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DARI KUBIKAL REDAKSI
“Banyak membaca banyak ilmu, banyak tidur banyak mimpi”
Majalah Gronesia, sebagai salah satu sarana dalam
menumbuhkembangkan budaya menulis dan membaca kini telah hadir
kembali dalam edisinya yang ketiga. Edisi yang lahir di penghujung
kepengurusan PPIG periode 2016-2017 ini layaknya sebuah mini album
yang menjadi catatan perjalanan seluruh kegiatan PPIG periode 20162017. Seluruh pemikiran dan bermacam ekspresi yang tertangkap jelas
baik dalam bentuk tulisan maupun jepretan kamera menjadi inti dari
Majalah Gronesia edisi tiga ini. Setahun kepengurusan berjalan membuat
edisi kali ini lebih kaya, lebih mendalam, dan lebih beragam. Bahkan,
seorang penulis yang telah menelurkan novelnya pun turut menyumbang
tulisannya yang membuat edisi kali ini lebih istimewa. Rasanya tidak
berlebihan jika di masa depan Majalah Gronesia ini pun dapat melahirkan
penulis-penulis berbakat yang memberikan manfaat bagi orang banyak.
Layaknya di ujung perjalanan, kami menyadari Majalah Gronesia belum
mampu menyingkap bakat-bakat dan pemikiran brilian yang tersembunyi
dari seluruh warga Groningen. Semoga langkah kecil yang dibangun
dengan terbitnya edisi ketiga ini dapat menjadi pondasi kuat untuk
menumbuhkan budaya menulis dan membaca di Groningen.
Kami menyadari sepenuhnya, Majalah Gronesia edisi ketiga ini tidaklah
sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi
kemajuan majalah tercinta ini.
Akhir kata, mari senantiasa menumbuhkan budaya menulis dan
membaca, karena tanpanya, jendela ilmu itu tidak akan pernah terbuka.
Maka,
Bacalah, lalu baca, terus baca, baca sekali lagi, lalu tulislah, terus menulis,
dan menulislah!
Salam Gronesia!
Redaksi Gronesia
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SELAYANG PANDANG PPI
GRONINGEN 2016-2017
Amak Muhamad Yaqoub
Ketua BPH PPI Groningen 2016/2017

Salam perhimpunan!
Orang bijak berkata, satusatunya yang pasti di alam semesta
adalah ketidakpastian. Demikian
juga dengan lingkungan organisasi
yang dihadapi Perhimpunan
Pelajar Indonesia di Groningen
(PPI Groningen). Zaman berganti,
tantangan terus berevolusi. Satusatunya cara agar selalu terdepan
dalam gelombang ketidakpastian
adalah menjadikan inovasi sebagai
napas pergerakan.
Sejak didirikan pada
1998, berbagai inovasi telah
diperkenalkan oleh para
pendahulu. Beberapa masih
relevan sehingga tetap kita
pertahankan. Misalnya dua
kegiatan ikonik PPI Groningen,
yaitu kompetisi olahraga pelajar
Indonesia terbesar di daratan
Eropa (Groenscup) dan festival
seni budaya Indonesian Day. Meski

6

Gronesia Edisi 3

2017

demikian, bukan berarti tidak ada
inovasi yang bisa kita lakukan.
Misalkan pada kegiatan
Indonesian Day. Tahun ini adalah
pertama kalinya kita melibatkan
Pemerintah Kota di Indonesia
(Kota Sawahlunto) untuk secara
langsung berinteraksi dengan publik
Groningen. Mereka kita undang
untuk memperkenalkan potensi
pariwisatanya. Bagi mayoritas
orang, termasuk saya sendiri,
potensi pariwisata Sawahlunto
adalah sebuah permata yang
tersembunyi (hidden gems). Oleh
karenanya, kita patut bangga
karena telah menjadi bagian
kecil dari usaha pemerintah
Indonesia untuk memasukkan
Kota Sawahlunto ke dalam daftar
heritage site UNESCO.
Inovasi lain pada rangkaian
Indonesian Day adalah pelibatan
komunitas mahasiwa asing yang

ada di Groningen dalam sesi acara
siang. Kita berterima kasih kepada
asosiasi pelajar China, Vietnam, dan
Turki, atas kesediaan mereka tampil
di panggung kita. Saya melihatnya
sebagai sebuah langkah positif
untuk meningkatkan kerjasama
sesama organisasi pelajar di
Groningen.
Inovasi juga telah kita lakukan
dalam hal kajian strategis. Tahun
ini adalah pertama kalinya PPI
Groningen menghasilkan telaah
kebijakan berbentuk policy review.
Di bawah komando Divisi Kajian
Strategis dan Ilmiah, PPI Groningen
menyampaikan beberapa
rekomendasi kepada pemerintah
Indonesia tentang peningkatan
kualitas pendidikan tinggi serta
peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan.
Rekomendasi kebijakan ini
merupakan sebuah titik kulminasi
dari puluhan diskusi publik serta
serangkaian triangulasi data dan
narasumber yang telah kita lakukan

bersama. Kita berterima kasih
kepada para narasumber yang
telah berkenan menjadi parter
berfikir tim Kajian Strategis dan
Ilmiah, antara lain Prof. Dr. Nurdin
Abdullah (Bupati Bantaeng), Prof.
Dr. Wasir Talib (Ketua Dewan Riset
Daerah Sulawesi Selatan), Prof.
Dr. Akhmaloka (Rektor Universitas
Pertamina, mantan Rektor Institut
Teknologi Bandung), dan Prof. Dr.
dr. Hartono (Guru Besar Fakultas
Kedokteran Universitas Negeri
Sebelas Maret).
Kita juga menyadari bahwa
salah satu kunci inovasi adalah
kolaborasi. Hal ini juga dilakukan
PPI Groningen bersama-sama
PPI Belanda, PPI Enschede
dan PPI Rotterdam dalam
penyelenggaraan Indonesian
Intellectual Forum in Netherland
(IIFN). Kami harapkan platform
kolaborasi seperti ini akan selalu
ditingkatkan pada masa-masa yang
akan datang. Selain meningkatkan
impact, kolaborasi juga sangat
sesuai dengan semangat gotong-

Foto oleh: Candra R. Priyambada
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Foto oleh: Masyitha Ambarwati

royong sebagaimana diamanatkan
oleh para pendahulu bangsa.
Dalam hal pelayanan
anggota, beberapa inovasi telah
dilakukan oleh PPI Groningen
masa bakti 2016/2017. Satu di
antaranya adalah pembentukan
Bidang Layanan Konseling dan
Psikologi. Bidang ini diinisiasi untuk
mencapai salah satu misi organisasi,
yaitu membantu pencapaian
keberhasilan studi para anggota.
Meskipun baru dilahirkan pada
pengurusan tahun ini, Bidang
Layanan Konseling dan Psikologi
secara sigap menjalankan
perannya. Modul Stress Manajemen
yang berisi tips-tips untuk
mendeteksi dan menanggulangi
depresi telah mendapatkan
banyak apresiasi. Bukan hanya dari
Groningen atau Belanda, tetapi
juga dari beberapa negara lain di
Eropa dan belahan dunia lainnya.
Akhir kata, tentu kita tidak ingin
terjebak pada arogansi bahwa
inovasi yang kita lakukan akan
relevan untuk setiap jaman. Kita
juga menyadari bahwa apa yang
kita lakukan belumlah menjawab
semua kompleksitas permasalahan.
Masih banyak kekurangankekurangan kepengurusan PPI
Groningen tahun ini, yang akan
menjadi ladang inovasi bagi
pengurus-pengurus yang akan
datang. Satu hal yang kami
harapkan adalah membumikan
inovasi sebagai nafas organisasi.
Karena memang ia bukanlah titik
destinasi, tetapi lebih merupakan
mental model untuk mencapai
tujuan berkontribusi.
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DAYA SAING SUMBER DAYA
MANUSIA INDONESIA:
JALAN KITA MASIH PANJANG
Titissari Rumbogo
PhD candidate in the Department of Economic Geography, Faculty of Spatial Sciences,
University of Groningen. Her research field interest is economic geography, banking,
financial behaviour and financial inclusion

Melemahnya daya saing
Indonesia yang turun pada
peringkat 41 dari total 138
negara, merujuk pada Global
Competitiveness Index 2016-2017,
tidak serta merta memojokkan
Indonesia dalam posisi kalah
dan bersalah. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan ketimpangan
pendapatan memang menjadi
tantangan banyak perekonomian
negara di dunia saat ini dan
berlatar belakang pada
multi-faktor. Bagi yang awam
dengan indeks tersebut, Global
Competitiveness Index merupakan
laporan landscape daya saing dari
138 perekonomian negara di dunia
yang dirilis setiap tahun dengan
mengukur indeks komposit dari
12 pilar yang menjadi pertama,
faktor kunci pembangunan
ekonomi (institusi, infrastruktur,
kondisi makroekonomi, kesehatan
dan pendidikan dasar); kedua,
aktor kunci efisiensi pembangunan
(teknologi dan pendidikan tinggi,

efisiensi pasar barang dan tenaga
kerja, pembangunan sektor
keuangan, market size); dan ketiga,
faktor kunci inovasi (kemudahan
berbisnis dan inovasi). Tiga peringkat
teratas dunia masih diduduki oleh
Switzerland (1), Singapore (2), dan
Amerika Serikat (3). Penurunan
serupa juga diikuti oleh beberapa
negara di ASEAN, seperti Malaysia
(25), Thailand (34), Filipina (57).
Indonesia dinilai mengalami
perbaikan dalam market size (10),
kondisi makroekonomi (30), inovasi
(31), dan pembangunan sektor
keuangan (42). Namun, ruang
perbaikan diharapkan pada titik-titik
lemah seperti pilar kesehatan dan
pendidikan dasar (peringkat 100,
dan turun 20 peringkat dari Global
Competitiveness Index 2015-2016),
pilar kesiapan teknologi (91).
Sudah menjadi wacana umum
bahwa determinan daya saing
negara adalah bersifat multidimensi dan multi-aktor. Namun
dari berbagai pendekatan
Gronesia Edisi 3

2017

9

pembangunan daya saing yang
berkembang, semuanya sepakat
bahwa knowledge adalah “harga
mati” yang tidak bisa ditawar
sebagai titik ungkit utama daya
saing negara. Produksi knowledge
tentu bukanlah proses singkat dan
“Wow-Impact” dari knowledge
tentunya tidak dapat serta merta
dinikmati secara instan apalagi
diukur dalam indikator daya saing
bangsa.
Dalam ranah teori inovasi,
konsep seperti Triple Helix (Etzkowitz,
1993; Etzkowitz, Leydesdorff, 1995;
Ranga, Etzkowitz, 2013) sudah
mengedukasi betapa pentingnya
peran konkret sinergi universitas
– industri - pemerintah dalam
pembangunan. Sebagai ilustrasi,
knowledge space universitas adalah
universitas, kluster atau kelompok
penelitian, interdisciplinary
research centres, akademisi,
enterpreneurial scientist. Sedangkan
knowledge space industri dapat
mencakup departemen Research
and Development perusahaan;
dan pemerintah adalah institusi
pemerintahan yang berkolaborasi
lembaga penelitian publik atau
laboratorium penelitian. Tidak
hanya mengandalkan inovasi
berbasis penelitian dan teknologi,
Quadruple Helix (Ywson, 2009;
Arnkil et al., 2010; Carayannis,
Campbell, 2012) memperkenalkan
kerangka baru yang lebih
mengedepankan ide inovasi
berbasis pada kebutuhan user
atau bersifat demand-driven dan
memposisikan civil society sebagai
aktor keempat. Terkait pendekatan
quadruple helix tersebut, trend
pendidikan tinggi universitas saat ini
juga menggunakan pendekatan
mempersiapkan lulusan yang
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sesuai dengan kebutuhan user di
dunia kerja (DIUS, 2008); bahkan
pendapat mengenai “education
for future job” juga sudah sejak
lama dikemukan sebagai
pendekatan yang ideal untuk
mengatasi mismatch di pasar
tenaga kerja yang berbuntut
pada pengangguran usia muda
(Sherman, 1983). Belakangan
digadang-gadang pula fenomena
Fourth Industrial Revolution (Schwab,
2016) yang mengedepankan
kolaborasi berbagai teknologi fisika,
digital, dan biologi yang memiliki
“Wow-Impact” terhadap ekonomi
dan industri. Ekonomi berbasis
inovasi dan ilmu pengetahuan
(knowledge economy) versi Triple
Helix, knowledge society versi
Quadruple Helix, atau Fourth
Industrial Revolution, semua
merupakan konsep yang sangat
ideal apabila dapat diterapkan
dengan baik, namun tentunya
tidak serta merta kita harus
mengadopsi konsep-konsep
tersebut baik secara utuh dan
kaku. Kita tengok dulu konteks
kebutuhan dan modal yang dimiliki
bangsa kita. Berapa kuantitas dan
bagaimana kualitas kapital, tenaga
kerja, dan knowledge yang kita
miliki sekarang? Berapa potensi
percepatan pertumbuhannya
dalam jangka pendek, menengah
dan panjang kedepan? Apa esensi
dari visi membangun manusia
Indonesia yang berdaya saing?
Apakabar pengangguran?
Mismatch permintaan dan
penawaran di pasar tenaga
kerja tidak hanya terjadi pada
level pendidikan dasar bahkan
juga di pendidikan tinggi yang
berimbas pada masih tingginya
angka pengangguran dan

