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Hari pertama 

 

# 1. Persiapan yang matang akan menghasilkan hasil yang memuaskan 

Senin malam, 13 Juni 2011, kami semua telah berkumpul di rumah bunda Tatty untuk mendapatkan 
‘petuah-petuah’ dari ayah, bunda, dan ibu dewi, sebelum berangkat ke luar negeri untuk pertama 

kali nya. Mulai dari bagaimana naik MRT sampai tips menjadi ‘orang yang bodohnya cuma sebentar’. 

Setelah itu, bunda membicarakan agenda kami buat besok, bangun jam 03.00, pembagian kamar 

mandi, bunda mempersiapkan sarapan burger buat kami, dan kami akan berangkat jam 04.00 dari 
rumah menuju bandara. Alhamdulillah, keesokan harinya semuanya berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sebelum berangkat ke bandara 

 

# 2. Selalu ada yang pertama 

Untuk pertama kalinya, saya berada di daerah keberangkatan International. Tak lama berselang, Om 
An juga sampai di bandara. Beliau men-cek semua dokumen pemberangkatan dan tiket sebelum 

kami masuk ke dalam bandara. Tak lupa sesi pemotretan dengan ayah dan bunda sebelum check in.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sebelum check in 

Untuk pertama kalinya, saya check in untuk keberangkatan International. Semua prosedur, 
dijelaskan dengan sangat terstruktur oleh Om An (makasih banyak ya om, buat pembelajarannya). 

Karena proses check in yang cukup lama dan bisa diwakilkan, maka sebagian dari kami stand by 
mengurus proses check in dan sebahagian yang lain melaksanakan shalat shubuh, agar waktunya 
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efektif dan efisien. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Tak lama setelah proses check 

in, pak Dedi datang menghampiri kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Keadaan saat check in keberangkatan International 

Untuk pertama kalinya, saya mengisikan surat imigrasi keberangkatan International. Ada beberapa 
hal yang saya bingung dalam mengisinya dan alhamdulillah Om An, dengan sabar menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan mengenai cara mengisi form imigrasi tersebut. Dalam 

proses pengisian form, pak Dedi menanyakan nama, asal universitas dan jurusan, kami satu per satu. 
Serta, sedikit mencari tau informasi lebih jauh tentang who are we. Setelah itu, pak Dedi 

memberikan kami uang saku buat beli ‘sedikit’ oleh-oleh di Singapore nanti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Pengisian form imigrasi dan bagi-bagi uang saku 

 

# 3. Ramah kepada setiap orang, kunci menjadi pengusaha yang sukses 

Sebelum masuk ke ruang tunggu, pak Dedi memberikan tips menjadi pengusaha yang sukses. Beliau 

mengatakan, kalau rejeki itu datangnya dari tuhan melalui manusia. Jadi, kita harus selalu ramah 
kepada setiap manusia yang kita temui, baik yang kita kenal maupun yang belum dikenal. Saya 

memperhatikan, tips tersebut langsung beliau praktekkan selama perjalanan menuju dan ketika tiba 

di Singapore. Hal ini, yang masih jauh dari diri saya pribadi, yang merupakan orang yang sangat sulit 
untuk bersosialisasi terhadap orang yang baru saja dikenal. 
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Gambar 5. Pak Dedi sedang berbincang-bincang dengan TKW Indonesia di Bandara Changi, Singapore (kiri) dan 
penjual kopi luwak di bandara Soekarno Hatta (kanan) 

Proses imigrasi tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Ini dikarenakan, salah satu dari kami (baca: 

Nunuy), mendapatkan sedikit masalah ketika melewati keimigrasian. Beliau ditanyai mengenai tiket 
kepulangannya dari Singapore. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini, tapi, kami selalu bercanda 

kalau tampilan beliau seperti TKW illegal yang dikhawatirkan akan mencemarkan nama baik 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Sesaat sebelum berangkat ke ruang tunggu keberangkatan (kiri atas), di depan imigrasi (kanan 

atas), dan sebelum masuk ke ruang tunggu keberangkatan (bawah) 

 

# 4. Welcome to Singapore 

Setelah melakukan perjalanan lebih kurang 1 jam 45 menit, akhirnya, kami sampai juga di Changi 
Airport, Singapore. Saat pengambilan bagasi, salah seorang dari kami (baca: Ryan), mendapati 
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kopernya telah rusak, tapi, alhamdulillah semua barang yang ada di dalamnya aman terkendali. Di 

pintu keluar, kami sudah ditunggu oleh mas Ainun, yang nantinya akan memandu kami selama kami 
berada di Singapore. Beliau adalah alumni FIM 7, yang saat ini telah bekerja di IBM Singapore. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Ryan menunjukkan kondisi kopernya yang telah rusak (kiri) dan kami bersama mas Ainun di salah 

satu tempat di pintu keluar (kanan) 

Keluar dari bandara, mas Ainun langsung memesankan kami kartu Ezlink, yang nantinya akan 
digunakan untuk menaiki 2 transportasi utama di Singapore, yaitu bis dan MRT. Selama perjalanan 

dari bandara ke hotel, kami beberapa kali ganti MRT, dengan tujuan ke stasiun Bugis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 8. Sesaat sebelum masuk ke MRT menuju hotel 81 BUgis (kiri atas), kartu ezlink (kanan atas), dan 
kondisi di dalam MRT menuju hotel (bawah) 

Setelah keluar dari stasiun Bugis, kami masih harus berjalan beberapa kilometer menuju hotel 81. 

Dalam perjalanan, saya melihat kondisi kota yang sungguh sangat luar biasa. Dimana-mana gedung 
menjulang tinggi ke langit, masyarakat yang teratur, kondisi jalan yang sangat bersih, semua orang 

berjalan kaki atau lebih tepatnya setengah berlari, karena mereka mengejar waktu, yang mungkin 
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sangat berharga sekali buat mereka, dan terdapat banyak CCTV di setiap sudut stasiun maupun 

jalanan. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Jalan kaki menuju hotel dari stasiun Bugis (kiri) dan hotel 81 Bugis, tempat kami menginap selama 

di Singapore (kanan) 

 

# 5. The first breakfast in Singapore 

Setelah sampai di hotel, kami diberi waktu 10 menit, untuk persiapan menuju pengadilan sebagai 
agenda dalam fieldtrip kami ini. Sebelum ke pengadilan, kami sarapan di salah satu kafe di belakang 

national library dengan menu spageti. Sambil menunggu pesanan tiba, beberapa dari kami 

mempromosikan hasil kreasi mereka kepada pak Dedi, mulai dari kartu sejarah sampai buku PopUp. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 10. Diskusi dengan pak Dedi (kiri) dan menu utama sarapan pagi ini (kanan) 

Setelah sarapan, kami berjalan kaki lagi menuju halte bis untuk naik bis tingkat menuju MRT yang ke 
arah pengadilan. Sesampainya di pengadilan, ternyata agenda pertemuan dengan Judge Tan Boon 

Heng diundur atau kami yang datang terlalu cepat. Jadi, sambil menunggu, pak Dedi mengajak kami 

ngopi di salah satu kafe di sekitar pengadilan tersebut. 
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Gambar 11. Menunggu bis tingkat (kiri) dan kafe tempat kita ngopi (kanan) 

 

# 6. Pengadilan atau hotel ?! 

Untuk pertama kalinya, saya masuk ke suatu pengadilan, dimana saya sulit membedakan apakah ini 

hotel atu pengadilan. Ini dikarenakan, kondisi pengadilannya yang sangat jauh dari kesan 
‘menyeramkan’ tapi lebih kepada kenyamanan. Disana, kami disambut oleh salah satu hakim senior 

di pengadilan tersebut, yang bernama Tan Boon Heng, bersama asisten nya (tapi, saya lupa namanya 

.^_^.). Kami dikumpulkan di suatu ruangan, yang sangat nyaman untuk ruang diskusi mengenai 

sistem peradilan di Singapore.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 12. Di depan gedung pengadilan Singapore 

