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Perubahan bisa 
dilakukan oleh anak 
muda dan mereka 
harus melek teknologi.
Dahlan Iskan

Ada tiga kualitas 
untuk jadi good 
leader: Integrity, 

passion, intellegence.”
Sandiaga Uno
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mASA depan bangsa dimulai saat ini. Ya, pa-
ras bangsa di masa depan ditentukan oleh 
generasi masa kini. Di pundak anak muda 
saat ini, nasib bangsa 20-30 tahun ke depan 
ditumpukan. 

menjadi tugas bersama untuk mendorong 
generasi muda melangkah ke arah kebaikan, 
dengan minat, bakat, dan profesi mereka 
masing-masing. mendorong langkah bukan 
berarti mencekokkan doktrin. mengarahkan 
langkah tak lantas bersikap menyetir gene-
rasi muda. Cara-cara seperti itu akan mentah 
di kalangan generasi muda yang identik de-
ngan pikiran merdeka dan progresif.

yang dibutuhkan anak muda adalah sa-
rana berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, 
berbagi kisah jatuh-bangun, dan berbagi 
semangat. Inspirasi, pengalaman, kisah saat 
terjungkal, atau semangat saat bangkit tidak 
akan ditemui di bangku sekolah. Karena itu, 
perlu ajang untuk mendonorkan segala ke-
baikan itu dengan cara yang fun tapi serius.

Pada titik itulah Supermentor hadir mem-
bagi hal-hal yang bisa mendorong generasi 
muda ke arah yang lebih baik. Supermentor 
telah dihelat sebelas kali dengan menghadir-
kan para mentor berkelas: mulai dari bupati, 
walikota, pengusaha, menteri, jenderal lapan-
gan nan tangguh, hingga mantan presi den 
dan wakil presiden. Di ajang itu, para mentor 
berkelas membagikan segala macam inspirasi 
agar bisa membuncahkan semangat generasi 
muda untuk menatap masa depan.

Kali ini, ajang yang telah menasional itu 
hadir di surabaya. media ini hadir sebagai 
penunjang untuk mengupas apa itu Super-
mentor dan profil para mentor yang akan me-
nebar inspirasi. Kami, tim yang bekerja untuk 
menyukseskan acara ini tak berharap pamrih 
apapun selain satu asa kecil yang kelak se-
moga bisa terus membesar: dari ajang ini, 
inspirasi mengalir ke ribuan anak muda yang 
bakal menyemangati mereka untuk terus 
berbenah, bekerja keras, belajar tanpa henti, 
untuk mewujudkan republik yang kian baik 
dan memakmurkan warganya.

Selamat mengikuti Supermentor 12..!
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“Bangun Kota itu 
Bukan Fisik Saja, 
tapi Juga Warganya”

iwan suniTo

Sang Perantau 
dengan Properti 
Triliunan di Sydney

Dino PaTTi Djalal

Sebarkan Energi Positif 
melalui Supermentor

 Bibit Lokal Prestasi Dunia

supermentor adalah platform yang disediakan 
untuk memberi kesempatan bagi para tokoh ikonik 
dan berprestasi tinggi untuk membagi pengalaman 
hidup, etos kerja, dan rahasia suksesnya kepada 
publik luas, khususnya generasi muda. Platform ini 
lahir atas inisiatif Dino Patti Djalal. Dino menggelar 
supermentor untuk kali pertama pada 1 Februari 
2014 dan hingga kini telah menjadi instrumen 
pendorong gerak positif generasi muda yang telah 
dikenal oleh publik luas.

Abdullah Azwar Anas 
menjadi salah satu dari 
sedikit kepala daerah 
yang berhasil menyita 
perhatian publik dalam 
beberapa tahun terakhir. 
bupati banyuwangi 
itu mampu menyulap 
banyuwangi menjadi 
salah satu destinasi 
wisata dan investasi 
favorit. Padahal, daerah 
itu dulu hanya dikenal 
sebagai daerah transit 
dan identik dengan citra 
mistis.

Dr Dino Patti Djalal merupakan seorang diplomat 
karir. Dia dikenal sebagai Juru bicara Presiden susilo 
bambang yudhoyono, posisi yang dipegangnya 
selama 6 tahun dari oktober 2004 hingga oktober 
2010, yang membuat dia sebagai juru bicara presiden 
terlama dalam sejarah modern Indonesia.

makan nikmat tidak harus dengan masakan ala barat. 
masakan Indonesia justru lebih jago menggoyang 
lidah pencinta kuliner dalam negeri. Dengan 
kekhasan sambal uleg segar, siapapun pasti akan 
tergoda untuk mencicipinya. Apalagi menu-menu 
tersebut disajikan dengan suasana perdesaan ala 
zaman dahulu yang cukup apik.

BerBagi 
KeBaiKan
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B egitu superiornya anak 
muda hingga novelis Os-
car Wilde menyebutnya 
sebegai generasi yang 
mengetahui segalanya. 

Ten tu bukan makna denotatif yang di-
ungkapkan penulis novel terkenal The 
Picture of Dorian Gray tersebut. Ia 
menyebut anak muda demikian karena 
gene rasi ini adalah masa hidup seseorang 
di mana optimisme, keberanian dan rasa 
ingin tahu mencapai titik puncaknya.

Ini pula yang menjadi pembeda anak-
anak muda dari golongan usia lainnya. 
Tak bisa dipungkiri, generasi muda kini 
tampil sebagai pilar utama kehidupan 
bangsa dan negara. Di tangan generasi 
inilah negara kedepan akan menjadi 
seperti apa.

Menyadari pentingnya generasi muda 

bagi kehidupan masa depan berbangsa 
dan bernegara, kepedulian untuk turut 
terus menyuntikkan pengaruh positif 
menjadi tanggung jawab semua kalang-
an. Termasuk para senior yang telah 
jatuh bangun hingga meraih sukses di 
berbagai bidang kehidupan.

Dino Patti Djalal, duta besar Indone-
sia untuk Amerika Serikat periode 2010-
2013 yang juga mantan Wakil Menteri 
Luar Negeri RI, menyadari pentingnya 
sharing knowledge sebagai salah satu 
sarana dalam menumbuhkan sikap-
sikap positif dalam diri anak muda.

Pada awal 2014, pria yang aktif di per-
ge rakan anak muda Indonesia ini mengi-
nisiasi sebuah program sharing session 
yang diberi nama Supermentor. Dino 
beranggapan, cara terbaik bagi individu 
untuk menyerap ilmu adalah dengan 

mempunyai mentor. Tugas mentor bu-
kan hanya sekadar menjadi pendamping, 
pembimbing, pendidik dan pemotivator, 
tetapi yang lebih penting lagi seorang 
mentor adalah menjadi panutan.

“Banyak anak muda yang bertemu 
saya melontarkan pertanyaan berulang, 
Bagaimana saya bisa menjadi orang yang 
sukses?; Apa tips yang dapat anda berikan 
dari pengalaman Anda?; Dapatkah Anda 
menjadi mentor saya?” kata. Dino.

