalisasi 
dengan penambahan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam kuliah 
sehari-hari sehingga bisa menjadi komplemen dalam aktivitas 
pembelajaran dan diberi nama baru, Cyber Learning. Namun 
tahun 2020 ketika wabah Covid-19 datang dan kampus ditutup 
untuk mahasiswa, platform tersebut menjadi satu-satunya media 
pembelajaran. Persiapan sejak lama tersebut ternyata membuat 
Unika tetap bisa memberikan layanan yang terbaik meskipun 
kondisi sedang tidak memungkinkan. Pada awalnya semua 
merasakan kesulitan karena shifting yang tiba-tiba sehingga 
universitas menyediakan hotline pembelajaran daring bagi dosen 
maupun mahasiswa selama masa pandemi. Selain itu, prosedur 
dan aturan juga diterbitkan untuk memperkuat penjaminan mutu. 

Platform pembelajaran yang telah disiapkan memungkinkan 
mahasiswa bukan hanya sekedar mendapatkan materi atau 
memenuhi permintaan dosen dalam mengerjakan tugas, tetapi 
juga dimungkinkan untuk tatap muka virtual setiap jam kuliah, 
kerja kelompok virtual, nobar (nonton bareng), atau bahkan 
gamifikasi pembelajaran daring.  

Kerja kelompok yang dulunya harus berkumpul secara fisik, 
kemudian berubah menjadi virtual di platform pembelajaran 
daring. Buat dosen juga asyik, menurut Ridwan, bisa seperti Raja 
Asgard (di film Thor) yang memantau satu-persatu atau semua 
kelompok yang sedang berdiskusi. Kerja sama di dunia online 

sudah biasa terjadi dimana para pemain 
game online sudah membuktikan hal ini. 
“Pahami saja cara kerja media digital, 
supaya sesuai dengan kebutuhan kita agar 
jangan sampai perguruan tinggi terkaget-
kaget seperti halnya disrupsi taksi dan agen 
perjalanan.” 

Bagi Ridwan, kegiatan yang dilakukan 
terus-menerus lama-lama akan membuat 
penggunanya terbiasa. Pembelajaran daring 
di Unika selama pandemi memang baru satu 
semester. Namun mengingat kemungkinan 
pandemi yang tidak bisa diprediksi 
waktunya, bisa saja pada akhirnya orang-
orang akan merasakan cara belajar daring 
yang lebih nyaman dan menganggap cara 
lama tidak praktis.

Hal ini didapatkan dari kesaksian dari para 
mahasiswa. Satu-dua minggu pertama 
kuliah daring masih banyak keluhan. 
Namun satu-dua minggu sebelum ujian 
akhir, mahasiswa ternyata banyak yang 
menyatakan belajar daring lebih pas dan 
merasa lebih cocok. “Jadi selama tiga bulan 

“Bakat pemberian Allah jangan kau sembunyikan, 
persembahkan seluruhnya pada nusa,bangsa dan 

kemanusiaan”
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ada perubahan signifikan, yang semula menolak jadi 
menerima. Survei kami mendapatkan 70 persen siap 
untuk daring. Ini positif”.

Pergeseran menjadi 70 persen ini karena didukung 
oleh banyak hal. Dari sisi infrastruktur, terjadi 
penambahan komputer server untuk melayani 
pembelajaran daring dari dua menjadi empat 
server. Setiap server juga di-upgrade hampir setiap 
minggu di awal-awal masa pandemi, dari 10 core, 
ke 12 core, ke 14 core, ke 18 core, dan terakhir 24 
core. “Kami sedang meningkatkan menjadi 96 core,’’ 
ucapnya. Dari sisi dosen, pemahaman yang semakin 
baik terhadap media pembelajaran daring juga 
meningkat siginifikan. Dengan memahami medianya, 
dosen dapat berimprovisasi dan sukacita ketika 
memberikan materi pembelajaran sehingga kuliah 
tidak hanya memindahkan ke dunia virtual saja, 
tetapi juga membangun suka cita dalam belajar. 
Sehingga menurutnya, “hipotesa yang perlu diuji 
dalam satu semester mendatang, apabila terbentuk 
suka cita belajar maka pembelajaran daring bisa 
diterima.” 

Sosok-Sosok Cakep

Selain pembelajaran daring, Unika meluncurkan 
berbagai program yang memfasilitasi dan 
memudahkan proses belajar mengajar sivitas 
akademika Unika. Di antaranya Dimas (Dashboard 
Informasi Mahasiswa) untuk menjamin keterbukaan 

dan integrasi dalam perkuliahan melalui akses 
informasi dan layanan perkuliahan.

Lalu ada juga Delta (Dokumen Elektronik Tugas 
Akhir) yang memfasilitasi keterbukaan dan integritas 
dalam tugas akhir melalui pencatatan semua proses 
dan aktivitas bimbingan secara transparan. Vanika 
(Virtual Assistant Unika) untuk mendorong kecepatan, 
interaktif dan keterbukaan informasi melalui layanan 
chat robot (chatbot) yang bisa menjawab pertanyaan-
pertanyaan secara otomatis. Donita (Donasi Kita) 
menyangkut kepedulian, keterbukaan, dan integritas 
untuk menggalang dana ketika bencana atau situasi 
yang membutuhkan.  Hani (Halo Alumni) untuk 
mendukung jejaring, komunikasi, kepedulian sesama 
alumni. Selain itu masih ada Duta (Dukungan Kita) 
untuk penggalangan dana beasiswa dan Bersama 
Unika untuk kewirausahaan.

Jika dikaitkan dengan aktivitas mahasiswa, yang 
paling banyak dipakai adalah Dimas. Dengan Dimas 
ini mahasiswa bisa memeriksa nilai, mengurus KRS, 
KHS, Transkrip, sampai dengan presensi digital. 

Sedangkan Delta sangat menolong mahasiswa 
terkait tugas akhir dalam kondisi pandemi, karena 
memungkinkan dosen dan mahasiswa tetap bisa 
bimbingan dan ujian meski tidak bertemu secara fisik. 
Terlebih lagi, Delta juga mendukung keterbukaan 
dimana informasinya bisa diakses oleh orangtua dan 
kaprodi.  Bisa diketahui urutan proses dan status 
bimbingannya, misalnya setelah dikumpulkan belum 

dikoreksi dalam waktu yang lama, berarti 
ada masalah di dosen. Atau review sudah 
dikembalikan lama kepada mahasiswa tetapi 
mahasiswa tak pernah bimbingan, berarti ada 
masalah di mahasiswa. Semua alur itu bisa 
diketahui karena transparan. Dalam masa 
pandemi, Delta dihubungkan dengan video 
conference (vicon) untuk keperluan tatap 
muka virtual.