Acara dimulai dengan pemutaran film dokumenter mengenai sistem peradilan di Singapore. Setelah 
itu, pak Boon memberikan penjelasan mengenai film tersebut, yang sebelumnya beliau 

memperkenalkan diri nya terlebih dahulu, alasan mengapa beliau memilih profesi sebagai hakim, 

dan biografi singkat mengenai perjalanan karir beliau sampai dengan sekarang. Acara dilanjutkan 
dengan sesi diskusi, yang dimulai oleh pak Dedi, Arina, Nunuy, dan teman-teman yang lainnya. Ada 

hal menarik yang saya dapat dalam diskusi tersebut, diantaranya beliau memulai karir sebagai 

pengacara, tapi beliau merasa ada yang kurang adil disana, dimana beliau akan membela mati-

matian klien nya, walau dia salah sekalipun. Untuk itu, beliau berganti profesi menjadi seorang 
hakim, dengan harapan beliau bisa berlaku adil kepada siapapun dan itu juga beliau terapkan di 

dalam keluarga, serta kehidupan sehari-harinya. Disamping itu, beliau juga bercita-cita menjadi 

seorang guru (pendidik) dan akhirnya, beliau bisa mewujudkan cita-cita beliau, walaupun beliau 
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berprofesi sebagai seorang hakim. Beliau berpesan, dalam bekerja itu, harus dengan hati dan kita 

harus mencintai profesi kita, apapun itu, sehingga pekerjaan kita akan mendapatkan hasil yang 
memuaskan buat siapa saja. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut peradilan, beliau 

mengatakan bahwa di Singapore, tingkat kejahatan sangat kecil sekali dan setiap orang memiliki hak 

untuk menuntut keadilan, walau dia seorang anak kecil. Untuk itu, pihak pengadilan memberikan 

pengacara gratis bagi yang tidak mampu dan memberikan area konsultasi gratis buat anak-anak yang 
merasa mendapatkan kekerasan dari orang tua nya. Tapi, ketika beliau ditanya tentang penjahat 

politik, beliau dengan diplomatis mengatakan bahwa, hukum dan politik memiliki wilayahnya 

masing-masing. Pengadilan di Singapore juga memiliki bagiannya masing-masing sesuai dengan 

besar kecil nya kasus yang dihadapi, terutama masalah ganti rugi. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 13. Tempat diskusi berlangsung (kiri) dan bersama hakim Tan Boon Heng (kanan) 

Setelah selesai berdiskusi, kami dibawa pak Boon, berkeliling area pengadilan, termasuk memasuki 
beberapa ruangan tempat proses pengadilan berlangsung. Tapi, sayang kami tidak diijinkan untuk 

mengambil gambar di dalam area pengadilan. Saya hanya bisa mengatakan luar biasa, ketika 
memasuki setiap ruangan, area, dan gedung-gedung yang ada di wilayah Subordinate Courts 

tersebut.  

 

# 7. NTU, we are coming… 

Selesai dari Subordinate Courts, kami dan pak Dedi berpisah, karena beliau sudah letih dan ingin 

segera kembali ke hotel, sedangkan kami harus berangkat ke NTU, karena disana, kami telah 
ditunggu oleh beberapa mahasiswa asal Indonesia yang sedang study di NTU untuk diskusi mengenai 

dunia entrepreneurship. 

Perjalanan ke NTU, menggunakan bis menuju MRT, kemudian naik MRT, dan diakhiri dengan menaiki 
bis NTU menuju TKP. Ternyata, kami baru menyadari kalau temen-temen dari NTU telah sabar 

menunggu kami dari jam 14.00, padahal karena ditundanya kegiatan di pengadilan tadi, maka kami 
baru sampai NTU sekitar jam 17.00an. Sesampainya di lokasi, kami langsung melaksanakan shalat, 

kemudian melakukan diskusi dengan mereka. 
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Gambar 14. Tempat pertama kali ‘mendarat’ di NTU (kiri) dan temen-temen NTU telah menunggu kedatangan 

kami dari jam 14.00 (kanan) 

Pertemuan dengan temen-temen NTU, dimulai dengan sesi perkenalan, mulai dari Marcel, Ika, 
Bening, dan Fahlevi. Marcel, Ika, dan Bening, masih berstatus sebagai mahasiswa, sedangkan Marcel 

baru saja lulus dan telah diterima di IBM Singapore. Ika dan Bening mendapatkan full scholarship 

selama di NTU dan mendapatkan kontrak 3 tahun bekerja di salah satu perusahaan di Singapore, 
sedangkan, Marcel, kuliah dengan biaya sendiri. Bentuk diskusi yang berlangsung, hanya berupa 

sharing pengalaman, dimana Marcel dan Ika, mengambil minor bidang entrepreneurship. Mereka 

memiliki ide bisnis atau project, tentang pembuatan EO (Event Organizer) dan penjualan pernak-
pernik khas NTU. Sedangkan Bening, fokus ke penelitiannya di bidang Kimia, karena jurusan beliau 

Kimia science dan beliau juga alumnus team olimpiade Kimia dari Indonesia, semasa SMA nya. 

Mereka di tuntut untuk melakukan bisnis yang go international. Ini dikarenakan, untuk buka bisnis di 

Singapore sudah sangat tidak memungkinkan, untuk orang baru seperti mereka. Selain karena modal 
yang sangat besar, saingan juga sangat banyak sekali, disamping market yang sangat kecil. Setelah 

temen-temen dari NTU menceritakan bisnisnya, giliran temen-temen dari FIM, juga sharing 

mengenai ide bisnis mereka. Yang saya dapat ambil pelajaran dari diskusi ini adalah orang kita selalu 

berfikir bisnis lokal sedangkan mereka selalu ‘dipaksa’ untuk berbisnis secara global. Acara diskusi 
diakhiri dengan tarian khas anak-anak FIM 10, yaitu Open Banana Dance. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Open Banana Dance (kiri), foto bersama sebelum dinner (tengah), dan Suasana diskusi (kanan) 

 

# 8. The first dinner in Singapore 

Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit, akhirnya, kami sampai juga di Spize, tempat 
kami makan malam di daetah Redhill. Ada hal yang aneh, ketika saya sampai di tempat makan 
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tersebut, dimana lagu-lagu yang diputar disana adalah lagu-lagu yang tidak asing di telinga orang 

Indonesia, mulai dari group band Dewa, Padi, Sheila on 7, ST 12, sampai Wali, semua ada. Jadi, 
selama kita makan disana, seolah-olah kami tetap berada di Indonesia. Makanan yang ditawarkan 

sangat cocok di lidah saya, sebagai orang Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 16. Suasana makan di Spize (kiri), Spize (kanan atas), dan salah satu menu favorit di Spize (kanan 

bawah) 

Hal menarik yang saya dapat dari kegiatan makan mala mini adalah kita tidak boleh menggunakan 
areal di depan toko, ketika toko tersebut masih buka, walaupun kita makan di emperan jalan, tapi 

saya tidak merasakan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor ataupun debu jalanan, seperti 

halnya di Indonesia, tidak adanya sampah disana sini, dan yang terakhir mereka sangat cinta dengan 

lagu-lagu Indonesia, walaupun sudah berada di negeri orang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Suasana sebelum makanan inti datang (kiri) dan setelah selesai makan (kanan) 

 

Selama seharian penuh, mas Ainun, selalu bersama kami dan saya pribadi banyak belajar mengenai 
bagaimana ‘hidup’ di Singapore melalui beliau (terima kasih banyak ya mas, untuk semua 

pembelajarannya). Acara pertemuan dengan temen-temen dari NTU, diakhiri dengan pemberian 
cinderamata dari kami berupa topi FIM 10, yang diserahkan masing-masing personel fieldtrip.  
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Gambar 18. Searah jarum jam, Rully dan Marcel, Milan dan Bening, Tyas dan Ika, dan Ibam dan Fahlevi 

 

# 9. The first night in Singapore 

Setelah berpisah dengan temen-temen NTU, kami bergegas naik bis menuju stasiun MRT terdekat. 

Soalnya, mas Ainun mengatakan kalau jam operasi terakhir MRT adalah pukul 00.00, dimana saat itu, 
jam telah menunjukkan pukul 23.30. Sedangkan temen-temen NTU naik taksi menuju kos-kosan 

mereka, karena mereka tidak terkejar lagi, kalau harus naik MRT. Sesampainya di stasiun Redhill, 

kami pisah dengan mas Ainun, karena kita menggunakan jalur MRT yang berbeda. Kami dipesankan 

oleh mas Ainun, untuk turun di stasiun Bugis, kemudian jalan kaki seperti awal kedatangan menuju 
hotel. 