Ia pun sadar bahwa jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan tersebut tak 
mungkin ditemukan di buku pelajaran 
akademik dan ruang kelas. Jawaban-
jawabannya ada di sekolah kehidupan, 
dalam sharing pengalaman, dalam li-
ka-liku kehidupan. Berangkat dari hal 
itulah, Dino merasa perlu menjembatani 
pembagian pengalaman dan etos kerja 
dari tokoh yang telah berprestasi kepada 
para generasi muda. Jembatan itulah 
yang dinamakan ”Supermentor”: ketika 
tokoh berprestasi menjadi mentor bagi 
kaum muda untuk meniti jalan sukses.

The old believe everything, the middle-aged suspect everything, 
the young know everything.

- Oscar Wilde -

Menyemai Inspirasi
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SupermentOr adalah platform yang 
disediakan untuk memberi kesempatan 
bagi para tokoh ikonik dan berprestasi 
tinggi untuk membagi pengalaman hidup, 
etos kerja, dan rahasia suksesnya kepada 
publik luas, khususnya generasi muda. 
Platform ini lahir atas inisiatif Dino Patti 
Djalal. Dino menggelar Supermentor un-
tuk kali pertama pada 1 Februari 2014 
dan hingga kini telah menjadi instrumen 
pendorong gerak positif generasi muda 
yang telah dikenal oleh publik luas.

Hingga kini telah digelar 12 kali seri Su-
permentor sejak kali pertama digelar pada 
25 April 2014 di XXI Ballroom Djakarta 
Theatre, Jakarta Pusat. Berbagai tokoh 
telah membagi pengalamannya kepada 
ribuan anak muda yang hadir tiap sesinya. 
Mereka-mereka yang sudah meraih posisi 
tertingginya di berbagai jenjang karir di-
undang untuk melakukan sharing session 
kepada anak-anak muda yang haus moti-
vasi positif, haus dorongan untuk maju.  

Mereka antara lain Mantan Presiden 
RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan BJ 
Habibie, Mantan Wakil Presiden RI, Tri 
Sutrisno, dan Mantan Presiden Timor 
Leste, Xanana Gusmao. Selain itu, ada 
seabreg pengusaha atau jajaran top 
manajemen dari sebuah perusahaan yang 
juga diajak menularkan ilmunya seperti 
Sandiaga Uno, Emirsyah Satar, Peter 
Gontha, Erick Tohir, dan Iwan Sunito.

Para pejabat pemerintahan dengan 
segudang prestasi dan inovasi seperti 
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, 
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
Mneteri Perhubungan Ignatius Jonan 
juga diajak berbagi pengalaman.

Diluar orang-orang itu, juga ada nama-
nama penuh inspirasi seperti  Alexandra 
Asmasoebrata, Habibie Afsyah, Sofyan 
Arief Fesa, Petrus Golose, Handry Satria-
go, Merry Riana, Susi Susanti, Ridwan 
Kamil, Kolonel Iwan dan Kolonel Rich-
ard, Helen Blanc, Yohanes Surya, Parag 
Khanna, dan Vijay Vaitheeswaran. Tokoh 
lainnya adalah Bambang Darmono, Prof. 
Hasjim Djalal, Jeffry Polnaja, dan Amanda 
Witdarmono yang pernah berdiri, berbagi 
pengalaman di panggung Supermentor.

Meski tidak diiklankan secara gencar 
dan masif, sambutan untuk Supermentor 
sungguh luar biasa. Konsep ”the word of 
mouth”, termasuk menjadi viral di dunia 
digital, menjadikan acara ini menjadi 

perbincangan. Tidak mengherankan, da-
lam setiap Kultum Supermentor, jumlah 
anak muda yang hadir selalu lebih dari 
1.000 orang. Itu pun karena keterbatasan 
ruang, sehingga tak semua bisa diakomo-
dasi memasuki gedung pertemuan.

Saat ini, Supermentor semakin meluas. 
Tak hanya di Jakarta, kegiatan ini pun 

sangat diminati di banyak kota lain. Su-
permentor di luar Jakarta dicita-citakan 
untuk menyebarkan insipirasi bagi kaum 
muda di seluruh Indonesia. “Sambutan 
luas di banyak kota membuat kita semua 
yakin bahwa negeri ini kelak bakal tum-
buh ke arah yang semakin baik di tangan 
kaum muda,” kata Dino Patti Djalal.

What is supermentor?

CITA-cita menyebarkan virus motivasi ke se-
antero negeri menjadi alasan utama Dino 
membawa supermentor ke beberapa daerah 
diluar ibukota Jakarta. medan dan bandung 
sudah disinggahi kemeriahan supermentor. 
Kini giliran surabaya. para mentor terbaik dia-
jak untuk menularkan spirit positif pada anak-
anak muda di surabaya.

Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan jum-
lah penduduk hampir 3 juta jiwa ini dikenal 
sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. se-
bagai pusat perekonomian di wilayah Timur 
Indonesia, surabaya dan Jawa Timur pada 
umumnya, menyimpan potensi ekonomi yang 
sangat besar. Dari kota ini pula orang-orang 
hebat muncul.

yang saat ini paling mendapat perhatian 
tentunya sang walikota surabaya, Tri rismaha-
rini. berbagai inovasi dan langkah strategisnya 
ketika menjabat orang nomer satu di Peme-
rintah kota surabaya mendapat apresiasi lang-
sung dari masyarakat. ketika terpilih lagi untuk 
masa jabatan periode kedua, risma, panggi-
lan akrabnya, mendapat kpercayaan dari 86,3 
persen pemilih di surabaya.

Tingginya jumlah perolehan suara ini me-
nandakan begitu percayanya masyarakat sura-
baya terhadap kepemimpinan birokrat satu ini. 
risma sudah berulangkali mendapat penghar-
gaan skala internasional, salah satunya peng-
hargaan sebagai wali kota terbaik ketiga di 

dunia versi World City mayors Foundation atas 
keberhasilannya dalam mengubah wajah Kota 
surabaya dari yang kumuh penataannya men-
jadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi.

masih dari surabaya, ada nama pengusaha 
Iwan sunito yang tenar sebagai raja properti di 
Australia. melalui perusahaan properti Crown 
group yang didirikannya, arek suroboyo asli 
ini mengalami jatuh bangun menjalankan 
usaha properti di negeri orang. Kini asetnya 
triliunan rupiah di negeri kangguru.

mentor lain yang dihadirkan dalam gelaran 
supermentor ke-12 di surabaya ini adalah Ab-
dullah Azwar Anas, bupati muda yang mampu 
mengubah wajah Kabupaten banyuwangi dari 
stigma buruk ‘daerah tukang santet’ menjadi 
destinasi wisata kecintaan para turis asing. ber-
kat inovasinya pula, banyuwangi pun menda-
pat pengakuan internasional dengan menajdi 
Juara Dunia dalam ajang united nations World 
Tourism organization (unWTo) Awards for 
excellence and Innovation in Tourism ke-12. 
banyuwangi keluar sebagai daerah dengan 
Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pe-
merintahan terbaik.

Para mentor ini, bersama Dino Patti Djalal, 
akan menyuntukkan semangat positf kepada 
anak-anak muda surabaya. berbagi resep 
sukses, berbagi resep mengatasi krisis, hingga 
menjadi bibit-bibit lokal yang mampu berbi-
cara di kancah global.  