rendahnya produktivitas tenaga
kerja di Indonesia. Pendidikan
dasar dan pendidikan tinggi masih
problematik bagi daya saing
sumber daya manusia di Indonesia.
Untuk memperoleh SDM yang
berkualitas dan memiliki daya
saing perlu didukung oleh suatu
sistem pendidikan dan pelatihan
nasional yang dikembangkan
berdasar pada kebutuhan pasar
kerja dan dinamika percepatan
perubahan yang terjadi pada
dunia usaha dan dunia industri.
Dalam transformasi sumber daya
manusia inilah selain sekolah
formal sampai jenjang tertinggi
(Perguruan Tinggi), peranan sekolah
menengah kejuruan (vocational
school) sangatlah strategis untuk
mempersiapkan tenaga kerja
yang memiliki spesifikasi keahlian
yang dibutuhkan tidak hanya
dalam pasar barang dan industri
pengolahan namun juga dalam
sektor jasa. Pada tahun 2013, jumlah
sekolah menengah kejuruan di
Indonesia adalah 10.685 sekolah
yang tersebar di 33 propinsi di
Indonesia dengan spesialisasi
bidang keahlian sesuai sektor
prioritas Indonesia. Sementara itu,
Kementerian Perindustrian juga
menaungi Unit Pendidikan dan
Balai Diklat Industri di lingkungan
Kementerian Perindustrian terdorong
untuk menyuplai pendidikan dan
pelatihan yang diperlukan oleh
tenaga kerja maupun calon tenaga
kerja sektor industri.

akan sangat premature dan untuk
merumuskan hal tersebut tanpa
berbasis empirical evidence dan
riset yang komprehensif. Namun,
kami sepakat pada beberapa
hal berikut, pertama, perbaikan
kuantitas dan kualitas angka
partisipasi sekolah pendidikan
dasar terus kita dorong. Kedua,
peran pendidikan tinggi, riset, dan
inovasi teknologi adalah mutlak
sebagai motor utama daya saing
negara sehingga dibutuhkan
mekanisme yang lebih baku
terkait peneliti, penelitian, dan
pemanfaatan penelitian. Ketiga,
integrasi pendidikan tinggi, riset
dan inovasi teknologi ke dalam
operasionalisasi pembangunan
di sektor riil industri adalah mutlak.
Keempat, pendekatan demanddriven untuk mengetahui kebutuhan
user menjadi semakin penting
dicermati sebagai respon terhadap
problem mismatch antara output
pendidikan tinggi universitas dan
pasar tenaga kerja, dan mismatch
antara output inovasi teknologi
dengan kebutuhan industri di
tanah air. Kelima, pendidikan
tinggi, inovasi riset dan teknologi
membutuhkan learning curve
yang tidak pendek untuk dapat
menghasilkan“meaningful wowimpact” terhadap pembangunan.
Sumber foto: http://linkedin.com/ pulse/
urbanization-contradiction-space-urbandevelopment-mohamad-burhanudin

Artikel pendek ini tidak akan
menyimpulkan secara “sapu jagat”
tentang apa dan bagaimana
kebijakan terbaik yang harus
diambil oleh pemerintah Indonesia
untuk memacu peringkat daya
saing bangsa, karena tentunya
Gronesia Edisi 3
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Foto oleh: Ferris

LIPUTAN KHUSUS GROENSCUSP 2017
Meilinda Sari Yayusman
MA Student in European Integration
(International Relations)

Dalam rangka mempererat
silahturahmi, rasa kebersamaan,
persahabatan, dan persaudaraan,
Perhimpunan Pelajar Indonesia di
Groningen menyelenggarakan
kembali kompetisi olahraga
Groenscup yang diselenggarakan
untuk keenam belas kalinya.
Event Groenscup XVI pada 29-30
April 2017 ini telah dilaksanakan
sejak tahun 2001 dengan animo
masyarakat Indonesia di Eropa
yang cukup tinggi setiap tahunnya.
Kompetisi olahraga
diharapkan dapat menjadi
ajang dalam mempersatukan
seluruh komunitas, khususnya
komunitas pelajar Indonesia di
Belanda dan di seluruh Eropa.
Penyelenggaraan Groenscup XVI
tahun ini mengundang hampir
seluruh perhimpunan pelajar
Indonesia di Eropa dan berhasil
mengumpulkan 17 komunitas di
Eropa dengan 15 diantaranya
adalah komunitas pelajar Indonesia
di Belanda, Prancis, dan Jerman
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serta 2 diantaranya adalah AlIkhlas Amsterdam dan KBRI Den
Haag. Tahun ini terdapat 9 cabang
olahraga yang dipertandingkan,
yakni: catur, capsa, panco, FIFA,
futsal, voli, basket, tenis meja, dan
bulu tangkis.
Kegiatan yang diketuai oleh
Raihan Markatin, mahasiswa
jurusan Chemical Engineering,
University of Groningen berhasil
menarik antusiasme dari peserta,
pendukung, panitia, dan warga
Indonesia di Belanda yang ramai
memenuhi ACLO Sportcentrum,
Groningen, tempat acara
berlangsung. Selain kegiatan
olahraga dengan tema Ksatria,
Groenscup XVI juga turut dilengkapi
dengan bazaar makanan bercita
rasa khas Indonesia yang menjadi
salah satu daya tarik peserta dan
pendukung yang hadir. Bazaar
makanan yang diisi oleh berbagai
stand ini ramai dikunjungi pembeli.
Menariknya, dalam Groenscup
XVI ini diadakan pula pertandingan

ekshibisi bulu tangkis antara Duta
Besar Republik Indonesia untuk
Kerajaan Belanda, I Gusti Agung
Wesaka Puja, dengan pemenang
ganda semi-pro dari PPI Enschede,
Belanda. KBRI Den Haag yang
meraih banyak kemenangan
di beberapa cabang olahraga
seperti catur, tenis meja, voli,
dan bulu tangkis menjadikannya
sebagai Juara Umum Groenscup
XVI. Dengan diumumkannya
seluruh pemenang dari setiap

cabang olahraga, kegiatan
Groenscup XVI ditutup secara
resmi oleh Bapak H.E. I Gusti Agung
Wesaka Puja selaku Duta Besar
Indonesia untuk Kerajaan Belanda.
Beliau menyampaikan bahwa
Groenscup XVI ini diharapkan
dapat meningkatkan sportivitas
dan mempererat kebersamaan
seluruh komunitas, khususnya pelajar
Indonesia yang ada di Belanda dan
Eropa.

Foto oleh: Meilin

Berikut adalah daftar pemenang
dalam Groenscup XVI:
Catur
Juara I Deni W (KBRI Den Haag)
Capsa
Juara I Fandi S (PPI Groningen)
Panco
Juara Putra >75kg Ali S.
(PPI Groningen)
Juara Putra <75kg Ade S. (PPI Delft)
Juara Putri Hasya G. (PPI Amsterdam)

Futsal
Juara I PPI Dessau
Juara II PPI Prancis
Voli
Juara I AIA
Juara II KBRI Den Haag
Basket
Juara I PPI Bonn
Juara II PPI Den Haag

FIFA
Juara I Fahmi A. (PPI Groningen)
Gronesia Edisi 3
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Tenis Meja
Ganda
Juara I Norman S. & Arif S.
(KBRI Den Haag)
Juara II Ariz N. & Setya P.
(KBRI Den Haag)
Tunggal
Juara I Arif S. (KBRI Den Haag)
Juara II Munir (KBRI Den Haag)
Bulu tangkis
Semi-Pro Ganda
Juara I Azra & Prayitno (AIA)
Juara II M. Roby & Aris (AIA)
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Ganda Bebas
Juara I Nazrul & Sunu
(PPI Enschede)
Juara II Ivan H & Mario
(PPI Eindhoven)
Tunggal Putra
Juara I Marcel (PPI Köln)
Juara II Bustanul Arifin (PPI Groningen)
Tunggal Putri
Juara I Nur Sobari (KBRI Den Haag)
Juara II Eny Y. (AIA)
Sampai jumpa lagi di Groenscup XVII
tahun depan ya!

Foto oleh: Masyitha

Foto oleh: Masyitha

Foto oleh: Ferris

Fotografer Groenscup:
Masyitha Ambarwati, Meilinda S. Yayusman, Yusron, Ferris, Ayu
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INDONESIAN DAY 2017:
MENELUSURI ‘PERMATA’
INDONESIA DI GRONINGEN
Meilinda Sari Yayusman
MA Student in European Integration
(International Relations)

Masyitha Ambarwati
PhD Candidate Macromolecular Chemistry and New
Polymeric Materials Research Group, RuG

Perhimpunan Pelajar Indonesia
di Groningen atau PPI Groningen
kembali menyelenggarakan
Indonesian Day 2017. Dengan
mengusung tema ‘Unravel the
hidden gems,’ tahun ini, kegiatan
Indonesian Day mempertunjukan
beragam kebudayaan yang ada
di Indonesia kepada masyarakat
Groningen dan Belanda, pada
umumnya. Tema tersebut
memiliki makna tersendiri, yakni
menyampaikan pesan kepada
masyarakat luar negeri bahwa
Indonesia kaya akan budaya dan
patut untuk diperkenalkan.
Kegiatan yang diselenggarakan
pada 20 Mei 2017 ini memiliki dua
acara utama, yakni Indonesia
– International Student Cultural
Festival (I-ISFC) dan Indonesian
Dinner. Penyelenggaraan I-ISFC
terdiri dari berbagai kegiatan
yakni, pertunjutkan budaya yang
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turut mengikutsertakan pelajar
internasional di Groningen, bazaar
kuliner, dan talkshow. Selain
menampilkan tari tradisional
Indonesia, tahun ini, Indonesian
Day turut mempertunjukan dua tari
tradisional dari Perhimpunan Pelajar
China di Groningen (ACCSG) dan
Perhimpunan Pelajar Vietnam
di Groningen (VISoG). Selain tari
tradisional, presentasi menarik dari
perhimpunan mahasiswa Turki di
Groningen juga turut menambah
keberagaman acara ini. Partisipasi
pelajar internasional dalam
Indonesian Day turut meningkatkan
antusiasme para pengunjung yang
hadir. PPI Wageningen, salah satu
perhimpunan pelajar Indonesia
di kota Wageningen, juga turut
mempersembahkan penampilan
menarik berupa tari tradisional khas
Batak.