Hari pertama yang sungguh melelahkan, karena kami sampai hotel sekitar pukul 01.00an. Tapi, 
semua itu tergantikan dengan pengalaman yang sungguh sangat luar biasa. Hari ini, saya belajar 

banyak mengenai bagaimana bersikap di negeri orang, bagaimana menghargai waktu, dan belajar 

untuk hidup teratur. Jam tangan menunjukkan pukul 01.40, dan saatnya saya untuk istirahat, karena 

agenda besok, tidak kalah padat dengan agenda hari ini. 

 

Kamar 4-13 Hotel Bugis, Singapore, 15 Juni 2011, 01:42 

Rully Charitas Indra Prahmana 
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Hari kedua 

 

# 1. Shalat shubuh pertama di Singapore 

Sekitar pukul 05.00, saya terbangun dari tidur lelapku. Teringat pesan dari mas Ainun, kalau di 
Singapore, shalat shubuhnya sekitar jam 6 kurang dikit dan arah kiblat juga telah beliau tunjukkan 
dengan menggunakan kecanggihan smartphone yang selalu menghiasi hari-harinya. Sambil 
menunggu waktu shubuh, lebih baik saya mandi terlebih dahulu, berhubung kamar mandi cuma satu 
dan di kamar ada 3 orang yang siap untuk memakainya. Setelah selesai mandi, saya memanaskan air 
untuk sarapan dan shalat shubuh pun dilakukan. 

#2. Persiapan yang sempurna 

Jujur, saya pribadi tidak memiliki persiapan khusus sebelum berangkat ke Singapore. Tapi, 
alhamdulillah, salah seorang sahabat di kamar ku telah membawa makanan yang buanyak sekali 
ditambah persiapan dari Om An, sehingga proses sarapan pun dapat berjalan dengan lancar. Setelah 
sarapan, kami bertiga turun ke bawah untuk berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain berikut 
dengan Om An dan Pak Dedi. Dari peristiwa ini, saya belajar untuk mempersiapkan hal-hal yang 
mendetail, terutama masalah makanan. Karena saya tau, di luar negeri itu, sulit sekali mencari 
makanan yang halal dengan harga yang sesuai di kantong. 

#3. Mascot-nya Singapore 

Pagi itu, kami diajak Om An ke salah satu mascot-nya Singapore. Katanya, kami belum ke Singapore, 
kalau belum berfoto disana. Perjalanan ke marina bay ditempuh dengan berjalan kaki dan naik bis. 
Untuk pertama kalinya, kami pergi tanpa ditemani dengan mas Ainun. Sesampainya disana, kami 
langsung berfoto mulai di depan hotel Fullerton, yang katanya merupakan hotel dengan tarif 
termahal di Singapore, 3 gedung yang disatukan oleh bangunan yang berbentuk seperti kapal, 
gedung-gedung pencakar langit yang berada di sekitar marina bay, Esplanade, yang merupakan 
theater yang berskala international, dan di depan patung singa, yang merupakan maskot dari 
Singapore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Beberapa maskot dari Negara Singapore 
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#4. Rencana ‘dadakan’ yang indah  

Kemarin sore, pak Dedi mengatakan kalau beliau ingin ke Universal Studio (US), karena dari semua 
US yang ada di seluruh dunia, tinggal US yang di Singapore, yang belum beliau kunjungi. Untuk itu, 
beliau mengatakan ke kami untuk menyisihkan uang saku yang beliau berikan, untuk dipakai ke US 
(perlu diketahui, tiket masuk ke US sekitar SGD 70an atau sekitar 500rb) dan kami menjawabnya 
dengan ‘senyuman’. Tapi, hari ini, beliau berkata lain, semua biaya ke US, beliau yang membiayai. 
Jadi, uang saku tetap bisa digunakan untuk membeli oleh-oleh sebelum pulang nanti. Rencana 
‘dadakan’ yang indah. 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Sedang menunggu MRT menuju US 

Perjalanan ke US berjalan lancar dan saya menemukan satu hal yang tidak saya temukan di 
Indonesia. Mungkin, kita sering melihat di Indonesia tulisan seperti ini, “Harap bayar dengan uang 
pas”. Tapi, masih sangat jarang diterapkan. Disini, Ryan mengalami hal tersebut secara langsung, 
dimana dia bener-bener tidak dilayani, ketika membeli tiket kereta monorel dengan uang yang tidak 
pas. 

Sesampainya di US, tidak lupa kami berfoto-foto mulai sebelum masuk, di depan maskot, dan di 
dalam US. Seperti mimpi rasanya bisa berangkat ke suatu tempat yang selama ini cuma bisa dilihat di 
majalah atau di layar televisi saja. Tempat yang sangat luar biasa dan Om An memandu kami selama 
di dalam US. 

 

 

 

 

Gambar 21. Sebelum masuk US (kiri), di depan mascot US (tengah), dan di dalam US (kanan) 

Tempat pertama yang kami kunjungi adalah studio foto dan kami ber-7 foto bersama pak Dedi 
dengan frame karakter-karakter dalam film Madagaskar. Kemudian, Om An mengajak kami melihat 
proses pembuatan suasana badai yang sering kami lihat di film-film yang di produksi oleh US. 
Sungguh sangat luar biasa sekali. Benar-benar real. Sayang-nya, kami tidak bisa (baca: dilarang) 
mendokumentasikan kejadian di dalam wahana tersebut. Setelah itu, Om An melihat kami memiliki 
keinginan yang berbeda-beda dalam mencoba wahana-wahana yang ada di US, sehingga, kita 
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memutuskan untuk berpencar dan bermain sesuai apa yang kita inginkan dan berkumpul di suatu 
titik, Water World, tepat pukul 12.30. 

Wahana pertama yang kami datangi setelah ‘perpisahan’ adalah roller coaster yang saya lupa 
namanya. Untuk pertama kalinya, saya merasa jantungku berhenti berdetak untuk beberapa detik. 
Permainan yang sangat ‘gila’. Setelah itu, kami berjalan menuju kawasan mesir, wahana tempat film 
The Mummy di buat dan berakhir di titik pertemuan, yaitu di depan pintu masuk Water World, 
sebuah wahana drama action yang benar-benar hidup, karena semuanya berlangsung secara live 
dan benar-benar diperankan oleh orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. 

 

 

 

 

Gambar 22. Roller coaster (kiri), titik pertemuan (tengah), dan kondisi di dalam Water World (kanan) 

#5. ‘Pahlawan’ yang belum bisa ikhlas 

Ada peristiwa menarik yang terjadi dalam kebersamaan kami, yang akan menjadi pelajaran yang 
berharga bagi hidupku kelak. Kejadian ini terjadi, ketika kita berjalan bersama dengan membawa 
barang bawaan kita masing-masing dan kita memiliki keinginan yang berbeda-beda dalam mencoba 
wahana yang ada. Saat itu, saya mencoba menjadi ‘pahlawan’ dengan memberikan ‘tangan’ saya, 
bagi siapapun yang ingin menitipkan barangnya kepada saya, ketika ingin mencoba wahana-wahana 
yang ada disana, agar mereka dengan leluasa bermain-main, walau awalnya ‘mereka’ mengatakan 
akan saling bergantian menjaga barang, ketika mereka selesai bermain di satu wahana. Tapi, 
kenyataan tidak seindah perencanaan, karena ‘mereka’ asik bermain tanpa memikirkan orang-orang 
yang ‘mereka’ titipkan barang sampai batas waktu yang telah ditentukan di titik pertemuan untuk 
menikmati pertunjukan di wahana Water World. Alhasil, saya pribadi belum merasakan beberapa 
wahana yang sebenernya ingin saya coba. Semoga pengalaman ini, bisa dijadikan pembelajaran agar 
lebih ikhlas, kalau ingin menjadi seorang ‘pahlawan’. 