BiBit LokaL 
Prestasi Dunia
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oleh: 
MuhaMMad ali affandi
Ceo amerta

KePemImPINAN adalah isu 
penting yang mewarnai 
perjalanan negara, organ-
isasi, maupun bisnis. bicara 
kepemimpinan berarti juga 
bicara tentang mengelola 
manusia. Pemimpin yang 
baik adalah pemimpin yang 
bisa mengeluarkan kemam-
puan terbaik orang di sekitarnya. 
Pemimpin harus bisa menghasilkan 
pemimpin, bukan follower. sejatinya, 
building company is building people.

saya coba menyarikan senarai kunci 
kepemimpinan yang efektif dari berbagai buku 
dan pengalaman yang saya jalani selama ini. 

BeRANI meNDeLeGASIKAN TUGAS 
Kunci sukses kepemimpinan adalah belajar 

mendelegasikan tugas ke orang lain. banyak 
bos merasa mereka perlu mengontrol setiap 
hal kecil yang karyawan lakukan. Percayalah, itu 
bakal menjadi bencana karena tenaga terkuras 
untuk satu hal saja. Ketika Anda mendelegasi-
kan pekerjaan, Anda kalikan jumlah pekerjaan 
yang dapat dicapai saat Anda mengembangkan 
jaringan dan keterampilan kerja karyawan.

Tengoklah bagaimana Walikota surabaya Tri 

rismaharini percaya kepada stafnya 
untuk menyelesaikan tugas 

melayani publik. Walikota 
melakukan supervisi, 

kemudian staf mener-
jemahkannya dalam 
langkah-langkah 
teknis yang tepat.

 
TeTAPKAN 
TUJUAN

menjadi tugas 
pemimpin untuk 

memandu tim menuju 
target. Pemimpin harus 

memastikan semua tim bekerja 
menuju tujuan. Tetapkan tujuan 

terukur, kemudian secara teratur memonitor 
kemajuan karyawan untuk mencapai tujuan.

Contohlah bagaimana kiprah pengusaha 
properti Iwan sunito. Founder dan Ceo Crown 
group itu membawa tim seirama menuju tuju-
an: perusahaan properti dunia. Tak mudah me-
madukan karyawan dari lintas negara, tapi Iwan 
mampu menyinergikannya untuk bersama-
sama menggapai tujuan perusahaan.
 
LUANGKAN WAKTU UNTUK STAf

banyak pemimpin yang jarang berkomu-
nikasi dengan staf. Apapun tantangannya, Anda 
harus berkomunikasi untuk memastikan bahwa 
karyawan memperoleh informasi yang mereka 
butuhkan untuk mencapai tujuan bersama. 

KeNALI PReSTASI
setiap staf ingin melakukan pekerjaan 

dengan baik. Ketika melakukannya, mereka 
menginginkan apresiasi. sayangnya, beberapa 
bos menganggap apresiasi tak penting. Padahal, 
dengan apresiasi, semangat akan terlipatganda-
kan, dan hasilnya bagus untuk organisasi.

SeLALU BeRPIKIR TeNTANG SOLUSI 
JANGKA PANJANG

seorang pemimpin dituntut bergerak cepat 
mengatasi masalah. namun, banyak yang men-
cari solusi jangka pendek, ibarat memadamkan 
satu api, lalu ke api berikutnya. Penting bagi 
pemimpin mencari solusi jangka panjang. Atasi 
akar masalah, bukan hanya mengobati gejala.

Tengoklah cara bupati banyuwangi Abdullah 
Azwar Anas dalam mengembangkan pariwisa-
tanya. Dia tak ingin serba kilat melibatkan inves-
tor, karena rakyat bisa disisihkan. Dia mewujud-
kan pariwisata berbasis masyarakat. masyarakat 
dididik mengelola homestay, memasak menu 
barat, dan sebagainya. hasilnya, masyarakat 
terlibat di bisnis wisata. Pendapatan per kapita 
masyarakat melonjak tajam 80 persen.

DON’T TAKe IT ALL TOO SeRIOUSLy
menjalankan perusahaan harus serius. 

Produk dan jasa dijual, uang didapatkan. na-
mun, jangan kemudian menjadikan perusahaan 
sebagai ”tempat horor”. staf akan selalu mencari 
alasan untuk sebuah tugas. bikinlah perusahaan 
sebagai tempat yang menyenangkan.

Cara Dino Patti Djalal dalam mengembang-
kan komunitas anak muda melalui supermen-
tor maupun Foreign Policy Community of 
Indonesia patut ditiru. Dino membikin model 
pengembang an yang serius namun tetap fun. 
Dia tak mengarahkan, tapi membuka gerbang 
kesadaran anak muda untuk berbuat kreatif dan 
inovatif untuk mewujudkan ”industri pengeta-
huan” yang mencerahkan bagi semua.

Kunci Kepemimpinan
yangEfEktIf

KOmPeTISI global adalah 
keniscayaan. Kita tak 

dapat lagi menghin-
dar dari dunia yang 
semakin datar ini. 
Apa yang dikatakan 

futuris-futuris dunia 
tentang gambaran 

penyatuan global kini 
sudah di depan mata.

Kita sebagai generasi muda wajib me-
nyambutnya dengan optimistis. Jangan 
takut menatap kompetisi global. Khusus 
anak muda yang menekuni bisnis, terus 
berinovasi untuk membuka lapangan 
pekerjaan dan membantu negara me-
nyelesaikan dua penyakit makro ekonomi, 
yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Ubaidillah Nurdin
seKreTArIs umum hIPmI JATIm

GLOBALISASI 
globalisasi su-
dah merasuk 
di ber-
bagai sendi 
kehidup-
an. sebagai 
generasi penerus 
bangsa, anak muda 
tentunya harus mempersiapkan diri meng-
hadapi hal ini karena nantinya persaingan 
bukan hanya akan datang dari dalam 
negeri. Anak-anak muda di seluruh dunia 
akan berebut menularkan pengaruhnya 
untuk bisa mengendalikan dunia kedepan. 
Jika kita tidak menyiapkan pendidikan, 
keterampilan, maka siap-siap saja anak 
muda Indonesia hanya akan jadi buruh di 
negerinya sendiri.

Agitya Kamalalya, 
mAnAgIng DIreCTor KAbArbIsnIs.Com

DI era kompetisi global seperti saat ini, kaum 
muda harus berani mengekplorasi diri. optimal-
kan potensi diri. belajar dan bekerja sampai ke 
puncak kemampuan. Jangan lupa perluas jaring-
an. Kembangkan pertemanan seluas mungkin. 
Dengan jaringan yang luas, kita bisa berkembang, 
berbagi pengalaman dan peluang, sehingga bisa 

meningkatkan daya saing diri.
Dan jangan takut pada kompetisi. 