Program vicon yang dipakai adalah Big 
Blue Button, mirip dengan Google Meet 
atau Zoom, dengan kelebihan dalam hal 
interaksi. Mahasiswa dimungkinkan untuk 
memberikan komentar PPT dosen di layar. 
Atau ketika mahasiswa presentasi, dosen 
bisa memberikan catatan-catatan di PPT 
mahasiswa. “Ini asyik. Aktivitasnya bisa mirip 
seperti saat tatap muka langsung.” kata 
Ridwan.

Inovasi-inovasi ini dihasilkan oleh Perguruan 
Tinggi, terutama Unika, agar tidak menjadi 
“dinosaurus”. Adaptasi dan berubah menjadi 
kata kunci di dalam teori Clayton Christensen 
yang disebut sebagai Disruptive Innovation. 

Pada tahun 1995, guru besar bisnis dari Harvard University 
tersebut sebenarnya sudah mengingatkan akan adanya 
situasi dimana organisasi-organisasi mapan akan terganggu 
oleh yang baru saja datang karena model bisnisnya lebih 
efisien. Agar bertahan, organisasi lama harus berubah 
secara mendasar. Teori ini yang disesuaikan dengan kondisi 
perguruan tinggi, menjadi tema saat orasi pengukuhan guru 
besar Ridwan di tahun 2017. 

Ketika nantinya pemerintah membuka akses mahasiswa 
untuk belajar kembali di kampus, Unika juga sudah 
menyiapkan protokolnya. Mahasiswa datang atau tidak 
datang ke kampus, tetap akan mendapatkan materi kuliah 
secara digital. Meski secara virtual, mahasiswa tidak hanya 
mendapat softcopy materi saja, melainkan “Mahasiswa 
seakan-akan berada di dalam kelas itu”. 

“Jika sukacita menjadi tujuan dan kita mau 
memperjuangkannya, maka segala kebaikan akan 
dapat dirasakan oleh banyak pihak. Kita akan dibuat 
merinding merasakan kebahagiaan mereka,” pungkas 
Ridwan menutup pembicaraan. Janjinya, semua inovasi di 
kampusnya punya tujuan itu dan semua pihak sepenuh hati 
memperjuangkannya. (bp) 

Hijau dan rindang, salah satu spot di Kampus Unika Soegijapranata

Karakter Vanika dan Dimas.
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Ini cerita Dirut PT Graha Padma Internusa (GPI) Hendro 
Setiadji. Prihatin dengan kondisi pandemi Covid-19 yang 
belum jelas kapan berakhir, PT GPI, pengembang Perumahan 

Graha Padma Semarang Barat memberikan bantuan 1.250 
paket sembako ke masyarakat terdampak.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Dirut PT GPI Hendro Setiadji 
kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, di Marketing 
Gallery Graha Padma, Selasa (5/5/2020).

‘’Apa yang kami lakukan itu berimbas positif. Banyak warga 
Graha Padma yang ingin menyumbang melalui PT GPI. Bahkan, 
saking semangatnya ada yang menyumbang snack (makanan 
kecil). Kami bangga sekaligus terharu melihat kepedulian 
warga Graha Padma yang demikian tinggi,’’ katanya.

Hendro kemudian berjanji akan 
menampung dan menyalurkan bantuan 
dari warga pada aksi #Berani berbagi 
di tengah Pandemi Covid-19 jilid 2.  

Jika dalam #Berani berbagi di tengah 
Pandemi Covid-19 jilid 1 (5/5/2020) PT 
GPI menyalurkan 1.250 paket sembako 
kepada masyarakat terdampak 
pandemi di Kelurahan Krapyak, 
Tambakharjo, Jrakah, Tugurejo, dan 
Karanganyar.

Pada #Berani berbagi di tengah 
Pandemi Covid-19 jilid 2, Selasa 

(16/6/20), PT GPI kembali menyalurkan bantuan 1.273 paket 
sembako. 

‘’Bantuan ini berasal dari manajemen dan karyawan PT 
GPI, warga Perumahan Graha Padma, dan supplier PT GPI,’’ 
jelas Dirut PT GPI Hendro Setiadji di sela menyerahkan 1.273 
paket sembako kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 
di ‘’The Club’’, Perumahan Graha Padma Semarang.

Supplier PT GPI yang ikut membantu antara lain PT Alcona 
Utama Nusa, PT BCKA (Besar Cipta Karya), CV Tiga Sampoerna 
(ESCON), CV Jati Kencana Beton, Nasmoco Siliwangi, PT Tunas 
Bangun Belatama, PT Wibawa Putra Utama, PT Nusa Unggul 
Sarana Adicipta, CV Syauqi Press, Bumi Jaya, CV Surya 
Mandiri, dan PT Propan Raya ICC. 

Dirut PT GPI : 
SAKING 

SEMANGATNYA 
ADA YANG 

NYUMBANG 
SNACK

Protokol pemeriksaan suhu tubuh sebelum acara Sambutan Walikota Semarang Hendrar Prihadi
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‘’Bantuan berujud uang, berapa pun nominalnya, kami 
terima. Demikian juga, jika bantuan berujud barang, apa 
pun bentuknya, kami terima dan kami salurkan kepada 
masyarakat yang berhak.’’  

Wali Kota Semarang Hendi (panggilan akrab Hendrar 
Prihadi-red) sangat mengapresiasi bantuan tersebut. 
‘’Insya Allah 1.273 paket sembako dari Graha Padma ini akan 
melengkapi 120.000 paket sembako bantuan sosial dari 
Pemkot Semarang yang akan diberikan kepada masyarakat 
terdampak,’’ ujarnya.

Hendi juga menyampaikan terima kasih kepada Dirut PT GPI 
Hendro Setiadji dan seluruh jajarannya yang terus-menerus 
mau membantu Pemkot Semarang dalam menghadapi 
pandemi Covid-19.

‘’Hingga saat ini pandemi masih berlangsung. Khawatir itu 
wajar, kewaspadaan itu perlu, tapi ketakutan itu bisa jadi 
bumerang,’’ tegasnya. 