Segmen talkshow dengan
tema ‘Promoting Local Tourism
in Indonesia’ menjadi salah satu
bagian paling menarik dalam
kegiatan I-ISFC. Talkshow ini
menghadiri dua pembicara
dengan latar belakang yang
cukup berbeda. Ali Yusuf,
Walikota Sawahlunto – salah satu
kota di Provinsi Sumatera Barat,
dan Tri Effendi, mahasiswa PhD,
Department of Planning, Faculty
of Spatial Science, University of
Groningen. Dialog interaktif ini
bertujuan untuk mempromosikan
pariwisata lokal Indonesia.
Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf,
datang jauh-jauh dari Indonesia
untuk memperkenalkan kota
Sawahlunto, yang terkenal sebagai
‘The Little Dutch in Indonesia’
ke mancanegara. Melalui
presentasi ini, para pengunjung
dapat mengetahui bahwa Kota
Sawahlunto memiliki keeratan

sejarah dengan Belanda dan
menyimpan keindahan alam
serta peninggalan sejarah yang
memukau sehingga patut untuk
dikunjungi oleh turis lokal maupun
mancanegara.
Di malam hari, kegiatan
Indonesian Day dilanjutkan dengan
penyelenggaraan Indonesian
Dinner, a semi-fine dining dinner,
yang menyajikan kelezatan kuliner
khas Indonesia dan penampilan
budaya khusus dipersembahkan
oleh PPI Groningen. Beragam tari
daerah seperti Tari Lenggang Nyai,
Tari Zapin Sigam, Tari Belibis, dan Tari
Ratoh Duek dari para mahasiswa
Indonesia di Groningen sangat
memukau para tamu. Penampilan
musik dalam bentuk grup vokal dan
permainan alat musik tradisional
angklung juga menuai banyak
apresiasi. Kegiatan ini juga turut
dihadiri oleh Duta Besar Republik
Indonesia untuk Kerajaan Belanda,
Gronesia Edisi 3
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H. E. I Gusti Agung Wesaka Puja, the
President of the Board of University
of Groningen, Prof. dr. Sibrand
Poppema, dan the Representative
of Hanzehogeschool, Simon van der
Wal.
Di dalam sambutannya, Bapak
Duta Besar Republik Indonesia
mengungkapkan apresiasi
terhadap PPI Groningen yang telah
menyelenggarakan Indonesian
Day and Dinner untuk ke-tujuh
kalinya. Merujuk pada ungkapan
“berdiri di bahu raksasa”, Bapak
Duta Besar mengaharapkan agar
pelajar Indonesia khususnya di
Groningen mampu memanfaatkan
keberadaannya di Universitas
Groningen atau di Hanze untuk
semakin mengembangkan
potensinya. Sesuai dengan tema
yang diangkat pada tahun ini,
Indonesia sebagai “Zamrud
Khatulistiwa” merepresentasikan
kekayaan dan keberagaman
dalam berbagai aspek yang dimiliki
Indonesia. Selain itu, Indonesia saat
ini tengah mengembangkan “10
Bali Baru”, kegiatan Indonesian
Day and Dinner 2017 diharapkan
menjadi salah satu usaha untuk
memperkenalkan “10 Bali Baru”
kepada khalayak internasional.
Dengan penampilan budaya
dari Sabang sampai Merauke dan
penyajian kuliner khas Indonesia,
penyelenggaraan Indonesian
Day tahun ini telah berhasil
mempertunjukan kekayaan budaya
Indonesia sebagaimana sesuai
dengan tujuan dari kegiatan ini,
yakni untuk ‘mengungkap permata
tersembunyi’ atau ‘unravel the
hidden gems’.
Fotografer:
Feris, Afis, Mega B. Herlambang,
Melinda S Yayusman
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LOKUS IDE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN
MASA DEPAN MANUSIA
Mega Bagus Herlambang, ST, MT
PhD Student at University of Groningen, ALICE Research Institute,
Faculty of Science & Engineering, University of Groningen

Artificial Intelligence (AI) atau
disebut juga dengan kecerdasan
buatan, merupakan bidang
keilmuan yang terus berkembang.
Secara terminologi, AI merupakan
keilmuan yang menggabungkan
beberapa teknologi komputasi
yang terinspirasi oleh bagaimana
manusia berpikir, mengindera,
berperilaku, hingga mengambil
keputusan. Sederhananya, AI bisa
diterjemahkan sebagai teknologi
kecerdasan buatan manusia untuk
membantu aktivitas manusia.
Studi selama 100 tahun tentang
AI yang dilakukan Stanford
University1 menyatakan bahwa
AI akan terus berkembang pesat
dan merubah cara hidup manusia
sampai 2030. Dalam pidato
terbarunya (April 2017), seorang
biliuner dari China, Jack Ma,
mengatakan pentingnya AI, “30
years later, the Time Magazine

cover for the best CEO of the
year very likely will be a robot.
It remembers better than you, it
counts faster than you, and it won’t
be angry with competitors."
Produk-produk berbasis pada
teknologi AI semakin digandrungi.
Salah satu yang sedang populer
adalah mobil yang memiliki
kendali otomatis. Tidak kalah
populer lagi adalah bagaimana
sistem pembayaran otomatis
dikembangkan oleh perusahaan
besar Amazon. Melalui supermarket
Amazon Go yang akan dibuka
pada pertengahan 2017 ini
memungkinkan pembeli masuk
tanpa antri, tanpa kasir, semuanya
dilakukan secara otomatis.
Contoh aplikasi AI sederhana
yang sudah sangat familiar adalah
fasilitas auto-debit yang dilakukan
pihak Bank dalam melakukan
pembayaran. Bagi pelajar di
Gronesia Edisi 3
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Belanda yang menyewa rumah,
maka setiap bulan pihak Bank
akan otomatis menarik dana dari
rekening nasabah, sebuah cara
untuk mengganti peran seorang
Teller di Bank. Sangat jarang
melihat Teller berdiri menyambut
nasabah di Belanda, karena hampir
semua sistem informasi mereka
sudah terotomatisasi (aplikasi AI di
perbankan).
Aplikasi AI yang juga sangat
membantu manusia dalam
berkomunikasi adalah alat
penerjemah real-time yang disebut
dengan Babel Fish. Kita hanya
perlu memasang alat ini di telinga,
maka kita bisa melakukan travelling

ke negara pun yang kita mau.
Dengan alat ini kita bisa langsung
memahami apa yang orang lain
ucapkan kepada kita, meskipun kita
tidak memahami bahasa mereka.
Jika AI memiliki banyak manfaat
dalam kehidupan manusia,
apakah ia juga membawa
ancaman? Jawaban adalah “Iya”.
AI merupakan kecerdasan yang
dimodelkan dari manusia. Maka
secara teoritis AI pun bisa meniru
semua perilaku manusia, dan lebih
jauhnya ia bisa menggantikan
manusia secara keseluruhan.
Aplikasi AI di perbankan sudah
mampu mengurangi tenaga kerja
frontliner di perbankan. Aplikasi AI

di manufaktur seperti robot-robot
otomatis, juga sudah mampu
mengurangi jumlah tenaga kerja.
Aplikasi retail otomatis yang
dikembangkan Amazon jelas
mengurangi jumlah pekerja, bahkan
bisa beroperasi tanpa pekerja
sama sekali. Maka bukannya
tidak mungkin jika di masa depan
AI benar-benar bisa membuat

lapangan pekerjaan semakin sulit.
Ancaman yang dibawa
oleh teknologi AI sudah banyak
dibicarakan oleh para pakar di
bidangnya. Para periset dunia juga
sudah memahami akan hal ini.
Pemilik bisnis juga mengetahui AI
seperti dua sisi mata uang, di satu
sisi bisa mengefisienkan usahanya,
di sisi lain bisa mengurangi
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kemampuan ia membantu banyak
orang untuk bisa ia berdayakan.
Pengaruh AI terhadap hukum dan
publik juga merupakan tantangan.
Bagaimana kebijakan dan undangundang harus dibuat untuk mengatur
sistem transportasi otomatis (mobil
self-driving), drones, pengurangan
jumlah pekerja karena robot, dan
semacamnya agar semuanya menjadi
teratur dan memberikan banyak
manfaat di bidang sosial, ekonomi, dan
budaya.
Beberapa peneliti di bidang ini
sepakat bahwa pengembangan AI
lebih fokus kepada berbagai hal yang
memang tidak bisa dilakukan manusia.
Di bidang manufaktur produksi mobil
misalnya, proses pengelasan dan
pengecetan mustahil dilakukan manusia
karena berbahaya bagi keselamatan
dan kesehatan, oleh karenanya
digantikan oleh mesin dan robot.
Selain memenuhi unsur K3, juga efisien
dalam hal waktu dan produktivitas.
Pengembangan AI yang seperti inilah
yang harus dan selalu didorong untuk
terus dilakukan.
Indonesia sebagai bangsa
besar yang terus berkembang perlu
menyadari peranan AI di masa
depan. Perkembangan teknologi di
negeri kita memang terlambat, tapi
Indonesia tidak kekurangan SDM yang
berkualitas. Hubungan yang baik
antara dunia riset, pendidikan, ekonomi
dan industri harus terus didorong agar
semakin memberikan manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat.
sumber gambar 1 : http://www.autoexpress.
co.uk/tesla/model-s/93288/tesla-autopilotself-driving-car-tech-tested-in-the-uk
sumber gambar 2: http://nerdist.com/
amazing-translation-device-babel-fishhitchhikers-guide-to-the-galaxy/
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HITS

SERBA SERBI PELAYANAN
PELANGGAN DI BELANDA
Diani Mardisar
Master International Business and Management, Hanze Univeristy
of Applied Science

‘’Toko online ataupun toko
fisik menerapkan kebijakan yang
hampir sama di Belanda, bisa
mengembalikan barang mulai 14
s.d 28 hari, risiko untuk penjual atau
keuntungan bagi pembeli?”
Saat menuliskan tulisan ini, saya
kembali teringat kejadian hampir
satu tahun yang lalu ketika pertama
kali saya sampai di Belanda. Saat
itu saya tiba di Groningen hanya
dengan satu koper kecil karena
koper besar saya belum ditemukan.
Bagian International Desk di kampus
saya membeli tiket tujuan JakartaAmsterdam dengan menggunakan
Maskapai Malaysia Airlines (MAS)
tetapi untuk tujuan Kuala Lumpur,
ditulis pada booking ticket tersebut
dengan Note: “Operated by KLM’’
Saat di Jakarta saya sudah
berkali-kali bertanya petugas
MAS tentang bagasi apakah saya
harus pindahkan sendiri atau akan
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dipindahkan langsung oleh petugas
bandara. Jawaban petugas
MAS yang tidak tegas, membuat
saya mulai ragu. Keraguan saya
bertambah ketika petugas check
in tidak bisa melakukan konfirmasi
check-in penerbangan saya dari KL
ke AMS, hanya bisa konfirmasi untuk
penerbangan Jakarta-KL.
Saya berpikir, bagaimana
mungkin petugas bandara di
Kuala Lumpur International Airport
(KLIA) memindahkan bagasi saya
ke pesawat tujuan Amsterdam,
sementara yang terkonfirmasi
hanya tujuan Jakarta-Kuala
Lumpur. Ketika transit di KLIA, saya
juga bertanya kepada pihak
MAS tentang bagasi ini. Jawaban
mereka akan dipindahkan otomatis.
Saya masih belum yakin, maka
sayapun bertanya lagi ke pihak KLM
bahkan tepat sesat sebelum naik
pesawat. Jawaban yang diberikan

pun yang sama bahwa akan
dipindahkan langsung! Dikarenakan
pihak KLM sendiri yang memberikan
kepastian, saya menjadi lebih yakin,
mengingat reputasi maskapai ini
memang jauh lebih baik.
Namun apa yang terjadi
ternyata sesuai dengan prediksi
saya, koper besar saya tidak
ditemukan. Saya komplain kepada
pihak maskapai KLM dan mereka
berjanji akan menyelesaikan
masalah ini dalam satu minggu,
Jika lebih dari satu minggu maka
saya akan menerima klaim asuransi.
Tapi yang saya inginkan adalah
koper saya kembali, bukan klaim
asuransi walaupun jumlahnya yang
menggiurkan. Kira kira hari ke-4
(empat) setelah laporan kehilangan
bagasi, kurir pun datang membawa
koper saya. Case Closed!
Pengalaman tersebut adalah
kali pertama saya bersentuhan
langsung dalam konteks “customer
service’’ di Belanda. Menurut saya,
komplain saat itu tidak begitu rumit.
Saya cukup datang ke petugas
bandara, lalu mereka memberikan
nomor order tracking komplain
yang digunakan jika menelpon
ke call center untuk menanyakan
follow-upnya. Saat menelpon ke
call center pun cukup efektif, saya
sebutkan nomor order tracking dan
si petugas bisa menginformasikan
posisi koper saya waktu itu. Bahkan
untuk urusan klaim asuransi tidak
begitu sulit dan juga tidak dipersulit
selama klaim yang disebutkan
termasuk dalam polis asuransi.
Pengalaman berikutnya yang
cukup berkesan bagi saya adalah
ketika melakukan pembelian laptop
secara online yang kemudian saya
putuskan untuk saya kembalikan.
Uang akan kembalikan 100 persen
dengan alasan apapun! Tidak mesti

