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TSUKIJI
Menyenangkan 

dan 
Mengenyangkan
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Tsukubun
5-2-1 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 
Tel: +81(3)3542-1925

(atas) Bisa membeli ikan paus yang 
sangat  langka.  (k i r i )  Yamagata 
Takuma, pemil ik toko ikan paus 
Tsukubun.

Tokoh utama di Jyounai (bagian dalam Tsukiji), tuna. 
Potongan dagingnya begitu indah, seperti berkilauan.

Potongan tuna. Dipotong memakai pisau panjang yang ada di depannya. 
Butuh 2 orang untuk membawanya. 

Turret truck digunakan untuk membawa 
barang-barang di dalam Jyounai. 

Jyounai, terlihat seperti pasar biasa, tetapi suasananya 
sangat menegangkan. 
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Kita sering mendengar nama “Tsukiji” yang 
dikenal sebagai pasar ikan di Tokyo, Jepang. Ikan-
ikannya bahkan ada juga yang dikirim langsung ke 
Jakarta menggunakan pesawat kargo.

Sebelumnya, ada rencana kepindahan Tsukiji 
ke Toyosu pada November 2016. Namun, diundur 
sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi, 
Tsukiji masih ada di tempatnya semula.

Lalu, seperti apa, ya, Tsukiji? Ayo, kita cari tahu.
Ketika tiba di Stasiun Tsukiji sekitar pukul 7:30 

pagi, beberapa orang sudah kembali dari pasar 
dengan menjinjing kantong plastik. Datang pagi itu 
penting. Jadi, sepagi mungkin, sekitar pukul 7:00-8:00 
pagi sudah harus tiba di sana.

Berjalan kaki di jalan sebelah Kuil Tsukiji-
Honganji, sampai menemukan persimpangan. 
Kumpulan toko dan orang banyak berkumpul di 
sana. Inilah bagian luar Tsukiji. 

Tsukiji terbagi dalam dua bagian, luar dan dalam. 
Bagian luar bernama Jyougai, sedangkan bagian 
dalam bernama Jyounai. Di Jyounai, suasananya 
sangat menegangkan. Lorong yang sempit dilewati 
orang dan turret truck (kendaraan khusus untuk pasar 
grosir). Walaupun kita tidak ingin mengganggu 
aktivitas mereka, mereka akan tetap terganggu karena 
jalanan yang sempit. Sebenarnya, Jyounai tidak 
direkomendasikan untuk dikunjungi wisatawan. 

Jika mengunjungi Tsukiji, lebih baik di Jyougai 
saja. Di sini penuh dengan warung yang ikannya 
diambil langsung dari Jyounai. Ada sushi, kaisen-don 
(semangkuk nasi yang diatasnya dipenuhi berbagai 
macam hidangan laut mentah), udon, soba, onigiri (nasi 

kepal Jepang), tamagoyaki (telur dadar Jepang), dango 
(kue dari tepung beras), himono (hidangan laut yang 
dikeringkan), dan alat-alat memasak. 

Jyougai dipenuhi dengan orang-orang yang 
melihat-lihat, berbelanja, dan makan. Banyak kedai 
makanan di sini, tetapi karena tempatnya sempit, 
Anda tidak bisa makan berlama-lama. Bahkan, Anda 
bisa saja makan sambil berdiri atau berjalan. Meski 
banyak ‘pengorbanan’, semua bahan yang dipakai 
sangat segar dan harganya juga terjangkau. Oh, iya, 
di sini juga banyak camilan yang mungkin hanya 
Anda temukan di Tsukiji. Coba saja dulu sebelum 
membelinya karena setiap toko menyajikan tester 
dagangannya.

Pengunjung akan semakin banyak, terutama 
pada tengah hari. Sekitar pukul 14:00, pengunjung 
sudah beranjak pergi karena kebanyakan toko sudah 
tutup dan barang-barang favorit sudah habis terjual 
di pagi hari. Ketika pulang dengan menenteng hasil 
belanjaan, perut dan hati dipenuhi rasa riang gembira. 
Tsukiji begitu menyenangkan dan mengenyangkan!

Mungkin Anda bingung lebih baik mengunjungi 
toko yang mana? +62 merekomendasikan toko-toko 
di Tsukiji untuk Anda.

Gurita kering berwajah lucu. Dihiasi dengan lentera bergaya kuno khas Jepang. 

Toko sayur di sebelah kanan menjual matsutake (jamur paling mahal di Jepang).

Berbagai macam ikan dibakar di atas belahan kulit scallop. 

Berbagai macam pisau dapur tertata rapi.

Cumi keringnya menggunung. Berapa, ya, jumlahnya?

Tuna, sujiko (telur ikan salmon), dan tarako (telur ikan cod). Semuanya 
berwarna merah dan indah.

Mosuke Dango 4-14-18-101 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
Tel: +81(0)3-3549-8730  Buka: 7:00-15:00
Ada yang rasanya manis dan asin. Biasanya dango akan habis dengan 
cepat. Jadi, datanglah sebelum pukul 11:00 pagi.

Naik kereta listrik Tokyo Metro, Hibiya Line, 
menuju Stasiun Tsukiji-Eki. Keluar lewat Pintu 
Keluar 1 atau 2. Jalan kaki 1 menit, maka akan 
sampai di Jyougai. 
http://www.tsukiji.or.jp/english/index.html. Bisa 
unduh peta Jyougai dalam bahasa Inggris. 
Semua lokasi toko ada di peta ini.

Akses

Informasi
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Katsuobushi 
Menari-nari
Katsuobushi Matsumura

Di Jyougai Tsukiji, ada Kuil Namiyoke. Di 
seberang kuil, tepat di sudut jalan, ada sebuah 
toko bernama Katsuobushi Matsumura. Dari luar, 
toko tampak biasa saja. Namun, bagian dalamnya 
terlihat seperti pabrik kecil. Arabushi (ikan cakalang 
yang dikeringkan) yang sangat keras dicuci lalu 
diasapi. Asap dari cerobong pun membumbung 
tinggi. Selesai diasapi, ikan cakalang dipotong-
potong sangat tipis menggunakan mesin rautan 
besar dengan 14 mata pisau. Hasil rautan biasa 
disebut dengan katsuobushi. Setelah itu, hasil 
rautan langsung dituangkan ke kotak kayu yang 
ditaruh di depan toko. Katsuobushi terlihat bersinar 
bermandikan cahaya. Kemudian, dimasukkan ke 
kantong plastik, langsung dijual, dan laku keras.

P a b r i k  d i p e n u h i  d e n g a n  o r a n g - o r a n g 
berseragam biru yang bersemangat. Sibuk bekerja 
dengan bermandikan bubuk katsuobushi. Direktur 
toko, Matsumura Shigeru, dengan bercanda 

mengatakan, “Jika mencuci baju seragam di mesin 
cuci, akan mendapatkan kaldu. Lalu, jika saya 
mandi, bak mandinya langsung menjadi kaldu. 
Saya ini sangat sedap, ya!”

Matsumura didirikan pada 1926 di tepi sungai 
Nihonbashi, pasar pendahulu Tsukiji. Toko ini 
menjual berbagai jenis katsuobushi, seperti kamebushi, 
honbushi, arabushi, dan karebushi (keterangan 
bisa dilihat di halaman sebelah). Jenis ikan yang 
digunakan adalah ikan cakalang, ikan tongkol, ikan 
kembung, ikan sarden, dan lain-lain. 

Cara makan yang disukai Matsumura adalah, 
“Bubuk katsuobushi ditaruh di atas nasi, diberi shoyu, 
lalu dicampur. Ini bagus untuk makanan penutup 
setelah minum minuman beralkohol! Dijadikan 
onigiri dan dipanggang juga sangat harum,” jelas 
Matsumura. 

Ada berbagai wujud katsuobushi yang biasa 
dijual di pasaran. Katsuobushi yang belum diraut, 

Katsuobushi

Meskipun semua sering disebut “katsuobushi”, tidak 

selalu bahan yang digunakan adalah ikan cakalang 

(katsuo). Bisa juga menggunakan jenis ikan lain, seperti 

tongkol, kembung, makerel kuda, sarden, dan lain-lain. 

Katsuobushi biasanya digunakan untuk membuat 

kaldu pada masakan Jepang. Bisa juga langsung 

dimakan. Pasti Anda juga sering menjumpai katsuobushi 

menari-nari di atas takoyaki dan okonomiyaki.

Untuk menyimpan katsuobushi, gunakanlah plastik 

ziplock, pipihkan untuk membuat hampa udara, dan 

diamkan di dalam lemari es atau bekukan. 

Arabushi 
Ikan direbus di dalam panci besar kemudian dikeringkan 
menggunakan asap hasil pembakaran kayu selama 10 
sampai 14 hari. 
  
Karebushi
Arabushi disemprotkan cairan untuk menumbuhkan jamur 
lalu dijemur di bawah terik matahari. Proses ini dilakukan 
berulang-ulang. Butuh sekitar 3 sampai 6 bulan untuk 
proses tersebut. Rasa gurih yang kuat dan menghasilkan 
kaldu yang jernih dan enak.
  
Honbushi 
Daging ikan di sisi kanan dan kiri dipisahkan dari tulangnya. 
Dari kedua potongan ikan yang besar, dipotong lagi 
masing-masing menjadi 2 bagian memanjang. Potongan 
bagian atas dinamakan sebushi, sedangkan bagian bawah 
bernama harabushi.
  
Kamebushi 
Jika berukuran kecil, ikan hanya dipisahkan dari tulangnya 
tanpa dipotong lagi.

yang sudah diraut, dan sudah berupa bubuk. Jika 
tidak memiliki alat perautnya, lebih baik membeli 
katsuobushi yang sudah diraut. Ada kualitas super, 
bagus, dan sedang. Kualitas super menggunakan 
ikan cakalang yang ditangkap dengan alat 
pancing oleh pemancing khusus perseorangan. 
Kualitas bagus menggunakan ikan cakalang yang 
ditangkap dengan jaring. Namun, perjuangan 
ikan saat ditangkap menggunakan jaring cukup 
besar dan lama. Itu menimbulkan rasa pahit di 
daging ikannya. Untuk kualitas sedang, ikan 
cakalang dicampur dengan ikan tongkol. Jadi, bisa 
mendapatkan kaldu yang agak kental. Jika ragu 
membeli yang mana, karena ini suatu kesempatan 
bisa ke toko Matsumura, belilah katsuobushi dengan 
kualitas super.

Katsuobushi Matsumura
6-27-6 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
Tel: +81(0)3-3541-1760  Buka: 04:00-12:00
www.katsuobushi.jp

Katsuobushi yang sangat diperlukan untuk perayaan di Jepang. Ditata 
rapi di depan toko.

Matsumura memegang katsuobushi 
yang dijualnya.

Mesin rautan untuk katsuobushi.

Bersinar bermandikan cahaya, katsuobushi 
yang baru diraut.

Arabushi yang dicuci dengan air.
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Harta Karun 
untuk di Dapur
Yamanoi

Yamanoi
4-12-6 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
Tel: +81(0)3-3541-6772  Buka: 5:00-14:30

Toko kecil dipenuhi dengan peralatan memasak.  
Jika mau memasak, mulailah dari alat-alatnya. Anda 
pasti ingin memilikinya meskipun bukan pencinta 
memasak dan menjadi ingin memasak.

Pemilik toko bernama Yamanoi Hiroyuki adalah 
generasi ketiga. Kakek Yamanoi dahulu bekerja di 
sebuah toko peralatan memasak profesional pertama 
di Jepang, bernama Kumade-ya yang berlokasi di 
Nihonbashi. Lalu, ia membuka toko sendiri ketika 
pasar berpindah dari Nihonbashi ke Tsukiji. Kemudian, 
Kumade-ya memberikan nama dagangnya untuk 
Yamanoi sehingga saat ini tokonya bernama Kumade-
ya Yamanoi Shouten.

Ayah Yamanoi senang memasak dan juga 
mengajari ibu Yamanoi memasak. “Kalau tidak 
memasak sendiri, tidak akan mengerti apa yang juru 
masak bicarakan. Dengan memasak sendiri, timbul ide 
untuk memperbaiki kualitas dan kegunaan alat masak 
untuk menjadi lebih efektif,” ujar Yamanoi. 

Misalnya, Bon Zaru (nampan penyaring) adalah 
salah satu produk kreasi Yamanoi yang sangat 
laku terjual. Bentuknya melingkar datar. Ada satu 
pegangan berbentuk lingkaran kecil. Biasanya 
penyaring berbentuk seperti mangkuk besar, jadi sulit 
disimpan karena memakan ruangan. Dengan bentuk 
ini, penyaring dapat disimpan dengan mudah, tidak 
berdesakan dengan alat lain dan bisa pula digantung 
di dinding. Digunakan untuk mengeringkan sayuran, 
meniriskan mi, menyaring katsuobushi saat membuat 
kaldu, menyaring minyak goreng, apa pun semua bisa. 

Yamanoi mendapat ide dari zaru zaman dulu 
di Jepang. Aslinya, zaru berbentuk bundar rata dan 
terbuat dari anyaman bambu. Namun, bambu tidak 
bisa digunakan untuk bahan yang berminyak dan 
tidak tahan lama karena bisa berjamur. Jadi, Yamanoi 
membuat zaru dengan bahan stainless steel. 

Contoh lain adalah Ana-aki Otoshi-buta. Ini adalah 
tutup panci yang terbuat dari kayu yang memiliki 

lubang-lubang untuk keluarnya uap hasil rebusan. 
Cara membuatnya, Yamanoi membeli otoshi-buta biasa 
tanpa lubang dan merendamnya di dalam air. Setelah 
itu, ia membuat lubang satu per satu. “Sebenarnya 
bagus jika membuat lubang di otoshi-buta yang sudah 
lama dipakai dan sudah agak mengecil. Jika membawa 
otoshi-buta sendiri yang sudah lama dipakai ke sini, 
akan dibuatkan lubang,” jelas Yamanoi. Ini adalah 
salah satu contoh pelayanan, sangat bagus, dan apa 
saja boleh ditanyakan. Ia akan merekomendasikan alat 
yang tepat digunakan untuk memasak. 