Imam (70) warga RT 02/RW 02 Tambakharjo Semarang Barat 
mengaku dulu nelayan, tapi sekarang hanya bisa menjala 
ikan di sungai. ‘’Hasilnya ya tak seberapa. Kadang hanya 
cukup untuk lauk sendiri. Jika dapat ikan yang besar baru 
dijual ke tetangga,’’ ujarnya.

Sekretaris Kelurahan Tambakharjo Risno 
(54) mengaku bantuan dari warga Graha 
Padma, karyawan Graha Padma, dan 
supplier Graha Padma sangat bermakna 
bagi masyarakatnya yang terdampak 
pandemi Covid-19.  

Kasi Kesos Tambakharjo Puji Raharjo 
menambahkan 90 persen dari 3.770 
warga Tambakharjo (1.800 KK) sangat 
terdampak pandemi. Sehingga bantuan dari 
pemerintah dan masyarakat pengusaha 
sangat bermanfaat.

Hal itu diamini oleh Sutriyah (62), Minaroh 
(66), dan Susanti (40).

‘’Agar tetap bisa makan, saya jualan apa 
saja untuk membantu suami. Misalnya 
sekarang ada permintaan layang-layang, 
saya membuat sendiri dan menjualnya 
kepada anak-anak. Hasilnya lumayan, bisa 
untuk beli beras dan lauk,’’ kata Susanti 
yang punya warung kecil di rumahnya. (Ali)
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Seiring dengan maraknya penghobi sepeda di 
masa pandemi Covid-19 ini, komunitas sepeda 
kian tumbuh berkembang. Menjamurnya 

komunitas sepeda diawali dengan adanya keinginan 
dari penghobi agar tetap bugar dan sehat.

Maraknya komunitas ini bisa dilihat terutama di akhir 
pekan mulai Jumat sore hingga Minggu. Di beberapa 
titik area seperti kawasan Kota Lama, Simpanglima 
Semarang dan beberapa tempat wisata seperti Sam 
Poo Kong, Pantai Marina hingga Brown Canyon di 
Tembalang menjadi lokasi favorit para penghobi 
sepeda ini.

Maraknya aktifitas Bike2Work atau bersepeda ke 
kantor juga berperan terhadap munculnya komunitas 
pesepeda dalam naungan tempat kerja yang sama. 
Kegiatan bersepeda di komunitas tempat kerja ini juga 
bermanfaat mempererat kerja sama dan solidaritas di 
tempat kerja. 

Salah satu komunitas penghobi sepeda 
yang baru dibentuk adalah Djarum 
Gowes Community (DGC). Komunitas 
ini beranggotakan karyawan Djarum di 
kantor Semarang. DGS yang diketuai oleh 
Budi Ismoyo ini dibentuk pada 15 Maret 
2020.

Meski baru dibentuk, anggota dari 
komunitas sepeda ini sudah mencapai 
39 orang. Jumlah ini diperkirakan terus 
bertambah seiring dengan makin 
banyaknya karyawan yang hobi sepeda.

‘’Semua karyawan boleh masuk 
komunitas ini, baik yang punya sepeda 
MTB, minion atau sepeda lipat,’’ kata Budi 
Ismoyo ditemui di kantornya, beberapa 
waktu lalu.

Terbentuknya komunitas olahraga sepeda ini juga 
semakin memperkaya komunitas olahraga yang sudah 
ada sebelumnya di perusahaan tersebut. Dimulai dari tiap 
Selasa ada olahraga bersama khusus penggemar bulu 
tangkis, kemudian Rabu untuk penggemar olah raga lari 
dan Kamis bagi penggemar sepeda.

‘’Bagi karyawan yang sudah ikut bulu tangkis atau lari 
juga dipersilakan bergabung dengan komunitas sepeda,’’ 
tambah Budi.

Sebenarnya, lanjut pria yang akrab disapa Buis ini, 
penggemar sepeda di kalangan karyawan Djarum ini 
sudah cukup lama, tetapi belum membentuk komunitas. 
Hanya beberapa orang yang sering sepedaan bersama. 
‘’Namun pandemi corona mengubah semuanya. Termasuk 
kebiasaan masyarakat yang kini gemar bersepeda, maka 
terbentuklah komunitas ini karena makin banyak karyawan 
yang hobi bersepeda,’’ jelasnya.

Para anggota DGC rutin gowes bersama setiap Kamis 
sore selepas jam kerja shift pagi pada pukul 16.30 Wib. 
Peserta biasanya sudah mempersiapkan sepeda hingga 
atribut lainnya seperti helm, kaos tangan, masker dan 
perlengkapan gowes lainnya.

‘’Untuk rute karena beberapa anggota baru memulai hobi 
sepeda maka tidak jauh-jauh dan bertahap. Misalnya dari 
kantor Djarum Semarang, Jl MT Haryono, Kota Lama, Tugu 
Muda dan kembali ke kantor,’’ paparnya.

Budi menambahkan, jarak yang ditempuh ini akan terus 
bertahap ditambah sesuai kemampuan fisik para anggota. 
Bahkan, rencananya komunitas ini akan melakukan 
launching pada 18 Juni 2020 lalu di Air Terjun Gonoharjo, 
Boja, Kendal. Namun, karena kondisi pandemi Corona 
belum mereda sehingga rencana tersebut ditunda. 

‘’Untuk launching pasti akan dilakukan sambil menunggu 
waktu yang tepat,’’ paparnya.

Mengenai banyaknya kritik kepada pesepeda terkait kurang 
patuhnya pada aturan lalu lintas di jalan raya, Budi Ismoyo 
menegaskan setiap kali sebelum melakukan touring atau 
perjalanan, seluruh anggota komunitas diberi bekal atau 
arahan ‘’tata krama’’ bersepeda. Anggota komunitas 
juga diwajibkan untuk mengutamakan soal keselamatan 
bersepeda. Salah satunya wajib memakai helm.

Saat bersepeda bersama, peserta tidak boleh berjejer dua 
atau lebih hingga memakan badan jalan. Menaati rambu 
lalu lintas juga menjadi hal yang wajib dipatuhi. 

Ia memaparkan, setiap perjalanan touring selalu ada 
yang menjadi road captain. Pemegang jabatan ini harus 

Djarum Gowes 
Community

Djarum Gowes 
Community
Jadi Sarana Jalin Kebersamaan

Budi Ismoyo
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memiliki skill yang paling baik, mengetahui rute 
perjalanan, dan berpengalaman dalam touring. Road 
captain ditempatkan pada posisi paling depan barisan 
rombongan. 