karena ada perangkat yang rusak.
Saya mengembalikannya hanya
karena berubah pikiran, ternyata
ukuran laptop tersebut tidak sesuai
dengan kebutuhan saya, bukan
karena ada perangkat yang rusak.
Anehnya, di Indonesia, justru
di beberapa pertokoan sering
ditemukan tulisan yang dipajang
di depan kasir adalah “barang
yang sudah dibeli, tidak bisa
dikembalikan”. Di beberapa
supermarket besar kebijakan after
sales ini tidak pernah dipublikasikan
kepada pelanggan secara jelas.
Kalaupun semisal kita melakukan
salah pembelian, supermarket
tersebut bersedia menerima retur
untuk jangka waktu maximal 3 atau
4 hari. Itupun dengan kebijakan
yang sedikit memberatkan
pelanggan, misal hanya bisa diganti
dengan barang yang sama, tidak
boleh ada pengambalian uang
kalau pelanggan ingin mengganti
dengan spesifikasi yang lebih
rendah tetapi lucunya kalau diganti
dengan harga barang yang lebih
tinggi malah dibolehkan. Apalagi
kalau barang dikembalikan setelah
14 hari sampai 28 hari setelah
pembelian bahkan meminta
pengembalian uang seperti
halnya di Belanda, sudah barang
tentu penjual di Indonesia akan
keberatan.
Hal lain yang membuat saya
sangat kagum dengan pelayanan
pelanggan disini adalah ketika
saya berlangganan OV-Fiets pada
Oktober tahun 2016 untuk waktu 1
tahun (sampai September 2017).
Besar biaya langganan tahunan
lebih kurang sebesar 10 Euro,
sebagai syarat untuk bisa meminjam
sepeda di stasiun selain melakukan
pembayaran lebih kurang 3,5 euro
setiap melakukan peminjaman
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selama 24 jam pemakaian.
Pada tahun 2017, kebijakan
biaya langganan ini dihapuskan
oleh NS (perusahaan kereta api
belanda), sehingga tidak ada lagi
biaya tahunan 10 Euro pertahun.
Menariknya, saat saya cek rekening
ada uang masuk sebesar 7 Euro dari
perusahaan kereta api Belanda.
Ternyata uang tersebut restitusi
kelebihan biaya berlangganan
untuk Januari 2017 s.d sep 2017
karena biaya berlangganan
tersebut dihapuskan. Kelebihan
uang tersebut dikembalikan tanpa
melalui proses pengajuan klaim dan
jumlah pengembaliannya diberikan
secara adil.
Karena saya pernah bekerja di
bagian yang berkaitan dengan
komplain pelanggan, tentu kejadian
ini benar-benar sangat berkesan
bagi saya. Saya pernah mengurus
komplain kelebihan tagihan
pelanggan, agar kelebihan tagihan
bisa dikembalikan. Prosedurnya bisa
dibilang rumit, seperti pelanggan
tersebut harus mengisi form
pengajuan, melampirkan identitas
dan bukti pembayaran terakhir dan
hanya boleh maximal tagihan dari
3 bulan yang lalu. Jika pelanggan
tersebut kehilangan bukti bayar,
maka harapan untuk mengajukan
klaim pun hilang. Tidak hanya
sampai disitu, pengembalian harus
menunggu waktu paling cepat
satu minggu dan pelanggan sendiri
yang harus mengambil uang
tersebut ke kantor pelayanan.
Tidak ada istilah transfer rekening,
sekalipun pelanggan tersebut
melakukan pembayaran melalui
bank transfer.
Kebijakan Purna Jual,
Keuntungan Bagi Pembeli atau
Resiko Bagi Penjual?
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Kondisi ini memang tidak bisa di
bandingkan aple to aple dengan
Indonesia, salah satunya dalam
kemapanan teknologi, kultur dan
regulasi dari pemerintah. Bisa
dibayangkan, jika semua toko
retail di Indonesia diwajibkan
untuk memberikan after sales
service dimana pelanggan bebas
melakukan retur dan refund dalam
waktu 28 hari, tentu akan membuat
pengusaha toko retail merasa
banyak dirugikan. Ditambah
dengan tipikal pelanggan di
Indonesia yang mungkin sebagian
ada yang “super creative”. Waktu
28 hari pengembalian tersebut, bisa
saja digunakan untuk keuntungan
jangka pendek yang merugikan
penjual.
Namun jika dilihat lebih luas,
adanya kebijakan purna jual seperti
di Belanda, tidak semata-semata
dianggap risiko bagi penjual
bahkan bisa mendorong pelanggan
untuk membuat keputusan membeli
secara cepat, paling tidak secara
psikologis. Sebagai pembeli yang
saya rasakan adalah ‘’ Sekalipun
saya salah membeli, toh nanti bisa
dikembalikan”’. Walaupun pada
kenyataannya untuk melakukan
pengembalian tidak semua penjual
bersedia dan memiliki batas waktu
tertentu.
Yang perlu dicatat adalah
penjual tidak perlu merasa antipati
jika pembeli mengeluh atas barang
atau jasa yang diberikan. Sering
kita temui, senyum penjual kepada
pembeli tidak lagi seramah saat
melakukan pembelian pertama
kali. Keluhanan dari pelanggan
paska pembelian adalah input
yang paling berharga bagi
perusahaan. Kemampuan
perusahaan mengelola keluhan
dari pelanggan seperti tidak reaktif,

tetap menghargai pelanggan,
memberikan jaminan justru bisa
menjadi acuan untuk memperbaiki
produk dan layanan. Bahkan tidak
berlebihan jika saya mengatakan
input dari pelanggan jauh lebih
berharga dari masukan konsultan
eksternal.
Sebelum mengakhiri tulisan ini,
saya ingin mengajak pembaca
mengingat-mengingat saat
membeli suatu barang 10 tahun
yang lalu. Pelanggan cendrung
‘’manut’’ dengan informasi dari
penjual. Saya ingat, ketika saya
membeli sebuah baju di kampung
halaman saya, kalau si pelanggan
menawarkan barang dengan
harga yang tinggi dia akan
menggunakan istilah “Ini barang
dari Jawa, dek’’. Entah Jawa
bagian mana yang memproduksi
saya tidak tahu. Entah itu benar
dari Pulau Jawa atau akal-akalan
pelanggan, saya tidak tahu.
Di era informasi ini, pembeli bisa
jadi lebih pintar dari penjual. Saat
calon pelanggan mendatangi toko
untuk membeli sebuah gadget, si
penjual toko mungkin hanya benarbenar tahu luar-dalam produk yang
dijual mereka dan produk sejenis
dari kompetitornya. Tapi pembeli
bisa jadi sudah membandingkan
puluhan varian produk mulai dari
spesifikasi teknis dan hingga review
unboxing yang lebih independen.
Jadi menjelaskan kepada
pelanggan ‘’bahwa produk
anda unggul dari produk yang
lain’’ bukan strategi jitu lagi untuk
membuat calon pembeli tertarik
untuk membeli. Tapi memberikan
kemudahan untuk layanan purna
jual, bahwa pelanggan tidak akan
kecewa dengan barang yang
dibeli dapat dibuktikan dengan
mudahnya melakukan return

barang dan pengembalian uang
(jaminan tersebut tidak hanya
lip service), justru memberikan
dorongan yang kuat bagi
pelanggan untuk membuat
keputusan dalam membeli.
Kualitas produk dan layanan
adalah hal yang paling signifikan
dalam memengaruhi keputusan
pelanggan untuk melakukan
pembelian (Buyer Decision). Namun
yang perlu dicatat, produk bisa
diduplikasi oleh kompetitor tapi
layanan kepada pelanggan yang
sifatnya intagible (tidak berwujud)
sangat sulit untuk diduplikasi.
Sekalipun dua perusahaan memiliki
aliran bisnis proses yang sama untuk
skema pelayanan pelanggan, tapi
feel atau dalam ilmu marketing
dikenal dengan istilah Customer
Journey yang didapatkan
pelanggan tidak akan pernah
sama.
sumber gambar 1 : http://www.
telegraph.co.uk/technology/
connecting-britain/shop-online/
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PROFESIONALITAS ETOS KERJA
DI BELANDA
Yosi Ayu Aulia
Food Technologist dan Halal Auditor di lembaga sertifikasi Halal
Correct®

Sebelum saya ke Belanda, saat
masih belajar sejarah di bangku SD,
saya penasaran kenapa Indonesia
bisa terjajah sekian lama. Saat itu
saya berpikir, mungkin ada etos
kerja yang lebih efektif terdapat
pada bangsa ini. Setelah saya
mendapatkan kesempatan untuk
bekerja di negara tanah rendah
ini, barulah saya mengerti. Mereka
memiliki etos kerja yang lebih positif
dan efektif. Berikut ini beberapa
nilai yang berkesan selama saya
menjadi profesional di sini. Semoga
bermanfaat.
Membuat janji dan Tepat waktu
Tak perlu dipertanyakan lagi,
Belanda adalah salah satu negara
yang menjunjung tinggi ketepatan
waktu. Terlebih lagi, negara ini
memiliki budaya membuat janji
(afspraak maken) yang sangat
ketat. Budaya ini meliputi hampir
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seluruh aspek kehidupan. Mulai
dari keseharian sampai kehidupan
profesional.
Di kehidupan profesional,
membuat janji erat kaitannya
dengan ketepatan waktu. Saat
membuat janji, sangat diharapkan
kita telah memperhitungkan waktu
perjalanan termasuk macet,
mempersiapkan diri dan sarana
transportasi yang menunjang. Oleh
karena itu, kemungkinan untuk
terlambat bisa diperkecil. Hal-hal
yang biasanya dimaklumi untuk
keterlambatan adalah jadwal
kereta yang berubah, ban pecah,
atau kecelakaan di jalan. Selain
itu, keterlambatan sekecil apapun
(misalnya 5-10 menit) pun sebaiknya
tetap disampaikan via telepon.
Oleh karena itu, sarana komunikasi
juga perlu dipersiapkan saat kita
akan memenuhi janji dengan
seseorang di Belanda.

Tepat waktu juga erat kaitannya
dengan janji mengenai pemenuhan
tenggat. Jika kita berjanji akan
memberikan informasi, jawaban,
atau kepastian kepada kolega atau
klien, berikan waktu yang realistis
dan terukur untuk bisa dipenuhi.
Misalnya, jawaban tentang suatu
persoalan akan diberikan pada hari
Kamis siang atau mempersilakan
klien untuk menelpon dalam 10
menit lagi. Hal itu untuk menghindari
waktu yang terbuang dan
tergantung percuma. Intinya,
jangan php-in klien, karena itu tidak
sopan.
Sebaliknya, jika kita sebagai
pihak yang ditanyakan perihal
waktu luang, berikan rentang waktu
yang jelas. Orang Belanda terbiasa
menggunakan hitungan pekan.
Misalnya, klien A bersedia menerima
kunjungan di pekan ke-15 hari
Rabu dan Kamis atau pekan ke-17
hari Senin. Hal itu mempermudah
kedua belah pihak untuk bisa
menyesuaikan waktu dalam
membuat janji.
Membuat janji dan tepat waktu
adalah sikap positif yang perlu
diadaptasi. Budaya ini sangat
menjunjung tinggi kehidupan privasi
orang lain sekaligus menunjukkan
bahwa kita adalah manusia
yang bermartabat. Lebih parah
lagi, orang Belanda bisa saja
lho menolak tamu yang datang
jika tidak ada janji sebelumnya.
Wajar saja, karena mereka sangat
menghargai keseimbangan
pembagian waktu baik untuk
urusan sosial, profesional, atau
pribadi.