Barang buatan lama sampai yang baru di toko 
ini akan membuat terkejut. Misalnya Shiki Zaru, 
berbentuk anyaman dari bambu yang sudah jarang 
digunakan di dapur rumah di Jepang. Biasanya dipakai 
untuk merebus bahan yang mudah hancur. Cara 
penggunaannya, letakkan Shiki Zaru di bawah bagian 
dalam panci, setelah selesai masak, angkat Shiki Zaru 
bersama bahan yang direbus.

Ada juga barang-barang yang disukai wisatawan 
untuk dijadikan oleh-oleh dari Tsukiji. Misalnya, 
Masu, kotak berbentuk persegi yang digunakan untuk 
minum dan menakar. Terbuat dari kayu sehingga 
menghasilkan aroma pohon yang harum. Orang Barat 
sangat menyukai alat ini. Ada pula Kanzashi Gushi, 
tusuk satai dekoratif. Bentuknya mirip seperti tusuk 
konde geisha dari Kyoto. Jika ditusukkan ke dalam 
masakan berwarna gelap, terlihat warna merah yang 
indah. Cocok dimasukkan dalam bento (kotak makan 
siang) sebagai tambahan warna.

Produk yang telah dinyatakan sebagai “Made in 
Japan” (buatan Jepang) adalah produk yang seluruh 
proses pembuatannya di Jepang. Artinya, produk-
produk yang diberi label ini tak perlu diragukan lagi 
kualitasnya!

Ada beberapa macam ukuran Bon Zaru, misalnya 
diameter 21 cm, harganya ¥1,404.

Oroshigane (alat pemarut) yang digunakan sejak 
dulu terus dipakai sambil dipertajam giginya.

Ana-aki Otoshi-buta. Lubangnya dibuat secara 
manual.

Masu yang beraroma sangat wangi dari pohon 
hinoki. Bisa juga menjadi tempat aksesoris.

Inilah Shiki Zaru. Yamanoi sedang mengajari 
cara memakainya.

Alat-alat untuk memasak di Jepang. Orang 
asing pun sangat tertarik. 

Ini dia penggorengan tamagoyaki! Terbuat dari 
tembaga.

Toko yang kecil dipenuhi dengan alat masak. 

Cantiknya Kanzashi Gushi, ide ini didapat dari 
geisha di Kyoto.

Oni Sudare bisa membuat motif zig-zag untuk bagian 
luar datemaki (sejenis tamagoyaki).

Atsude Nabe, panci yang tebal ini sangat kuat, bisa 
bertahan hingga 30 tahun.

Harta Karun 
untuk di Dapur

12 13



Tamagoyaki yang 
Memesona

Landak Laut yang 
Melimpah

Hongyoku Kojima Sushi Kuni

Hongyoku Kojima
6-23-12 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
Tel: +81(0)3-3543-2293  Buka: 5:00-12:00
www.hongyoku.co.jp

Sushi Kuni
4-14-15 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo
Tel: +81(0)3-3545-8234  Buka: 10:00-15:00, 17:00-21:00 (hari Minggu 
dan hari libur nasional, hanya makan siang) Tutup hari Rabu

Pukul 05:00 pagi ketika hari masih gelap, toko sudah 
dibuka. Tamagoyaki (telur dadar ala Jepang) mulai dibuat 
sekitar pukul 2:30 dini hari. Semuanya dibuat secara 
manual dengan tangan. Per hari bisa menghasilkan 200 
sampai 300 buah. Di zaman sekarang, hampir semua 
toko membuatnya dengan  mesin dan sudah jarang yang 
memakai pemanggang manual. Tidak bisa membuat 
banyak, tetapi banyak toko mau memesannya karena 
“tidak mau membeli selain di toko Kojima.”

Gula, katsuobushi, shoyu, garam, dan cuka 
dicampur dengan telur dan dipanggang satu per satu. 
Dibandingkan dengan tamagoyaki ala Kansai (bagian 
barat Jepang), ala Kantou (bagian timur Jepang) agak 
manis. Namun, tamagoyaki ala Kojima, walaupun ala 
Kantou, manisnya dikurangi, jadi mudah disesuaikan 
dengan nasi sushi dan masakan lainnya. Dapat dipesan 
juga sesuai dengan keinginan masing-masing toko yang 
memesannya, seperti “tidak terlalu gosong”.

Ukuran besar menggunakan 10 butir telur, ukuran 
sedang menggunakan 8 butir telur, dan ukuran  kecil 
menggunakan 6 butir telur. Telurnya dibeli dari 
peternakan di Chiba karena “lebih segar dan lebih baik 

Kokuba Yoshimitsu adalah generasi kedua 
itamae  (koki) Sushi Kuni. Kakeknya seorang 
nelayan. Tepi laut tepat berada di belakang rumah 
keluarganya. Sejak kecil, ia terbiasa memotong 
ikan hasil tangkapan kakeknya lalu membakarnya. 
Setelah itu, ia mendapatkan pelajaran dari ayahnya 
sebagai itamae dan kini ia dipercaya menjadi itamae.

Makanan khas kedai ini adalah Kobore-Uni-Don 
(landak laut yang tumpah dari mangkuk). Landak 
laut tebal di atas nasi yang disajikan di dalam 
mangkuk. Tidak ada sedikit pun ruang kosong dan 
ada sedikit “tumpahan” landak laut di piring tatakan 
bawahnya untuk dekorasi.

Landak laut yang dipakai seberat 150 gram. 
Landak laut yang begitu banyak pun langsung bisa 
dihabiskan. Meleleh di dalam mulut, meninggalkan 
aroma manis yang khas. Enak rasanya walau tidak 
ditambahkan apa pun. “Landak laut ada yang bagus 
dan ada yang tidak. Untuk mencari yang bagus, 
agak sulit. Perlu pengalaman,” kata Kokuba.

Setiap pagi, melihat seluruh landak laut di pasar 
Tsukiji, membeli barang-barang terbaik. “Seperti 

jika mengambil dari peternakan yang terdekat.”
Toko Kojima didirikan pada 1967. Dimulai dengan 

usaha katering masakan Jepang, kemudian menjadi toko 
khusus tamagoyaki pada saat generasi kedua, yakni masa 
Kojima Tadashi. Sekarang bergabung generasi yang 
ketiga, yaitu Hideaki. 

Tamagoyaki yang bercorak kecokelatan terlihat 
sangat lezat. “Hasil panggangannya bervariasi, 
bergantung pada penyesuaian api dan kondisi fisik 
orang yang memanggang. Rasanya menyenangkan 
ketika menghasilkan tamagoyaki yang indah,” kata 
Kojima. “Setiap hari saya menikmati membuat 
tamagoyaki yang sempurna,” tambahnya. Luar biasa!

mencari benda berharga. Anda juga bisa memesan 
melalui e-mail dan fax. Namun, kalau ingin lebih 
yakin, lebih baik membeli dengan melihat langsung. 
Tidak ada rencana membuka toko di luar negeri. 
Saya bermimpi orang dari seluruh dunia datang ke 
toko saya dan merasakan bahwa makanan Jepang itu 
sangat lezat,” ujar Kokuba.

Tamagoyaki besar: ¥630, sedang: ¥580, kecil: ¥530. Kobore-Uni-Don (¥3,200). Landak laut tebal di atas nasi dengan 
tidak ada sedikit pun ruang kosong dalam mangkuk.

Kokuba berdiri di belakang meja 
konter.

Kaisen-Don (¥3,000) ikan segar yang terdiri dari ikura (telur salmon), 
amaebi (udang manis), maguro (ikan tuna), hotate (scallop), dan anago 
(sejenis belut) di atas nasi.

Ayah dan anak, Kojima Tadashi dan Hideaki.

Landak Laut yang 
Melimpah
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“Saya pertama kali makan nigiri sushi pada saat masih 
menjadi murid SMP. Sangat mengesankan dan benar-
benar lezat rasanya,” ujar Morikawa Osamu, pionir restoran 
sushi di Indonesia. Karena ketertarikannya dengan sushi, 
ia memutuskan untuk menjadi itamae (koki) sushi. Setelah 
bekerja di Tora Sushi milik sepupunya di Osaka, ia datang ke 
Indonesia pada 1984. Membuka stan sushi di sebuah toko 
udon di dalam toserba Sarinah, kemudian ia membuka Sushi 
Nishiki di Blok M pada 1989. Lalu, beralih ke lokasi di kawasan 
Radio Dalam, Jakarta Selatan, dan membuka Sushi Tengoku 
pada 1995. 

“Dulu orang Indonesia kebanyakan tidak bisa makan 
makanan yang mentah. Namun, ada orang ingin mencobanya. 
Jadi, saya buat potongan tipis ikan putih yang sangat segar 
dengan saus ponzu (saus ala Jepang, campuran cuka, jeruk 
lemon, dan lain-lain) serta parutan lobak. Tidak akan ada bau 
amis karena masih sangat segar dan padat teksturnya, juga 
tidak akan lembek. Setelah makan ini, banyak orang yang bisa 
makan ikan mentah”, jelas Morikawa.

“Pada masa awal mendirikan toko, saya mencari ikan segar 
sendiri. Saat itu belum ada penyuplai ikan segar di Jakarta, 
jadi saya pergi ke berbagai tempat yang ada pelelangan ikan 
dan tempat di mana ada nelayan. Saya juga menerapkan 
standar yang tinggi dan disiplin yang ketat untuk mutu barang 
kepada karyawan. Saya selalu menekankan kepada para 
karyawan, ‘Kita tidak menjual makanan, tetapi kita menjual 

kepercayaan kepada pembeli. Jika ada kondisi bahan yang 
sedikit mencurigakan (tidak segar), jangan digunakan’,” kata 
Morikawa.

Sushi Tengoku terkenal dengan potongan ikannya yang 
besar. “Jika ikan tidak segar, Anda akan sulit mengunyah ikan 
dengan potongan yang besar. Ikan di Sushi Tengoku segar, 
jadi potongannya yang besar pun tidak akan sulit dikunyah. 
Selain itu, daripada sedikit demi sedikit memakai bahan ikan 
segar, lebih baik memotong dengan ukuran besar ketika 
ikannya masih segar. Kalau ikan cepat habis, jadi kami bisa 
membeli yang segar lagi, ‘kan? ” ujar Morikawa.

Mengapa Morikawa menamai tempat ini dengan 
“Tengoku” (surga)? “Ada orang berkata, istilah dalam bahasa 
Jepang, noruka-soruka (menang-kalah), berasal dari bahasa 
Indonesia, yaitu neraka-surga (jigoku-tengoku). Sejak 
awal, saya memutuskan jika membuka toko sendiri akan 
memberinya nama ‘Tengoku’. Mungkin, apabila jadi semakin 
ramai, boleh juga pakai nama Sushi Jigoku. Ha-ha-ha!“ jelas 
Morikawa sambil tersenyum ramah. 

Zyou-Nigiri (Rp. 200.000). Ciri khasnya, ikan segar yang besar sampai nasi tidak terlihat. Sangat 
populer juga dengan “sushi besar dan murah”. Pada waktu makan siang, ada Sushi Set (8 buah 
sushi seharga Rp. 150.000), Zhou-Sushi Set (10 buah sushi), dan lain-lainnya.

Sushi Tengoku
Jl. Radio Dalam Raya No.F11-11A, Kebayoran Baru
Tel: +62(0)21-7396-940/7233-973
Buka: 11:00-23:00 (Jumat-Sabtu hingga 23:30) Disarankan membuat 
reservasi sebelum datang, terutama saat akhir pekan.

Morikawa Osamu, pemilik 
Sushi Tengoku, yang ramah.

Pionir Sushi di Indonesia
Sushi Tengoku
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Oshizushi adalah salah satu resep tradisional yang 
mengawali tradisi membuat sushi. Sushi yang biasa kita kenal 
seperti nigiri sushi dibuat hanya ditekan dengan tangan dan 
harus segera dimakan. Kata oshizushi berasal dari kata osu, 
artinya “tekan”. Jadi, oshizushi dibuat dengan cara menekan 
nasi dan ikan di dalam kotak kayu khusus dan mendiamkannya 
beberapa lama.     

Di Kanazawa, oshizushi memakai kotak kayu besar bernama 
issyou-bako yang berukuran 30 x 30 x 11 cm. Ikan yang biasa 
digunakan adalah ikan makerel dan kakap. Konbu (sejenis 
rumput laut yang tebal) serta daun bambu digunakan sebagai 
pemisah tiap lapisan yang berisi nasi dan ikan. Di dalam kotak 
bisa membuat sampai 4 lapisan. Pada bagian atas penutup 
kotak, diletakkan batu pemberat. Lalu, biarkan selama semalam. 

 Karena ditekan semalaman, rasa konbu dan bumbu 
lainnya jadi meresap ke dalam ikan dan nasi. Saat akan disajikan, 
oshizushi dikeluarkan dari kotak dan dipotong dengan pisau. 
Masakan khas Kanazawa ini biasa dihidangkan saat ada 
perayaan khusus. Menurut penasihat masakan Jepang di dapur 
restoran Miu, Matsuda Naomi, karena daerah Kanazawa dingin, 
penduduknya membutuhkan makanan yang bisa bertahan lama. 