Kemudian ada yang menjadi sweeper, dan posisinya 
ada paling belakang. Tugasnya merapikan barisan, 
menjaga biker anggota touring, memastikan tidak ada 
yang tertinggal. “Sweeper juga harus berpengalaman 
touring dan juga mengetahui medan yang menjadi rute 
touring,” ujar Budi yang juga sering bertugas menjadi 
sweeper ini.

Selain itu, tandas Budi, meski berombongan dan banyak 
temannya, anggota komunitas tidak boleh arogan. “Kita 
semua memiliki hak yang sama di jalan. Jadi jangan 
sampai merugikan pengguna jalan lain,” ujar dia. 

Teknik bersepeda yang benar pun selalu diedukasi ke 
para anggota. Diawali dengan menempatkan tangan 
pada handgrip setang sepeda secara benar. Dilanjutkan 
dengan mengatur posisi duduk dan meletakkan kaki 
pada pedal. Tujuannya tentu saja agar bisa lebih efektif 
mengayuh pedal, sepeda tidak keluar jalur, menjaga 
keseimbangan, serta memudahkan pengereman.

Menurut Budi yang memang pehobi berat 
sepeda ini, mengayuh sepeda yang efektif 
juga ada kiatnya tidak asal genjot. Caranya 
dengan menyetel tinggi sadel, agar pesepeda 
mendapatkan posisi telapak kaki pada pedal 
lurus seperti jam menunjuk pukul 6.

Budi juga memberikan tips bagaimana 
bersepeda di tanjakan. Setiap kali melalui 
jalan menanjak, oper kecepatan/gigi sepeda 
pada posisi yang lebih ringan agar tidak 
terlalu berat saat mengayuh di tanjakan. 

‘’Usahakan mengoper gigi sebelum mulai 
menanjak karena ketika ditengah tanjakan 
kita mengoper gigi akan lebih sulit dan 
bisa mengakibatkan slip rantai karena 
pengoperannya belum pas namun sudah 
digowes.’’

Kemudian kayuh sepeda secara konstan, tidak 
perlu terlalu cepat karena akan menghabiskan 
energi pada saat menanjak. Selain itu, posisi 
badan condong ke depan, tujuannya agar 
beban ke belakang tidak terlalu berat dan ban 
depan sepeda tidak terangkat/jumping. 

‘’Atur nafas secara teratur, pengambilan 
nafas saat bersepeda di tanjakan 
berpengaruh terhadap kekuatan kita 
saat gowes nanjak. Jangan terlalu 
banyak mengambil ritme nafas karena 
akan terasa lebih melelahkan, ambil 
nafas secara konstan agar tidak 
terengah-engah,’’ jelasnya.

Budi kembali menegaskan  bahwa, 
tujuan komunitas ini utamanya adalah 
untuk merekatkan tali persaudaraan 

antarkaryawan. Oleh karena itu, dalam bersepeda tidak 
perlu ngoyo atau bersaing baik dalam kecepatan maupun 
lainnya. ‘’Yang penting bisa kumpul, guyub dan sehat,’’ 
tegasnya. (ari)
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Bagi ‘orang air minum’, Kota Semarang 
itu barometer. Demikian kata Yudi 
Indardo, Direktur Utama (Dirut) PDAM 

Tirta Moedal Kota Semarang saat disambangi 
di kantornya Jl. Kelud Raya 60, Kecamatan 
Gajahmungkur. 

“Jadi mengapa saya merasa tertantang 
berada di PDAM Kota Semarang, karena bagi 
‘orang air minum’, Kota Semarang ini relatif 
sulit ‘ditaklukkan’ . Topografinya unik. Pantai 
ke bukit/gunung jaraknya dekat, ada dataran 
rendah, dataran tinggi dan kombinasi 
keduanya, kalau bisa taklukkan Kota 
Semarang dari sisi teknis pelayanan, ya bisa 
taklukkan kota lain di Indonesia,” ujarnya. 

Dengan topografi yang unik, maka PDAM 
Tirta Moedal harus banyak menggunakan 
inovasi teknis, seperti salah satu contohnya 
penggunaan Pompa Pendorong (Inline 
Booster Pump). Pompa jenis ini sangat 
berguna untuk dapat mengalirkan air 
ke tempat-tempat yang tinggi, namun 
pemanfaatannya harus diperhitungkan benar 
karena punya dampak bisa menyedot aliran 
air di bagian hulunya, disamping proses 
mendorong airnya baru bisa efektif disaat 
pipa penuh. Jika ada kejadian mati listrik 
atau berhentinya proses produksi di Instalasi 
akan menyebabkan proses pemerataan aliran 
membutuhkan waktu yang relatif lebih lama 
untuk daerah-daerah yang dilayani dengan 

Yudi Indardo : 
Semarang itu 
Barometer
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Pompa Pendorong ini. Akibatnya tentu, resiko komplain 
pelanggan lebih tinggi.

“Namun di Semarang ini, kita punya Wali kota yang luar 
biasa. Nggak ada wali kota yang buka channel pengaduan 
masyarakat seperti di sini. Intinya bagus, masyarakat 
lebih dekat dengan Pak Wali sehingga dapat dengan cepat 
merespons kualitas layanan kami. Menurut saya ini menjadi 
tantangan luar biasa juga bagi kami.”

Yudi Indardo, sebelum dilantik sebagai Dirut PDAM Tirta 
Moedal oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Selasa 
(16/7/2019) adalah Dirut PD Pengolahan Air Limbah atau PD 
PAL Jaya DKI Jakarta. 

Lulus S1 dari Jurusan Teknik Lingkungan ITB tahun 1991, 
serta lulus S2 untuk Master of Public Policy for Urban 
Infrastructure dari University of Southern California dan 
Magister Akuntansi dari UI, Yudi pernah bekerja di Konsultan 
Perencana Jaya, Jakarta. 

Pernah ikut di salah satu perusahaan konsultan Jepang 
sebagai Adviser, dan pernah menjadi bagian dari Konsultan 
untuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 
(KPPIP), “Saya yang support untuk air minum dan air 
limbahnya kota Jakarta.”

