
Filosofi  Kura-Kura
KURA-KURA jadi binatang fa-
vorit Bachder Djohan Buddin. 
Tak heran, di berbagai sudut 
ruang kerja Direktur Utama 
PT Sucofi ndo ini banyak terda-
pat miniatur hewan bertempu-
rung keras itu, mulai meja kerja 
hingga lemari kaca.

Di rumahnya, koleksi minia-
tur kura-kura milik pria kelahir-
an 8 September 1955 ini lebih 
banyak lagi. Ia menyimpan ko-
leksinya dalam tiga lemari kaca. 
Maklum, Bachder mengumpul-

kan miniatur kura-kura sejak 
1990 silam. Ada yang terbuat 
dari kristal, juga giok.

Dalam waktu dekat, Bach-
der siap menambah koleksinya. 
Kebanyakan miniatur kura-ku-
ranya berasal dari mancanega-
ra. Tiap kali ke luar negeri, lela-
ki yang lahir di Makassar ini 
selalu berburu miniatur itu.

Koleksi favoritnya adalah 
miniatur kura-kura yang terbuat 
dari kristal asal Korea Selatan. 
Benda ini dibelinya Rp 15 juta.  

“Jika kena cahaya mengeluar-
kan warna,” ungkap Bachder.

Tentu, bukan tanpa sebab 
lulusan Fakultas Teknik Arsi-
tektur Universitas Hasanudin 
ini hobi mengoleksi miniatur 
kura-kura. Menurutnya, kura-
kura punya nilai fi losofi s. “Ke-
mampuan kura-kura hidup di 
air dan darat menggambarkan 
suatu ketahanan ketika berada 
di tempat berbeda,” ujarnya.

Klaudia Molasiarani

Jurus Anti 
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SETELAH sukses berbisnis di dunia mode 
dengan merek Meccanism, Zaskia Adya 
Mecca tak mau berpuas diri. Sekalipun 
usaha itu sudah menghasilkan belasan 
outlet, perempuan kelahiran Jakarta, 8 
September 1987 ini merasa tertantang un-
tuk menjalankan bisnis lain.

Dua bulan terakhir, artis yang melejit 
melalui sinetron Kiamat Sudah Dekat ini, 
merintis usaha di bidang kosmetik. Mela-
lui merek dagang ZAM Cosmetic, istri dari 
sutradara Hanung Bramantya ini mempro-
duksi lip cream.

Sama seperti ketika merintis usaha di 
bidang pakaian, Zaskia juga mengerjakan 
bisnisnya dari nol. Dalam hal produksi, 
Zaskia datang sendiri ke pabrik untuk 
mengurus segala sesuatunya. Mulai nego 
harga, cek barang sampai mengurusi dis-
tribusi. 

Bolak-balik ke pabrik sudah menjadi 
kebiasaannya saat memulai bisnis Zam 
Cosmetics ini. “Aku sudah setahun mem-
persiapkan bisnis ini, untuk memastikan 
produk kosmetik ini memang benar-benar 
enak dan nyaman aku pakai baru berani 
terjun dibisniskan,” jelas perempuan ber-
kerudung ini.

Ketika melayani pelanggan pun, Zaskia 
pun mengemas dagangannya sendiri. Za-
skia ingin merasakan betul kendala apa 
saja yang bakal dialami oleh karyawannya 
kelak dalam mengerjakan tugasnya di 
berbagai lini, seperti marketing dan distri-
busi. “Biar enggak gagap kalau karyawan 
mengeluh ini itu, kan aku sudah meng-
alaminya sendiri sebelumnya,” kata dia.

Muhammad Fahmy Alby
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Wait and See 
Trump

SEJAK resmi dilantik sebagai 
Presiden Amerika Serikat 
(AS) pada 20 Januari silam, 
sepak terjang Donald J. 
Trump menjadi pusat perha-
tian dunia. Kebijakan-kebi-
jakannya yang kontroversial 
membuat gerah dan geram 
banyak kalangan, terutama 
yang terpengaruh oleh kebi-
jakan-kebijakan tersebut. 

Sebagai orang asal Indo-
nesia yang telah 18 tahun 
bermukim di Amerika Seri-
kat (AS), Jennie M. Xue 
pun merasa sangat kecewa. 
Penulis buku dan kolumnis 
bilingual di berbagai media 
ini sangat kecewa terhadap 
perintah eksekutif dari 
Trump, terutama terkait isu 
imigran. Seperti kita tahu, 
pada 27 Januari lalu, Trump 
meneken perintah eksekutif 
yang melarang imigran dari 
tujuh negara Muslim masuk 
ke AS. Perintah ini juga 
mencegah masuknya peng-
ungsi selama 120 hari ber-

ikutnya. “Ini bertentangan 
dengan human rights, juga 
un-American, tidak sesuai 
dengan nilai-nilai Amerika 
sendiri yang dibangun oleh 
imigran,” kata Jennie, yang 
dua tahun terakhir kerap 
wara-wiri di kawasan Asia 
Pasifi k. 

Saat Trump dilantik pun, 
ia tengah berada di Indonesia. 
“Saat ini saya wait and see 
terhadap kebijakan Trump. 
Namun jika saya perlu balik 
untuk advokasi HAM (hak 
asasi manusia) di AS, saya 
akan lakukan,” kata lulusan 
Fakultas Hukum, Universitas 
Indonesia, ini dengan nada 
mantap.

Terlepas dari kondisi po-
litik Amerika saat ini, perem-
puan kelahiran Jakarta ini 
pun tetap ingin tinggal di ne-
geri Uak Sam. “Saya ingin 
melewatkan hari tua saya di 
sana,” ujar dia.

Asih Kirana Wardani