Terbuka antar kolega, tapi
terhindar dari Kepo berlebihan
Ketika saya menjalani interview,
saya ditanyakan latar belakang
dan kondisi pribadi saya oleh
dewan direksi. Bukan untuk menilik
berlebihan, tapi mereka ingin
memastikan saya memiliki jam
kerja yang tepat. Tidak berlebihan
namun juga tidak kurang. Kira-kira
begini dialognya.
Bos 1: “Dengan kondisi kamu
yang memiliki anak kecil, menurut
kamu jam kerja yang ideal seperti
apa?”
Saya: “Yang pasti bukan full
time. Bisa 3 hari seminggu, atau
setiap hari tapi hanya sampai
siang.”
Bos 1: “Oke, lalu bagaimana
kamu bisa mengatur ritme pindahan
rumah dengan pekerjaan?”
Bos 2 : “Saya punya alternatif,
kamu bisa kerja 1 hari seminggu
selama kamu belum dapat rumah.
Dan saya kasih waktu 1 bulan
untuk pindahan. Kalau kamu
membutuhkan dukungan dan
bantuan teknis, sampaikan pada
kami. Kami sangat terbuka untuk
itu.”
***
Dialog di atas menggambarkan
bahwa mereka sangat menghargai
kondisi privasi antar kolega, namun
bertujuan untuk saling mendukung.
Prinsipnya, kehidupan pribadi dan
profesional harus saling mendukung.
Selebihnya, saya bisa minta
keringanan untuk sampai kantor
pukul 11 pagi jika anak saya sakit
atau minta digeser hari kerja jika
ada kejadian mendadak. Intinya
kami bertanggung jawab atas
urusan pribadi, dan kantor sangat
mendukung work life balance.
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Egaliter, Mandiri dan Berpikir
Kritis
Suatu kali saya pernah ngobrol
ringan dengan seorang kawan
lama. Ia sedang bekerja sebagai
seorang arsitek junior di sebuat
start up jasa arsitektur interior. Ia
bercerita bahwa meskipun bertitel
junior, ia tetap bertanggung jawab
terhadap sebuah proyek secara
mandiri. Hal yang sama juga terjadi
pada saya saat menjadi pemimpin
auditor saat melakukan investigasi
ke klien. Saya bertanggung
jawab mulai dari menyiapkan
dokumen, membuat janji,
sampai menyelesaikan masalah
yang ditemui. Artinya, proses ini
memberikan kesempatan kami
untuk menjadi pemimpin terhadap
proyek yang dipegang. Itulah letak
kaderisasi untuk menjadi profesional
yang mandiri, berpikir kritis, dan
mampu memecahkan masalah.
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Berbeda dengan iklim junior
dan kaderisasi yang cenderung
mengandung arogansi senior, di
sini senior justru bertanggung jawab
mengembangkan potensi junior.
Setiap melakukan kesalahan, senior
berhak marah memang. Tapi ia
berkewajiban menuntun kembali
juniornya untuk menjalani prosedur
yang tepat. Yang menyenangkan,
iklim yang egaliter memungkinkan
junior mengoreksi kesalahan senior
tanpa ada perasaan tersakiti.
Semua untuk kebaikan profesional.
sumber gambar 1 : https://www.
thenational.ae/world/electric-bikerevolution-spinning-profits-for-dutchfirms-1.187884
sumber gambar 1 : https://www.
iamexpat.nl/career/working-in-thenetherlands/information-internationalcompanies

MATA LENSA

Spring Beauty
Deka Prismawan
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Refleksi Diri
Pandji Triadyaksa
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BUNGA RAMPAI

BERHAJI DARI BELANDA,
MENGAPA TIDAK?
Monika Oktora

Keuntungan memilki izin tinggal
di Belanda, meskipun hanya
sementara, tentunya adalah bisa
travelling ke hampir seluruh negara
di Eropa tanpa visa. Hal inilah
yang dimanfaatkan oleh para
pelajar perantau di tanah Belanda.
Rasanya banyak negara di Eropa
yang ingin didatangi. Namun, di
luar keuntungan tersebut, ternyata
ada sebuah maslahat besar yang
bisa dimanfaatkan selama tinggal
di Belanda. Ada sebuah tempat
kultus yang paling utama untuk
dikunjungi. Jika sudah sanggup,
hal itu menjadi wajib. Mulai dari
kesanggupan materi, jasmani,
maupun rohani. Jika pun sudah
merasa sanggup, masih perlu izin
Allah untuk menggenapkannya.
Ialah itu rukun iman kelima, naik haji
ke Baitullah.
-“Berangkat haji dari Belanda?
Memangnya bisa?” mungkin itu
pertanyaan yang banyak orang
lontarkan mengingat seseorang

yang berkewarganegaraan
Indonesia, tetapi berangkat haji dari
tanah kompeni.
“Paspornya mungkin sudah
ganti jadi paspor Belanda? Atau
berangkatnya menggunakan jalan
pintas tertentu?” pertanyaan lebih
lanjut yang terdengar.
Mungkin pertanyaanpertanyaan tersebut wajar adanya,
mengingat kasus pemberangkatan
jemaah haji Indonesia secara ilegal
dari Filipina di tahun 2016 lalu.
Sekian ratus jemaah haji tersebut
dijanjikan untuk berangkat ke tanah
suci pada tahun tersebut oleh
sebuah agen. Rencananya mereka
berangkat dengan menggunakan
kuota haji Filipina, tentu dengan
paspor dan dokumen palsu
yang diatur sebuah sindikat tak
bertanggungjawab tersebut.
Lalu bagaimana mungkin orang
Indonesia bisa melaksanakan haji
dari Belanda? Apalagi dengan
iming-iming yang sama dengan
kasus di atas. Bahkan hanya
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mendaftar tiga bulan sebelumnya
pun masih bisa berangkat haji di
tahun yang sama.

berangkat haji Agustus 2017, verblijf
harus masih berlaku sampai Agustus
2018.

Residence Permit/Verblijf
Syarat utama untuk bisa
berangkat haji dari Belanda
(atau dari negara Eropa lainnya)
adalah memiliki paspor dan
residence permit atau izin tinggal
(semacam KTP). Di Belanda KTP ini
disebut verblijf. Paspor manapun
tidak masalah, termasuk paspor
Indonesia. Verblijf ini menunjukkan
bahwa seseorang merupakan
penduduk resmi di Belanda. Tentu
verblijf ini harus masih dalam
masa berlaku ketika kita hendak
mengajukan visa haji.
Untuk mengajukan visa haji,
verblijf harus masih berlaku minimal
6 bulan sampai setahun saat kita
berangkat haji. Jadi misalkan ingin

Kok Tidak Mengantri?
“Lalu hanya mendaftar tiga
bulan sebelum haji kok bisa
berangkat? serius nih?” Memang
itulah keuntungannya berangkat
haji dari negara-negara dengan
penduduk Islam yang minoritas.
Tidak ada antrian sama sekali,
bahkan kuotanya kurang terpenuhi.
Jadi Pemerintah Arab Saudi
merumuskan proporsionalitas dalam
penerapan kuota jemaah haji untuk
tiap negara, yaitu sepermil atau
seperseribu dari total popoulasi
penduduk.
Sejak tahun 2013, kuota tiap
negara dikurangi 20% karena
adanya perluasan wilayah Masjidil
Haram. Belanda memang bukan
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muslim-majority countries. Jika
dihitung rata untuk tiap negara,
maka Belanda yang memiliki 17
juta penduduk, kuota hajinya
adalah 17.000 (dipotong 20%
menjadi 13.600). Yang berangkat
haji dari Belanda? Tidak banyak,
Ministry van Hadj di Belanda hanya
mengeluarkan sekitar 5.000 visa
untuk haji setiap tahunnya . Tidak
heran, hampir separuh penduduk
Belanda tidak beragama dan 20%
lainnya beragama Katolik.
Mencari Biro/Agen Haji di
Belanda
Kalau di Indonesia sih biro dan
agen haji bertebaran di manamana. Tinggal memilih yang paling
terpercaya lalu semua urusan akan
diatur oleh mereka. Lalu pemerintah
tentu memiliki andil besar dalam
pengaturan pemberangkatan

jemaah haji. Kita hanya tinggal
duduk manis dan mengikuti manasik
haji. Lalu di Belanda bagaimana?
Memang ada biro haji?
Jadi begini, di Belanda dan
negara-negara lain dengan yang
penduduk muslimnya sedikit,
pemerintah tidak ikut andil dalam
mengurusi haji warga negaranya.
Semuanya dilakukan oleh biro-biro
yang terverfikasi secara resmi oleh
pemerintah Saudi Arabia. Biro-biro
ini mendapat jatah kuota untuk
haji, dari situlah mereka melakukan
penjaringan calon jemaah haji. Di
Belanda, sejak 2012, ada sekitar 16
biro yang memiliki izin tersebut .
Tapi pasti repot jika kita yang
tidak fasih berbahasa Belanda
ini harus mendaftar melalui biro
Belanda tersebut. Semua urusan,
administrasi, manasik (kalau
ada), dan pengaturan fasilitas
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selama di tanah suci pasti akan
menggunakan bahasa Belanda.
Tentu saja wajar, sebab jemaahnya
mayoritas adalah orang Belanda
atau orang keturunan Maroko dan
Turki yang sudah lama bermukim
di Belanda. Ada sebuah Biro Turki
bernama Milli Gorus yang sudah
cukup terkenal. Biro ini lumayan
besar, tidak hanya ada di Belanda,
tapi juga ada di negara Eropa
lainnya. Menurut pengalaman salah
seorang rekan Groningen yang
pernah menunaikan ibadah haji
dengan biro ini, selama rangkaian
haji semuanya dipandu dalam
bahasa Arab, bahasa Turki, ataupun
Belanda. Wah, tentu akan sangat
nyaman jika ada biro haji Indonesia
yang ada di Belanda.
Ternyata ada sebuah organisasi
muslim Indonesia di Amsterdam
bernama Euromuslim yang
mengurusi pemberangkatan haji,
khusus untuk orang Indonesia.
Namun, organisasi ini sebenarnya
bukanlah biro haji. Selayaknya
organisasi muslim, kegiatan mereka
pada umumnya adalah sebagai
wadah untuk saling membantu
dalam berislam. Aktivitas utama
dari Euromuslim ini lebih pada
menyediakan pendidikan Islam
bagi komunitas orang Indonesia di
Belanda, khususnya Amsterdam.
Kegiatannya seperti pengajian
anak, pengajian untuk orang
dewasa, belajar bahasa arab,
kajian, dan lain-lain. Tapi untuk
urusan pemberangkatan haji
orang Indonesia yang tinggal di
Belanda ini, Euromuslim bekerja
sama dengan biro besar terverifikasi
tersebut, biasanya biro Turki
atau Maroko. Jadi Euromuslim
‘mendapat jatah’ kuota dari
biro rekanannya ini. Biro rekanan
inilah yang mengurus keseluruhan
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keperluan dalam rangkaian
haji, mulai dari aplikasi visa, tiket
pesawat, hotel di Madinah dan
Mekah, transportasi berupa bus
selama di sana, konsumsi, dan lainlain.
Biaya dan Fasilitas
Keuntungan berangkat haji
yang dikoordinir oleh Euromuslim
salah satunya adalah fasilitas
manasik haji selama seminggu sekali
selama 1,5 bulan sampai sebelum
keberangkatan. Tidak semua biro
haji yang ada di Belanda maupun
Eropa memberikan fasilitas manasik
haji lho. Tidak seperti di Indonesia
yang bahkan sebulan sebelum
keberangkatan, jemaah haji malah
sudah harus menginap di asrama
haji. Belum lagi kendala bahasa,
jika biro haji yang dipilih tidak
menggunakan pengantar bahasa
Inggris. Jadi harus bersiap-siap
saja banyak belajar sendiri dan
membaca mengenai ibadah haji
dari sana-sini.
Untuk biaya, pundi-pundi
euro yang harus dikeluarkan oleh
seorang jemaah haji berkisar 4.200
sampai 4.500€ atau setara dengan
65-70 juta rupiah. Tapi tidak usah
terlalu berharap mendapatkan
banyak fasilitas berupa barang
yang sering didapatkan para
jemaah haji di Indonesia, seperti
kain ihram, baju muslim kembaran
untuk rombongan, tas sandang
kembaran, mukena kembaran,
buku-buku doa, koper, maupun
goodie bag haji ala di Indonesia.
Sebagian besar barang harus kita
sendiri yang menyiapkan.
Walaupun begitu, biaya 65-70
juta untuk bisa berangkat haji dari
Belanda sudah lebih dari cukup.
Mengingat tidak perlu menunggu
antrian lagi. Ditambah fasilitas hotel

yang didapatkan selama di Mekah
dan Madinah pun tak jauh dengan
fasilitas yang didapatkan jemaah
haji Indonesia yang berangkat
dengan ONH plus plus. Biasanya
jemaah haji ONH plus plus ini harus
merogoh kocek hampir 200 juta
rupiah jika ingin berangkat haji di
tahun itu juga dengan fasilitas hotel
yang nyaman.
Durasi Haji
Nah ini juga penting. Berbeda
dengan jemaah haji reguler
Indonesia yang menghabiskan
waktu sekitar 40 hari untuk semua
rangkaian ibadah (biasanya
delapan hari di Madinah dan sekitar
satu bulan di Mekah), jemaah
haji dari Eropa termasuk Belanda,
hanya diberikan jatah tiga minggu,
dengan rincian kurang lebih seperti
ini: lima hari di Madinah, lalu dua
hari di Mekah untuk persiapan
umroh dan istirahat. Setelahnya
lima hari utama di Arafah-MinaMuzdalifah sebagai puncak prosesi
haji. Kemudian sembilan hari
sisanya adalah saat-saat ibadah
di Mekah-Masjidil Haram. Jemaah
haji bisa melakukan ibadah lainnya
setelah haji, seperti tawaf, itikaf,
atau bahkan ada yang melakukan
umrah lagi. Terakhir sebelum
pulang, ibadah di Masjidil Haram
ditutup dengan tawaf wada.
Semuanya padat, ringkas, dan
menguras fisik, terutama di lima hari
puncak haji. Namun dengan waktu
tiga minggu tersebut semuanya bisa
lebih efektif dan efisien.