Tirta Moedal PDAM Besar

Menurut Yudi Indardo, PDAM Semarang harusnya menjadi 
PDAM besar. Sebab, pelanggannya sudah 100 ribu ke atas. 
Ini sayang sekali, gerakannya agak stagnan. “Saya ingin 
PDAM Semarang sejajar dengan Surabaya yang selama ini 
jadi PDAM panutan,”tegasnya.

Dalam konsep air minum ada 4 K, yakni 
Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan 
Keterjangkauan. Kuantitas adalah jumlah 
air minum yang bisa dihasilkan dari 
pengolahan air baku yang ada, untuk 
kemudian disalurkan ke masyarakat 
konsumen. Ketersediaan air baku  dan 
juga kehandalan debit mata air/ air 
artesis di sepanjang musim menjadi kunci 
tersedianya air minum dalam jumlah yang 
memadai secara kuantitas/ volumenya.

“Kualitas, harus memenuhi Standar Air 
Minum. Dari sisi Kontinuitas, di Semarang 
masih sekitar 30 persen yang alirannya 
berbagi, mengalir secara bergantian, 
Sedangkan Keterjangkauan adalah 
cakupan layanan air minum yang dapat 
diberikan terhadap total penduduk Kota 
Semarang. Perlu diketahui bahwa cakupan 
area terlayani (coverage area) kita baru 
mencapai sekitar 60 persen di Kota 
Semarang.’’

 Masih banyak daerah blank spot PDAM 
sehingga masyarakat mengambil air 
tanah. Akibatnya di beberapa area 
Semarang Tengah dan Semarang Utara, 
terus menerus terjadi penurunan tanah.

 ‘’Tirta Moedal saat ini sudah memiliki 175 
ribu pelanggan, namun ini baru mencakup 
60 persen pelayanan kita untuk penduduk 
di Kota Semarang. Kita amankan 4 K nya, 
dengan strategi didepannya menaikkan 
kapasitas produksinya,” tandasnya. 

Sebagaimana ditegaskan Wali Kota 
Hendrar Prihadi saat melantik Yudi 
Indardo dan jajaran direksi, saat ini 
Tirta Moedal menjadi perhatian tingkat 
nasional. Terutama setelah keberhasilan 
pengembangan SPAM Semarang Barat 
dengan skema Kerjasama Pemerintah 
dan Badan Usaha (KPBU), di mana saat ini 
sedang dalam tahap Pembangunan SPAM 
tersebut. 

Hal ini dibenarkan oleh Yudi, proyek SPAM 
Semarang Barat, sumbernya diambil dari 
Waduk Jatibarang, 1000 liter per detik. “Itu 
proyek KPBU kerja sama Pemerintah dan 
Badan Usaha, ada kontribusi pemerintah 
pusat, pemerintah kota, PDAM dan 
swasta. Jadi tidak hanya mengandalkan 

Pemerintah saja untuk pembangunan SPAM Semarang 
Barat.”

Menurut dia, dengan asumsi 1 liter per detik = 60 
pelanggan, berarti Tirta Moedal bisa menambah 
60.000 pelanggan. Artinya pelanggan saat ini 175 
ribu + 60 ribu pelanggan, ada tambahan 30 persen 
pelanggan, sehingga coverage bisa naik menjadi 80 
persen. Apalagi juga ada rencana pengembangan 
SPAM Pudak Payung berkapasitas 100 liter/detik 
dan SPAM Jatisari 200 liter/detik. Dengan tambahan 
kapastias produksi ini akan direncanakan juga 
pembenahan aliran yang belum mengalir 24 jam 
kontinyu. 

Untuk Graha Padma aliran saat ini dari Kaligarang 
dan bilamana SPAM Semarang Barat beroperasi, 
kemungkinan Graha Padma akan menjadi area 
switching untuk dilayani SPAM Semarang Barat. 
Rencana SPAM Pudak Payung untuk melayani 
sebagian Semarang Selatan dan SPAM  Jatisari untuk 
melayani wilayah Mijen dan sekitarnya. 

“Pelayanan melalui terbangunnya SPAM 
Semarang Barat akan dipakai sebagai 
momentum penanganan penurunan 
kehilangan air, yang saat ini cukup 
besar 38 persen, akibat pipa-pipa tua 
yang kita miliki cukup banyak. Dengan 
terbangunnya fasilitas pipa-pipa baru 
di SPAM tersebut, diharapkan dapat 
menurunkan tingkat kehilangan air 
secara total. Saya berharap fasilitas 
yang baru terbangun di Semarang Barat 
hanya memiliki kehilangan air di angka 
20-an persen.’’ 

“Saya mengajak teman-teman swasta 
untuk tidak hanya menggarap KPBU  atau 
B to B untuk pengembangan SPAM baru, 
tapi juga kami ajak untuk kerja sama B 
to B berbasis kinerja untuk menurunkan 
TKA (Tingkat Kehilangan Air). Ini kan duit 
yang hilang. Saya ajak swasta masuk. 
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Mereka bisa turunkan berapa, dari 38% 
menjadi 25% misalnya. Kita berbagi 
saja atas potensi pendapatan dari air 
yang bisa diselamatkan dan nantinya 
setelah 15 tahun, hasil rehabilitasi 
jaringan yang dibangun swasta itu 
menjadi milik Tirta Moedal,” jelasnya.

Saat ini sudah ada beberapa pemain 
besar yang tertarik menangani TKA 
di PDAM Semarang. Mereka juga 
tertarik menangani Semarang karena 
salah satu pertimbangannya “jika 
bisa menangani Semarang, bisa jadi 
referensi yang baik untuk mereka, 
dan saya yakin PDAM lain di seluruh 
Indonesia akan mencari mereka”. 

Ini kerja sama B to B jangka menengah 
– panjang yang saling meguntungkan. 

“Kalau mengandalkan duit kita PDAM 
dan APBD (PMP), bisa lama walau 
secara teknologi dan keilmuan kita 
mampu, tapi dikejar waktu. Lagipula 
ini duit yang hilang, kita berbagi saja, 
investasi perbaikan dan pembenahan 
sistem jaringan dari mereka. Kita 
saving investasi untuk program PDAM 
lainnya.