Ditambah dengan ide dari Matsuda, oshizushi dari Kanazawa 
ini kini hadir di restoran Miu. Ikan yang sering digunakan adalah 
ikan salmon yang berlemak. Ikan salmon diberi sedikit garam 
dan dibiarkan sekitar 3 sampai 4 jam kemudian direndam di 
dalam sanbaizu (campuran kecap asin Jepang, mirin, dan cuka) 
selama sekitar 2 jam. Tips Matsuda dalam membuat oshizushi 

adalah nasi yang baru matang diaduk dengan sanbaizu beserta 
sanbaizu dari rendaman ikan. Di bagian atas oshizushi, ditata 
konbu Matsumae (konbu istimewa dari Hokkaido). Lalu, di antara 
kombu dan ikan, dimasukkan gari (manisan jahe), irisan kulit 
lemon, dan daun ooba. 

Dengan dicelupkan sedikit ke dashi-shoyu (campuran kecap 
asin Jepang dan ikan cakalang kering), ketika disuapkan ke 
mulut, terasa potongan ikan yang tebal dan nasi dengan bumbu 
yang pas, menyatu sempurna. Karena ikannya tidak ditekan 
semalaman, rasanya segar seperti sashimi dan ditambah lagi 
kesegaran dari 3 macam bumbu di bawah konbu. “Jika ada acara 
istimewa di keluarga saya, makanan utamanya selalu oshizushi. 
Cucu-cucu juga sangat senang,” ujar Matsuda. 

Menariknya di sini, restoran Miu selalu memberikan hiasan 
bunga di tiap makanannya. Bunga-bunga yang menghiasi 
masakan di Miu, dikumpulkan sendiri oleh Matsuda. Ia bangun 
sekitar pukul 05:00 pagi setiap hari dan berjalan-jalan di sekitar 
rumah untuk memetik bunga selama 1-2 jam. Hanya di Miu, 
Anda bisa merasakan masakan tradisional kebanggaan dari 
Kanazawa dengan sentuhan warna dari Jakarta.

Miu Ishinabe
Summitmas 1, Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62 
Tel: +62(0)21-2751-0033
Buka: 11:30-16:00, 17:00-22:00
Tutup pada hari Minggu dan hari libur nasional

Antara Kanazawa dan Jakarta Kita Jatuh Cinta
Miu Ishinabe

Matsuda Naomi, penasihat 
Miu, berasal dari Kanazawa.

Asano-gawa Gozen (Rp. 350.000), paket makan siang di Miu Ishinabe yang terdiri 
dari oshizushi, sup, dan makanan pendamping lainnya. Untuk menikmati hidangan 
ini, Anda harus memesan sehari sebelumnya.
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Omakase ala Itamae Jimbo
Sushi Sei

Tahukah Anda, banyak orang Jepang merasa takut 
untuk pergi ke restoran sushi mewah? Itulah kenyataannya. 
Harga yang tidak tercantum di dalam buku menu dan 
banyaknya peraturan untuk makan sushi menjadi alasannya. 
Namun, Jimbo Tomohiko, itamae Sushi Sei, mengatakan, 
“Tidak usah takut, makanlah sesuai dengan selera Anda. Mau 
memotong sashimi-nya, boleh. Mengawali makan dengan 
sushi juga silakan. Semua orang punya selera tersendiri, 
tidak bagus jika dipaksa oleh itamae.”

“Pekerjaan saya adalah memberikan makanan yang 
lezat, jadi kadang-kadang saya memberitahu bagaimana 
cara makan yang dianjurkan. Misalnya, ‘Tolong makan ini 
sesegera mungkin karena nanti rasanya akan berubah’,“ 
jelas Jimbo.    

Ketika berbicara tentang interaksi tamu dan itamae, 
ada kata yang menghubungkan keduanya, yakni omakase. 

Saba

Kanpachi

Shiroebi

Kohada

Tako

Itamae Jimbo memotong ikan untuk sushi.

Anago

Mendengar istilah omakase untuk pertama kalinya, saya 
berujar, “Hah, apa itu?” Langsung saja saya searching di Google. 
“Oh, makan terserah itamae saja, toh...” gumam saya. Langsung 
saja saya pergi ke Sushi Sei. Ini pertama kali pula saya ke sana.

Di sana, saya tidak bingung karena seperti di restoran sushi 
biasa. Namun, satu yang tidak biasa adalah sudah dipesankan 
bangku di sushi bar, tepat di depan tempat itamae ketika nanti 
menyiapkan hidangan. Terasa istimewa ketika duduk di sana. 
Kami benar-benar merasa jadi ‘tamu’ saat itu. 

Saya bingung harus berbuat apa lagi. Saya pun duduk 
dan menunggu sushi dibuat satu per satu. Akhirnya, itamae 
memberikan sushi pertama. Saya sudah bersiap-siap dengan 

Pengalaman Pertama 
Omakase

Ini berarti tamu mempersilakan itamae untuk menyajikan 
hidangan lengkap sesuai dengan pilihan itamae. Bisa juga 
dibilang “tamu menyerahkan diri kepada itamae”. 

Terserah itamae? Lalu, bagaimana, ya, cara itamae 
menentukan menu yang akan disajikan? Semua tamu 
mendapat menu yang sama di hari itu atau itamae mendapat 

kamera, tetapi tiba-tiba, “Jangan difoto!” Hah? Mengapa tidak 
boleh difoto, padahal tugas saya memotret? “Jangan dicatat!” 
Itu pula yang itamae katakan kepada partner liputan saya waktu 
itu, Ikeda Hanako. Kami pun kaget. Kami ingin liputan, tetapi 
merasa seperti makan siang spesial. 

Semua sushi yang disajikan sungguh enak. Sayang 
sekali, semua itu tidak boleh difoto. Padahal, bahan-bahannya 
didatangkan langsung dari Jepang, seperti gurita Kyushu, 
uni dari Hokkaido, dan shiroebi dari Toyama yang enak sekali. 
Mungkin Anda tidak akan mendapatkannya di restoran sushi 
lainnya di Jakarta. 

Di tengah-tengah ‘makan siang’, kami ragu akan jadi 
seperti apa artikel kami nanti. Namun, pembaca, percayalah, 
Anda harus mencoba omakase. Sepulang dari sana, saya merasa 
kenyang dan puas. -Putri Soesilo
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Sushi Sei
Plaza Senayan, Area Parkir Lantai 4, Jl. Asia Afrika No.8
Tel: +62(0)21-5725-510/520
Buka: 11:30-14:00 (Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional hingga 
17:00), 17:00-22:00

ide dengan spontan saat di hadapan tamu? 
Ini jawabannya. “Ada aturan dasar, salah satunya jika 

diawali dengan makan ikan yang berlemak, selanjutnya 
disajikan ikan yang rasanya tawar, begitu seterusnya. 
Namun, terkadang terserah tamu apa yang ia ingin makan 
hari itu. Masing-masing berbeda. Sambil melihat ekspresi 
wajah pengunjung, inspirasi bisa saja muncul di waktu 
yang terbatas itu untuk menyiapkan makanan berbeda 
selanjutnya,” kata Jimbo. Ada komunikasi tanpa kata-kata 
antara pengunjung dengan itamae. Inilah hal terbaik ketika 
kita makan di restoran sushi yang mewah.

Kali ini, saya mencoba omakase di Sushi Sei. Hidangan 
yang pertama disediakan adalah toro (bagian ikan tuna yang 
berlemak), makanan pembuka yang lezat. Berikutnya adalah 
ikan sarden yang diolesi dengan saus seperti kecap asin dan 
harus langsung dimakan. Selanjutnya, berbagai jenis ikan 
disajikan, seperti kanpachi, hirame, kakap, dan kembung. 
Ada juga uni (landak laut) dari Hokkaido Selatan dan kanmon 
dako (gurita) dari Shimonoseki, Jepang. Masing-masing 
merupakan makanan istimewa. Saya terkejut ketika itamae 
menyajikan shiroebi (udang putih) dari Toyama. Udang 
yang jarang ditemukan di Jepang ini ternyata juga bisa 
didapatkan di Jakarta.  

Kadang-kadang, Jimbo juga bercerita tentang bahan 

makanan yang ia gunakan. Mengenai jenis ikan, dari mana 
asalnya, hingga cara mengolahnya. Jimbo bercerita tentang 
anago (sejenis belut) dengan antusias, “Anago ini adalah 
anago emas yang terdapat di Selat Tsushima, Kyushu, 
Jepang. Anago dengan warna keemasan yang jarang 
didapatkan ini dikukus dengan api sedang selama lebih dari 
3 jam.“

Proses yang sangat hati-hati, rapi, dan mendetail pada 
ikannya. Nasinya pun berukuran agak kecil dan ringan. 
Tidak ada hal yang menjadi bahan kritikan sedikit pun. 
Tak terasa, 11 buah sushi dan makimono (sushi gulung) 
sudah habis disantap. Jumlahnya tidak banyak, tetapi bisa 
sangat mengenyangkan sebab semuanya adalah makanan 
yang bermutu tinggi. Ayo, pergi ke Sushi Sei dan cobalah 
omakase. -Ikeda Hanako

Jimbo Tomohiko, juru masak Sushi Sei, yang 
terampil.
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Apa Itu Millennials?
Generasi baru yang mencapai usia 20 tahun setelah 
tahun 2000. Saat ini, orang-orang berusia di bawah 
36 tahunlah yang bisa disebut “Millennials”.
Mereka juga generasi era digital. Bagi mereka, 
batasan negara tidak menjadi soal. Mereka memi-
liki pandangan sendiri dalam melihat dan menilai 
sesuatu.
Indonesia adalah negara Millennials, penduduknya 
mayoritas kaum muda. Millennials sering dijadikan 
sebagai sasaran untuk pemasaran produk atau pun 
jasa. Namun, mereka tidak selalu menjadi kon-
sumen, melainkan juga produsen. Mereka mencip-
takan berbagai produk, layanan, dan nilai-nilai yang 
baru serta menargetkan pada generasi yang sama, 
generasi Millennials.
Apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka 
ingin buat?
Kami memperkenalkan 12 potret Millennials se-
bagai kreator yang tinggal di Indonesia.

Foto: Putri Soesilo & Ikeda Yoichi | Teks: +62
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Amot Syamsuri Muda
Lahir pada 1987 di Jakarta. Setelah lulus dari SMA, 
ia melanjutkan studi di sebuah sekolah seni di 
Singapura. Sebagai perancang busana muda yang 
mendapat sorotan, ia menyajikan mode avant-garde 
di ajang Indonesia Fashion Week dan lain-lain. Di 
samping itu, ia juga menjadi creative director SKY.
Inc yang memproduksi pakaian kasual namun edgy. 
Belakangan ini, ia menata kostum panggung yang 
menakjubkan untuk Melly Goeslaw.

Saya terkejut ketika menonton MTV saat saya masih 
duduk di bangku SMA. Sekitar akhir 1990-an hingga 
awal 2000-an, musik mainstream telah berubah, dari 
grunge rock seperti Nirvana menjadi pop seperti Britney 
Spears. Sebelum itu, rock adalah rock, hip hop adalah 
hip hop, dan fashion hanya mengikuti arus di masa itu. 

Namun, sejak saat itu, fashion mulai ‘berbicara’ 
dengan bebas, membawa pesan menarik. Musik, fashion, 
video, semua bersama-sama menciptakan hiburan yang 
lengkap. “Oh, fashion bisa bicara sebanyak itu!” pikir saya. 
Saya mulai berpikir bahwa saya juga ingin terlibat dalam 
gerakan bebas tersebut. Itulah mengapa saya memutus-
kan untuk menjadi seorang perancang busana.

Di fashion show saya, kadang busana ditampilkan 
oleh peraga yang profesinya bukan seorang model. 
Penyanyi, seorang wanita dengan kereta dorong bayi, 
dan lain-lain. Setiap orang menarik. Namun, bagaimana 
menjadi menarik? Bagaimana cara tiap orang membuka 
diri sendiri adalah kunci. Saya ingin membuka kunci 
mereka dan menarik keluar daya tarik yang tersembunyi 
di diri mereka. Itu adalah tantangan saya.

Amot Syamsuri Muda (29)
Perancang Busana

Mnemosyne dari Maruman, Jepang
Amot selalu membawa buku catatan ini untuk 
menuliskan rencana dan ide. Ia juga memakai ini 
untuk menggambar desainnya. “Saya suka kualitas 
kertasnya,” ujarnya. Buku ini bisa dibeli di Paperclip.

SKY.Inc
Namanya berasal dari kalimat “The Sky Is the 
Limit”. Anda bisa membeli baju-bajunya di 
Central, Grand Indonesia East Mall, Lantai 2, Jl. 
M.H. Thamrin No.1. Buka: 10:00-22:00.
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Laila Nurazizah (25)
Novelis, Penulis Skenario, Manajer Galeri Seni

pada senja dia bercerita tentang 

malam yang dipadamkan pagi, katanya 

kenapa tak ada yang abadi. senja 

lalu berjanji menjelma abadi, tapi 

matahari mendadak pergi, lalu 

malam menggantikan senja, lalu 

berjanji abadi. tapi bukankah dia 

juga akan dipadamkan oleh pagi.

Laila Nurazizah
Lahir di Bogor pada 1991. Akrab dipanggil 
Lele. Novel pertamanya, Memorabilla, 
ditulis saat ia masih duduk di bangku 
SMA dan diterbitkan pada 2010. Ia juga 
menulis naskah film Sanubari Jakarta yang 
bertemakan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, 
dan Transgender). Berkat film ini, topik 
tentang LGBT jadi dikenal luas di Indonesia. 
Film ini juga memicu beberapa diskusi 
tentang LGBT. Ia menulis berbagai macam 
skenario, mulai dari cerita horor sampai 
sinetron TV. Setelah lulus dari Jurusan 
Kriminologi di Universitas Indonesia, saat ini 
ia mengambil program master untuk Jurusan 
Manajemen Institut Teknologi Bandung. Di 
Bandung, ia memiliki sebuah galeri seni.

(Puisi ini langsung ditulis Lele saat diwawancara +62.)