kewajiban, jika memang telah
datang kesempatan itu, meski saat
kita sedang merantau di Belanda,
ambillah, segerakanlah.
Meskipun tidak ada bayangan
awalnya, Insya Allah jika diniatkan
semuanya akan dimudahkan.
Meskipun jalan di depan terasa sulit,
Insya Allah jika diikhtiarkan Allah
akan membuka jalan. Karena tidak
ada sesuatu pun yang mustahil
di sisi Allah, tugas manusia hanya
berdoa, berikhtiar, dan bertawakal,
semoga Allah ridho.
Labaik Allahumma Labaaik,
labaaik Laa Syarika Laka Labaaik
Inal Hamda Wan Ni’mata Laka Wal
Mulka La Syarikalah….
Aku memenuhi panggilanMu ya
Allah, aku memenuhi panggilanMu.
Aku memenuhi panggilanMu, tiada
sekutu bagiMu, aku memenuhi
panggilanMu. Sesungguhnya pujian
dan nikmat adalah milikMu begitu
juga kerajaan tiada sekutu bagiMu

Sumber foto: Dokumentasi Pribadi

Penutup
Semoga penjelasan singkat ini
cukup membantu saudara-saudara
muslim yang hendak berniat haji
dari Belanda ataupun dari Eropa.
Bagaimanapun haji adalah sebuah
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CATATAN RAMADHAN 1438 H:

INDAHNYA PUASA DI TANAH RANTAU
M. Nazmuddin
Ketua De Gromiest 2016-2017

Banyak cerita beredar di lini
masa tentang tantangan menjalani
ibadah puasa Ramadhan di Eropa
tahun ini yang bertepatan dengan
puncak musim panas, tak terkecuali
bagi kami yang bermukim di
Groningen. Tentu yang paling
kentara adalah durasi puasa yang
panjangnya mencapai 18.5 jam.
Kami harus sudah bangun untuk
makan sahur sebelum subuh jam
03.30 dan masih harus terjaga
setidaknya hingga pukul 22.00
untuk berbuka dan shalat maghrib,
lalu dilanjutkan dengan shalat
isya dan tarawih yang biasanya
selesai larut malam. Itu baru soal
ritual, belum lagi bagi kita yang
seorang mahasiswa, kegiatan
perkuliahan tidak ada perubahan
apapun seperti apa yang dulu
dirasakan di tanah air. Boleh
dikatakan lebih intense bahkan.
Jadwal eksperimen di laboratorium,
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deadline tesis, beberapa ujian,
juga tetap berjalan seperti biasa.
Tantangan lain? Bagi para lelaki,
tantangan menjaga pandangan
dari yang mengurangi pahala
puasa jauh lebih besar di tengah
cuaca yang rata-rata sekitar 25
derajat celcius apalagi kalau
matahari sedang cerah-cerahnya.
Segala tantangan ini rasanya akan
sulit dihadapi sendiri. Perlu adanya
komunitas yang menjaga dan saling
menguatkan untuk menghidupkan
suasana Ramadhan di tengah
masyarakat Belanda yang agnostik.
Beruntunglah komunitas warga
dan pelajar muslim Indonesia di
Groningen memiliki deGromiest.
De Groningen’s Indonesian
muslim society (deGromiest) ini
menjadi wadah untuk memfasilitasi
warga muslim Indonesia di
Groningen untuk menghidupkan
Ramadhan. Para warga berinisiatif

dan bahu-membahu mengadakan
berbagai macam kegiatan
keagamaan. Ada bapak-bapak
yang menggiatkan pelaksanaan
shalat Jumat dengan khutbah
berbahasa Indonesia misalnya.
Shalat Jumat bersama komunitas
Indonesia di Groningen rutin
dilaksanakan setiap dua pekan
dan aktif hingga hari ini. Teknis
pelaksanaan dikerjakan bersamasama, mulai dari menyewa tempat,
menyiapkan shaf-shaf shalat
dan sound system, mu’adzin,
dan mengisi khutbah, semuanya
dilakukan secara bergiliran. Dari segi
pembiayaan pun selalu tertutupi
bahkan berlebih yang sumbernya
didapatkan dari celengan yang
beredar selama shalat Jumat dan
transfer infaq.
Lain lagi dengan ibu-ibu dan
keluarga yang memiliki anak.
Nilai-nilai keagamaan ditanamkan
dengan menggiatkan taman
pendidikan Al-Quran (TPA) yang
rutin dilaksanakan setiap pekan.
Dalam kegiatan ini, anak-anak
berkumpul, bermain, dan belajar
mengaji dengan ustadzah-ustadzah
yang juga para ibu-ibu itu sendiri.
Tingkat kemampuan si anak
pun disesuaikan, dikelompokkan
bagi mereka yang masih belajar
membaca Al Quran tingkat dasar
dengan metode Tilawati dan
mereka yang sudah bisa membaca
Al Quran. Kegiatan dilaksanakan
bergiliran dari satu rumah ke rumah
yang lain. Makanan jajanan dan
makan siang untuk anak-anak
di hari biasa disediakan secara
sukarela. Selama Ramadhan,
anak-anak dilatih untuk berpuasa.
Kado-kado kecil disiapkan untuk
menyemangati anak-anak yang
menunaikan ibadah puasa. Semua
dijalankan secara sukarela dari

komunitas ibu-ibu TPA deGromiest.
Rasa kebersamaan berbalut
kegiatan ibadah dan belajar
agama selama bulan Ramadhan
yang lalu juga sangat terasa.
Di setiap akhir pekan, ada saja
warga yang menawarkan untuk
berbuka bersama di rumahnya.
Sambil menunggu waktu berbuka,
kegiatan menunggu waktu
berbuka yang lebih dikenal dengan
ngabuburit ini diisi dengan tadarus
Al-Quran dan belajar tafsir Al Qur’an
yang dikemas dalam acara Darling
(Tadarus Kelilling) deGromiest.
Ustadznya? Juga dari salah satu
pelajar Indonesia di Groningen.
Pada beberapa kesempatan
deGromiest juga memfasilitasi
warga yang semangat belajar
agama dengan mengundang
Ustadz dari kota tetangga seperti
Rotterdam, Bremen, dan Eindhoven.
Tentu berlangsungnya kegiatan
juga tidak lepas dari kontribusi
warga, baik dalam menyiapkan
tempat, makanan berbuka,
maupun akomodasi Ustadz yang
didatangkan dari luar kota.
Puncaknya, hari raya Idul Fitri
dirayakan bersama-sama dengan
menyelenggarakan malam
takbiran dan keesokan harinya
dengan shalat Ied berjamaah yang
dilanjutkan dengan kegiatan halal
bihalal. Lagi-lagi tingkat antusiasme
warga untuk menghadirkan
suasana lebaran jauh dari kampung
halaman sangat luar biasa. Tua
muda, bapak-bapak, ibu-ibu,
anak-anak, semua tumpah ruwah
dalam kehangatan hari raya Idul
Fitri. Semua turut urun tangan
untuk memeriahkannya. Tak lupa
kudapan-kudapan khas lebaran
yang merupakan sumbangan
warga pun turut tersaji dalam
perayaan ini.
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Ramadhan kali
ini mungkin akan
menjadi Ramadhan
yang tak akan
terlupakan bagi
mereka yang akan
meninggalkan
Groningen.
Menjalani ibadah
Ramadhan di Eropa
memang tidak
mudah, namun
tidak pula harus
dijadikan beban.
deGromiest hadir
sebagai sarana
silaturahmi dan
belajar agama bagi
komunitas Indonesia
di Groningen,
namun tentu
bukan satu-satunya
sarana. Apapun
balutan nama
komunitasnya,
yuk selalu jaga
silaturahmi dan
belajar agama.
Fotografer: Masyitha
Ambarwati
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SARAN UNTUK KARNO
M.M. Azimatun Nur

PhD student di Energy & Sustainability Research Institut, University of
Groningen omiest 2016-2017

Dari ujung barat, jauh, bayang
matahari mulai dimakan bumi. Dari
ujung sana, mimpi mimpi tiap anak
manusia dimakan realita. Terkadang
pula mimpi itu harus dikubur, dan
tak pernah diungkit lagi. Mungkin
di ujung situ, mimpi Karrno sudah
banyak yang menggunung.
Di ujung gang, Karno berjalan
sendiri, tertunduk lesu. Tampak
bayangan tubuhnya lebih tinggi dari
dirinya. Persis dengan semua mimpi
mimpi tinggi, yang tak mungkin
diraihnya.
Dia pulang dengan raut muka
masam. Hari itu dia apes, usahanya
mendapat kerja nihil. Apa yang mau
dikatakannya nanti jika bertemu
istrinya, Sumi, kedua anaknya yang
kembar, Yany, dan Dendy. Dan Si
Rizky, anaknya yang masih menyusu.
“Gimana Pak? Lancar?”.
“Gak. Gagal lagi. Ngga
ada yang mau nerima aku kerja.