#6. Belajar mengambil sebuah keputusan 

Keluar dari Water World, perut terasa lapar dan pak Dedi memutuskan untuk mencari tempat 
makan yang halal di US sebagai tempat lunch kami. Awalnya kami memutuskan untuk lunch di 
sebuah rumah makan cepat saji dengan menu utama burger. Berhubung, pak Dedi lagi ingin makan 
nasi, maka kami tidak jadi lunch di tempat tersebut dan berpindah ke tempat makan yang lainnya. 
Akhirnya, kami memutuskan untuk makan di rumah makan yang terletak di wahana madagaskar. 
Menu utama disana sangat Indonesia banget. Mulai dari rendang, ayam bakar, dan sayur-sayuran 
khas Indonesia lainnya.  
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Gambar 23. Pintu masuk (kiri) dan lunch in Madagaskar (tengah dan kanan) 

Setelah makan, pak Dedi mengumpulkan kami untuk mendiskusikan pilihan kegiatan selanjutnya, 
yaitu pulang untuk persiapan ke Kedubes RI atau melanjutkan bermain di wahana dengan resiko 
sahabat-sahabat wanita kami akan menggunakan baju tidak resmi ke Kedubes RI, sedangkan pak 
Dedi dan Om An akan pulang ke hotel untuk persiapan ke kedubes. Jujur, saya pribadi lebih memilih 
option yang pertama, karena kami (baca: para pria) telah mempersiapkan baju ganti untuk 
berangkat ke kedubes. Setelah berdiskusi cukup panjang, diambil keputusan untuk pulang dulu ke 
hotel dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke kedubes. Pilihan yang membutuhkan keikhlasan 
kembali dan pembelajaran yang dapat saya ambil dari kejadian ini adalah belajar untuk 
menangguhkan keinginan pribadi demi kepentingan yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Proses diskusi menentukan kegiatan selanjutnya 

Sebelum keluar dari US, kami dimintai kesan dan pesan oleh seorang pegawai US demi kemajuan 
dan perkembangan US ke arah yang lebih baik di kemudian hari. Saya pribadi belum pernah 
menemukan hal semacam ini di beberapa wahana di Indonesia yang telah saya datangi. Lagi-lagi 
saya terkagum-kagum dengan pelayanan yang dilakukan oleh warga Negara Singapore. 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Kesan dan pesan 
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#7. Ini lho yang namanya kedubes 

Setelah dari US, kami melanjutkan perjalanan kami ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk 
Singapore. Lagi-lagi, untuk pertama kalinya, saya berkunjung ke suatu tempat yang bernama 
Kedutaan Besar. Berhubung waktu telah sore, jadi kami memutuskan untuk mengambil gambar di 
depan tulisan Kedutaan Besar Republik Indonesia saat masuk, karena khawatir saat pulang nanti 
sudah malam dan cahayanya kurang, sehingga hasil fotonya kurang memuaskan, setidaknya 
begitulah pesan yang disampaikan oleh Om An. 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Kedutaan Besar Republik Indonesia 

#8. The dream comes true 

Di awal pertemuan, pak Dedi memperkenalkan kami satu persatu dan menyuruh kami untuk 
menjelaskan bisnis dan kreasi apa yang telah kami hasilkan. Setelah itu, kami mengenalkan ke ibu 
dubes mengenai FIM dan bagaimana kami bisa sampai mendapatkan tiket fieldtrip ini. Dalam 
obrolan kami, terdapat juga pertanyaan-pertanyaan yang berbau politik dan semua itu dijawab 
dengan sangat diplomatis oleh ibu dubes. Beliau juga memperkenalkan para anggotanya, fasilitas 
dan kondisi kedubes RI di Singapore, salah satunya Kedubes RI di Singapore merupakan Kedubes 
terluas dan terbesar di dunia. 

 

 

 

 

Gambar 27. Suasana diskusi di Kedutaan Besar Republik Indonesia 

Ada hal menarik saat diskusi dengan ibu dubes, dimana salah seorang dari kami ternyata telah lama 
memimpikan untuk berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia dan menjadi seorang dubes. 
Sehingga, beliau tidak kuasa menahan air mata ketika ditanya kesannya ketika ketemu dengan ibu 
dubes. Disamping itu, beliau ingin memeluk pak Dedi sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam 
kepada pak Dedi yang telah mensponsori kegiatan ini, sehingga mimpinya bisa menjadi kenyataan. 
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Gambar 28. Suasana haru saat awal pertemuan dengan ibu dubes 

#9. Hiburan yang ‘menghibur’ 

Setelah diskusi, kami dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan oleh ibu dubes, 
mulai dari sate, bakso, dan beberapa cemilan lainnya, yang sangat Indonesia. Setelah dinner, kami 
melanjutkan obrolan-obrolan ringan di ruang utama. Disini, pak Dedi meminta salah seorang dari 
kami, yang bisa bermain gitar untuk memainkan gitar dan bernyanyi.  

 

 

 

 

 

Gambar 29. Suasana makan malam dengan ibu dubes 

Saat itu, kami berusaha memberikan yang terbaik untuk semua pengunjung, tapi apa daya, 
kemampuan bermain gitar salah seorang dari kami belum bisa membuat penonton berdecak kagum. 
Ternyata, salah seorang anggota di kedubes melihat hal tersebut, dan mengambil alih posisi pemain 
gitar, sehingga keadaan di kedubes menjadi sangat riang sekali. Beliau sangat lihai sekali dalam 
bermain gitar, mulai dari lagu daerah, dangdut, pop, mellow, dan rock. Semua bernyanyi, bertepuk 
tangan, dan berjoget sesuka hatinya. Saat itu, dalam hati, saya berniat akan belajar bermain gitar 
sesampainya saya di Palembang, karena saat ini saya baru menyadari akan pentingnya dapat 
memberikan hiburan kepada orang lain dan pastinya dapat mencairkan suasana. 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Amatir (kiri) vs professional (kanan) 
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#10. Hi-tech 

Setelah gagal menghibur ibu dubes dengan ‘permainan’ kami, salah seorang dari kami 
memberitahukan kepada ibu dubes, kalau FIM 10 memiliki suatu tarian yang menjadi maskot dalam 
FIM 10 ini. Alhasil, sebelum pulang kami melakukan tarian tersebut (baca: open banana dance) di 
depan seluruh penonton dan alhamdulillah mereka merasa ‘terhibur’. Di akhir pertemuan, kami dan 
ibu dubes saling bertukar cenderamata. 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Saling bertukar cinderamata 

Saat pulang, saya kembali terkagum-kagum dengan pemanfaatan teknologi yang ada dan digunakan 
oleh masyarakat Singapore, dimana mas Ainun dapat memesan taksi dan melihat posisi taksi yang 
beliau pesan sudah berada dimana hanya dengan salah satu smartphone yang beliau miliki. Sangat 
berbeda dengan di Indonesia, dimana masyarakat menggunakan smartphone, lebih kepada gaya 
daripada fungsi utamanya. 

#11. Pulang malem lagi 

Untuk kedua kalinya, saya sampai di hotel diatas jam 23.00. Saat itu, saya belum bisa langsung tidur, 
karena harus mengendapkan seluruh kegiatan pada hari tersebut, dan berusaha membuat alur 
ceritanya, agar nantinya, dapat diceritakan kembali dalam bentuk tulisan. Pelajaran yang dapat saya 
ambil di hari kedua ini adalah belajar untuk menjadi orang yang ikhlas dalam melakukan suatu, 
belajar untuk lebih disiplin, belajar main gitar, dan belajar untuk memaksimalkan kegunaan suatu 
teknologi yang telah saya miliki. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin… 

 

Kamar 4-13 Hotel Bugis, Singapore, 16 Juni 2011, 01:30 

Rully Charitas Indra Prahmana 
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Hari ketiga 

#1. Sarapan mie instant lagi 

Rutinitas pagi di hari ketiga tidak jauh berbeda dengan di hari kedua, dimulai dengan bangun pagi, 
shalat shubuh, masak air, dan sarapan mie instant lagi. Kali ini, untuk pertama kalinya, kami pergi 

jauh tanpa ditemani oleh mas Ainun. Karena kita belum mengetahui tempat berlangsungnya acara, 

maka kami berangkat lebih awal, untuk mencegah keterlambatan saat acara berlangsung.  