Saya telah menjadi kutu buku sejak kecil. Saya 
memiliki 4 adik perempuan. Ibu saya membelikan kami 
2 buku per orang setiap minggu di hari Minggu. Berarti, 
total 10 buku. Saya meminta adik-adik saya untuk 
memilih buku yang saya suka. Ketika telah memiliki 
lebih dari 100 buku, kami membuka sebuah kafe kecil 
yang buka hanya di akhir pekan. Kami menata meja 
dan kursi di kebun kami. Salah satu adik saya membuat 
puding dan menjualnya kepada pelanggan yang datang. 
Pelanggan yang datang boleh meminjam buku-buku 
kami dan membawanya pulang. Jumlah pelanggan 
kian meningkat tiap minggunya dan itu membuat kami 
sangat senang. Namun, kami menghentikan kegiatan 
itu karena beberapa pelanggan tidak mengembalikan 
buku-buku kami yang mereka pinjam.

Di Universitas Indonesia, saya mengambil Jurusan 
Kriminologi. Kriminologi termasuk humaniora, ilmu 
sosial, psikologi, dan semacamnya yang terkait dengan 
manusia. Itulah mengapa jurusan ini lebih berguna 
dalam menulis cerita daripada hanya belajar ilmu sastra. 
Saya tidak tahu apa-apa tentang LGBT sebelum saya 
menulis Sanubari Jakarta. Namun, berkat kriminologi, 
saya belajar dan bisa membayangkan pikiran mereka 
lalu menuliskannya dalam skenario film.

Ilmu matematika juga berguna. Dalam menulis 
naskah horor, matematika benar-benar digunakan. 
Dalam menempatkan unsur-unsur horor, kita dapat 
menghitung segala sesuatu dengan cara matematika. 
Poin yang baik dalam menulis naskah horor adalah saya 
bisa menulis kapan pun tanpa memikirkan suasana 
hati saya saat menulisnya. Sebaliknya, saya mengalami 
kesulitan dalam menulis kisah cinta. Sekarang pikiran 
saya penuh dengan studi dan rencana bisnis baru saya 
dan tidak untuk cinta. Saya terus meminta pada manajer 
saya, “Tolong carikan pekerjaan menulis naskah horor!”

Sanubari Jakarta
Kumpulan 10 cerita omnibus tentang LGBT. Buku ini 
sudah tidak diterbitkan lagi, tetapi Anda bisa membeli 
versi e-book di website Toko Buku Gramedia (www.
gramedia.com).

Titik Temu Space
Jl. Gatot Subroto No.91F, Bandung  
Tel: 0821-2666-3670 / 0813-1262-7415 
Buka: 10:00-19:00 
Hari Minggu dan hari libur nasional tutup.

Murakami Haruki
Ia menyukai karya Murakami Haruki karena “Narasi 
yang tidak langsung sehingga memberikan kebebasan 
pembaca untuk berimajinasi.” Ia paling suka 1Q84. Ia 
membaca versi bahasa Inggris.
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Saya masih ingat betul lagu yang diperdengarkan 
oleh paman saya ketika saya berumur 3 tahun. Lagu 
itu adalah “I Just Called to Say I Love You” dari Stevie 
Wonder dan “Careless Whisper” dari George Michael. 
Sejak saat itu, saya mendengarkan musik dari pemutar 
kaset milik kakak perempuan saya yang sangat 
menyukai musik. Kadang-kadang saya mendengarkan 
lagu dari Indonesia, kadang-kadang lagu dari negara-
negara lain. 

Ayah saya yang memiliki toko obat di Palembang 
pernah berkata pada saya, “Lakukan apa yang kamu 
ingin lakukan. Sukses hanya akan datang ketika 
kamu melakukan sesuatu dari kesungguhan hati dan 
menikmatinya, bukan ketika kamu melakukan pekerjaan 
karena kamu harus melakukannya.” Saya pikir, ayah 
ingin saya melanjutkan bisnis miliknya, tetapi ia malah 
berkata demikian. Perkataannya selalu menjadi ‘kompas’ 
bagi saya, menunjukkan jalan yang harus saya lalui. 

Saat saya magang di studio rekaman di Seattle, 
Amerika Serikat, pemilik studio menyarankan saya, 
“Jika benar-benar ingin melanjutkan pekerjaan ini, 

Harmoko Aguswan (35)
Teknisi Suara

kamu harus pergi ke Los Angeles.” Setelah lulus kuliah, 
saya menyetir selama 22 jam untuk pergi ke sana. Di 
sana, saya mendapat kesempatan untuk berlatih di 
studio ternama, seperti West Lake yang terkenal karena 
menjadi tempat Michael Jackson merekam albumnya. 
Saya juga pernah magang di pembuat mic. Malam hari, 
saya bekerja sebagai teknisi suara di kelab jazz, tempat 
banyak nama besar bermain di sana. Bagi saya, ini 
menjadi pelatihan yang sangat baik.

Pemilik kelab jazz menawari saya pekerjaan untuk 
3 tahun lagi, tetapi saya memutuskan untuk kembali 
ke Indonesia. Tentu saja saya masih punya kecintaan 
dengan pusat industri musik dunia, Los Angeles. 
Keinginan saya untuk menerapkan teknik yang saya 
dapatkan di sana untuk diaplikasikan di Indonesia 
semakin kuat.

Saya hanya bisa bekerja dengan seniman yang 
saya hargai. Ketika mereka bisa merasa puas dengan 
hasil pekerjaan bersama, saya merasa bahwa saya dapat 
menjadi jembatan antara musik dan cita-cita mereka. Ini 
adalah sisi sukacita terbesar dalam pekerjaan saya.

Otamatone
Instrumen musik digital dari Jepang. Bentuknya lucu. 
Mudah mengeluarkan suara meski Anda harus berlatih 
mengeluarkan nada yang tepat. Karena suka alat ini, 
Moko memakainya sebagai logo studio musiknya.

Makanan Lokal
Kesenangan Moko dengan musik sama besar dengan makanan lokal di 
berbagai daerah. “Setiap makanan yang disukai orang lokal pasti punya 
alasan untuk dicintai, sejarah, dan cerita,” ujarnya. Di +62, ada rubrik 
“Nothing Beats!” tentang Moko yang merekomendasikan makanan lokal.

Harmoko Aguswan
Lahir di Palembang pada 1980. Akrab dipanggil 
Moko. Setelah menyelesaikan studi di Jurusan 
Manajemen di Seattle University, Amerika Serikat, 
ia pindah ke Los Angeles. Sambil berkuliah di 
UCLA, Los Angeles, ia bekerja di kelab jazz 
bernama Jazz Bakery. Dari situ, ia mendapatkan 
pengalaman dalam menata suara untuk live music 
untuk pemusik-pemusik yang telah memiliki nama 
besar. Pada 2003, ia kembali ke Indonesia dan 
membangun Brotherland, sebuah studio rekaman. 
Ia terlibat dalam publikasi CD para pemusik 
Indonesia dan menjadi teknisi suara di konser-
konser dalam dan luar Indonesia. Ia juga sangat 
dipercaya oleh seniman-seniman luar negeri. 
Contohnya, di Java Jazz 2016, ia mengatur suara 
untuk siaran langsung internet pertunjukan Sting. 
Saat Boyz II Men mengadakan tur di Indonesia, ia 
menjadi kepala teknisi.
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Putri Sulistyowati
Lahi r  pada 1991 d i  Jakar ta .  Sambi l 
berkuliah di Jurusan Arsitektur di Universitas 
Trisakti, Jakarta, ia memulai karier sebagai 
model dan menjadi model sampul untuk 
banyak majalah. Ia telah menyelesaikan 
pendidikan di Kingston University di Inggris 
untuk mempelajari pelestarian bangunan 
berse jarah.  Di  waktu yang sama,  ia 
membuat debut di London Fashion Week 
2015 setelah mendapat tawaran dari 
agensi model terkenal, FM London. Ia 
mulai mengajar sebagai dosen pelestarian 
bangunan bersejarah di Universitas Trisakti. 
Ia juga membantu G&B, bisnis gitar milik 
ayahnya yang juga adalah seorang arsitek. 

Putri Sulistyowati (25)
Model

Tinggi badan saya mencapai 178 cm dan saya 
merasa tidak percaya diri karena itu. Saya tumbuh 
sebagai anak yang pemalu dan tidak pandai dalam 
berkomunikasi. Saat SMA, saya masuk sekolah khusus 
perempuan dan mengambil jurusan ilmu pengetahuan 
alam. Lulus SMA, ibu saya mendaftarkan saya ke sekolah 
modeling. Saat itu, saya tidak bermaksud untuk menjadi 
model, tetapi menjadikan kesempatan itu bagian dari 
melatih ekspresi diri saya. Sepupu saya yang seorang 
fotografer, Anton Ismael, selalu menyarankan saya untuk 
menjadi model. Saya pun mencoba untuk menjadi 
model dalam salah satu karyanya. Itu merupakan 
keputusan saya untuk mengucapkan selamat tinggal 
pada “Putri si Pemalu”. Setelah itu, tiba-tiba, saya 
menjadi model sampul sebuah majalah. Ha-ha-ha!  

Saat kuliah, saya mengambil jurusan Teknik 
Arsitektur di Universitas Trisakti, Jakarta. Setelah lulus, 
saya melanjutkan studi untuk program master di 
Kingston University, London, Inggris, dan mengambil 
jurusan Historic Building Conservation (Konservasi 
Bangunan Bersejarah). Di sana, saya belajar sambil 
bekerja sebagai model. Saya menolak bantuan finansial 
dari orangtua. Jadi, saya bisa merasakan betapa beratnya 
mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari.   

Di Inggris banyak terdapat bangunan bersejarah 
yang dilestarikan dengan baik, sangat menarik. 
Saya bertanya-tanya, mengapa bangunan kuno dan 
bersejarah di Indonesia tidak dilestarikan seperti di 
Inggris. Saya mulai merasa bahwa ini adalah tugas saya 
selanjutnya untuk Indonesia.

Mengapa saya sangat mencintai hal tentang 
tradisi dan budaya? Ayah saya berasal dari Yogyakarta. 

Sejak kecil, saya sudah diajari untuk menghormati dan 
menghargai tradisi dan kebudayaan. Di samping itu, 
ia sangat menyukai musik dan membuat bisnis gitar 
batik yang diberi nama G&B, dibuat di Yogyakarta sejak 
saya masih kecil. Saya sering menemani ayah untuk 
mengunjungi tempat pembuatannya dan bertemu para 
perajin yang masih menjunjung nilai tradisional.

Ayah juga yang mendesain rumah ini. Saya besar 
di sini. Di sini, ada 18 kamar di lantai 2 dan 3 yang 
disewakan sebagai kos-kosan. Saat ini kami sedang 
merenovasi rumah ini untuk menjadi tempat yang 
nyaman untuk berkumpul dan menggabungkan tradisi 
lama dan konsep baru.

Wisatawan mancanegara datang ke Indonesia untuk 
melihat dan merasakan pengalaman yang tidak mereka 
dapatkan di negara lain. Meskipun banyak bangunan 
tua yang bisa menjadi nilai pariwisata, banyak yang 
tidak terawat. Saya pikir, baik pemerintah maupun 
industri pariwisata tidak sadar akan keadaan ini. Saya 
belum bisa mengubah sistem itu di tahap awal. Jadi, 
saya ingin merealisasikan konsep saya mulai dari rumah 
ini. Setelah itu, barulah saya ingin melangkah ke tingkat 
selanjutnya. Di saat yang sama, saya merasa itu adalah 
tugas saya sebagai dosen untuk mengajari murid-
murid di almamater saya, Universitas Trisakti, mengenai 
pentingnya menemukan kembali nilai-nilai tradisi kita.

Kita tidak akan ada jika tidak punya akar dan tradisi. 
Saya melangkah maju ke masa lalu. Kelihatannya seperti 
berjalan mundur meskipun, kenyataannya, itu adalah 
masa depan kita. 

Putri telah menjadi model sampul majalah 
EEW, Surface Asia, Two Tone, L’Officiel 
Indonesia, dan lain-lain. Ekspresi Putri 
terlihat tajam dan misterius setelah dirias.
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Sean Gelael
Lahir di Jakarta pada 1996. Pebalap GP2 
yang menjadi anggota tim balap Campos 
Racing di Spanyol. Ia memulai balap dari 
balapan gokar saat berusia 9 tahun. Saat 
berumur 15 tahun, ia melakukan debut di 
F3 Eropa. Setahun kemudian, pada 2013, 
ia mendapat medali pertamanya sebagai 
pemenang ke-3 di Silver Stone Sircuit di 
seri F3. Pada 2015, ia melakukan debut di 
seri GP2. 2016, ia menempati urutan ke-2 
di Spielberg Circuit di Australia. Saat ini, ia 
sedang mengenyam pendidikan di University 
of Bath di Inggris. Pada saat yang sama, 
ia juga menargetkan diri untuk menjadi 
seorang pebalap F1. Ayahnya adalah 
Ricardo Gelael, pemilik KFC Indonesia. 
Ibunya adalah Rini S. Bono, aktris.

Saya masih berumur 4 tahun ketika duduk di 
samping kemudi di mobil reli milik ayah. Ayah sangat 
jatuh cinta pada olahraga bermotor. Ia sangat senang 
ketika saya menjadi pebalap. 

Bagi saya, mobil seperti rumah. Di sana, saya bisa 
merasakan kebebasan dan menjadi diri saya seutuhnya. 
Rasanya seperti ‘pulang ke rumah’ meskipun sedang di 
tengah balapan yang tersulit. Di sanalah tempat yang 
paling saya suka.

Saya tidak punya pebalap idola. Namun, ada 
pebalap hebat seperti Michael Schumacher dan Ayrton 
Senna yang sangat saya hormati. Mereka adalah target 
saya untuk memenangkan kejuaraan balap mobil.