Badanku terlalu kurus, orang orang
pelabuhan tidak mau menerimaku
sebagai kuli. Wajahku terlalu kasar,
aku tidak diterima menjadi pelayan
restoran. Otakku terlalu tumpul,
aku tidak bisa menjadi karyawan
toko. Aku ini ngga cerewet,
Bandar produk murahan tidak mau
menerimaku sebagai sales.”
“Lantas?”
“Lantas apa? Apa yang harus
aku kerjakan? Semua nasihatmu
sudah aku turuti, Sumi.”
“Aku tidak tahu.”
“Apa lagi aku. Aku lebih
bodoh dari kamu!”
Bayangan pembicaraan
itu pudar ketika Karno mendengar
jerit tangis Rizky, anaknya, di
dalam rumah. “Ah, ternyata aku
ngelamun.” Ucapnya singkat.
Dia menuju rumah reot berisi
dua kamar tidur, satu kakus, satu
ruang tamu, satu dapur dan sisanya
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adalah bilik dan teras depan rumah
yang terlihat kotor. Rumah reot dan
tua itu terletak 100 meter dari stasiun
kereta api. Jadi jika ada suara
kereta api lewat, tanahnya bergerak
seperti gempa, dan suara bisingnya
sudah biasa terdengar seperti angin
kentut.
Perlahan Karno membuka
pintu. Semoga saja Sumi bungkam
tidak cerewet seperti tempo hari.
Lelaki lugu itu masuk, dia terkejut.
Istrinya ternyata memang diam
sambil menggendong Rizky
yang terus menjerit minta susu.
Tidak seperti biasanya, dia tidak
menginterogasinya. Aneh.
Karno diam. Sumi diam
dengan tatapan layu. Rizky tibatiba diam setelah mulut mungilnya
menelan air tajen dari botol susu.
“Menu makan malam kali ini
ikan teri sama sambel terong.” Sumi
berucap singkat.
Mata Karno sempat mendelik,
“he!!” tidak biasanya dia komentar
begitu.
***
Malam larut, Karno
dan Sumi belum tidur. Mereka
rebahan dengan posisi saling
membelakangi. Belum ada yang
mulai bicara. Biasanya Sumi yang
mulai pembicaraan. Biasanya dia
bertanya tentang hal hal aneh, atau
mengeluh tentang hal-hal kecil.
“A-aku gagal lagi Sum.” Lirih
Kano.
“Ah, saya tidak tanya, Mas.
Saya sudah tahu. Lagi-lagi kamu
gagal, kan? Ah, saya sudah capek
Mas. Apapun pekerjaan di kota ini,
selalu tidak ada yang cocok dengan
Mas. Mulai dari tukang parkir, tukang
kebun, sopir, pedagang pasar,
sales, apa saja. Saya sudah banyak
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memberi masukan, Mas. Ujung
ujungnya gagal juga kan?”
Nah nah. Benar kan.
Sumi membeo lagi. Ah, meski
pekerjaannya itu tukang cuci. Lebih
cocoknya dia jadi tukang jamu.
Atau paling tepat ya jadi caleg
yang pintar membual di depan
pendukungnya.
“Lha harus bagaimana lagi.
Aku tidak punya keahlian apaapa…” datar nada Karno, penuh
putus asa.
Sumi membalikkan badan,
merangkul badan suaminya.
“Jangan gitu, Mas, setiap manusia
punya kelebihan dan kelemahan.
Mungkin kelebihan mas belum
terlihat. Saya percaya kok. Rejeki
kita sudah ada yang mengatur.
Yang penting kita harus banyak
berdoa, berusaha, bersyukur.”
“Ah. Kamu itu memang pinter
ngomong, Sum. Sudah bosan aku
dengar ucapan itu.” Bantah karno
agak halus.
Sudah sedari dulu, Sumi biasa
mengingatkan seperti itu. Mungkin
sepuluh kali, dua puluh kali. Ya,
semenjak Karno di-PHK dari pabrik
sepatu terbesar se Asia itu, garagara bangkrut. Tepatnya hampir
enam bulan ini, dia menghidupi
istrinya dengan sisa tabungan dan
uang tunjangan, sisa penunjang lain
yakni dari rejeki si Sumi yang bekerja
jadi tukang cuci.
***
Sudah seharian ini, Karno berada
di stasiun. Dia hanya melamun.
Tadi pagi Rizky nangis keras.
Badannya panas seperti digoreng
minyak panas. Kata tetangga,
Rizky kecil terkena step. Dia harus
cepat dibawa ke Puskesmas. Ah,
musibah memang tidak kenal ruang

dan waktu, termasuk tidak kenal
orang seperti Karno yang sedang
kesusahan.
Dia mulai bingung, bingung
karena kartu miskinnya tidak bisa lagi
menolongnya. Lantaran dia harus
membayar obatnya dengan uang
sendiri. Hanya biaya perawatan dan
suntik saja yang gratis. Sekarang
untung Rizky sudah diperbolehkan
pulang.
Tadi di Puskesmas, dia sempat
curhat sama Pak Mantri yang
katanya baik hati. Dia curahkan
semua keluh kesahnya. Tentang
kesulitannya mencari kerja. Pak
mantri hanya memberi saran,
supaya Karno mengingat ingat
masa kecilnya, dulu keahliannya
apa.
“Nah, paling itu kemampuan
kamu, No!! kamu mungkin diberi
bakat sama Tuhan. Di bidang masak
memasak. Dulu kamu sering bantu
bapak kamu jualan nasi goreng,
kan?”.
“Tapi masakan saya ngga enak
Pak mantri!! Sampai sampai tikus
yang rakus saja ngga doyan..”
Pak Mantri terbahak mendengan
keluguan karno, “Kamu tuh bisa saja,
No!! dicoba saja dulu. Kamu jualan
kecil kecilan, pake gerobak dorong
apa gimana.”
“Ya baiklah. Saya bakal
mencoba nanti. Ta-tapi, modalnya?”
“Aku bantu ya? Dua juta cukup?”
“Ya mungkin cukup, Pak Mantri.”
“Kamu cukup-cukupin tho. Paling
yang malah beli grobaknya.”
“Iya, Pak Mantri. Tapi uangnya
ngga hamil, kan?”
“Hamil? Beranak maksud
kamu? Emang kamu kira aku
rentenir? Aku ini sudah berhaji, No!
aku takut ngelakuin kayak gitu..
kamu tuh ada ada saja.”
“Iya deh, iya, Pak Haji. Saya

ucapkan terima kasih sebanyak
banyaknya deh. Semoga keluarga
Pak Mantri sehat selalu..”
“Amiiin…”
Nah, begitulah Karno mulai
mendapat satu titik terang. Tapi
tetap saja dia bingung, apa yang
harus dia jual nantinya. Berjualannya
di mana. Omsetnya seperti apa.
Dengan tundukkan wajah,
dia pulang. Dia bingung harus
bagaimana. Karno masih belum
bisa mencari masakan yang cocok
dengan keahliannya. Mulai dari
huruf A sampai Z, semua masakan
belum ada yang pas untuk dijual.
Di depan rumah, Dendy dan
Yany menodongya dengan
berani. Dengan polosnya mereka
menodongkan tangan, “Pak minta
duit..”
“Ha!!! Duit!! Buat apa?”
“Buat beli prangko Pak?”
“Prangko? Buat apa? Siapa
yang mau kamu surati? Nenek? Pak
Dhe Paiman? Pak Lek Karyo? Teman
kamu?”
Mereka menggeleng, “kami
mau ngirim undian berhadiah, Pak!!
Hadiahnya mobil lho?” Mereka
tersenyum tanpa dosa, sesekali ingus
mereka meler dari hidung seperti
angka sebelas.
“Jah!! Buang buang uang
saja!! Kalian tahu, kan? Adek kalian
sedang sakit. Dia butuh banyak
uang buat beli obat.” Karno
mencoba menjelaskan.
Dendy dan Yany langsung
berteriak-teriak menangis. Karno
kalut. Dia tahu sendiri, kedua anak
itu nakal bukan main. Kalau mereka
nangis, biasanya suaranya nyaaring,
lebih dari itu, gawatnya sambil
melempari genteng rumah dengan
batu. Tangis mereka bahkan pernah
menang dalam lomba Agustusan
tahun kemarin malah.
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“Yah yah. Sudah. Nih!! Cepet
sana beli!!” Karno merogoh uang
ribuan.
Dengan polosnya mereka
langsung merebut uang itu dan
berlari ke arah toko kelontong.
Di dalam rumah, kini Sumi
sudah bertingkah normal. Dia mulai
menginterograsi suaminya dengan
pertanyaan-pertanyaan aneh yang
tak kunjung berhenti.
“Hayo, Bapak dari mana?”
Sumi masih mengompres dahi Rizky.
“Dari stasiun.”
“Ngapain ke stasiun. Anak
di rumah ada yang sakit kok malah
main ke sana?”
“Tau dah!!”
“Ngga nyari kerja lagi?”
“Males Sum. Badanku ngga
enak hari ini.”
Bla bla bla……
Sumi mulai cerewet lagi. Nasihat
nasihatnya mulai mengalir dari
bibirnya, persisnya sungai bengawan
Solo yang mengalir sampai jauh.
“Jualan es cendol saja, Pak!!
Saya tahu cara bikinnya, kok!” Sumi
tersenyum kegirangan mendengar
cerita Karno yang mendapat
bantuan pinjaman uang Pak Mantri.
“Terus...”
“Trus gimana? Ini kan lagi
musim kemarau panjang Pak!! Pasti
dagangannya laris.”
“Owh. Bagus deh. Besok aku
bakal cari gerobak.”
“Iya, biar besok saya yang ke
pasar cari bahan bahannya. Tenang
saja Pak.”
***
Berjualan di depan sekolah
SD di siang hari, termasuk idenya
Sumi yang paling brilian. Dan itu
benar-benar dilakukan Karno. Tidak
ada yang menyangka, dagangan
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es cendol perdananya ludes.
Hari berikutnya, dagangan
bertambah laris. Hari berikutnya
bertambah laris. Kok tambah laris?
Pertama, di situ hanya Karno yang
berjualan es, apalagi es cendol.
Kedua, memang es cendol Karno ini
ada rasa khas, lebih tepatnya Sumi
memiliki resep khas turun temurun
dari keluarga besarnya di kampung
yang termasuk penggemar es
cendol sejati.
Satu bulan berlalu, Karno
dan Sumi mengevaluasi hasil kerja
selama ini. Labanya ternyata cukup
menggiurkan, hampir bisa menutupi
modal awal.
“Aku mau kerja lain. Kalo
jadi penjual cendol saja, sepertinya
ngga mapan. Kita butuh banyak
uang.”
“Mau kerja apa lagi, Pak? Kita
seharusnya bersyukur sudah dapat
kerja seperti ini.”
“Ah, kerja seperti ini terlalu
berat. Aku pengen kerja yang lebih
gampang dan dapat uang lebih
cepat. Biar kita cepat kaya, Sum?
Gimana? Kamu punya saran lain
ngga?”
“Emm, jualan nasi goreng
saja, Pak!! Di Jalan Angkasa saya
lihat tempatnya bagus, lho? Banyak
anak muda tiap malam ngumpul
di sana. Siapa tahu jualan kita laris
manis.”
Tanpa banyak kata kata,
Karno kembali menuruti ide istrinya.
Semua modal awal dia dapatkan
dari sebagian laba berjualan
cendol. Dengan bekal pengalaman
masa kecilnya yang pernah
membantu bapaknya berjualan nasi
goreng, dia nekat berjualan tiap
malam sampai Subuh. Dan ndilalah,
anak muda yang tiap malam
begadang nongkrong di situ tertarik
dengan nasi goreng yang katanya

agak tidak enak itu. Apa boleh buat,
di sana tidak ada makanan lain.
Bahkan, warung kecilnya terkenal di
telinga anak muda seantero kota,
dengan julukan nasi goreng kucing
Mas Karno.
Satu bulan berlalu,
omset penjualan itu memang
menggiurkan, modal awalnya sudah
berganda tujuh kali lipat. Seperti
keinginannya, gampang dan cepat.
Kini rumahnya sudah diperbaiki,
mereka sudah punya televisi. Karno
dan keluarganya sudah tidak minder
bergaul dengan tetangga.
Yah, karena karno ini tipe
orang yang ambisius dan tidak mau
mensyukuri nikmat, dia masih saja
berangan angan ingin mendirikan
warung permanen kecil-kecilan.
“PAK!! Saya tidak setuju!!
“Kenapa kamu ngga setuju?”
“Kita ngga punya pengalaman,
Pak? Lagipula, mendirikannya
gampang-gampang susah. Saya
tidak setuju, saya tidak rela!”
“Ah, Sumi!! Kita bisa lebih kaya
lagi, Sum!! Toh, usaha kita selama
ini ngga pernah seret? Apalagi
ni aku mumpung ditawari Abah
Ahong, suruh buka restoran di jalan
Pandawa.”
“Ya sudah. Kalau memang
begitu.” datar nada Sumi. Dia agak
bimbang mengiyakan.
“Enaknya buka masakan apa
ya?”
“ya sudah, saran saya, biar buka
masakan Jawa saja, Pak. Di jalan
situ kan rame, banyak karyawan
kantoran yang asli orang Jawa.
Apalagi saya cuma bisa masakan
Jawa.”
“Sum, Sum. Ngga salah aku
punya istri cerdas kayak kamu.”
Yah, seperti biasa, anjuran Sumi
selalu berakhir sukses. Restoran yang
menyajikan masakan gudek dan