#2. Berangkat Echelon 

Hari ini, kami benar-benar tanpa kehadiran mas Ainun sampai sore hari, karena beliau harus bekerja 
setelah mendapatkan cuti di hari pertama dan kedua saat kami tiba di Singapore. Pemberangkatan 

ke acara Echelon, dimulai dengan naik MRT dan dilanjutkan dengan menggunakan bis. Dalam 
perjalanan, ada hal menarik yang saya temui ketika naik bis menuju NUS, dimana saat di suatu 

terminal bis, terdapat 3 jalur antrian berdasarkan nomor bis. Ketika antrian suatu no bis masih 

kosong, maka bis tetap stand by di terminal, tapi ketika kami mulai mengantri di antrian tersebut, bis 

langsung mendekati kami. Ini artinya, kalau kita salah antri di jalur bis yang kita inginkan, maka bis 
yang ingin kita naiki tidak akan menghampiri kita. Luar biasa sekali aturan dan penerapan aturan di 

Singapore. Akhirnya, sampai juga kami ke lokasi seminar berlangsung, yaitu di National University of 

Singapore (NUS), salah satu universitas terbaik di Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 32. Lokasi seminar Echelon 2011 

#3. Seminar international pertama di luar negeri 

Echelon merupakan seminar international di luar negeri pertama yang saya ikuti dan dihadiri oleh 
kurang lebih seribu delegasi dari seluruh dunia dan 50 startup bisnis dari seluruh Asia. Kegiatan 

dimulai dengan registrasi ulang peserta, disini ada hal menarik yang saya temui, dimana ketika 

melihat antrian yang cukup panjang, maka panitia menawarkan kami, peserta antrian yang ada di 
belakang, untuk breakfeast terlebih dahulu, karena antriannya masih cukup lama. Alhasil, kami lebih 

memilih sarapan dulu daripada antri yang sangat panjang. 
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Gambar 33. Suasana antri saat registrasi kegiatan 

Setelah sarapan dan ternyata waktu tidak memungkinkan untuk registrasi lagi, maka panitia 

mengatakan kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara terlebih dahulu dan registrasi ulang akan 

dibuka kembali ketika coffe break. Akhirnya, kami langsung masuk ke hall utama untuk mengikuti 
kegiatan Echelon 2011. 

 

  

 

 

 

 
Gambar 34. Suasana di dalam lokasi seminar 

Acara dimulai dengan pembicara berkaliber dunia bernama Derek Sivers, CEO CD Baby. CD Baby 
adalah toko musik online dengan spesialisasi menjual CD dan download musik digital dari musisi 

independen kepada konsumen. Perusahaan ini juga menjadi agregator digital untuk rekaman musik 

independen dan mendistribusikan kontennya kepada beberapa pengecer online. 

CD Baby awalnya hanya dipergunakan oleh Derek untuk menjual musik yang dia buat secara pribadi, 

beliau sendiri adalah musisi profesional di Amerika saat itu. Tak lama berselang, sahabat-sahabat 
ataupun rekanannya juga menjual musiknya melalui CD Baby. Seiring dengan berjalannya waktu, 

dari tahun ke tahun CD Baby selalu mengalami transformasi baru dalam bisnisnya. Akhirnya beliau 

membuka toko online untuk musisi indie Amerika yang saat itu sangat sulit untuk bertahan dalam 

persaingain industri musik Amerika yang ketat. 

Saat ini CD Baby telah memiliki jaringan distribusi ke berbagai penjual musik retail baik online 

maupun offline seperti Apple iTunes, Emusic, Real Network’s Rhapsody, Napster, Amazon MP3, 
MusicMatch, Didiom dan masih banyak lagi. Pada tahun 2007, jumlah musisi yang 

memperjualbelikan musiknya melalui CD Baby berjumlah 200,000 orang dan itu membuat CD Baby 

berhasil mendapatkan penghasilan 22 Juta Dolar pada tahun 2008. 

Hal pertama yang Derek tanyakan kepada audiens saat sesi dimulai adalah, ‘apa yang menjadi tujuan 
anda dalam berbisnis? Apakah uang (money), warisan (legacy), atau kebebasan (freedom)?’ Beliau  

membawa audiens kembali merenungi apa tujuan yang dibawa seseorang dalam bisnisnya, hal ini 
penting untuk diungkapkan karena akan menjadi ‘ruh’ yang menggerakkan seseorang untuk terus 
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mencoba menggapai tujuan tersebut. Hal kedua yang diungkapkannya adalah ‘Bagaimana cara agar 

tujuan itu dapat tercapai?’, dia membawa audiens mengeksplor dirinya untuk menentukan dengan 
apa tujuan itu akan tercapai. Beliau juga menyampaikan ‘don’t be persistence, quit and do something 

else!’ jika seseorang terbentur dan tidak bisa bergerak kemanapun lagi. 

Di akhir sesi, Derek memberikan tips bagaimana mengelola sebuah bisnis. Pertama perlakukan 
pelanggan anda seperti layaknya anda bertemu dengan teman anda, singkatnya ‘humanize the 

customers’. Yang kedua adalah pikirkan hal-hal kecil mendetail, beliau menjelaskan bahwa hal-hal 

kecil seringkali memiliki sebuah kekuatan tersembunyi untuk mengikat pelanggan sehingga menjadi 
loyalis. Hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan senyum kepada setiap pelanggan yang bertemu 

dengan kita ataupun mengirimkan email dengan nama dan sapaan personal, secara tidak langsung 

pelanggan akan terikat dengan bisnis kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 35. Derek in Action 

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel, dimana kami berpencar masuk ke kelas-kelas yang kami 
inginkan berdasarkan judul atau tema yang tertera di leafleat acara. Kami cukup bangga, karena 

beberapa pembicara dalam diskusi panel tersebut berasal dari Indonesia, seperti Andi Boediman dari 

IdeoSource yang bersanding dengan Sandeep Casi dari Cinemacraft, Tan Swee Yeong dari Angel 

Investor, dan Kenny Mathers dari Nokia. Sesi ini membahas seperti apa model bisnis mobile di Asia 
dalam beberapa tahun kedepan, setiap penelis menuturkan peluang serta model bisnis sesuai 

dengan bidang yang mereka geluti yaitu: e-commerce, telco (telekomunikasi), dan content 

development yang dihubungkan dengan bagaimana cara agar startup bisnis bisa bersaing di masa 
yang akan datang. 

Diskusi panel ini menyimpulkan bahwa bisnis mobile di Asia akan terus berkembang dan bisa 
mendatangkan keuntungan yang besar, baik bagi pemain besar maupun untuk startup baru yang 

nantinya akan memasuki pasar. Pasar bisnis ini di beberapa negara akan semakin terbuka lebar bagi 

pemain baru, salah satu contohnya adalah pasar telekomunikasi Indonesia, Telkomsel sebagai 

incumbent berhasil meraih keuntungan 1,5 triliun dari bisnisnya. Bisnis aplikasi ataupun konten pun 
termasuk bisnis yang menggiurkan, saat ini terdapat sekitar 100,000 aplikasi di AppStore, peluang 

masih terbuka lebar untuk masuknya aplikasi-aplikasi baru. Beda halnya dengan Android, pasar 

Android saat ini belum memiliki toko aplikasi layaknya AppStore dan belum banyak aplikasi yang 

beredar diperjualbelikan, ini salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan. 
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Untuk pasar e-commerce, Asia memiliki potensi pasar yang besar. Belum banyak masyarakat Asia 
yang menggunakan dan memanfaatkan pola bisnis via internet ini, jika dibandingkan dengan 
penggunaan e-commerce di Amerika atau Eropa, Asia masih kalah jauh. 

Kedepannya, masing-masing industri ini tak bisa berdiri sendiri, telekomunikasi, konten dan e-
commerce ini akan saling berkolaborasi dan menguatkan satu sama lain. Startup harus bisa 

memanfaatkan ketiga bagian ini dan mengkombinasikan pula pola bisnis online dan offline agar bisa 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 36. Andi Boediman dari IdeoSource yang bersanding dengan Sandeep Casi dari Cinemacraft, Tan Swee 

Yeong dari Angel Investor, dan Kenny Mathers dari Nokia. 