Mengenai kualitas air PDAM Tirta 
Moedal, Yudi menegaskan bahwa 
setiap Instalasi Pengolahan PDAM, 
dimanapun, didesain bisa untuk 
diminum. Memang kualitas standar 
PDAM itu untuk air minum. Lalu 
mengapa air PDAM tidak bisa untuk 
diminum saat sampai ke pelanggan, 
karena yang sampai ke pelanggan 
saat ini adalah air bersih. Penurunan 
kualitas air terjadi saat di distribusikan 
melalui jaringan pipa kita yang relatif 
sudah banyak yang tua, korosif dan 
bocor sehingga menyebabkan polutan 
masuk secara infiltrasi. Sebagai 
ilustrasi,”Umur Tirta Moedal itu sudah 
109 tahun. Mata air Moedal  sejak tahun 
1911 dan ada bangunan Reservoir 
Siranda yang dibangun tahun 1912”.

Kini PDAM juga tengan berencana 
memasang 10.000 smart water meter 
(meter air pintar) secara bertahap. 
Meteran jenis ini akan dipasang di 

titik-titik kritis pelayanan, sebagai alat ukur 
pemakaian volume air sekaligus sebagai 
alat monitoring digital kelancaran aliran di 
titik-titik tersebut. 

Dengan alat ini, PDAM dapat secara cepat 
mengetahui kinerja aliran pelanggan di 
daerah tertentu yang dipasang meteran 
pintar ini, apakah aliran terganggu atau 
lancar tanpa pelanggan harus mengadu 
terlebih dahulu. Diharapkan pengaduan 
pelanggan dapat ditekan. Minimal kita 
dapat lebih responsif dengan cepat 
menjawab dan mengatasi pengaduan 
pelanggan yang timbul karena tidak 
lancarnya aliran, yang selama ini mayoritas 
disampaikan ke kanal-kanal pengaduan 
yang ada. Harganya smart water meter 
ini memang mahal, tapi semoga berharga 
untuk sebuah upaya peningkatan layanan.

Pelayanan pelanggan dari sisi teknis 
harus diimbangi dari sisi administrasinya. 
“Seperti kita juga mensosialisakan 
pemanfaatan baca meter mandiri oleh 
pelanggan guna efektifitas penagihan 
pemakaian air, juga sebagai langkah 
antisipatif di masa pandemi Covid ini. Kita 
belajar banyak saat awal pandemi Covid, 
dimana petugas baca meter tidak dapat 
melalukan tugasnya dan volume tagihan 
hanya diperkirakan berdasarkan tagihan 
rata-rata 3 bulan sebelumnya. Peningkatan 
volume pemakaian air bersih di saat Covid 
terakumulasi secara riil saat petugas dapat 
membaca kembali meter air di bulan 

sesudahnya. Secara adminstrasi kemudian diselesaikan 
dengan mekanisme cicil semampunya pelanggan terhadap 
akumulasi pemakaian air yang terjadi (dibuktikan dengan 
foto status angka meter pelanggan).

Tarsisius Wintoro, seorang pelanggan Tirta Moedal 
memberikan apresiasi kepada jajaran direksi karena masih 
nguwongke pelanggan.

“Tempat saya tidak mengalir seminggu. Saya telepon ke 
nomor pengaduan. Diterima oleh operator yang masih 
manusia, bukan robot dan lain waktu melakukan komplain 
lewat nomor WhatsApp PDAM Tirta Moedal dan juga 
dijawab operator atau manusia. Ini artinya PDAM Tirta 
Moedal masih nguwongke pelanggannya. Dan, ketika sehari 
berikutnya air belum mengalir, saya dikirim satu tangki air 
bersih, gratis. Terima kasih telah memberi pelayanan yang 
prima kepada kami,”kata Wintoro.

Yudi membenarkan, direksi menempatkan petugas untuk 
memantau semua saluran/ channel pengaduan PDAM, 
termasuk medsos PDAM dan juga Walikota untuk dapat 
langsung meresponnya. Kecuali pelanggan itu DM Pak Wali, 
namun biasanya DM itu juga dikirim ke direksi PDAM.

“Kami harus memverifikasi setiap pengaduan di wall kami 
dan Pak Wali. Begitu valid, maka kami segera mengirim 
petugas ke pelanggan yang mengadu. Sesungguhnya, kami 
juga menjadi hafal akun-akun mana yang masuk kategori 
hoax atau sekadar meramaikan jagad medsos.” (Ali)
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Kepala Manyung Bu Fat

Kelezatan dalam 
Sensasi Pedas

Bagi penggemar kuliner yang suka masakan 
pedas, menu yang satu ini perlu, eh bukan 
hanya perlu, tetapi harus dicoba. Inilah 

mangut kepala manyung Bu Fat. Satu porsi 
kepala diguyur dengan kuah santan, ditaburi 
banyak cabe di atasnya. Dan, nikmatilah 
kelezatan manyung di antara sensasi rasa 
pedas. 

Lupakan sendok garpu. Pakailah tangan untuk 
menikmatinya. Biasanya hidangan bagian 
kepala, banyak daging yang tersembunyi di 
balik tulang-tulang sehingga lebih afdol jika 
makan langsung dengan tangan.

Lebih mudah dan nikmat untuk mengorek 
daging manyung di sela sela kepala manyung 
yang besar itu. Lebih mudah pula menyesep 
serpihan tulang untuk menjangkau dagingnya. 
Benar benar lezzaat...

Ikan manyung ini dipilih karena gurih, apalagi dimasak 
dengan bumbu-bumbu bawang putih, brambang 
(bawang merah), cabe rawit besar, cabe hijau, salam, 
laos, pake santen dan kemiri.

Menurut Teguh Sutrisno, salah seorang pemilik Warung 
Kepala Manyung Bu Fat, resep masakan ini dibuat oleh 
ibunya, almarhumah Bu Fatimah. Bu Fat ini sejak tahun 
1969 sudah usaha warung makan. “Waktu itu menu 
kepala manyung belum ada, masih nasi rames,” tutur 
Teguh.

Di tahun 1990-an mulai masak sayur mangut, dengan 
berbagai ikan seperti ikan pe, daging manyung, dan 
belut. Di akhir tahun 1990 mulai menyajikan mangut 
kepala manyung. 

Pada tahun 2009, olahan kepala manyungnya berhasil 
menjadi juara pertama pada  Lomba Kuliner Khas 
Semarang. Sejak saat itu, banyak media yang meliput 
sehingga kepopuleran masakan ini pun meningkat 
drastis. Bahkan di tahun 2019 kepala manyung Bu Fat 
meraih juara pada Lomba Kuliner Tingkat Nasional.
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Yang terakhir, keponakan Teguh yang bernama Banik Yohandani 
mewakili keluarga diundang ke Istana dan presentasi soal 
mangut kepala mayung ini. “Barangkali akan dimasukkan 
sebagai salah satu dalam Menu Nusantara, yang biasanya 
dipakai untuk menjamu tamu-tamu negara,” kata Teguh.