Kerangkailah kompetisi dengan 
pikiran positif. Kompetisi-lah 

yang membentuk diri kita 
semakin baik dari waktu 
ke waktu. Justru jadikan 
kompetitor luar sebagai tolok 

ukur untuk memacu diri kita 
ke arah yang lebih baik.

meryl Saragih
ForeIgn PolICy CommunITy oF InDonesIA
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Y A, saat ini hampir semua 
masyarakat terlebih warga 
Surabaya sangat mengenal 
Tri Rismaharini. Ia merupa-

kan wanita pertama di Indonesia yang 
dipilih secara langsung menjadi wali 
kota. Wanita yang akrab dipanggil Ris-
ma ini adalah Walikota Surabaya yang 
terkenal dengan ketegasannya. 

Meski wanita, namun tak kalah tegas 
dalam setiap keputusan yang diambil, 
sehingga dapat menjadikan Surabaya 
berkembang lebih maju ke arah yang 
lebih baik. Karena ketegasan dan juga 
prinsip kuat inilah yang menjadikan 
Risma dijuluki sebagai salah satu Sri-
kandi Indonesia. 

Risma mulai dikenal sejak menjabat 
sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan (DKP) Pemkot Surabaya se-
jak 2005. Alumni Teknik Arsitektur ITS 
ini terbukti berhasil menjadi kepala DKP. 

Sejak 2002, ketika masih menjabat 
sebagai Kepala Bagian Bina Program 
Pembangunan di Kota Surabaya, Risma 
sudah memulai e-procurement atau le-
lang pengadaan barang elektronik agar 
proses lelang berjalan secara transparan 
tanpa korupsi.

Meski keputusannya ini tidak disukai 
oleh atasannya pada waktu itu, Risma 
tetap menjalankan rencananya. Kualitas 
kerja Risma yang luar biasa sebagai Kepala 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan 
Kepala Badan Perencanaan Pembangun-
an Kota mendapat sorotan masyarakat 
luas, sehingga mengantarkannya menjadi 
Wali Kota Surabaya pada 2010.

Sejak saat itu sepak terjang Risma se-
makin kelihatan. Yang paling menonjol 
adalah pengelolaan pertamanan Sura-
baya yang lebih baik lagi, sebagai con-
toh adalah Taman Bungkul yang awal-
nya tak pantas disebut taman namun 
disulapnya menjadi taman yang indah 

dan menjadi tempat rekreasi gratis un-
tuk warga Surabaya. Bahkan kini telah 
menjadi salah satu ikon Kota Surabaya.

Taman Bungkul juga telah diakui du nia 
dengan diterimanya penghargaan sebagai 
taman terbesar se Asia Tenggara. Selain 
taman Bungkul, taman-taman yang awal-
nya sudah tak terurus juga disulap oleh 
Risma menjadi taman yang indah penye-
juk kota Surabaya. Surabaya juga menjadi 
kota terbersih se Indonesia de ngan me-
nyabet gelar Piala Adipura tiga kali bertu-
rut-turut dari tahun 2011, 2012, dan 2013. 
Sebelumnya Surabaya selalu luput dari 
penghargaan Adipura ini sejak 2005.

Tri Rismaharini juga ditetapkan seba-
gai nominasi Walikota terbaik di dunia 
2012 dengan penghargaan World Mayor 
Prize oleh The City Mayors Foundation.

Inovasi Risma ketika menjadi Wali 
Kota Surabaya adalah Surabaya Single 
Window untuk perizinan, juga Pelapor-
an Online, Pembuatan Akta Kelahiran 
dan Akta Kematian Online.

Sistem e-government diterapkan 
pada seluruh sektor, mulai dari kesehat-
an, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, 
sampai kenaikan pangkat pegawai.

Dengan sistem ini, lebih mudah 
mengon trol pengeluaran semua dinas 
yang ada di Surabaya. Sistem ini juga di-
gunakan untuk mencegah praktik suap 
dan korupsi. Melalui sistem tersebut, 
Risma mematikan aktivitas oknum yang 
suka meminta jatah dalam proses ten-
der proyek dan lainnya.

Layanan kesehatan dan pendidikan 
diberikan gratis untuk warga Surabaya. Jika 
ada puskesmas atau sekolah yang terbukti 
melakukan pungutan langsung dimutasi. 
Dalam kasus Kebun Binatang Surabaya, 
Risma langsung meminta KPK untuk turun 
tangan memeriksa dugaan penyelewengan. 
Namun kasus ini tidak berlanjut.

Tidak jarang Risma melakukan sen-

diri pekerjaan-pekerjaan bawahannya 
ketika itu dirasakan perlu. Maka sering 
sekali masyarakat melihat Risma berada 
di jalanan atau di berbagai wilayah kota 
lainnya, dari pagi hingga malam.

Surabaya di tangan Risma menjadi 
kota yang cantik dan tertata, tidak hanya 
di pusat kota namun hingga ke pelosok. 
Tidak hanya bersih lingkungan fisiknya, 
Surabaya juga bersih tanpa korupsi da-
lam tata kelola pemerintahannya.

Dengan terobosan yang dilakukan 
Risma, Transparency International In-
donesia (TII) menempatkan Ibu Kota 
Provinsi Jawa Timur ini di peringkat 
kedua indeks persepsi korupsi 2015. 
Surabaya berhasil melangkahi dua kota 
metropolitan Jakarta dan Bandung. 

Bagi Risma, membangun fisik Suraba-
ya itu mudah, namun membangun warga-
nya itu yang jauh lebih sulit. Karena tiap 
orang punya otak dan kemauan sendiri-
sendiri yang terkadang sulit diatur.

trI rIsMaharInI

”Bangun Kota itu Bukan Fisik Saja,
tapi Juga Warganya”

Jika Jokowi adalah mantan Walikota Solo yang disebut sebagai 
walikota terbaik di dunia maka Surabaya punya Tri Rismaharini 
yang juga dinobatkan sebagai walikota terbaik sedunia. 

PReSTASI yANG SUDAH DIAKUI DUNIA

 2012: Kota terbaik se-Asia Pasifik versi Citynet
 Penghargaan kota berkelanjutan AseAn, 

environmentally Award 2012
 masuk dalam nominasi 10 wanita paling 

inspiratif 2013, versi majalah Forbes pada 
tahun 2012

 meraih 2 kategori penghargaan tingkat Asia 
Pasifik dalam ajang Futuregov Award 2013

 Taman bungkul mendapatkan penghargaan 
pada tahun 2013 The Asian Townscape 
Award dari Pbb

 risma mendapatkan penghargaan mayor 
of the month sebagai walikota terbaik pada 
Februari 2014

 mendapatkan penghargaan socrates Award 
kategori Future City dari european business 
Assembly (ebA) pada April 2014
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A nAS bersama birokrasi 
dan dukungan masya-
rakat bergerak bersama 
mengkreasi banyak 
pro   gram inovatif, dari 

layanan publik, UMKM, pertanian, hing-
ga pariwisata. Bukti nyatanya, penda-
patan per kapita Banyuwangi melonjak 
80 persen dari Rp 20,8 juta per orang 
per tahun pada 2010 menjadi Rp 37,53 
juta per tahun pada 2015.Total PDRB 
Banyuwangi melonjak dari Rp 32,46 
triliun (2010) menjadi Rp 60,05 triliun 
(2015) atau naik hingga 85 persen.