Saya tidak akan puas sebelum saya mencapai 
kejuaraan F1. Setelah mencapai F1, saya tidak akan puas 
sebelum saya memenangkannya. Saya akan selalu ‘lapar’ 
dan memperbaiki diri saya. Saya mungkin seperti orang 
yang tidak pernah puas dengan diri saya sendiri.

Sean Gelael (19)
Pebalap

KFC
Slogan KFC Indonesia, “Jagonya Ayam”, 
sangat cocok sebagai sponsor Sean. Menu 
Paket Nasi (PaNas) adalah menu yang paling 
disukai pengunjung.
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Francisco
Lahir di Jakarta, 1986. Pindah ke Bandung 
bersama keluarga saat berusia 3 tahun. 
Ia pernah bersekolah di sebuah SMP 
di  Singapura dan lu lus dar i  Jurusan 
Manajemen di Seattle University, Amerika 
Serikat. Setelah kembali ke Indonesia, 
ia membuka toko jam bernama Gudang 
Jam dan membangun usaha produk kulit 
bernama Winchester.

Ketika di Seattle, Amerika Serikat, saya mengambil 2 
jurusan saat kuliah, yakni finansial dan pemasaran, sambil 
bekerja 7 jam per hari. Saya bekerja sebagai bellboy, 
koki, sopir bus, dan pekerjaan lainnya. Jika dihitung, 
ada 11 pekerjaan yang saya ambil saat itu. Saya sempat 
mengambil cuti kuliah satu tahun untuk bekerja 7 jam 
saat siang hari dan 8 jam saat malam hari, total 15 jam 
per hari. Jika musim panas, jam bekerja bertambah 
menjadi total 18 jam per hari. Saya bekerja begitu keras 
demi mendapatkan uang untuk kuliah dan hidup karena 
orangtua saya sudah tidak mengirimi uang.

Saya percaya kita akan menjadi orang yang lebih baik 
ketika sudah mengalami masa sulit di awal perjalanan 
hidup. Saya dulunya sombong. Jika ke restoran, saya 
berkata kepada pelayan, “Ayo, cepat!” dengan nada galak. 
Setelah saya mengalami bekerja di hotel dan mengalami 
hal yang sama, ucapan saya menjadi, “Tolong, dipercepat, 
ya,” dengan nada yang halus.

Setelah kembali ke Indonesia, saya memulai bisnis 
jam milik saya sendiri lalu merambah ke bisnis tas kulit 
sekitar 2 tahun lalu. Saya akan membuka cabang baru di 
daerah Dago, Bandung. Tokonya akan dua kali lebih besar 
dibandingkan toko di Jalan Ternate.  

Saya suka tantangan. Hidup tanpa mimpi dan 
tantangan tak berarti apa-apa. Saya tidak mau menyesal 
saat tua nanti. Saya harus sudah melakukan ini dan itu. 
Kita bisa mencari lagi jika kita kehilangan uang, tetapi kita 
tidak bisa mengembalikan waktu.

Kesempatan bertemu seseorang dalam kehidupan 
adalah sangat langka dan berharga. Itulah mengapa 
kita harus menghormati setiap orang. Dengan hal itu, 
mereka akan mengingat kita. Kita tidak bisa membeli nilai 
kehidupan dengan uang.

Apakah Anda akan kembali ke Jakarta sekarang? 
Silakan (sambil membukakan pintu mobil dan 
menutupnya dengan hati-hati). Pintar, ‘kan? Itu karena 
saya sudah pernah menjadi bellboy yang bagus 
sebelumnya!Francisco (29)

Wiraswasta

Gudang Jam
Menghadirkan berbagai macam jam dengan 
harga yang terjangkau.
Jl. Ternate No.29 / Jl. Riau No.18, Bandung
Tel: +62(0)22-423-7797  Buka: 10:00-21:00

Winchester
Produk-produknya berupa tas kulit dan aksesoris 
yang didesain oleh Francisco. Menggunakan kulit asli, 
namun lebih murah daripada barang bermerek lainnya. 
Lokasinya sama dengan Gudang Jam.
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Riki Kono Basmeleh
Lahir pada 1989 di Jepang. Ayahnya orang Indonesia dan ibunya 
orang Jepang. Ia bersekolah di SD di Surabaya dan Nagano, SMP 
di Surabaya, SMA di Singapura, dan kuliah jurusan manajemen 
internasional di sebuah universitas di Sydney, Australia. Setelah 
ikut serta membangun website untuk orang asing di Jepang, ia 
membangun Omiyage Inc. Indonesia di Jakarta yang menjual 
cheesecake DORÉ yang bekerja sama dengan LeTAO dari Jepang. 

Ayah saya berasal dari Surabaya, orang Indonesia 
keturunan Arab. Ia menyelesaikan pendidikan di Shinshu 
University di Nagano, Jepang. Ibu saya bekerja di sebuah 
perusahaan di Nagano setelah berkuliah di Amerika 
Serikat. Di Nagano, mereka bertemu dan menikah. 
Karena keduanya memiliki pengalaman hidup di luar 
negeri, pemikirannya begitu ‘internasional’. Saya sangat 
menyadari tentang dunia ini karena bolak-balik Indonesia-
Jepang. Bahkan, saya menggambar peta dunia ketika 
saya masih di sekolah tingkat taman kanak-kanak.

Saya memutuskan untuk belajar mengenai 
hubungan internasional karena saya sangat tertarik 
dengan keadaan dunia. Walaupun demikian, saya 
menggantinya menjadi manajemen internasional. 
Semuanya melakukan kontribusi untuk dunia, termasuk 
penggagas NPO (organisasi nonprofit) pun punya 
kebisaan manajemen. Organisasi tanpa uang tidak 
bisa berjalan. Saya juga ingin berkontribusi pada masa 
depan Indonesia dengan bisnis yang saya miliki. 

Riki Kono Basmeleh (27)
Wiraswasta

DORÉ by LeTAO
Ada berbagai macam cheesecake: Fromage, 
Café Au Lait Fromage, Chocolate Fromage, dan 
lain-lain. Bisa dipesan melalui www.dorebyletao.
com atau SMS/WhatsApp (0812-3334-5888).

Bisnis saya adalah menjual cheesecake dengan 
teknik ala Jepang. Namun, saya tidak menjual barang 
yang langsung didatangkan dari Jepang ke Indonesia. 
Ini seharusnya menjadi percobaan untuk menerapkan 
sistem produksi Jepang di Indonesia di masa yang akan 
datang. Saya memulai ini karena sulit untuk membuat 
produk buatan Indonesia sebagai langkah awal.

Sebenarnya, Indonesia punya banyak produk 
makanan yang lezat. Sayangnya, makanan-makanan 
ini tidak begitu menarik perhatian dunia karena tidak 
memiliki kemasan yang menarik atau pun cerita yang 
berarti. Nilai-nilai itu dibutuhkan untuk buah tangan. 
Menurut pengalaman saya membuat cheesecake DORÉ, 
saya ingin menantang diri untuk mengembangkan 
produk yang dibuat di Indonesia sehingga juga bisa 
bersaing di dunia. 

Semua orang mencintai tempat mereka bertumbuh 
besar, ‘kan? Saya pikir, itulah patriotisme. Saya bangga 
mempunyai dua negara yang saya cintai.
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Mulyono
Lahir di Banten, Jawa Barat, pada 1994. Ia tinggal di Baduy Luar, wilayah Baduy yang 
peraturannya tidak seketat Baduy Dalam. Ayahnya bernama Sarpin, perwakilan Baduy 
di pemerintahan. Ia menamatkan pendidikan setara dengan SMA di Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) karena peraturan Baduy melarang untuk mendapatkan 
pendidikan di sekolah.

Saya mulai menggunakan internet pada 2010 untuk 
membuka akun surat elektronik dan Facebook. Saya 
menggunakan Facebook karena memudahkan saya untuk 
berkomunikasi dengan orang luar yang pernah berkunjung 
ke desa saya. Saya juga punya sekitar 10 teman orang 
asing asal Australia, Jepang, Belanda, Afganistan, dan lain 
sebagainya. 

Saya mulai menggunakan Instagram sekitar setahun 
yang lalu. Saya menggunakannya sebagai alat untuk 
mengirimkan informasi tentang kehidupan dan budaya 
Baduy ke dunia di luar Baduy. Instagram dipenuhi foto yang 
‘mewah’. Namun, foto saya ‘sederhana’ saja. Bagus, ‘kan?

Contohnya, saya mengunggah foto ayam milik 
saya. Mengapa ayam? Itu karena di Baduy wajib untuk 
memelihara ayam. Di samping itu, saya mengunggah foto 
tentang orang dan kehidupan di desa saya. Misalnya, proses 
membuat gula aren dan menenun kain. Di dalam desa, 
sinyal telepon genggam sangat lemah. Namun, jika naik ke 
bukit, saya bisa menangkap sinyal dan mengunggah foto.

Penggunaan internet dilarang dalam peraturan Baduy. 
Menurut saya, internet memiliki aspek positif dan negatif. 
Namun, kini dunia berubah, tak peduli kita suka atau tidak. 
Jadi, jika tidak berubah, kita akan tertinggal jauh di belakang.

Menyenangkan ketika bisa melihat dunia di luar Baduy 
dengan follow teman-teman di Facebook dan Instagram. 
Meskipun saya jadi mengetahui banyak tentang dunia luar, 
rasa cinta kepada kebudayaan Baduy semakin besar. Tinggal 
di kota selama satu atau dua minggu itu menyenangkan. 
Namun, bosan juga jika tinggal lebih lama lagi. Di kota, tidak 
ada siang dan malam. Semua orang kota bekerja tanpa kenal 
waktu. Saya rasa, hidup di Baduy lebih baik. Pagi hingga siang 
hari bekerja di ladang dan malam hari waktunya beristirahat. 

Sampai sekarang, saya belum pernah pergi ke luar Jawa 
Barat, selain Jakarta. Namun, ada negara yang saya ingin 
kunjungi, yaitu Inggris. Saya ingin pergi ke Inggris karena 
bahasa Inggris menjadi bahasa internasional.

Mulyono (22)
Petani, Pemandu Wisata Baduy

Instagram (@mulyono_nasinah)
Mul sering mengunggah foto-foto kegiatan desa, misalnya anak 
yang sedang membawa banyak pisang, orang yang membawa 
ayam dan perempuan yang sedang menenun. Instagram juga 
dijadikannya media untuk menjual produk-produk Baduy.
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RYNO BENGAWAN (31)
Videografer

CECILLIA HIDAYAT (33)
Ilustrator

Cecillia Hidayat
Lahir di Jakarta, 1983. Biasa dipanggil Cecile. Setelah bekerja di 
agensi periklanan sebagai pengarah artistik, ia menjadi pekerja lepas. 
Menikah dengan Ryno yang bekerja di agensi yang sama, ia lalu 
pindah ke Bali 3 tahun yang lalu.

Ryno Bengawan
Lahir di Bandung pada 1984. Ia menjadi desainer grafis dan 
videografer di agensi yang sama dengan Cecile. Menikah dengan 
Cecile dan pindah ke Bali.

Kami berhenti dari pekerjaan kami di agensi 
periklanan di Jakarta dan mencari pekerjaan baru. Kami 
mempertimbangkan untuk pergi ke Singapura atau ke 
Bali. Kemudian, kami melihat iklan lowongan pekerjaan 
sebagai desainer dan videografer dari sebuah agensi 
periklanan di Ubud, Bali. Kami pergi ke Bali untuk 
melakukan wawancara sekaligus melakukan bulan madu. 
Hasilnya, kami berdua diterima.

Awalnya, kami ingin pergi ke Singapura karena itu 
akan meningkatkan karier kami. Gajinya pun tinggi. 
Namun, setelah melakukan wawancara di Ubud, kami 
menjadi sangat tertarik dengan lingkungannya dan 
memutuskan untuk menetap di sini.

Keluar dari agensi, saat ini Cecile menjadi ilustrator 
lepas (freelance) dan Ryno bekerja sebagai videografer 
di sebuah perusahaan. Kami juga membuat pakaian 
yang kami desain sendiri. Kami tidak berambisi dan 
mimpi kami tidak besar seperti membuat merek kami 
sendiri. Kami hanya bermimpi untuk memiliki toko kecil 
tempat kami bisa menjual kerajinan, membuat tempat 
perlindungan anjing, menjadi sutradara film, dan lain 
sebagainya. 
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Jasmine Okubo
Lahir di Turki, 1987. Ibunya adalah 
seorang terapis dan ayahnya seorang 
pelukis. Mereka meninggalkan Jepang 
pada 1970-an dan mengadakan 
per ja lanan ke berbagai  negara 
bersama keluarga. Jasmine juga 
me lakukan  banyak  pe r j a l anan 
sebelum menetap di  Bal i .  Pada 
2005, ia menjuarai kompetisi tari 
Oleg Tambulilingan. Pada 2006, ia 
mengikuti audisi tari di program TV 
“Penari Indonesia” sebagai perwakilan 
Bali dan mendapatkan peringkat ke-2. 
Jasmine juga menciptakan koreografi 
untuk upacara pembukaan SEA 
Games 2011.

Jasmine Okubo (29)
Penari, Koreografer

Pertama ke Bali, saya berumur 3 tahun. Saya 
menonton tarian Calon Arang dan punya keinginan 
menjadi penari Bali. Namun, orangtua saya berkata, “Apa 
tidak terlalu dini memutuskan tentang kehidupanmu 
saat ini? Lebih baik lihat hal lain lebih banyak lagi.” 
Mereka membawa saya ke negara-negara lain selama 
6 tahun, tetapi saya masih ingin menjadi penari Bali. 
Umur 9 tahun, saya mulai sering datang ke Bali dan 
mengambil kelas tari Bali.

Saya bertemu seorang koreografer dari Amerika 
Serikat. Ia berkata, “Maukah kamu datang ke Seattle dan 
bergabung dengan penampilan kami?” Di Seattle, saya 
menetap selama setahun dan pertama kali mengetahui 
tarian kontemporer. Saya tertarik dengan koreografinya.