Setelah coffee break, kami mengikuti acara diskusi panel berikutnya, yang lagi-lagi membuat kami 

bangga, karena salah satu pembicaranya berasal dari Indonesia yaitu Danny wirianto dari kaskus 

yang disanding dengan Kelly Cho dari Brandtology, Lim Der Shing dari Jobs Central, dan Darius 
Cheung dari McAfee. Diskusi panel ini membahas hal yang lebih membumi dan teknis, yaitu apa saja 

yang harus diperhatikan oleh startup dalam menjalankan bisnisnya, khususnya pola pikir dan 

manajemen tim, serta memaparkan bahwa learning adalah hal yang terpenting dalam berbisnis. 

Seseorang harus dapat mengambil pembelajaran dari setiap hal yang terjadi dalam keseharian 
bisnisnya, uang adalah salah satu hasil dan bagian dari pembelajaran itu sendiri. 

Seorang pebisnis harus dapat mengerti dan mengontrol dirinya sendiri, serta mampu mengontrol 
dan membangun kesolidan timnya. Apa yang harus diperhatikan dalam sebuah tim? Yang pertama 

adalah chemistry dari sebuah tim, sebuah tim harus memiliki komposisi yang tepat, setiap orang 

memiliki perannya masing-masing dan didorong melengkapi satu sama lain. Jika hal ini terjadi, 
sebuah tim akan kuat dan mampu bersaing ditengah ketatnya persaingan. Dari sebuah tim kita pun 

akan bisa mendapatkan pelajaran, karena wujud dari chemistry yang tepat adalah, setiap orang akan 

menginspirasi dan menjadi mentor bagi yang lain. 

Terdapat sebuah hal menarik saat seluruh panelis ditanya, apa yang menjadi landasan dan tujuan 
mereka dalam berbisnis, seluruh panelis sepakat bahwa salah satunya adalah untuk dapat 

membantu orang lain. Salah satu bentuk konkretnya adalah seperti yang dilakukan oleh kaskus.us 
dengan ‘Inkubator Merah Putih’. Inkubator ini berfungsi sebagai mentor dan pemberi saran bagi 

startup Indonesia yang bergabung didalamnya 
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Gambar 37. Danny in Action 

Selama seminar, panitia menggunakan sebuah jasa online yang bernama Pigeon Hole. Dengan 

adanya progam ini, setiap peserta yang tidak memiliki kesempatan or malu dalam hal bertanya, 
dapat menuliskan pertanyaannya dan mengirimkannya via sms or tinggal masuk ke program 

tersebut, kemudian mengetikkan pertanyaannya. Dengan begitu, pertanyaan yang ingin ditanyakan 

akan muncul di layar lebar yang terletak di belakang para pembicara. Kita juga dapat men-vote 

pertanyaan mana yang paling layak untuk ditanyakan. Diluar seminar, juga terdapat banyak stand 
yang sedang menjajakan ‘dagangannya’ yang semuanya berbentuk website, bukan barang jadi.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 38. Beberapa stand yang ada di acara Echelon 

Setelah berkeliling stand, saya mengikuti seminar berikutnya yang diisi oleh Jason Wishnow, Director 

of Film & Video, TED. Beliau bercerita tentang bagaimana proses pembuatan video-video online 

yang direkam, kemudian ditayangkan baik secara live maupun tidak dengan harapan dapat 
memotivasi banyak orang. Salah satu video yang menarik buat saya adalah bagaimana seseorang 

dapat menjelaskan pergerakan pertumbuhan harga saham dan jumlah penduduk dunia dengan 

menggunakan presentasi yang sangat interaktif. Keesokan harinya, saya berhasil foto bareng dengan 

beliau. 

 

 

 
Gambar 39. Jason Wishnow dan saya 
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Saat Echelon, kami beretemu dengan seorang mahasiswa NUS yang berasal dari Negara kecil dekat 

Madagaskar. Beliau menunjukkan kami letak mesjid terdekat yang dapat kami gunakan untuk shalat 
selama kegiatan. Saat makan siang, kami ditemani beliau menuju mesjid tersebut, untuk 

melaksanakan shalat secara berjamaah. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 40. Mesjid tempat kami melaksanakan shalat secara berjamaah 

Acara terakhir Echelon di hari pertama adalah Startup Launchpad Session, yaitu presentasi ke-11 
finalis startup Echelon 2011 di depan para juri di big room. Berikut ini penjelasan singkat mengenai 

ke-11 Finalis tersebut: 

1. Cardinal Blue 
 
 
 

Cardinal Blue adalah startup dari Myanmar yang menyediakan aplikasi online bagi pengguna 
Facebook di seluruh dunia. Aplikasi ini memungkinkan penggung Facebook untuk dapat 
memberikan penghargaan kepada orang terdekatnya ataupun membuat sarana increasing 
awareness bagi isu-isu tertentu. 
 

2. WorkCrowd 

 
WorkCrowd adalah platform sosial asal Malaysia untuk perusahaan yang ingin meningkatkan 
hubungan antara seorang karyawan dalam perusahaan dengan karyawan lainnya. Platform ini 
mirip dengan Facebook, perbedaannya terletak pada fungsi sosialnya yang lebih berfokus pada 
penguatan hubungan antar karyawan dalam perusahaan, dan dapat digunakan oleh setiap level 
dalam perusahaan, mulai dari manajemen tertinggi sampai dengan tingkat karyawan, 
didalamnya juga terdapat aplikasi untuk memberikan reward dan juga penanda apabila seorang 
karyawan telah melakukan pekerjaanya dengan baik, begitu pun sebaliknya. 
 

3. SixReps 

 
Sixreps.com adalah website social networking asal Indonesia untuk orang-orang yang memiliki 
ketertarikan dalam bidang fitnes dan olahraga. Website ini memungkinkan seseorang untuk 
berinteraksi satu sama lain, sharing, dan membuat jadwal fitnessnya sendiri. Sixreps saat ini 
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telah memiliki ribuan pengguna, dimana pasar dibidang fitness ini amat luas. Menurut data 
yang dipaparkan oleh presentator, terdapat 50 juta orang yang di seluruh dunia yang mengikuti 
program coaching fitness. 
 

4. JellyBus 

 
JellyBus’s qbro adalah sebuah aplikasi fotografi, dimana Aplikasi ini dapat digunakan pada 
Tablet, Smartphone, dan Smart TV yang berbasiskan N-Screen strategy. Perusahaan yang 
berbasis di Korea Selatan ini memungkinkan orang-orang mengedit foto sesuai dengan 
keinginan mereka, hasil setelah editan tak kalah jika dibandingkan dengan fotografer 
profesional. 
 

5. Fecth Fans 

 
Fetch Fans is adalah Facebook/Twitter/blog pembuatan desain interaktif yang dibuat untuk 
penggunaan komersial oleh Fetch Plus Asia Pacific Pte. Ltd. Fetch Fans dapat membuat 
template Facebook/Twitter/blog dalam 3 langkah melalui websitenya. Perusahan ini merupakan 
perusahaan yang berbasis di Singapura. 
 

6. Bouncity 

 
Bouncity adalah sebuah Location Based Gaming Platform asal Indonesia, yang memungkinkan 
seseorang mendapatkan hadiah secara digital ataupun realita dari merek terkenal hanya 
dengan memainkan game saja. Platform ini dapat dipergunakan melalui mobile ataupun 
website. User yang memenangkan permainan akan mendapatkan poin, setelah poin tersebut 
terkumpul nantinya dapat ditukar dengan hadiah digital ataupun hadiah di dunia nyata. 
 

7. Moglue 

 
Moglue membuat semua orang dapat membuat dan mempublish ebook interaktif untuk iOS 
dan Android. Penggunaannya tidak memerlukan kemampuan pemrograman tinggi. Dengan 
moglue pun, pengguna dapat membuat animasi lewat ponsel mereka. Perusahaan ini berbasis 
di Korea Selatan. 
 