”Intinya adalah bagaimana kita 
meng identifikasi potensi dan karakter 
daerah. Jadi pembangunan harus ber-
basis pada potensi lokal. Lalu dikemas 
dalam program inovatif yang mengena 
pada potensi tersebut. Itu saja sebe-
narnya, tidak ada yang istimewa,” kata 
mantan anggota DPR RI itu.

Anas mencontohkan posisi geografis 
Ba nyuwangi yang dikelilingi hutan dan 
lautan. Du lu, kondisi itu ditempatkan se-
bagai hambatan bagi kemajuan daerah. 
Namun, di tangan Anas, hal itu justru 
dijadikan potensi daerah. Tak ayal, dia 
pun mengembangkan konsep wisata ber-
basis alam. ”Turis-turis ikut mencangkul 
di sawah, berkelana naik pegunungan, 
berselancar di pantai, dan sebagainya,” 
beber peserta Program Transformasi 
Kepemimpinan di Harvard Kennedy 
School, Amerika Serikat, tersebut.

Jumlah wisatawan mancanegara yang 
berkunjung di Banyuwangi pada tahun ini 
ditargetkan mencapai 50.000 orang, naik 
dibanding tahun lalu yang sekitar 40.000 
orang. Adapun wisatawan domestik ditar-
getkan bisa menembus 2 juta orang dari 
posisi tahun lalu sebesar 1,7 juta. Jumlah 
wisatawan ini diverifikasi dari data hotel 

dan pengelola destinasi wisata.
Dia menggarisbawahi, salah satu kunci 

ke berhasilan Banyuwangi adalah mem-
per mudah konektivitas. Dalam 100 hari 
di awal kepemimpinannya, Bandara 
Blim bingsari Banyuwangi tanpa sepe-
ser pun subsidi APBD sebagaimana di 
daerah-da erah terpencil. Anas pontang-
panting me yakinkan maskapai. Hasilnya 
di luar ekspektasi. Lonjakan penumpang 
di Ban da ra Blimbingsari Banyuwangi 
mencapai 1.308 persen dari hanya 7.826 
penum pang (2011) menjadi 110.234 pen-
umpang (2015). ”Kini sudah ada tiga kali 
penerbangan dalam sehari ke Banyuwa-
ngi,” kata Anas yang juga pernah mengi-
kuti misi belajar di Institute of Public Ad-
ministration, Kanada.

Kiprah Banyuwangi di bidang pari-
wisata juga diakui dunia internasional. 
Kabupaten berjuluk The Sunrise of Java 
ini berhasil menorehkan prestasi mem-
banggakan bagi dunia pariwisata Indo-
nesia. Banyuwangi meraih penghargaan 
dari Badan Pariwisata Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (The United Nations World 
Tourism Organization/UNWTO) dalam 
ajang 12th UNWTO Awards Forum di 
Madrid, Spanyol, 20 Januari 2016.

Banyuwangi menyabet UNWTO 
Awards for Excellence and Innovation 
in Tourism untuk kategori ”Inovasi Ke-
bijakan Publik dan Tata Kelola” dengan 
mengalahkan nominator lainnya dari 
Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico.Selain 
Banyuwangi, juara lainnya datang dari 

Lithuania untuk kategori ”Inovasi Dunia 
Usaha”, Nepal untuk ”Inovasi Organi-
sasi Non-Pemerintah”, dan Brazil untuk 
kate gori ”Inovasi Riset dan Teknologi 
Pariwisata”. Para juara itu menyisihkan 
109 program lainnya dari negara-negara 
anggota UNWTO di seluruh dunia. 

”Ini sudah penghargaan paling tinggi 
dunia untuk bidang pariwisata. Sudah 
tak ada lagi yang lebih tinggi, kecuali 
ada penghargaan tingkat akhirat,” puji 
Menteri Pariwisata Arief Yahya sambil 
sedikit berkelakar. 

Digital Market Place UMkM
Tak hanya menggarap pariwisata, 

Anas pun mendorong perkembangan 
sektor usaha mikro, kecil, dan mene-
ngah (UMKM). Salah satu terobosan 
terbarunya yang langsung menyita per-
hatian publik nasional adalah melun-
curkan situs belanja online bernama 
banyuwangi-mall.com. Ini adalah digi-
tal market place pertama untuk UMKM 
di Indonesi ayang difasilitasi oleh pe-
merintah daerah.

”Lewat situs itu, beras merah or-
ganik yang terletak di pelosok desa 
Banyuwangi laris dibeli konsumen dari 
Jakarta, Bandung, Semarang, Bogor, 
Surabaya, dan sebagainya. Tak masalah 
kami berada di ujung Pulau Jawa, yang 
penting kami dekat dengan dunia lewat 
internet,” kata Anas yang memang getol 
mendorong pengembangan teknologi 
informasi di daerahnya.

Bintang Baru
timur Jawa

Abdullah Azwar Anas menjadi 
salah satu dari sedikit kepala 

daerah yang berhasil menyita 
perhatian publik dalam 

beberapa tahun terakhir. 
Bupati Banyuwangi itu mampu 

menyulap Banyuwangi 
menjadi salah satu destinasi 
wisata dan investasi favorit. 

Padahal, daerah itu dulu hanya 
dikenal sebagai daerah transit 

dan identik dengan citra mistis.
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D i bawah bendera Crown 
International Holdings 
Group, Iwan mengen-
dalikan perusahaannya 
ini di negara bagian 

New South Wales dan Sydney. Crown 
Group tumbuh pesat di industri properti 
Sydney, Australia. Dalam kurun waktu 15 
tahun, Crown Group telah mempunyai 
portfolio proyek senilai US$2,8 miliar 
atau setara Rp 28 triliun lebih.

Kinerja ini sampai disebut harian The 
Australian “..sedang menjadi salah satu 
pengembang perumahan terbesar de-
ngan pertumbuhan tercepat di Sydney.” 

Tentu saja kesuksesan pria kelahiran 
tahun 1966 di Surabaya dan dibesar-
kan selama 12 tahun di daerah terpencil 
Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, 
Kalimantan Tengah ini dalam memba-
ngun Crown tidak terjadi dalam sema-
lam. Ia sudah meniti karier di bisnis 
properti sejak lulus kuliah di University 
of New South Wales (UNSW), Australia.

Jika menengok ke masa kecilnya, 
seperti tidak menyangka bahwa Iwan 
bisa sesukses sekarang. Dulu ia harus 
berjuang melawan dirinya sendiri. Se-
bab, Iwan bukanlah termasuk siswa 
berprestasi. Namun akhirnya dia sadar 
akan tujuan hidupnya. Ia merasa Tuhan 
mengizinkan hidup untuk suatu alasan.

Iwan menempuh pendidikan dasarnya 
(SD) di Pangkalan Bun. Kalteng. Kemudi-
an melanjutkan ke SMP Parwita, Suraba-
ya. Selanjutnya, dia meneruskan ke SMA 
St Louis, Surabaya. Setelah lulus dari SMA 
St. Louis Surabaya, Iwan meminta restu 
orang tuanya untuk kuliah ke Australia. Ia 
berencana mengambil gelar sarjana arsi-
tektur di Negeri Kanguru itu. 