Demi saya, orangtua memutuskan pindah ke Bali. 
Saya berlatih tarian Bali dengan giat. Saya sudah cukup 
bagus untuk menari di keraton di Ubud. Orang asing 
tidak boleh menari di sana, tetapi saya mendapatkan 
izin khusus. Banyak penari Bali iri pada saya dan saya 
mendapat pengalaman buruk. Saya pun berdiam diri di 
rumah selama setahun dan tidak bertemu siapa pun.

Saya memutuskan berkuliah di Institut Seni 
Indonesia (ISI), Bali. Saya bertemu Nyoman Sura. Saya 
mulai menari kontemporer dan mencoba koreografinya 
di acara-acara. Lulus dari ISI, saya mendapat lebih 
banyak pekerjaan untuk menari kontemporer.

Saya meninggalkan Bali selama 3 tahun dan 
menetap di Hakodate, Jepang. Bekerja sebagai 
koordinator program di salah satu organisasi pertukaran 
kebudayaan, saya merencanakan beberapa acara 
tari yang menyilangkan budaya. Di acara itu, penari 
amatir ikut serta. Saya bisa merasakan kekuatan seni. 
Meski tidak sempurna, seni punya kekuatan untuk 
menciptakan komunikasi.

Kini, saya kembali ke Bali. Saya merasa kehadiran 
seni di Indonesia lebih kuat daripada sebelumnya.
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Lakota Moira
Lahir pada 1986 di Amerika Serikat. Saat berumur 5 tahun, pindah ke Bali bersama orangtuanya. Setelah 
tamat SMP di Filipina dan SMA di Amerika Serikat, ia kembali ke Bali saat berumur 18 tahun. Ibunya, Robin, 
adalah Ketua Yayasan Bumi Sehat, LSM yang membantu proses persalinan untuk keluarga kurang mampu 
di Bali dan Aceh. Robin dipilih sebagai “CNN Heroes 2011” oleh kantor berita CNN yang diputuskan melalui 
polling di website. Lakota bertindak sebagai manajer dan bagian promosi dari buku yang ditulis ibunya, 
Navicula, film dokumenter Jalanan, serta banyak lagi proyek publikasi dan musik. Suaminya adalah Gede 
Robi Supriyanto, pemimpin dan penyanyi dari Navicula yang juga menjadi aktivis lingkungan.

Penyebab saya tertarik menjadi pengiklan artis 
mungkin adalah pengaruh dari orangtua. Ibu saya adalah 
aktivis di sebuah organisasi nonpemerintah (NGO), tetapi 
juga seorang penulis puisi. Ayah saya adalah seorang 
videografer dan musisi. Melihat keduanya, saya selalu 
merasa bahwa mereka tidak pandai mencari uang dan 
membuat kreasi seninya sendiri untuk mendapatkan 
perhatian banyak orang. Pada dasarnya, mereka hanya 
suka untuk membuat. Saya sangat mengerti mereka. 
Karena itu, saya memiliki ketertarikan pada pekerjaan 
mendukung para seniman dan membuat mereka 
menghasilkan sesuatu.

Saya tidak pernah berpikir foto dan gambar hasil 
desain saya adalah seni. Semuanya adalah alat untuk 
mempromosikan seni.

Di antara semua industri kreatif, industri musik 
adalah yang tersulit untuk mendapatkan hasil. Saya ingin 
merekomendasikan untuk mencoba di industri musik 
untuk mereka yang ingin menjadi promotor. Setelah 
mengalaminya, mungkin mereka akan merasakan bahwa 
pekerjaan lain semuanya sangat mudah. 

Ketika mempromosikan Navicula, setiap hari saya 
menghubungi sekitar 20 tempat yang bisa saya pikirkan, 
di dalam dan luar Indonesia, seperti TV, radio, majalah, 
kafe, dan promotor acara. Saya selalu berkata, “Kami 
memiliki band seperti ini. Apakah Anda tertarik?” Namun, 
jawabannya, “Tidak,” “Tidak,” dan, “Tidak.” Kadang saya 
mendapat jawaban, “Oh, band ini sangat bagus!” Namun, 
persentasenya mungkin hanya 5%. Pada dasarnya, kami 
harus mengumpulkan yang 5% itu.

Saya besar di Indonesia, tetapi hanya di Bali, tempat 
yang spesial di Indonesia. Lalu, saya berharap untuk tinggal 
di Jakarta untuk beberapa waktu dan mempelajari lebih Lakota Moira (30)

Produser, Manajer, Desainer Grafis

Navicula
Band rock di Bali. Pionir band indie di Indonesia. 
Karakteristik musiknya terpengaruh dari grunge dan 
punk serta lirik lagu yang mengekspresikan pesan 
sosial seperti perlindungan lingkungan.

Jalanan
Film dokumenter tentang kehidupan 3 
pengamen jalanan di Jakarta. Disutradarai oleh 
Daniel Ziv. Mendapat banyak penghargaan di 
festival film di luar negeri.

mengenai media di Indonesia, politik, dan budaya yang 
tersentralisasi di Jakarta. Setelah mengalami kemacetan 
dan polusi, saya mengerti bahwa saya tidak bisa tinggal di 
Jakarta. Ha-ha-ha!

Ada pengalaman menarik ketika saya tinggal di 
Jakarta. Saya ikut terlibat dalam film dokumenter Jalanan. 
Dalam mempromosikan Jalanan, saya mulai berkata, “Ini 
ada film yang fantastis. Ini adalah dokumenter…” Namun, 
produser dari perusahaan film berkata, “Film dokumenter 
membosankan.” Akhirnya, saya mempersilakan mereka 
untuk menonton filmnya dan mereka menanggapi, 
“Wah, film dokumenter ini sangat menarik!” Bioskop XXI 
memutuskan untuk menayangkan di 2 bioskop di Jakarta 
dan untuk 3 hari hanya di akhir pekan. Namun, mereka 
mendapat tanggapan yang besar. Waktu penayangan pun 
diperpanjang menjadi 36 hari. Film ini juga ditayangkan di 
beberapa bioskop selain Jakarta. 

Mulai sekarang, saya mau memfokuskan aktivitas 
pada agrikultura. Saya ingin mulai bertani organik 
dan membuat kebun kopi. Suami saya, Robi, mewarisi 
tanah seluas 5 hektar dan membeli 1 hektar tanah 
lagi. Belakangan ini, banyak orang di Bali menjual 
kebun pertanian mereka yang awalnya diturunkan dari 
generasi ke generasi. Mereka memberikannya kepada 
pengembang. Robi berpikir, “Jika kita membeli lahan 
sebanyak yang mereka jual, tanah pertanian di Bali akan 
dipertahankan.” 

Tiga kata yang dapat mengekspresikan diri saya 
adalah creative, sustainable, dan present. Berinteraksi 
dengan orang lain adalah creative. Berinteraksi dengan 
Bumi adalah sustainable. Sedangkan, menghadapi diri 
saya saat ini adalah present. NGO sekali, ‘kan?
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Harmoko Aguswan (Moko)
Lahir di Palembang. Berprofesi sebagai teknisi suara. Hobinya adalah mencari soul 
food saat berjalan-jalan ke berbagai tempat. (Lihat halaman 30 untuk membaca artikel 
tentang Moko.)

Hai! Perkenalkan, saya Harmoko Aguswan. Panggil saja, 
Moko. Saya akan mengajak Anda untuk menyantap makanan 
yang rasanya ‘berbahaya’ dan ‘gawat’!

Di edisi pertama ini, saya mau memperkenalkan Anda 
dengan Bakso Aan. Siapa, sih, yang enggak kenal bakso? 
Daging sapi giling dibentuk bulat dan biasanya disajikan 
dalam mangkuk dengan kuah yang panas. Slurrp!

Kali ini, baksonya beda banget dari bakso Jawa atau 
yang biasa dijual dengan gerobak. Bakso Aan ini berpusat 
di Medan. Resep turun-menurun dari sang kakek yang 
diwariskan ke cucu ini juga hadir di Jakarta sejak 2014.

Andalan Bakso Aan adalah bakso urat dengan daging 
sapi iris. Bentuknya tidak bulat sempurna, tetapi lebih pada 
kumpulan urat sapi yang disatukan saja. Biasanya, urat terasa 
agak alot dan kenyal. Namun, bakso urat di sini empuk sekali, 
seperti daging halus, dan rasanya meleleh di mulut. Bakso 
urat, enggak bulat, tetapi nikmat. Mereka juga menyediakan 
mi kuning khas Medan, bihun, atau kwetiau. Boleh pilih 
mana saja, bebas!

Kuahnya yang ngebul ditambah wanginya daun 
ketumbar (coriander) dan daun bawang membuat saya tak 
sabar menyantap! “Sluurrpp…” Kuahnya yang gurih itu saya 
tambahkan sambal khas tempat ini. Sambalnya tidak begitu 
pedas, ada banyak bawang putih cincang, berwarna oranye, 
dan sedikit manis.

Sambal di sini, jika ditambahkan ke kuah, tidak merusak 
rasa, malah menguatkan dan menjadikannya lebih segar. 
Rasanya… GAWAT! Kalau kepedesan langsung tenggak es 
jeruk Kietna yang manis, asam, khas Medan banget. Segar…!

Sudah, deh, daripada cuma bayangin, langsung 
saja datang ke Bakso Aan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. 
Tempatnya tidak begitu besar, tetapi bersih dan nyaman. Satu 
porsi bakso cuma Rp.40.000. Memang, sih, harganya lebih 
mahal dibandingkan bakso Jawa pada umumnya. Namun, 
kalau dapat rasa yang ‘gawat’, masih mau nawar? Nothing 

beats Bakso Aan!

Bakso Aan
Pusat: Jl. Singa No.163/9B, Medan
Buka: 10:00-19:00
Cabang: Jl. Ruko Elang Laut Blok B No.7, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Tel: +62(0)21-2921-9128
Buka: 09.00-21.00
Tutup setiap hari Minggu kedua dan keempat dalam sebulan serta hari libur 
nasional

Cabang Bakso Aan di Jakarta. Pemilik cabang Bakso Aan, 
Aliang.

Bakso urat dengan daging sapi iris siap untuk disajikan. 
Bakso putih terbuat dari ikan.

#1  Bakso Aan

www.plus62.co.idMovie
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Membuat masakan ini sangat mudah, Anda hanya 
memanggang daging ayam setelah merendamnya 
terlebih dulu. Ketika direndam dalam santan kelapa, 
daging dada ayam bisa menjadi lebih lembut dan juicy. 
Rasanya pun lebih segar bila diberi perasan lemon dan 
daun-daun rempah alami. Untuk menonjolkan karakter 
rasanya, beri potongan-potongan mentimun.

Gunakan saus kecap ikan (di Thailand disebut nam 

pla, sedangkan di Vietnam nước mắm ). Kecap ikan 
berasal dari hasil fermentasi dengan penambahan 
garam pada ikan. Mungkin bagi sebagian orang, kecap 
ikan berbau kurang sedap. Bau ini akan hilang ketika 
dipanaskan, tetapi rasa gurih dari kecap ikannya masih 
tetap kuat terasa. 

Agar Anda lebih mudah menyantapnya, sebaiknya 
daging ditusuk sebelum dipanggang. Jika daging 
ayam masih berkulit, tusuk-tusuk daging ayam dengan 
garpu agar bumbu-bumbu mudah meresap. Bisa juga 
menggunakan daging ayam bagian paha dan sayap. 
Rasanya sama lezatnya. Resep ini menggunakan daun 
mint dan daun ketumbar sebagai bumbu rempah 
segarnya. Peterseli dan kemangi juga sangat cocok.

Bahan
daging dada ayam utuh (sekitar 700 g)
bawang putih 1 siung
rempah segar (seperti daun mint, ketumbar, 
peterseli, kemangi, dll) sesuai selera
cabai sesuai selera
mentimun sesuai selera
minyak sesuai selera
perasan setengah buah lemon (sekitar 2 
sendok makan)
 santan instan 2 sendok makan
A air 2 sendok makan
 kecap ikan 2 sendok teh

Masak Kira-kira 
oleh Nishimiya Nao

Ayam Kelapa Lemon
#2

Cara Masak
1. Potong daging dada ayam seukuran 

sekal i  suap. Parut atau haluskan 
bawang putih. Campur A dan bawang 
putih dalam mangkok. Lalu, rendam 
potongan daging ayam selama kira-kira 
30 menit.

2. Sambil menunggu daging direndam, 
cuci bumbu rempah segar lalu tiriskan. 
Iris-iris cabai sesuai selera. Jika tidak 
suka pedas, Anda bisa membuang 
bijinya terlebih dulu. Selanjutnya, kupas 
mentimun lalu buang bijinya. Potong 
berbentuk dadu.

3. Rangkai potongan ayam yang sudah 
direndam menjadi satai.

4. Panaskan penggorengan dengan sedikit 
minyak. Panggang ayam dengan api 
sedang. Setelah daging hampir matang, 
tuang perasan lemon dengan cara 
melingkar lalu diamkan sejenak. Bolak-
balikkan satai agar perasan lemon 
meresap. Setelah perasan lemon 
dan sari daging ayam hampir habis, 
hidangan siap disajikan. Sempurnakan 
sajian dengan potongan mentimun, 
cabai, dan rempah-rempah segar.

Nishimiya Nao
Sudah 7 tahun tinggal di Bandung bersama suami 
dan dua ekor kucingnya.  Suka makan, memasak, dan 
cinta Kota Bandung.
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Tinggal di Jakarta 3 tahun, sekarang 

Kehidupan Sehari-hari di Thailand

Honda Tomoko 
  ilustrator, 
  suka jalan-jalan 
    di Bangkok 
     naik sepeda

Jajanan Kaki Lima

     Jika Anda bicara 

  Thailand, 

   pasti teringat  jajanan 

 kaki limanya, ‘kan?