8. Second CRM 

 
Perusahaan ini berbasis di Malaysia. Second CRM adalah  Alat Customer Relationship untuk 
perusahaan kecil yang belum pernah menggunakan alat automasi selain Excel – Everybody’s 
First CRM. 
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9. Price Area 

 
PriceArea.com adalah search engine toko lokal dan toko online yang menghubungkan 
masyarakat dengan ribuan merchant di Indonesia. Dengan search engine ini, seseorang dapat 
mencari produk dengan mudah. Selain itu seseorang dapat membandingkan harga di satu 
tempat dengan tempat lainnya tanpa perlu membuka banyak halaman di browsernya. 
Pengguna pun dapat mencari barang yang disesuaikan dengan budget yang mereka miliki. 
Sayangnya, search engine ini belum berlaku global. 
 

10. Spatial Ideas 

 
Spatial Ideas’ LocoBuzz adalah paltform peta yang berlandaskan analisa dan komunikasi. 
Platform ini mengkombinasikan berita, tweet dan FB. Perusahaan yang berbasis di India ini 
menyediakan sebuah halaman yang berisi update terbaru dari seluruh media sosial yang dimiliki 
seseorang. 
 

11. PlayMoolah 

 
Adalah platform yang dibuat untuk anak usia 5 sampai 10 tahun. Platform ini mengajarkan 
seorang anak untuk dapat menabung, mengatur uangnya sendiri. Platform ini dibuat 
menyesuaikan dengan perilaku manusia di dunia nyata. Orang tua dari anak dapat memantau 
perkembangan dan membantu sang anak mempelajari bagaimana menabung dan mengelola 
uang. Perusahaan ini berbasis di Singapore. 
 

Kesebelas finalis ini diberikan waktu presentasi dan tanya jawab dengan juri sekitar 20 menit, juri 
yang menilai presentasi ini adalah panelis-panelis Echelon 2011. Setelah proses penjurian, keesokan 
harinya, juri menetapkan bahwa PlayMoolah sebagai pemenang Echelon 2011. Hari pertama 
berakhir sekitar pukul 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 41. Presentasi pemenang Echelon 2011 
 

#4. Rumah makan Ria 

Sepulang dari Echelon, kami telah memiliki agenda berikutnya yaitu bertemu dengan salah seorang 
pengusaha sukses di Singapore asal Indonesia. Beliau membuka rumah makan ayam penyet Ria di 
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kawasan Orchad, yang merupakan salah satu kawasan perbelanjaan terbesar di Singapore. Disana, 

kami ditemani kembali oleh mas Ainun, salah seorang temen beliau, dan penanggung jawab rumah 
makan tersebut. Acara dimulai dengan pemesanan menu special di rumah makan tersebut dan 

diikuti dengan ngobrol-ngobrol santai mengenai bisnis rumah makan di Singapore dengan 

penanggung jawab rumah makan Ria sambil menunggu pesanan kami datang. Hasilnya, untuk 

membuka rumah makan disana harus siap dengan biaya ngontrak tempat yang sangat mahal dan 
proses ijin bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pemasakan, karena semuanya harus di 

cek terlebih dahulu, apakah telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Singapore atau belum, 

terlebih pemilik restoran tersebut bukan dari warga Negara Singapore, sehingga prosesnya lebih 

panjang.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 42. Saat memesan makanan (kiri) dan ngobrol-ngobrol ringan sambil menunggu pesanan (kanan) 

Di tengah pembicaraan, si pemilik rumah makan Ria menghampiri kami. Karena beliau sangat sibuk, 

maka beliau hanya berjabat tangan, perkenalan, setelah itu meninggalkan kami kembali dengan 
penanggung jawab rumah makan ini untuk menanyakan seputar bisnisnya di Singapore ini. Setelah 

makan, kami memanfaatkan waktu-waktu terakhir kami bersama pak Dedi dengan ngobrol-ngobrol 

sambil menanyakan beberapa hal yang ingin kami tanyakan tentang kesuksesan beliau. Ada hal 

menarik yang saya dapatkan dalam pembicaraan tersebut mengenai filosofi kata bagus or good yang 
sering beliau ungkapkan kepada setiap orang yang beliau ajak bicara dengan mengacungkan jempol 

kepada orang tersebut. Beliau mengatakan, prinsip orang yahudi adalah memberikan sedikit kepada 

orang lain dan mengambil banyak dari orang tersebut. Sebagai contoh, dengan mengacungkan 
jempol kepada seseorang, kita telah memberikan satu penghargaan kepada orang tersebut dan pada 

dasarnya, setiap orang ingin dihargai, tapi tanpa kita sadari, ketika kita memberikan jempol kita 

kepada orang tersebut sebagai tanda penghargaan, di sisi lain keempat jari kita mengarah kepada 

kita. Ini artinya dengan memberikan 1 penghargaan kepada orang lain, secara tidak langsung kita 
telah mendapatkan 4 penghargaan sekaligus. Setelah itu, beliau memberikan nasehat untuk selalu 

memberi, karena dengan memberi, sesungguhnya kita telah memancing rejeki dan itu akan kembali 

lagi dengan berkali-kali lipat. 
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Gambar 43. Si pemilik Ayam Penyet Ria (kiri) dan mendapatkan nasehat berharga dari pak Dedi (kanan) 

Kegiatan di Ayam Penyet Ria diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada penanggung jawab 

rumah makan tersebut dan foto bersama di depan banner rumah makan Ayam Penyet Ria. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 44. Pemberian cinderamata (kiri) dan foto bersama (kanan) 

#5. Orchad 

Sebelum meninggalkan Ayam Penyet Ria, kami berdiskusi untuk menentukan kegiatan selanjutnya, 
karena sebahagian dari kami ingin berangkat ke Orchad, sedangkan pak Dedi dan Om An sudah lelah 

dan ingin segera kembali ke hotel untuk beristirahat. Alhasil, kami terbagi menjadi 2 grup yaitu Om 

An dan pak Dedi kembali ke hotel, sisanya jalan-jalan ke Orchad. 

Di Orchad, kami langsung mendatangi sebuah toko yang lagi sale dan katanya merek barang dari 

toko tersebut, cuma dapat dijumpai di Singapore. Saya pribadi juga tergoda untuk belanja oleh-oleh 
disana buat orang tua, kakak, dan adik saya di Indonesia. 

 

 

 
 

 
Gambar 45. Made in Singapore ramata (kiri) dan keluar dari kawasan Orchad bawah (kanan) 

Setelah berbelanja, kami menyusuri jalan utama Orchad dan melihat kondisi daerah pertokoan yang 

menurut saya sangat elit. Selama disana, saya menemukan satu grup pengamen yang sangat niat 

sekali untuk mengamen, karena mereka memiliki peralatan yang komplit, kemudian bernyanyi di 

pinggir jalan area pejalan kaki, menaruh kaleng di depan alat musik mereka, dan mereka menyanyi 
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tanpa meminta-minta. Artinya, kalau ada yang senang dengan penampilan mereka, tinggal menaruh 

sejumlah uang di kotak kaleng yang telah disediakan, sungguh sangat berbeda dengan pengamen di 
Negara kita. Tapi sayang, kami tidak diperbolehkan untuk mengambil foto mereka. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 46. Area pejalan kaki di jalan utama Orchad 

#6. Balik ke hotel 

Mas Ainun telah merencanakan perjalanan ini, karena di ujung jalan Orchad telah tersedia halte bis 
menuju hotel kami. Beliau memberikan arahan bis apa yang akan kami naiki, nantinya kami akan 
turun di halte apa, dan ke arah mana kami berjalan untuk sampai di hotel tempat kami menginap. 
Tapi, semuanya tidak seindah yang dibayangkan. Saya telah mengikuti arahan beliau tentang bis apa 
yang kami naiki dan halte mana, tempat kami turun. Setelah turun, kami mengikuti arahan beliau 
tentang kemana kami harus berjalan menuju hotel, ternyata arahnya tidak sesuai. Alhamdulillah, ada 
warga lokal yang bersedia menunjukkan arah yang sebenarnya, saat kami menanyakan letak hotel 
tempat kami menginap. Alhasil, kami sampai ke hotel dengan selamat melalui jalan yang selama ini 
belum pernah kami lewati dengan berjalan kaki. 

Sesampainya di kamar, saya belum bisa langsung istirahat, karena harus mengendapkan kegiatan 
hari ini. Pelajaran yang dapat saya ambil hari ini adalah jangan malu bertanya di negeri orang, tiap 
Negara memiliki ciri khas dan culture yang mengagumkan, dan belajar menjalankan nasehat-nasehat 
yang telah disampaikan oleh pak Dedi. 