Sepeninggal Bu Fat pada tahun 1999, warung kemudian 
diteruskan oleh ketujuh anaknya. Puteri puteri Bu Fat nomor 
empat dan lima sudah sejak kecil ikut berbelanja dan memasak, 
sehingga tahu betul resepnya.

Warung yang awalnya hanya di Jalan Ariloka, Krobokan, 
Semarang kemudian berkembang menjadi beberapa cabang. 
Warung Kepala Manyung Bu Fat yang berlokasi di Jalan Ariloka 
mudah dijangkau bahkan  bagi konsumen yang dari luar kota.

Apalagi kawasan itu sekarang termasuk jalur ke arah Bandara 
Ahmad Yani. Dari jembatan Banjir Kanal, ke arah utara masuk 
Jalan Madukoro. Setelah PO Bus Sindoro Satriamas, ada jalan 
belok kiri, sekitar 300 meter sebelah kanan sudah sampai.

Cabang di Semarang di Jalan Sukun Raya, Banyumanik dan 
juga di Bandara Ahmad Yani. Selain itu, mereka membuka satu 
cabangnya di Cempaka Putih, Jakarta. Dan satu lagi cabang di 
Surabaya. 

“Namun selama pandemi, cabang di bandara, Jakarta, dan 
Surabaya terpaksa tutup sementara,” kata Teguh. Diakuinya, 
selama pandemi penjualan turun sekitar 50 persen. Padahal 
biasanya sehari bisa terjual satu kuintal. Ini sekitar 100 porsi 
atau standar satu kg per kepala.

Food Story

Teguh Sutrisno

Menurut Teguh, harga kepala manyung 
bervariasi berdasarkan besar kecilnya. 
Antara Rp 85 ribu hingga Rp 100 ribu. Satu 
porsi kepala manyung sedang dihargai Rp 
100 ribu. Mahal ? Tidak juga, karena porsi 
itu bisa dimakan bersama tiga atau empat 
orang. Jadi harga menjadi relatif.

Di warung makan ini ikan manyung didapat 
dari perairan Indramayu, Lamongan, 
dan Juwana. Lalu ikan diasap di sentra 
pengasapan ikan Demak, untuk kemudian 
diolah dengan bumbu ala bu Fat.

Kelezatan kepala manyung Bu Fat 
mengundang banyak orang mencoba, dan 
akhirnya balik lagi menjadi pelanggan. 
Kepala manyung berhasil memikat para 
selebriti dan pejabat.

Terbukti dari jajaran puluhan foto yang 
terpampang di dinding warung ini. Mulai dari 
pejabat pemerintahan Semarang, provinsi 

maupun pusat, penyanyi, dan artis nasional bergantian 
mengunjungi warung kepala manyung Bu Fat.

Teguh menuturkan, ketika Presiden SBY menjabat dan 
kunjungan kerja ke Jateng disajikan kepala manyung ini. 
Ternyata SBY cocok. “Sehingga setiap ada rumah tangga istana 
ke Semarang selalu bawa kepala manyung. Sampai empat 
kali,” katanya.

Tjahjo Kumolo (Menteri PAN-RB), tambah Teguh, pernah 
membawakan Bu Megawati kepala manyung. “Tadinya nanya 
ini apa? Tetapi setelah mencoba ternyata suka. Sampai 
sekarang sudah tiga kali Pak Tjahjo pesan. Katanya Bu Puan 
Maharani juga suka,” ucap Teguh.

Selain mangut, ada berbagai macam hidangan lainnya sebagai 
pelengkap, mulai sayuran, goreng-gorengan, botok, hingga 
lalapan. Bagi yang tidak suka pedas juga ada banyak pilihan, 
seperti tumis cumi, telur ikan, sayur jipang tahu dan lainnya. 
(bp)
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Bahan :

1 bungkus Mie Kering
5 buah Bakso Sapi
1 genggam Sawi
1 buah Tomat
2 butir Telur Ayam
2 sdm Kecap manis
Gula dan air secukupnya
Minyak untuk menumis

Bahan yang dihaluskan:

5 buah Bawang Putih
2 butir Kemiri
1 sdm Merica
Garam secukupnya

Bahan taburan :

Tomat
Bawang merah goreng
Cabe rawit

Cara Masak :

Rebus mie sampai matang lalu tiriskan
Panaskan wajan/penggorengan beri sedikit 
minyak, masukkan telur ayam masak 
hingga telur matang
Masukkan bumbu halus, masak dengan api 
kecil agar tidak cepat gosong.
Masukkan sayuran dan bakso, beri air. 
Biarkan mendidih
Masukkan mie, gula dan kecap. Masak 
dengan api besar
Cek rasa dan mie siap dihidangkan. ***

MIE 
GODHOG 

RUMAHAN
Resep @nisa_anindyajati
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Simpel saja keinginan Chris Dharmawan 
saat memutuskan untuk membeli Rumah 
Gambiran. Kolektor itu membayangkan 

‘’menjadi’’ Siek Kiem Tan yang sedang duduk di 
kursi goyang, menikmati sore hari di beranda 
depan sambil memikirkan berapa keuntungan 
yang akan diperoleh setelah panen tembakau.

Sejarah Rumah Gambiran itu tentu tidak lepas 
dari nama Siek Hwie Soe (1799-1864) yang pada 
akhir abad ke-19 datang ke Parakan. Karena 
sukses dalam berbisnis gambir dan tembakau, 
waktu itu keluarga Siek menjadi salah satu 
keluarga terkaya di Parakan. Nama Siek tercatat 
sebagai penyumbang tanah wakaf dan donatur 
untuk pendirian Kelenteng Hok Tek Tong di 
Parakan (1852).

Bisnis Siek Hwie Soe semakin maju setelah dia 
mendatangkan Siek Tiauw Kie, keponakannya 
dari Hokkian, Tiongkok. Siek Hwie Soe 
meninggal pada tahun 1864.

Siek Tiauw Kie memiliki tiga anak, yakni yang 
sulung Siek Kiem Tan, dan adik-adiknya adalah 
Siek Oen Swie dan Siek Kiem Ing. Mereka bertiga 
ini yang meneruskan bisnis ayahnya. 