Kasihan 
bebeknya... Bah Mii 

(dari tepung terigu)

Sen Mii
 (dari tepung beras dan 

   sangat tipis)

Sen Lek 
(dari tepung beras juga 

 dan tipis)

Sen Yai 
(dari tepung beras 

  juga dan tebal)

Bisa pesan pakai kuah 
atau tidak pakai kuah. 
Bisa juga pilih 
sendiri isinya, 
seperti bakso ikan, 
babat, pangsit goreng, 
terserah saja...

salad pepaya segar Pedas

Som Tam 
Pok Pok 

POK!!!!

Rahasia 
kenikmatannya 
itu dari 
tumbukannya! 

Macam-macam jenis satai dan bir... 
itu SEMPURNA! 

cumi bakar sosis 
bakar

bacon dan jamur 
enoki gulung

satai ayam

sayap ayam 
bakar

satai babi

Kalau beli jus, 
langsung dimasukkan 
ke botol 
(40 Baht sekitar 
Rp. 15.000).

jeruk peras 
buah-buahan tropis

Buah dan sayuran 
bisa dicampur 
menjadi jus, 
sesuai selera Anda.

Dimakan bersama 
Khao Niao, 
beras ketan dari Thailand. 
Dimakannya sejumput-
sejumput pakai tangan.

ubi jalar, ubi madu, 
dan ubi ungu

Jadi ingat 
musim gugur 
  di Jepang, 
          deh!

Bir 
ala Thailand. 
Pakai es batu. Busanya 
sedikit saja.

Biasa atau MENYERAMKAN Aroina! 
(enak)

KYA!!

Wah, penjualnya 
terlihat seperti 
serangga!

Ini adalah jajanan di malam hari. 

Tapi, bauuu sekali! Warung 

     serangga

Jenisnya terlalu banyak….

Tidak 
    perlu 
terang-
    terang! 

 Kupu-kupu malam 
suka makan serangga 
untuk makanan ringan.

Ini bagus, lho, 
untuk 
kecantikan! 

buah delima, 
mengandung 
banyak vitamin 

bolak-balik Indonesia-Thailand
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Ayo 
Makan!

Desain Cap oleh Tarekaso

Oleh Umemura Akiyo

#2 Hijiki no Nimono & 
 Pir Merah

Umemura Akiyo
Lahir pada 1942 di Yamaguchi, Jepang. Tinggal di 
Indonesia sudah lebih dari 30 tahun. Saat ini tinggal di 
Depok, Jawa Barat. Selain memasak, ia juga pandai 
menulis shodo (kaligrafi bahasa Jepang). 

Lebih Sehat 
Tanpa Digoreng

Bahan
Hijiki no Nimono 
hijiki yang kering 50 g 
minyak salad 2 sendok makan 
jahe 1 ruas 
bahan-bahan sesuai selera, misalnya wortel, 
kacang buncis, seledri, jamur shitake kering, 
hotate (scallop), tofu kering, satsumage (seperti 
perkedel yang terbuat dari ikan), dll 
dashi (kaldu dari ikan cakalang kering) 400 cc      
sake 5 sendok makan
gula 4 sendok makan
shoyu (kecap asin Jepang) 5 sendok makan
garam secukupnya
sansho (biji lada Jepang, rasanya kuat) sedikit

Pir Merah
pir besar 5 buah
red wine 2 cangkir
gula 4 sendok makan
madu 2 sendok makan
jeruk nipis 2 buah

Cara Memasak

Hijiki no Nimono adalah hidangan rumput 
laut berwarna cokelat yang direbus. Biasanya, 
hidangan ini tidak ditambah dengan banyak 
bahan. Namun, jika dengan bahan yang 
banyak, bisa menjadi hidangan utama yang 
bernutrisi tinggi.

Hijiki kering dimasukkan ke dalam air dan 
didiamkan selama 10 sampai 15 menit lalu 
angkat. Rasanya kurang lezat jika terlalu lama 
direndam. Setelah itu, cuci sampai bersih.

Masukkan minyak salad ke dalam panci 
lalu tumis irisan jahe. Sampai jahe berbau 
harum, masukkan semua bahan, lanjutkan 
menumisnya. Setelah semua bahan terkena 
minyak,  masukkan kaldu dan bumbu 
sekaligus. Kemudian, tutup dan rebus hingga 
sekitar 15 menit. Masakan siap disajikan.

Tidak boleh direbus lama. Waktu merebus, 
perhatikan kesegaran warna merah wortel dan 
hijaunya buncis. Jika Anda bisa mendapatkan 
biji lada Jepang, masukkan sedikit untuk 
menambah cita rasanya.

Setelah menyantap Hijiki no Nimono, 
bagaimana jika membuat makanan penutup 
dengan bahan buah pir?

Kupas dan buang biji buah pir. Lalu potong 
buahnya menjadi 4 bagian. Siapkan panci, 
masukkan red wine, gula, madu, dan perasan 
jeruk nipis. Rebus sampai mendidih. Lalu, 
masukkan buah pir dan masak dengan api 
sedang selama 5-6 menit. Tidak boleh terlalu 
lama. Makan selagi panas, rasanya enak. 
Didinginkan dalam kulkas, juga enak. Boleh 
juga makan dengan ditambahkan yoghurt.

Sudah sempurna! Sudah siap! Ayo, 
semuanya makan bersama!
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Teks & foto oleh Nabeyama Toshio

Perjalanan ke 34 Provinsi

di Indonesia

L a m b a n g  P r o v i n s i 
Sulawesi Utara

Lambang  Kabupa ten 
Kepulauan Talaud

Di pelabuhan ada kapal dari Manado 
dan kapal yang berkeliling ke pulau-
pulau kecil.

Sulawesi Utara
Kabupaten Kepulauan Talaud 
Melonguane (Pulau Karakelang)

Di manakah wilayah paling 
utara di Indonesia?

Sabang

Melauke

#1

Sejak dulu, Indonesia punya sebutan “dari 
Sabang sampai Merauke”. Artinya adalah dari ujung 
ke ujung. Ketika mengelilingi seluruh Indonesia 
dalam bentuk persegi panjang, wilayah di sebelah 
kiri atas adalah Sabang (Provinsi Aceh) dan kanan 
bawah adalah Merauke (Provinsi Papua). Lalu, di 
manakah ujung utara Indonesia? 

Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada 
teman-teman Indonesia,  jawaban mereka 
berbeda-beda. Ada yang bilang, “Dekat Filipina, 
di atas Manado.” Ada pula yang bilang, “Paling 
utara di Kepulauan Riau (antara Sumatera dan 
Kalimantan).” Jika melihat peta, pulau-pulau di 
antara Filipina dan Manado atau Pulau Weh (pulau 
di Kota Sabang) di Provinsi Aceh adalah dua 
kemungkinan besar yang menjadi wilayah paling 
utara Indonesia. 

Barangkali ujung utara Indonesia adalah pulau-
pulau yang dekat dengan Filipina. Maka, saya 
putuskan untuk pergi ke Kabupaten Kepulauan 
Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Ibukotanya adalah 
Melonguane di Pulau Karakelang. 

Berangkat dari Jakarta dengan penerbangan 
malam sebelum pukul 02:00 pagi lalu transit di 

Manado kemudian melanjutkan perjalanan dengan 
pesawat baling-baling dari Manado ke Melonguane 
selama satu jam dan tiba sebelum tengah hari.

Bila dilihat dari jendela pesawat, terlihat 
kota kecil dan desa-desa di beberapa kawasan 
sepanjang pantai. Daratan di bawah terbentang 
pegunungan yang ditutupi dengan hutan. Tidak 
ada perkebunan kelapa sawit seperti yang ada di 
Sumatera dan Kalimantan.

Bandaranya kecil, seperti stasiun kereta api di 
desa-desa di Pulau Jawa. Setelah keluar dari pintu 
kedatangan, saya bersiap untuk berjuang menawar 
harga taksi, tetapi tidak satu pun berminat 
kepada orang asing seperti saya. Tidak ada yang 
menawarkan jasa. Hal ini sangat jarang didapati 
dalam pengalaman perjalanan saya di Indonesia. 
Berarti, hampir tidak ada wisatawan asing yang 
datang ke sini. Tentu saja tidak ada kendaraan 
seperti taksi. Di dekat pintu keluar alun-alun, ada 
beberapa bentor (becak-motor, seperti becak 
namun tidak dikayuh, melainkan menggunakan 
mesin motor) yang sedang menunggu penumpang. 

Jadi, saya pakai ini untuk pergi ke kota.
Sebenarnya, sebelum berangkat saya sudah 

mencari informasi tentang hotel di Melonguane, 
tetapi tidak menemukan satu pun, baik di buku 
panduan maupun situs internet. Saya juga mencari 
informasi di situs pariwisata Kepulauan Talaud. Ada 
informasi tentang beberapa penginapan di sana, 
namun hanya sedikit. Sebab itu, saya pergi dan 
melihat penginapannya langsung saja supaya bisa 
memutuskan mau bermalam di mana. 

Saya menanyakan letak pusat kota kepada 
sopir bentor. “Tepat di sebelah bandara,” jawabnya. 
Saya bertanya lagi tentang penginapan. Ia mencari 
informasi kepada sesama sopir bentor. Lalu, 
muncul nama penginapan yang saya ketahui dari 
internet sebelumnya. Maka, saya memilih sopir 
bentor yang mengetahui letak penginapan tersebut. 
Usai berkeliling ke tiga penginapan yang dekat 
dengan jalan raya, saya memutuskan menginap 
di penginapan yang berlokasi dekat dengan 
pelabuhan.

Penginapan ini seperti minshuku di Jepang, 
rumah pribadi yang dijadikan penginapan. Di lantai 
2, ruangannya cukup bersih, ada AC dan TV. Kamar 
mandi menggunakan shower, tetapi hanya ada air 
dingin. Sedangkan, WC di sini bergaya Barat. Ada 
kertas toilet juga! Kamar tipe Deluxe ini seharga 
Rp.350.000,- semalam, sudah termasuk sarapan.

Pelabuhan tepat di depan penginapan saya. 
Dalam sehari beberapa kali feri tiba di sini. 
Perjalanan ke Manado ditempuh sekitar 12 
jam. Ada feri masuk dari Manado dan feri yang 
berkeliling sekitar 2 minggu di antara pulau-pulau 
kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Feri-
feri ini digunakan untuk mengangkut barang dan 
menjadi transportasi utama bagi orang-orang yang 
tinggal di pulau-pulau itu.

Biasanya, ketika pergi ke tempat-tempat yang 
tidak ada dalam buku panduan, saya mencari 
informasi dari blog orang Indonesia yang suka jalan-

jalan atau dari biro pariwisata lalu memutuskan 
ke mana akan pergi. Namun, hampir tidak ada 
informasi mengenai objek wisata di kota ini. Hanya 
sedikit informasi yang ada di situs koran di daerah 
Sulawesi, seperti pembangunan patung besar 
Kristus Penebus sebagai objek atau ikon kota 
(foto terlampir seperti di Rio de Janeiro, Brasil) dan 
ditemukannya gua yang dibuat pada saat perang 
di Pulau Salibabu (ditempuh dengan perahu dari 
Pulau Karakelang). Jadi, itu yang menjadi tujuan 
utama perjalanan ini.

Menurut orang-orang di kota, Melonguane 
adalah sebuah kota yang baru didirikan 14 tahun 

Pulau Karakelang

Filipina

Kabupaten 
Kepulauan Talaud

Manado

Davao

Sulawesi Utara

Nabeyama Toshio
Ini adalah kedua kali ia menetap di Indonesia. Jika ditotal, sudah 10 tahun lamanya. 
Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera kerap dikunjunginya dalam rangka keperluan 
bisnis. Namun, di kala akhir pekan, ia sering melakukan perjalanan singkat ke 
berbagai provinsi di Indonesia. Ia menyebut dirinya sebagai “Bullet Traveler”. Saat ini, 
ia sudah berhasil mengunjungi 34 provinsi.

56 57



lalu. Kota ini berlokasi di selatan Pulau Karakelang. 
Beo yang berada di tengah pulau dulu jadi kota 
pusat Pulau Karakelang, sedangkan Lirung pusat 
Pulau Salibabu. Keduanya dekat sekali dengan 
gunung, jadi tidak cocok untuk dibangun bandara. 
Maka, bandara dibangun di Melonguane. Kota yang 
sebelumnya berupa hutan dan perladangan ini pun 
dijadikan kota pusat. Sebelumnya, barang-barang 
pokok dibawa dari Manado menggunakan feri. 
Kini, pesawat juga digunakan setelah ada bandara. 
Selain lalu lintas barang, pebisnis dan pejabat 
pemerintah daerah juga menggunakan transportasi 
udara. Ada penerbangan setiap hari, satu kali 
dalam sehari dan kabarnya selalu hampir penuh.

Awalnya,  di  pulau ini  banyak akt iv i tas 
perdagangan dengan Filipina. Jadi, banyak orang 
memiliki nenek moyang yang berasal dari Filipina. 
Di setiap perjalanan, saya selalu membawa radio 
dan mendengarkan siaran lokal di daerah yang 
saya kunjungi. Sesuai dengan perkiraan, saya bisa 
mendapatkan sinyal gelombang menengah dari 
Mindanao (Filipina). Di Mindanao, sebagian besar 
penduduk beragama Islam, tetapi di sini sekitar 
95% beragama Kristen. Penduduk beragama 
Islam adalah pegawai negeri sipil dan pendatang 
dari Sulawesi. Saat ini pertukaran langsung 
(perdagangan) secara terbuka dengan Filipina 
belum dilakukan.