Setamat strata satu, Iwan lantas 
meneruskan pendidikan strata dua di 
bidang manajemen konstruksi, tetap di 
Australia. Selama kuliah, mantan koki 
sate ini tetap rajin menjual jasanya seba-

gai arsitek lewat proyek-proyek indivi-
dual. Setelah lulus strata dua pada tahun 
1993, dia memilih bekerja di perusahaan 
arsitek di Australia. “Saya melihat ba-
nyak peluang di Sydney,” tuturnya.

Karena tekad untuk mandiri kuat, Iwan 
memilih mengundurkan diri dan mendiri-
kan perusahaan arsitektur sendiri berna-
ma Joshua International. “Menjadi entre-
preneur sesuai dengan visi saya,” katanya.

Awalnya, proyek perumahan kecil 
berisi 5-6 unit rumah yang diincar. Akan 
tetapi, ketika sudah menemukan lokasi 
yang cocok, Iwan tak jadi membelinya. 
Alasannya, “Harganya terlalu mahal. 
Saya tidak berani membeli,” ungkap dia.

Tahun 1996, ia menemukan tanah 
yang cocok untuk membangun 55 unit 

rumah di daerah Bondi Junction de ngan 
harga Aus$28 juta. “Ini nilai proyek per-
tama saya,” ujar Iwan.

Jalan bisnisnya semakin lapang 
usai bertemu Paul Sathio, seniornya 
di UNSW, yang juga orang Indonesia. 
Paul yang sudah 10 tahun terjun di bis-
nis properti mengajak Iwan mendirikan 
perusahaan properti.  Iwan menerima 
pinangan itu dan mengubah bisnisnya 
menjadi perusahaan properti. Setelah 
mengerjakan beberapa proyek, tahun 
1996, ia membuat perusahaan induk 
bernama Crown International Holding 
Group. “Dengan menjadi grup besar, 
kami bisa mengerjakan proyek besar dan 
menunjukkan brand kami,” katanya.

Bagi Iwan, bukan perjuangan mudah 
menjadi pengusaha di negeri orang. Ia 
merasa harus banyak belajar. Untung-
nya, sistem pemerintahan Australia me-
mudahkannya membangun bisnis. 

Di tangannya, kini Crown telah men-
jadi salah satu dari tiga pengembang be-
sar di Australia. Crown Group berkem-
bang menjadi pengembang dengan 
portofolio senilai Rp 48 triliun. Perusa-
haan ini sedang membangun V, sebuah 
menara hunian 29 lantai di Parramatta; 
Skye, hunian vertical 20 lantai di Sydney 
Utara; dan Crown Ashfield di barat.

Dengan pengalaman 20 tahun lebih 
sebagai pengusaha, Iwan tumbuh men-
jadi seorang pemimpin global yang ber-
pikiran dengan pengalaman pendam-
pingan dan pengembangan properti. 

“Harapan saya, melalui pengalam-
an hidup saya banyak teman-teman di 
manapun mereka berada akan mengalami 
terobosan dari kondisi yang ‘zero’ men-
jadi ‘hero’ di bidang apa pun. Saya juga 
berharap ini bisa menjadi sesuatu yang 
bermanfaat bagi khalayak, dan sekaligus 
membuktikan bahwa Indonesia bisa! Bu-
kan hanya bisa bersaing tapi bisa menjadi 
‘benchmark’ di pasar global,” ujarnya.

IWan sunIto

sang Perantau dengan
Properti triliunan di sydney

Tidak banyak orang Indonesia yang mampu menorehkan kesuksesan di negeri orang. 
Namun Iwan Sunito, adalah orang yang beruntung bisa menjadi salah satu yang sedikit itu. 
Bayangkan, hanya bermodal sikap optimistis dan sedikit nekad, pria kelahiran Surabaya ini 

berhasil membangun kerajaan properti untuk kelas menengah atas di Sydney, Australia.

 Urban Taskforce Australia’s 2015 Property 
Person of the year

 2013 Congress of Indonesian Diaspora 
entrepreneur Award

 Property & Bank magazine Golden 
Leadership Award 2013

 Winner 2013 ernst and young 
entrepreneur of the year

 eastern Region Industry Category
 UNSW eric Daniels Prize for Residential 

Design 1992

PeNGHARGAAN DI AUSTRALIA 
DAN LUAR NeGeRI
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D r Dino Patti Djalal lahir 
pada 10 September 
1965 dalam sebuah 
keluarga diplomatik di 
Belgrade, Yugoslavia. 

Ayahnya, Profesor Hasjim Djalal, adalah 
Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan 
Jerman, dan ahli internasional tentang 
hukum laut. Hasjim Djalal adalah tokoh 
kunci dalam pengembangan konsep “Nu-
santara”, inovasi hukum di wilayah laut 
yang secara dramatis - dan damai - dalam 
wilayah kedaulatan teritorial Indonesia. 

Masa kecil Dino Djalal banyak di 
lingkungan pendidik-
an Islam (SD 
Muhammadi-
yah dan SMP 
Al Azhar), 
Asian 
(Sekolah 
Indonesia 
Singapura), 
dia lulus dari 
Mclean High 

School di Virginia pada tahun 1981 pada 
usia awal 15. 

Beliau memperoleh gelar sarjana 
di bidang Ilmu Politik dari Carleton 
University (Ottawa, Kanada) dan gelar 
Sarjana Magister Ilmu Politik dari Si-
mon Fraser University (British Colum-
bia, Kanada).

Pada tahun 2000, Dino Patti Djalal 
menerima gelar Doktor dari London 
School of Economics dan Ilmu Politik, 
setelah menyelesaikan dan mempertah-
ankan tesis tentang Diplomasi Preventif 
di bawah pengawasan sarjana terkenal 
di Asia Tenggara, almarhum Profesor 
Michael Leifer. 

Dino Patti Djalal bergabung dengan 
Departemen Luar Negeri Indonesia 
pada 1987. Pada September 2010, Dino 
ditunjuk sebagai Duta Besar Amerika 
Serikat, dan berkantor di Washington 
DC, di gedung yang sama di mana pada 
tahun 1980 ia bekerja sebagai mesin 
cuci piring dan petugas kebersihan.

Namun pada akhir 2013, Dr. Dino 
mengundurkan diri dari jabatannya 
sebagai Duta Besar untuk bergabung 
10 kandidat Presiden melalui Konvensi 
Partai Demokrat. Dia berkampanye di 

seluruh Indonesia untuk mempromo-
sikan tema “Nasionalisme Unggul” 

(Winning Nasionalisme), yang ia 
percaya bisa sebagai penangkal 
untuk mempersempit ruang 

gerak atau ultra-nasionalisme. 

DIno PattI DJalal

sebarkan Energi Positif 
melalui supermentor
Dr Dino Patti Djalal merupakan seorang diplomat karir. Dia dikenal 
sebagai Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, posisi 
yang dipegangnya selama 6 tahun dari Oktober 2004 hingga 
Oktober 2010, yang membuat dia sebagai juru bicara presiden 
terlama dalam sejarah modern Indonesia.