Bisnis semakin moncer baik di kalangan pribumi 
maupun kaum kolonial Belanda. Siek Kiem Tan 
kemudian tinggal di Rumah Gambiran Parakan.

Sejak Siek Kiem Tan meninggal tahun 1935, 
rumah di Jalan Gambiran Parakan Temanggung 
tersebut sudah beberapa kali berpindah 
tangan. Pada tahun 1955, Tjioe Ban Sioe 
membelinya seharga Rp 50.000, setara dengan 

Siek Kiem Tan
Cara Chris Dharmawan "menjadi’" ’ 
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1 kg emas. Pada tahun 1981, pindah ke tangan Nyoo 
Gee Liang dengan harga Rp 55 juta (setara 7 kg emas). 
Terakhir pada tahun 2017 dibeli oleh Chris Dharmawan.

Sebenarnya rumah itu sempat terbengkelai sebelum 
diberi Chris. Itu terlihat dari sebagian dinding rumah 
yang penuh lumut, terkelupas di sana sini, dan banyak 
bagian yang tidak utuh lagi. Namun Chris menilai dari 
sisi bahan dan teknik penggarapannya, rumah itu 
bagus sekali.

Sesuai dengan motivasi awal saat membeli, bagi Chris 
memiliki rumah ini adalah bagian dari kepuasannya 
sebagai kolektor. Tahun 2017, setelah proses konservasi 
selesai, mulailah dia memilih dan menata benda-
benda koleksinya di rumah itu.

Chris membayangkan bagaimana dirinya 
dapat menampilkan rumah dalam 
kondisi semirip mungkin dengan kondisi 
saat dulu masih dihuni Siek Kiem Tan 
dan keluarganya, sungguh memberi 
keasyikan tersendiri.

Berkat dirawat dengan baik, kesan seram 
memasuki sebuah rumah atau bangunan 
tua tidak ada sama sekali. Sebuah partisi 
kayu menghadap ke pintu utama yang 
berfungsi sebagai pembatas antara ruang 
depan yang bersifat publik dan ruang di 
belakangnya yang bersifat privat.  

Seperti rumah Tionghoa pada umumnya, 
ada altar pemujaan tepat di tengah-tengah 
bangunan depan. Di samping kiri dan 
kanannya ada kamar yang diperuntukkan 
para tetamu yang menginap. 

Ini bisa dimaklumi karena di Parakan 
waktu itu belum ada penginapan atau 
hotel. Selain itu, dalam pandangan etnis 
Tionghoa, perbuatan tuan rumah memberi 

tumpangan untuk menginap para tetamunya 
adalah perbuatan mulia.  

Ternyata Rumah Gambiran terdiri atas dua 
bangunan utama. Bangunan depan bergaya 
arstitektur Tionghoa dan bagian belakang 
bergaya Indische (Belanda/Eropa). Kedua 
bagian rumah itu punya makna yang berbeda 
namun menyatu. (Ali)
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Gal Gadot, siapa yang kini tak mengenalnya? 
Perannya sebagai wanita super Wonder 
Woman mengantarnya sebagai aktris 

dunia yang masyur. Meski demikian nama besar 
ternyata tak mengubahnya. Gal tetap saja rendah 
hati, menjalani hidup biasa saja. 

Yang juga tak berubah adalah kebiasaannya 
yang gampang tertawa lepas. Dalam beberapa 
tayangan behind the scene, Gal terlihat sering 
tak bisa menahan tawa. Baik ketika salah ucap 
dialog, keliru beradegan, atau kalau lawan main 
melucu di sela akting.

Wajah cantik dan mata indahnya langsung 
berbinar berbarengan dengan tawa lepasnya. 
Memang itu menjadikan pengambilan gambar 
menjadi berulang-ulang. Namun sepertinya 
lawan main dan juga sutradara Patty Jenkins tak 
keberatan dengan hal itu.

Keterkenalan juga tak mengubah wanita kelahiran 
Israel pada 30 April 1985  itu untuk menjadi 
penyuka sepeda motor. Ia memiliki beberapa 
sepeda motor yang sesekali ia kendarai di waktu 
luang. Salah satu koleksi motor yang disukainya 
adalah Ducati Monster-S2R produksi tahun 2006.

Jauh sebelum Wonder Woman, Gal Gadot 
membuka jalan ke panggung pertunjukan 
dengan meraih gelar Miss Israel pada 2004. Gelar 
ini memudahkan jalan menuju karier modeling.

Selama dua tahun ia juga mengikuti wajib militer 
di Israel, dan mengikuti latihan ilmu bela diri dan 

menembak. Pengalaman militernya itulah yang 
di kemudian hari membuatnya mampu berakting 
bagus tanpa bantuan pemeran pengganti di 
film Fast & Furious 6 dan 7.

Di awal kariernya di Hollywood sebenarnya Gal 
sempat melakukan  casting  sebagai gadis Bond 
di film Quantum of Solace, namun gagal dan 
digantikan oleh Olga Kurylenko.

Mengenai perannya sebagai sosok superhero yang 
mendunia, Gal ingin  Wonder Woman  menjadi 
salah satu panutan bagi para wanita. Menurutnya, 
karakter  Wonder Woman  mengajarkan tentang 
pentingnya tampil kuat, aktif, sekaligus penuh 
cinta serta kebaikan. “Kepercayaan diri serta 
keberanian yang dimiliki oleh Wonder Woman 
adalah hal yang baik untuk dijadikan panutan bagi 
wanita modern,” ujarnya. 

Saat ini film Wonder Woman  1984  menjadi salah 
satu film yang sangat dinantikan. Banyak fans 
yang sudah tidak sabar menunggu, bagaimana 
kelanjutan cerita Diana Prince setelah film Wonder 
Woman (2017).

Film  Wonder Woman  1984  akan menampilkan 
kehidupan Diana puluhan tahun setelah apa 
yang terjadi di film pertamanya.  Di film baru 
ini, Diana akan menghadapi karakter baru,  Max 
Lord dan The Cheetah. Dalam trailer film Wonder 
Woman 1984 juga terlihat kembalinya Steve Trevor 
(Chris Pine), pria yang dicintai Diana saat masa 
Perang Dunia I. (bp)

Stage

Si Wonder Woman yang Suka Tertawa
Gal GadotGal Gadot
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