Berkeliling kota sambil mencari patung Kristus 
Penebus. Di sisi lain bundaran kecil, terlihat patung 
Kristus Penebus masih dalam konstruksi. Saya 
berjalan santai di dalam kota. Dalam perjalanan, 
ada sebuah rumah berdiri dengan antena ham 
radio (radio amatir) besar. Karena memiliki lisensi 
untuk ham radio Indonesia, saya bisa banyak 
mengobrol dengan pemiliknya. Kurang lebih 30 
menit, saya sampai di konstruksi patung Kristus 
Penebus. Beberapa pekerja melakukan pekerjaan 
dengan santai. Saya melihat gambar baliho, 
rencananya patung Kristus Penebus akan berdiri di 
dalam taman yang indah. Tampaknya akan selesai 
sekitar tahun depan.

Dekat  dar i  s i tu,  ada bangunan kantor 
pemer intah daerah yang bagus,  mungkin 
terbesar di pulau ini. Di belakangnya sedang 
dibangun rumah dinas bupati dan kantor lembaga 
administrasi. Masjid yang berada di ujung area 
pemerintahan ini tampaknya juga yang menjadi 
satu-satunya di kota ini. 

Esok harinya, hari Minggu. Pergi ke gereja, 
sambil melihat orang-orang yang berpakaian 
mewah berkumpul. Saya melihat acara ibadah 
di pagi hari dari luar gereja. Di mana saja, selalu 
saya lihat pejabat gereja di Indonesia menyambut 
dengan ramah dan mempersilakan saya masuk. 
Saya mendengar berbagai informasi tentang kota, 
sangat menyenangkan.

Saya menuju pantai dekat pelabuhan, mencari 
speedboat ke Kota Lirung di Pulau Salibabu. 
Biasanya, perahu akan berangkat jika jumlah 
penumpangnya sudah 3 atau 4 orang. Biayanya 
Rp.30.000,- per orang. Namun, sepertinya tidak 
begitu banyak orang pada hari Minggu. Kalau 
menyewa, harganya Rp.100.000,- (harga sekitar 
3 orang). Seorang sopir bentor memberi saya 
saran, “Keluarlah pagi hari karena di sore hari 
gelombangnya tinggi. Jadi, lebih baik kembali 
sebelum sore.” Maka, saya putuskan untuk 
menyewa.

Per ja lanan di tempuh hanya 15 menit . 
Meskipun singkat, lonjakan speedboat membuat 
pantat sakit. Tiba di Lirung, saya beranjak ke gereja 
berukuran besar yang tertampak di mata. Saya 
bertanya ke petugas gereja tentang Kota Lirung.

Karakelang dan Lirung adalah kota yang 
sebagian besar penduduknya beragama Kristen. 
Sayangnya, toko dan pasar tutup pada hari Minggu. 
Jadi, saya tidak bisa melihat keramaian di pasar 
hari itu.

Saya kembali lagi ke Pulau Karakelang dengan 
speedboat dan mencari restoran untuk makan 
malam, tetapi jarang ada restoran. Ada sebuah 
warung yang sepertinya menyediakan nasi goreng. 
Saya pun masuk. Masakan Manado terkenal 

Pulau Karakelang dari pesawat ketika 
akan mendarat.

Sarapan di penginapan: telur dadar, 
tempe, sayuran, dan nasi.

Berbagai ikan di pasar, dari yang 
segar sampai yang sudah diasapi.

Anak-anak di Melonguane tampak 
cantik jelita.

ATM BRI menggunakan satelit karena 
berada di pulau terpencil.

Toko-toko di Lirung tutup setiap hari 
Minggu.

Bandara Karakelang kecil sekali, 
seperti stasiun kereta di Pulau Jawa.

Rumah dengan antena ham radio 
yang besar.

Cengkih,  salah satu komoditas 
unggulan Talaud, dijemur di tepi jalan.

Inilah gereja tertua dan terbesar di 
Melonguane.

Sewa speedboat menuju Lirung, 
kapasitasnya 3 sampai 4 orang.

Gua yang dipakai oleh tentara Jepang 
saat Perang Dunia II.

Rumah biasa, tetapi  tamu bisa 
menginap di lantai 2, termasuk saya.

Patung Kristus Penebus masih dalam 
tahap pembangunan.

Ada banyak rumah di Melonguane 
yang berwarna-warni.

Banyak orang dari desa berkumpul 
untuk ibadah Minggu.

Dua anak kecil ditarik menggunakan 
bentor di Lirung.

Pemandangan di Melonguane saat 
malam, sepi.

Ini kamarnya, ada TV layar datar dan 
AC.

Kantor pemerintahan ini mungkin 
bangunan paling besar di Melonguane.

Penduduk di Melonguane sangat 
ramah.

Pantai di Melonguane terlihat sangat 
indah dengan lautnya yang jernih.

Di Lirung ada hotel, bukan sekadar 
penginapan.

Susah menghabiskan nasi goreng 
yang superpedas ini.
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dengan pedasnya. Saya sedikit khawatir dengan 
gambar menu yang berwarna merah. Ternyata, nasi 
goreng yang saya pesan sangatlah pedas. Saya 
terpaksa berhenti memakannya padahal sangat 
lapar. Dengan keringat yang mengalir deras, saya 
berjuang menghabiskannya.

Sepertinya di kota ini hampir tidak ada hiburan 
(tidak ada pusat perbelanjaan, bahkan toko 
serbaada juga tidak terlihat). Namun, saya melihat 
ada speaker besar di kediaman pribadi. Musik 
terdengar dari speaker, lagu dengan beat kencang, 
pada malam Minggu hingga pukul 2 dini hari. 
Minggu pagi, terdengar lagu rohani Kristen yang 
up-tempo dari gereja. Di pinggir jalan, saya melihat 
gadis-gadis yang sedang berlatih menari sambil 
melihat video musik dari smartphone. Karakelang 
adalah pulau yang menyukai musik.

Pada Senin pagi, setelah berhenti di pasar 
pinggir kota, saya berangkat ke bandara, melewati 

jalan utama yang ramai kembali dengan bentor 
karena hari kerja. Saya pergi meninggalkan pulau 
di utara ini.

Saya bertanya pada seseorang di  kota 
ini, “Apakah ini adalah pulau paling utara di 
Indonesia?” Ia menjawab bahwa bila pergi ke 
utara lagi, ada sebuah pulau kecil bernama Pulau 
Miangas. Dari sana, terlihat daratan negara Filipina. 
Sementara, cara satu-satunya untuk pergi ke sana 
adalah menaiki feri. Dengan feri, berkeliling dari 
pulau ke pulau membutuhkan waktu yang lama. 
Saat ini, bandara di Pulau Miangas masih dalam 
tahap pembangunan, mungkin akan selesai tahun 
depan. Mendengar cerita tersebut, saya mencatat 
Pulau Miangas dalam daftar lokasi yang saya ingin 
kunjungi karena saya tertarik dengan “ujung”.

Pemandangan dari speedboat, berangkat dari Lirung di Pulau Salibabu 
menuju Melonguane di Pulau Karakelang.

Catatan Redaksi: Bandara Miangas sudah diresmikan oleh Presiden 
Joko Widodo pada 19 Oktober 2016.60



oleh Komatsuka Nae

Pergi ke 
Zaman Perang

Samurai 
Burung①

Komatsuka Nae
Seniman pembuat keramik bermotif pinguin, burung parkit, dan terkadang 
kapibara. Setelah bekerja di keramik studio Kiyomizu-yaki di Kyoto selama 10 
tahun sebagai perajin khas membuat gambar di atas tembikar, ia membangun 
studio keramik sendiri di rumahnya di Osaka, Jepang. Selain keramik, ia juga 
membuat gambar ilustrasi yang disukai banyak orang.
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Kotaro sesekali memandang sekeliling ruangan. Sepertinya ia 
dan Okame-mon keluar dari laci meja tulis di dalam ruangan ini.

Ada baju besi di sini. Sepertinya ini adalah kediaman seorang 
samurai.

Zaman yang melahirkan banyak pahlawan dan 
pendekar untuk menyatukan Jepang.

Pekerjaanku adalah mengantar 
wisatawan melakukan perjalanan 
menembus waktu. Aku masih dalam 
pelatihan, baru mendapatkan sertifikat, 
jadi belum begitu percaya diri. Kamu 
menggigit secara tiba-tiba, jadi aku 
panik. 

Perjalanan Menembus Ruang 
dan Waktu pada Tahun 2150

Mungkin karena itu, aku jadi tidak 
perlu berpikir dengan rumit dan bisa 
menembus waktu sesuai dengan 
keinginanmu. Dengan kejadian ini, 
aku merasa kepercayaan diriku timbul 
sedikit.

“Waduuuh!”
Melalui lubang, Kotaro dan Burung Raksasa tiba-tiba terlempar 

ke sebuah ruangan yang tidak dikenal.
“Sakit sekali... Di manakah ini?”

Namaku Okame-mon. Aku datang dari masa 400 
tahun sesudah zamanmu. Karena kamu naik di 
belakangku dan menekan tuas keberangkatan, kita 
datang ke zaman ini sesuai dengan keinginanmu, 
yaitu zaman perang yang terjadi pada 150 tahun 
sebelum zamanmu.

Haaa...? 
Saya tidak paham 
kamu bicara apa.
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Dalam naskah kuno, Tateyama 
Furaibo dicer itakan berpakaian 
shugenja. Ia terkenal dengan jurus 
mematikan dengan cara menggelitik 
hidung lawan menggunakan kipas 
bulu di salah satu tangan, sementara 
tangan lain menebas dengan pedang. 
Jurus in i dikenal dengan nama 
Koshiki-Nitouryu. Ia mendapatkan 
jurus yang sangat sakti di Toyama 
kemud ia n d at a ng ke  Tor i -Edo 
dan menciptakan jurus keluarga 
Kozakura Mucha Kucha Ryu. 

“S...saya adalah Kozakura Kotaro. Mohon maaf, tanpa sadar saya mau 
mengambil dango.”

“Kita tidak membicarakan dango. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu 
ke sini karena saya adalah Tateyama Furaibo?”

“Tateyama......Furaibo?”
Tateyama Furaibo adalah pencipta jurus Kozakura Mucha Kucha Ryu (Aliran 

Acakadut ala Kozakura) dan dikenal sebagai seorang pendekar legenda!

Waduuuh... Minta tanda 
tangannya, doooong...!!

Apa maksud kata-katamu? Penerus 
jurus saya? Katakan, seperti apa 
yang terlihat di masa depan?

Sang pencipta, saya sangat 
senang bertemu Anda. Jika 
Anda tidak keberatan, saya 
ingin sekali berlatih.

Tidak... Kami dari 
masa depan datang 
ke sini dengan 
kekuatan ajaib.

Saya adalah penerus jurus Anda. 
Mohon maaf karena saya telah 
bersikap kurang ajar.

Tiba-tiba Kotaro mencium sekejap aroma yang sedap.
Mengikuti aroma tersebut, Kotaro membuka pintu kayu geser pembatas 

dengan kamar sebelah. Di atas altar, ada tsukimi-dango** yang benar-benar 
menggugah selera.

Karena begitu terpesona dengan dango, Kotaro tanpa sadar meraih 
dango dengan sayapnya...

*DANGO: kue yang terbuat dari 
tepung beras

 **TSUKIMI DANGO: Dango 
i n i  d i p e r s e m b a h k a n  u n t u k 
bulan purnama saat  musim 
gugur. Acara tradisional Jepang 
i n i  d i se l engga rakan  un tuk 
menunjukkan rasa syukur atas 
hasi l  panen tahun i tu ser ta 
menyaksikan dan menikmati 
keindahan bulan.

* * * S Y A K U - J Y O U :  T o n g k a t 
yang digunakan biksu Buddha 
untuk berjalan di ladang dan 
pegunungan. Ada cincin logam di 
bagian atas dan lingkaran logam 
kecil mengelil inginya. Ketika 
digerakkan atau ditancapkan, 
tongkat akan mengeluarkan 
suara karena lingkaran-lingkaran 
logamnya bersentuhan.

****RAICHO: Burung yang tinggal 
di daerah pegunungan tinggi di 
Tateyama, Toyama. Saat musim 
dingin, bulunya berwarna putih. 
Saat musim panas, bulunya 
menjadi cokelat.

Ini adalah......dango*?

Ini orangnya!

Kotaro dipukul dengan keras di bagian sayapnya (lagi...) dengan syaku-jyou***
Ketika Kotaro menoleh, ada burung raicho**** yang mengenakan pakaian 

shugenja (petapa gunung). Bulu kakinya menakjubkan. Ia berdiri dengan tenang.

Kamu siapa? Mengapa 
ada di ruangan ini?!
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“Tidak. Anda tidak perlu turun tangan, Tuan Furaibo.”
Ada suara dari balik papan kayu.
“OU. Kamu, ya, Kapi-Zou.”
“Iya, Tuan. Anda sama sekali tidak perlu berlatih tanding dengan orang 

yang tidak tahu asal-usulnya. Saya akan menjadi lawanmu.”
Setelah ucapannya berakhir, tiba-tiba papan kayu itu berputar. Muncul 

kapibara yang sangat besar.
“Hooh, seperti di rumah ala ninja! Zaman perang sungguh hebat!”
Kotaro merasa sangat antusias. 
Ternyata kapibara terlalu keras mendorong, jadi papan kayu berputar-putar 

dengan cepat.

Furaibo memasukkan secepat kilat tongkat Syaku-Jyou miliknya. Kapibara 
jatuh ke arah dalam ruangan dengan bunyi “BUK”.

Kapi-Zou! Apa yang 
kau lakukan......?!

Saya bukan burung. Tapi, saya 
adalah murid pertama di sini. Nama 
saya adalah Ninja Kapi-Zou.  Ninja?!

Bagaimana kelanjutan pertandingan antara Kotaro dengan ninja (katanya) 
yang tiba-tiba muncul? Bersambung...

UOOOOOOOOOOOOO!
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