KARIR
 Juru Bicara presiden (2004-2010)
  Duta Besar untuk amerika serikat (2010-2013)
 indonesia’s marketeer of the Year 2012
 pendiri World Congress of Diaspora indonesia
 Wakil menteri Luar negeri (2014)
 Founder of Foreign policy Community of indonesia (FpCi)
 Bergabung Calon presiden selama Konvensi partai Demokrat 2014
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Meski akhirnya Konvensi Partai 
Demokrat tak membawa nama ‘peme-
nang’ untuk dicalonkan presiden, Dr. 
Dino tak pernah patah semangat untuk 
mempromosikan nasionalisme sebagai 
misi hidupnya.

DUkUng talent MUDa
Terlepas dari tugas resminya, gairah 

terbesar Dr Dino Patti Djalal adalah 
dalam urusan kepemudaan.

Dino adalah pendiri Modernisator - 
gerakan pemimpin muda yang ber-
pikiran progresif dan reformis melalui 
slogan “service, innovation, excellence, 
openness, connectivity”. Tim Moderni-
sator mendorong bakat-bakat muda 
yang dinamis yang berpeluang menjadi 
pemimpin nasional di berbagai sektor, 
seperti: Gita Wiryawan, Chatib Basri, 
Emirsyah Satar, Sandiago Uno, Lin Che 
Wei, Omar Anwar, Dian Sastrowardoyo 
dan lain-lain. 

Dino juga merupakan konseptor 
dari Generasi-21, sebuah program yang 
bertujuan untuk membangkitkan dan 
mengembangkan identitas diri yang 
unik - dan tantangan - di kalangan 
pemuda sebagai generasi pertama abad 
ke-21.

Dari sinilah, Dr. Dino meluncurkan 
SUPERMENTOR, sebuah program 
yang menginspirasi dari kesuksesan 
para tokoh-tokoh nasional. Konsep ini 
terus berkembang dan populer dengan 
nama “Kultum Supermentor”. 

Melalui Foreign Policy Community 
of Indonesia (FPCI), sebuah forum non-
profit yang ia dirikan pada tahun 2014 
untuk mempromosikan internasional-
isme Indonesia yang positif dan menga-
jak para pejabat pemerintah, diplomat, 
masyarakat bisnis, mahasiswa, dosen, 
pembuat opini yang terlibat dalam 
kegiatan internasional. 

Para individu yang telah mengikuti 
program Supermentor diharapkan 
dapat menyebarkan energi positif dan 
optimisme dengan membagi penge-
tahuan dan pengalamannya kepada 
individu lainnya.
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Trust yourself, respect 
yourself, develop 
yourself. Yang membuat 

Anda menjadi manusia sejati 
adalah ketika anda tidak 
memikirkan diri sendiri dan 
tidak berpikiran sempit.”

Semua ide dibangun 
awalnya dari imajinasi, 
setelah itu kita bangun 

dalam real life. I must have 
a destiny in my life. Dream 
even greater. Success doesn’t 

come to you. Find your 
roadmap to success.”

Iwan Sunito

Sri Mulyani

Ada tiga kualitas 
untuk jadi 

good leader: 
integrity, passion, 

intellegence.”

Sandiaga Uno

kabarbisnis.com

 Jakarta, 25 April 2014
 Pembicara: emirsyah satar sandiaga uno, 

emirsyah satar, Alexandra Asmasoebrata, 
habibie Afsyah, dan sofyan Arief Fesa

 Jakarta, 1 Juni 2014
 Pembicara: Petrus golose, handry satriago, 

merry riana, Peter gontha, dan Iwan sunito.

 Jakarta, 18 Agustus 2014
 Pembicara: susi susanti, ridwan 

Kamil, Kolonel Iwan dan Kolonel 
richard, sri mulyani.

 Jakarta, 26 Oktober 2014
 Pembicara: Dahlan Iskan, helen blanc, 

yohanes surya, dan Ignatius Jonan.

 Jakarta, 5 mei 2015
 Pembicara: erick Tohir, Parag Khanna, 

vijay vaitheeswaran

 Jakarta, 17 mei 2015
 menampilkan: susilo bambang yudhoyono, 

Xanana gusmao, bJ. habibie dan Tri sutrisno

milestone
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Di abad ke-
21, merdeka 
saja tidak 

cukup, berdaulat 
saja tidak cukup.
Kita harus unggul. 
Unggul di dalam. 
Unggul keluar.

Trust yourself, respect 
yourself, develop 
yourself. Yang membuat 

Anda menjadi manusia sejati 
adalah ketika anda tidak 
memikirkan diri sendiri dan 
tidak berpikiran sempit.”

Perubahan bisa 
dilakukan oleh 
anak muda dan 
mereka harus 
melek teknologi.

Dahlan Iskan
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“Don’t do it 
for money 
but do it for 

love. Kalau belum 
bisa melakukan hal 
besar, lakukanlah 
hal kecil dengan 
jiwa yang besar.

Merry Riana
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Dino Patti Djalal

 Jakarta, 17 mei 2015
 menampilkan: susilo bambang yudhoyono, 

Xanana gusmao, bJ. habibie dan Tri sutrisno

 23 Agustus 2015, Jakarta
 Pembicara: letjen TnI (Purn) bam-

bang Darmono, Prof. hasjim Djalal, Jef-
fry Polnaja dan Amanda Witdarmono.

 Jakarta, 12 September 2015 
 menampilkan: Dino Patti Djalal
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H ANYA saja beberapa perso-
alan yang mendera bisnis 
layanan perjalanan ibadah 
umrah, seperti munculnya 

perusahaan pengelola ibadah umrah 
tanpa izin, hingga kasus penelantaran 
jamaah umrah membuat masyarakat 
harus lebih jeli memilih perusahaan 
pengelola.

Tak hanya itu, fluktuasi nilaii tukar 
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 
(AS) membuat masyarakat khawatir tak 
punya kemampuan karena kian mahal-
nya biaya umrah.

Namun kini ada penawaran menarik 
dari Isbir Tour & Travel. Perusahaan 
pengelola layanan ibadah haji dan um-
rah plus ini memberi kemudahan bagi 
masyarakat untuk bisa menjalankan 
umrah dengan tenang, 

Presiden Direktur Isbir Tour & Trav-
el, Fauzi Mahendra mengatakan, minat 
masyarakat untuk menjalankan ibadah 
umrah dari tahun ke tahun terus men-
ingkat. Sayangnya, hanya mereka yang 
memiliki dana berlebih saja yang bisa 
mewujudkannya. 

“Oleh karena itu Isbir Tour & Travel 
memberi kemudahan bagi masyarakat 
yang ingin berangkat umrah, dengan pa-
ket-paket menarik dengan harga terjang-

kau, bahkan ada pilihan skema tabungan 
umrah dengan menggandeng Bank Mua-
malat dan BRI Syariah,” kata Fauzi.

Beberapa paket umrah yang ditawar-
kannya yakni dengan nama Umrah He-
mat yakni mulai US$1.600 atau di kisa-
ran Rp 19 jutaan. Ada juga pilihan paket 
Umrah Langsung Surabaya-Madinah by 
Saudi Airlines yang ditawarkan mulai 
US$1.950.