sebangsanya itu laris manis. Kini
Karno dan Sumi sudah punya nama
di kampung dekat stasiun itu. Rumah
mereka sudah agak mewah. Bahkan
Karno sudah bisa membeli mobil,
meski butut.
Kehidupan mereka bisa dibilang
bahagia. Uang gampang mengalir
di kantong Karno. Dia hanya
bertugas mengawasi restorannya
berkembang, Sumi bekerja di dapur,
terkadang dia membuat resep
masakan anyar.
“Aku mau bikin restoran kelas
mewah, Sum. Restoran ala Prancis.
Sekarang ini kan belum ada restoran
kayak gitu di kota ini,” lirih Karno
pada suatu malam.
“APA PAK!! Bapak ngimpi lagi
ya? Bapak belum puas dengan
kehidupan kita yang sudah mapan
gini? Saya ngga setuju, Pak!”
“Ayolah, Sum. Pak Robert sudah
ngasih jalan buat kita. Katanya dia
bisa bantu kita.”
“NGGA!!” bentak Sumi dengan
wajah sangarnya.
“Pokoknya aku pengen tetap
jalan… Kira kira idea pa yang kamu
mliki Sum?”
“Saya bilang enggak, ya
enggak!! Bapak ini keras kepala.”
“Aku? Keras kepala? Aku ini justru
berpendirian kuat!! kayak Bung
Karno. Aku ngga akan berhenti,
sebelum keinginanku tercapai.”
“Ah, emang apa bedanya keras
kepala sama berpendirian teguh?
Sudahlah. Pokoknya saya diam kali
ini. Terserah bapak mau apa. Saya
sudah tak ingin membantu lagi.”
Kali ini Karno memang agak
keder. Sumi bungkam tentang
proyeknya membesarkan restoran.
Yah tidak bisa dipungkiri, memang
kesukesan Karno sebagian besar
juga kerena istrinya.
Tapi lelaki berwatak keras
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itu tetap tidak mudur. Dia mulai
mengumpulkan modal yang
ternyata sangat besar. Dia menjual
mobil, Sumi diam. Dia menjual
perhiasan emas permatanya, Sumi
bungkam. Dia menggadaikan tanah
rumah itu, baru Sumi angkat tangan.
“Pak!! Bapak ini kenapa? Kok
sampai segitunya, Bapak tega
menggadaikan tanah kita. Mau
tinggal di mana kita nanti.” Sumi
mengeluh. Terkadang penyakit
asmanya kambuh memikirkan
tingkah Karno.
“Aku butuh uang banyak, Sum.
Ya sudah kalau kamu ngga mau
tanah ini digadaikan. Aku bakal cari
hutangan.”
Beberapa waktu kemudian,
Karno menemui Pak Robert,
kenalannya dari restoran Prancis,
untuk memberikan uang modal,
sekaligus berdiskusi mengenai bisnis.
Sebagian uang itu memang berasal
dari pinjaman Pak Mantri dan Abah
Ahong.
“Baik, Pak. Saya akan usahakan.
Semua surat, tempat, termasuk
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perabotnya sudah saya tangani.
Kurang lebih satu bulan, kita suah
bisa mencari koki, termasuk para
pelayannya.”
“Wah wah!! Terimakasih banyak
Pak Robert.”
Robert yang berdandan necis itu
hanya terseyum, “seperti biasa Pak.
Bisnis is bisnis. Saya hanya meminta
nantinya dua setengah persen dari
laba bapak. Is that deal?”
“Oke dah!!” mereka berjabat
tangan. Beberapa saat kemudian,
Robert pergi membawa cek berisi
uang berharga milik Karno.
***
Sebulan berlalu, Karno
cemas. Kabar tentang keberadaan
Robert tidak ada rimbanya. Telusut
punya telusut, ternyata lelaki paru
baya itu penipu ulung. Katanya dia
sering jadi incaran polisi. Dia sering
gonta ganti nama. Katanya juga
sekarang dia lagi menikmati uang
Karno di Macau.
Karno seharian memangis.

Hanya Sumi yang merasa mampu
menenangkannya. Sumi tidak
banyak bicara. Dia hanya terus
mengingatkan, mungkin ini musibah,
atau cobaan, atau bahkan bisa saja
adzab dari Tuhan.
Sekarang Karno sudah miskin
lagi. Dia sudah tidak punya apaapa lagi. Hutang besar juga masih
menjadi momok menakutkan. Dia
berhutang jutaan rupiah kepada
Pak Mantri dan Abah Ahong.
Sampai sampai dia sering sakitsakitan memikirkan semua itu.
Karno sempat dilarikan ke
Pusksmas. Di sana dia bertemu pak
Mantri, wajahnya memerah malu.
Sempat mereka berbincang,
Karno menceritakan semua kejadian
nahasnya. Dan Pak Mantri seperti
biasa, berucap dengan penuh
bijaksana.
“No, aku cuma bisa
menyarankan, sebaiknya
kamu ikuti saran istrimu, jika dia
menyarankanmu ini itu. Dia itu
sebaik-baiknya istri bagimu. Dia itu
cerdas, ngga kayak kamu.”
Karno maggot manggut.
***
Karno pulang, kondisinya
sudah agak baikan. Dia mulai
bersemangat lagi menjalani hidup.
Mungkin dia harus berjualan es
cendol lagi guna menghidupi
keluarga. Dari miskin kembali ke
miskin. Paling tidak dia sudah
merasakan bagaimana menjadi
orang mapan.
Di rumah, Karno dikagetkan
dengan rame-rame warga yang
bergerumulan. “ada apa ini? Kok
kame-rame?”
“No!! selamat No, kamu
menang hadiah!” jerit tetangganya.
“Hadiah apa? Dari mana?

Mungkin itu salah alamat. Aku ngga
ngerasa pernah ikut undian. Sumpah
dah!!”
“Bener kok, tadi yang ngirim
sempet tanya alamat rumahmu ke
aku. Hehe, kamu dapet motor!!”
Di dalam rumah, Dendy dan
Yany cengengesan. “Pak. Kita dapet
motor, lho?!”
“He? Apa jangan-jangan
kalian yang ikut undian ini ya? Ya
Tuhan!! Dulu kalian pernah minta
uang buat beli perangko!!! Ternyata
kalian menang ya!!!” Karno menjerit
jerit.
“Kita ngga jadi kere, kita ngga
jadi kere!! Hore!”
***
Mranggen, 23 Agustus 2008
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KULINER

BLUEBERRY CHEESECAKE
Amalina G Komarudin.
PhD Candidate at Department of Molecular Microbiology, University
of Groningen

Siapa yang tidak kenal dengan
kue ini? Rasanya yang creamy
ditambah dengan topping yang
segar membuat kue ini sangat
digemari oleh banyak orang. Kita
bisa membuatnya sendiri di rumah
lho! Apalagi di Belanda bahanbahan dairy based melimpah ruah
dan mudah didapat. Yuk kita intip
resepnya!
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Bahan Crust:
- 300 gram biskuit digestive,
hancurkan hingga menjadi
butiran halus
- 5 sendok makan mentega cair
- 50 gram gula pasir
Bahan Pengisi :
- 1 kg Cream Cheese
- 200 gram gula pasir
- 1 sendok teh pasta vanilla
- Parutan kulit jeruk lemon
(optional)
- 250 gram sour cream
- 4 butir telur
- 3 sendok makan tepung terigu
- 1/2 sendok teh garam

Bahan topping blueberry:
- 150 gram buah blueberry (bisa
juga menggunakan frozen
blueberry)
- 3 sendok makan gula pasir
- 100 mL air
- 1 sendok teh tepung maizena
yang dilarutkan dengan 2 sendok
makan air
Cara membuat crust:
1)Siapkan loyang bongkar pasang
(diameter 28 cm).
2)Dalam mangkuk besar,
campurkan remahan biskuit,
mentega cair dan gula. Setelah
tercampur rata, masukkan ke
dalam loyang dan tekan-tekan
hingga adonan biskuit menjadi
padat di dasar loyang.
Cara membuat cheesecake:
1)Panaskan oven, suhu 150oC.
2)Kocok cream cheese dengan
mixer kecepatan rendah selama
1-2 menit hingga lembut,
kemudian tambahkan sour
cream, vanilla dan parutan jeruk
lemon (optional).
3)Masukkan telur satu per satu ke
dalam adonan sambil dikocok.
4)Tambahkan gula, garam dan
tepung terigu, aduk hingga
merata.
5)Tuangkan adonan ke dalam
loyang yang sudah berisi crust.
6)Panggang dengan teknik au
bain marie (wadah berisi air
panas) selama 1 jam - 1 jam

10 menit sampai permukaan
cheesecake terlihat keras
namun bagian tengahnya masih
sedikit berguncang saat loyang
digoyangkan.
7)Matikan oven, diamkan
cheesecake di dalam oven
dengan pintu yang sedikit terbuka
selama 1 jam.
8)Keluarkan cheesecake dari oven,
dinginkan di rak kawat hingga
mencapai suhu ruang kemudian
simpan cheesecake minimal 4
jam dalam kulkas. Untuk hasil
terbaik, simpan selama semalam.
Cara membuat topping blueberry:
1)Masukkan buah blueberry, gula
dan air dalam panci kemudian
masak dengan api sedang
hingga gula larut.
2)Tambahkan larutan tepung
maizena, masak hingga
mengental.
3)Matikan api, angkat dan
dinginkan.
Sajikan cheesecake dengan
menambahkan topping blueberry
di atasnya. Selamat mencoba!
Untuk resep kue yang lainnya
bisa diakses di: http://amalinaghaisani.blogspot.com
Sumber:
(http://www.laurainthekitchen.com/
recipes/cheesecake/) dengan
modifikasi)
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Bolu Kukus
Ayu Nuzulia

Bahan:
kemudian alasi dengan baking
- 3 butir telur (+ 1 kuning telur jika ingin
paper, dan olesi kembali baking
lebih lembut)
paper dengan margarin.
- 125 gram gula pasir
7) Bagi adonan dan beri pewarna
- 1 sdt TBM / SP (boleh tidak pakai)
makanan sesuai selera, aduk balik
- 125 gram tepung terigu
sampai rata. Masukkan warna
- 20 gram susu bubuk
pertama, ratakan, ketuk loyang
- 100 ml minyak sayur/minyak goreng
ke meja 3 kali, kukus selama 8
menit, kemudian tuang adonan
Cara membuat:
warna kedua, ulangi sampai
1) Ayak tepung terigu dan susu
warna terakhir. Setelah adonan
terakhir masuk, kukus selama 20
bubuk.
menit. Tunggu sampai hangat dan
2) Siapkan wadah, masukkan telur,
gula pasir, TBM/SP. Mixer hingga
bolu kukus siap dinikmati bersama
putih dan kental berjejak (kurang
secangkir teh.
lebih 10 menit). *1 menit pertama
dengan kecepatan rendah,
Catatan:
setelahnya dengan kecepatan
• Bagian pinggir loyang tidak perlu
maksimal
dioles margarin agar bolu tidak
3) Turunkan kecepatan mixer
menciut/turun saat keluar dari
hingga paling rendah. Masukkan
kukusan.
campuran tepung terigu dan
• Pastikan air dalam panci kukusan
susu bergantian dengan minyak
sudah benar-benar mendidih saat
goreng. Tuang hingga habis.
adonan dimasukkan.
4) Segera matikan mixer jika adonan • Kukus adonan dengan api sedang
sudah tercampur rata.
agar adonan mengembang rata
5) Siapkan panci kukusan. Bungkus
• Jika memiliki sisa putih telur yang
tutup panci dengan kain bersih
tidak digunakan, 3 butir telur bisa
agar tidak ada air yang jatuh
digantikan dengan 4 putih telur.
kedalam adonan saat dikukus.
• Jika menggunakan putih telur
6) Siapkan loyang 14x14cm. olesi
sebaiknya tetap menggunakan
margarin pada bagian bawahnya,
TBM/SP
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Oreo Goreng
Ayu Nuzulia

Bahan:
- 20 keping oreo, masukkan kedalam
freezer minimal 3 jam.
- 120 gram tepung terigu
- 1 sdt baking powder
- 1 sdm gula pasir (+- 10-15 gram)
- 1 butir telur
- 80 ml susu cair suhu ruang
- 2 sdm margarin (+- 25 gram),
lelehkan
Cara Membuat:
1) Siapkan wadah, campurkan
tepung terigu, baking powder,
gula pasir.
2) Masukkan telur, aduk asal
rata dengan whisk. Kemudian
tambahkan susu cair, aduk.
3) Masukkan margarin, aduk
rata sampai tidak ada yang
menggerindil.
4) Tutup wadah adonan dengan
kain bersih, biarkan selama +- 30
menit.
5) Setelah itu, masukkan oreo ke
dalam adonan.
6) Goreng dalam minyak yang
banyak (seperti deep fry) sampai
kecoklatan.
7) Angkat, tiriskan dan selamat
menikmati
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