“Dengan paket tersebut saya kira san-
gat-sangat murah, apalagi kami menom-
orsatukan kualitas pelayanan mulai dari 
saat pendaftaran, pengurusan visa, per-
jalanan, layanan di Arab Saudi, hingga 
pulang ke Tanah Air,” ujar Fauzi yang 
juga Sekretaris DPD Asosiasi muslim 
penyelenggara haji dan umrah Republik 
Indonesia (Amphuri) Jatim ini.

Saat pendaftaran, sebut dia, pihaknya 
mulai menerapkan sistem online dan 
terintegrasi di semua kantor cabang Is-
bir. Ini tentu kian mempermudah calon 
jamaah.

Sementara untuk layanan jamaah saat 
di Saudi Arabia, dia bilang, secara kuali-
tas layanan antara paket yang termurah 
hingga VIP sama. Yang membedakan 
adalah waktu perjalanan, fasilitas hotel, 
angkutan atau bus, serta katering.

“Kita sengaja memback-up sendiri 

layanan di sana, mulai transportasi 
hingga penginapan. Jadi bukan dis-
erahkan ke agen lain. Sehingga ketika 
ada apa-apa dengan jemaah kita bisa 
langsung handle. Kita anggap semua 
jemaah adalah saudara, bukan antara 
penyelenggara dengan customer,” tutur 
Fauzi.

Sementara untuk membantu 
masyarakat yang berniat menjalankan 
ibadah umrah namun terkendala dana, 
Isbir Tour & Travel juga menawarkan 
paket umrah dengan menabung atau 
tabungan umrah. Untuk fasilitas ini, 
pihaknya bekerja sama dengan Bank 
Muamalat dan BRI Syariah. Besaran 
tabungan yang disetor setiap bulannya 
bisa disesuaikan dengan kemampuan 
calon jamaah.

Saat ini, Isbir Tour & Travel memi-
liki 13 kantor cabang di Indonesia, di-
antaranya berada di Surabaya, Jakarta, 
Jember, Malang, Solo, dan beberapa 
kota lain.

“Kesempurnaan hanya milik Allah 
SWT. Namun kami percaya bahwa kami 
bisa melakukan perubahan dengan 
menjadi lebih baik. Dengan dukungan 
kepercayaan masyarakat, kami terus 
berupaya memberikan kualitas layanan 
umrah yang terbaik,” ujarnya.

Beribadah umrah kini seakan telah 
menjadi sebuah wisata ritual yang 
mulai mendapat banyak minat 
masyarakat. Lamanya daftar tunggu 
(waiting list) untuk beribadah haji 
masyarakat Indonesia menjadi salah 
satu penyebab mereka memilih untuk 
melakukan ibadah umrah.

Bersama 
Isbir tour & travel, 
Ibadah umrah 
Jadi kian Mudah

fAUzI 
mAHeNDRA
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“BeRGAyA INDONeSIA”, itulah 
yang ingin ditonjolkan oleh Kedai 
Tua baru, sebuah restoran baru di 
bilangan Jalan Tegalsari surabaya. 
saat memasuki restoran, pengun-
jung akan disuguhi suasana pasar, 
di mana ada banyak penjual maka-
nan yang bisa dipilih. lapak-lapak pedagang 
makanan tersebar di berbagai sudut restoran. 
Cukup unik dan apik.

“Kami ingin menghadirkan Kedai Tua baru 
ini seperti ketika pengunjung datang ke pasar 
tradisional, di mana mereka dapat melihat lang-
sung proses pembuatan aneka menu tumisan 
dan rujak yang dihadirkan di Kedai Tua baru,” 
ujar Agung suseno selaku Food and beverage 
manager PT mitra Kuliner Internasional.

untuk memunculkan suasana ala perdesaan, 
berbagai jenis sangkar burung bertengger rapi 
di sisi kiri luar restoran. Peralatan kuno seperti 
setrika arang, nampan lawas, dan berbagai per-
alatan zaman dahulu menjadi aksesoris yang 
ditata rapi di berbagai titik. Tidak hanya itu, se-
bagian besar furniture seperti meja, kursi, bah-
kan jendela dibuat layaknya di rumah kuno.

“Kami ingin menghadirkan Kedai Tua 
baru ini layaknya rumah leluhur, di mana pe-
ngunjung akan merasakan makan layaknya di 
rumah kakek nenek mereka sendiri. mereka 
akan merasa sangat nyaman,” ujar Agung.

Agung mengatakan, ide membuat rumah 
makan ala Indonesia ini bermula sekitar dua 
tahun lalu ketika pemilik Kedai Tua baru 

merasa trenyuh dengan gaya hidup 
masyarakat yang merasa lebih “wah” 
jika makan di restoran yang keba-
rat-baratan. sehingga belakangan 
ini restoran yang bermunculan se-
lalu restoran “Western”. Jarang ada 
restoran Indonesia yang baru.

“bahkan, mohon maaf, kalau makan steak 
di kaki lima itu rasanya lebih keren daripada 
makan Indonesian food di restoran terkenal. Pa-
dahal, makanan Indonesia itu adalah jenis maka-
nan yang bisa kita nikmati se tiap hari. Kalau ma-
kanan barat, rata-rata orang jika tiap hari makan,  
pasti bosan. sehingga pemilik Kedai Tua baru 
mulai memikirkan bagaimana masakan Indone-
sia ini bisa keren kembali. bagaimana orang mau 
nongkrong di restoran Indonesia,” ujar Irwan.

Tentunya jika mau rebranding, maka ha rus 
tahu sejarah dan asal usul makanan Indone-
sia. Dan hasil penelitian yang dilakukan me-
ngatakan bahwa zaman dahulu pusat kerama-
ian itu selalu di sekitar pasar. “Dari situ kami 
yakin, dengan memasukkan unsur pasar ke 
restoran ini, kami akan berhasil. Jadi dapat di-
lihat di restoran kami ada beberapa stan, dan 
kebanyakan live cooking. Pengunjung dapat 
melihat berbagai bahan makanan segar yang 
kami gunakan dan bagaimana chef-chef kami 
meramu makanan,” tambahnya.

“Kami memperbarui sesuatu yang lama 
menjadi baru, mulai dari tempat kami yang 
dipenuhi barang-barang antik sampai menu 
tradisional tapi kami perbarui cara penyajian-

nya, jadilah Kedai Tua baru,” jelas Agung.
Adapun menu makanan yang tersedia di 

Kedai Tua baru adalah 70% Indonesia, 30% ma-
laysia. menu andalannya antara lain sambal 
Tua baru (penyetan), rujak cingur, rendang ba-
kar, char kwetiaw, dan menu tua baru concept 
yaitu buntut rempah yang merupakan buntut 
sapi yang diolah dengan saus peranakansiap 
menggoyang lidah pengunjung.

ala
Bergaya indonesia

Kedai Tua Baru
Makan nikmat tidak harus dengan masakan ala Barat. Masakan 
Indonesia justru lebih jago menggoyang lidah pencinta kuliner dalam 
negeri. Dengan kekhasan sambal uleg segar, siapapun pasti akan 
tergoda untuk mencicipinya. Apalagi menu-menu tersebut disajikan 
dengan suasana perdesaan ala zaman dahulu yang cukup apik.

Buntut Rempah

Gulai Seafood

Prawn mee
Nasi Lemak 
Rendang Bakar

Bakso

es Campur Chocolate
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