 

Kamar 4-13 Hotel Bugis, Singapore, 17 Juni 2011, 01:52 

Rully Charitas Indra Prahmana 

  



The Best Six of FIM 10 in Action 

Rully Charitas Indra Prahmana                                                                                                                          30 
 

Hari keempat 

 

#1. Pagi yang kelabu 

Selama di Singapore, tiap pagi selalu ditemani dengan yang namanya mie. Tapi, ada yang beda di 
pagi ini, karena kami akan berpisah dengan pak Dedi. Setelah melakukan shalat, mandi, dan 
memasak air, kami belum bisa langsung sarapan mie karena pak Dedi harus berangkat pagi, sehingga 
kami langsung bergegas ke bawah untuk mengantar keberangkatan pak Dedi. Sebelum berpisah, 
kami semua berpelukan dengan beliau, ada yang sampai menitikkan air mata bahagia karena bisa 
beberapa hari bersama dengan beliau, dan beliau bercerita kepada kami bahwa Medco, perusahaan 
yang membesarkan beliau, pernah jatuh sampai 3 kali dan kita harus segera bangkit dari kegagalan 
kita, karena tidak ada yang instan untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya, kita harus fight 
untuk mencapai kesuksesan tersebut. Beliau juga berpesan untuk melakukan yang terbaik atas 
segala hal yang akan kami lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Suasana perpisahan dengan pak Dedi 

#3. Hari ke-2 Echelon 

Pemberangkatn hari kedua Echelon, benar-benar menantang karena kami berenam menuju TKP, 
hanya berdasarkan pengalaman kami dihari sebelumnya. Kegiatan hari kedua berisi pembicara-
pembicara berkelas dunia, mulai dari perwakilan Yahoo Asia, Facebook, sampai Odesk. Sesi pertama, 
kami mengambil tempat di small room, yaitu sebuah ruangan yang cukup untuk sekitar 150 orang. 
Kelly Choo dari Brandtology dan Paul Soon dari XM Asia yang menjadi panelis menuturkan bahwa hal 
yang penting di era 3.0 seperti sekarang ini adalah bisnis yang sesuai dengan konsep ‘Faster, Better, 
Cheaper’ dan mampu mengkombinasikannya dengan media komunikasi yang tepat. 

Kelly dan Paul juga menuturkan ada sebuah konsep yang dapat digunakan untuk membuat 
pelanggan loyal, yaitu dengan cara viral – talking one issues to one person 1000 times. Hal ini akan 
membuat produk tertanam di dalam benak pelanggan, tentunya hal ini harus diiringi dengan 
peningkatan kualitas produk. Untuk dapat membuat itu semua terwujud, jika anda adalah startup 
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yang minim pengalaman, anda bisa mencari jasa konsultan untuk membantu merumuskan strategi 
marketing perusahaan anda. 

 

 

 

 

 

Gambar 48. Kelly Choo in Action 

Diskusi panel berikutnya mengambil tema, ‘What Investors really think’, yang dibawakan oleh Grace 
Chang dari The Straits Times, Willson Cuaca dari East Ventures, James Chan dari Neotany Labs, Tuff 
Yen dari Seraph Group, dan William Klippgen dari Tigris Capital. Seluruh panelis memiliki latar 
belakang yang kurang lebih sama, yaitu pihak yang dekat dengan peyandang modal. Sesi ini secara 
mendalam membahas bagaimana meyakinkan investor untuk mau menanamkan dananya pada 
bisnis yang baru dirilis (startup). 

‘first impression is really important’ salah seorang panelis menuturkan bahwa untuk bisa menggaet 
investor, startup harus dapat menarik perhatiannya terlebih dulu. Hal ini dikarenakan pertemuan 
dengan investor jauh berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan akademik. Kesan pertama ini 
haruslah baik dan memunculkan kepercayaan sehingga investor tidak ragu terhadap startup, terlebih 
anda tergolong sebagai pebisnis dengan umur muda. 

Indonesia adalah sebuah pasar dimana banyak ‘pemain’ muda membuat bisnis. Dari tahun ke tahun 
semakin banyak anak muda Indonesia yang merintis dan menjalankan sebuah bisnis. Banyaknya 
startup ditambah dengan pasar Indonesia yang amat besar tentunya sangat menarik minat pemilik 
modal untuk menginvestasikan uangnya. Apa yang dilihat oleh investor? Seorang panelis 
menuturkan bahwa investor akan mencari informasi mendetail terkait perusahaan tersebut, mulai 
dari performasi perusahaan selama beberapa bulan terakhir, maupun siapa yang menjadi ‘nahkoda 
serta awak kapal’ dalam perusahaan tersebut. 

‘Nahkoda dan awak kapal’ dalam sebuah perusahaan adalah tim manajemen, Investor akan 
berusaha mencari tahu jawaban dari tiga pertanyaan berikut, yaitu who are you?, what are your 
background?, dan do you have any experience? Setelah tiga pertanyaan ini terjawab, investor 
selanjutkan akan melihat seperti apa produk yang akan dijual ke pasar serta seperti apa potensi 
pasar untuk produk tersebut dalam beberapa waktu kedepan. Seluruh hal tersebut harus bisa 
dituangkan dalam sebuah Business Plan. 

Selain itu orisinalitas dari ide pun menjadi sebuah pertimbangan penting. Bisnis yang orisinil akan 
lebih mudah untuk mendapat apresiasi investor dibanding ide-ide lama. Ide bisa ditemukan oleh 
siapapun, dan sebagai seorang entrepreneur, seseorang tidak perlu khawatir jika ide mereka dicuri 
atau dijiplak orang lain. Tentunya ide tidak akan terwujud tanpa perencanaan dan tim yang 
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mengelolanya di lapangan. ‘share it! Test it! And take a new challenge!’ adalah sebuah hal yang 
harus dilakukan saat seseorang memiliki sebuah ide. 

 

 

 

 

 

Gambar 49. ‘What Investors really think’ section 

Selanjutnya, David Jeffs ‘menyindir’ kami sebagai warga Negara Indonesia dengan materi ‘Yahoo 
New to Net’-nya. Yahoo! Inc. merupakan sebuah perusahaan yang berasal dari Amerika dengan 
kantor pusat di Sunnyvale, California, yang menyediakan layanan internet secara global, meliputi 
seluruh dunia. Perusahaan ini terkenal akan portal web, mesin pencari (Yahoo! Search), Yahoo! 
Directory, Yahoo! Mail, Yahoo! News, iklan , pemetaan online (Yahoo! Maps), Yahoo! Video, 
dan website sosial dan jasa. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 oleh dua orang kandidat PhD 
Stanford yaitu David Filo dan Jerry Yang. Saat ini Yahoo! Telah melebarkan sayapnya ke seluruh 
penjuru dunia, dan saat ini sedang mencoba untuk memperluas pasarnya di Asia Pasifik. Saat ini 
terdapat 13 kantor Yahoo! Di seputaran Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara. 

Kantor Pusat Yahoo! Asia Tenggara terdapat di Singapura, Yahoo! Asia Tenggara meliputi Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Vietnam dan tentunya Singapura. Pada sesi ini, pembicara memaparkan bahwa 
Asia Tenggara merupakan salah satu tempat yang potensial pasar internet dan mobilenya, tentunya 
hal ini harus dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh Yahoo! Namun juga bagi siapapun yang ingin 
berbisnis di Asia Tenggara. Di lima negara Asia Tenggara (Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia dan 
Singapura) penguasaan pasar Yahoo! telah mencapai 84,2%. 

 

 

 

 

 

Gambar 50. David berbicara tentang data 

Sebagai bukti bahwa pasar di Asia Tenggara begitu potensial, Yahoo! memaparkan data akses mobile 
internet dari tiga negara yaitu Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Jumlah penduduk di masing-masing 
negara yang sering mengakses internet melalui ponselnya adalah 51% (Indonesia), 11% (Filipina) dan 
8% (Vietnam). 89% persen masyarakat Indonesia menggunakan featured phone untuk mengakses 
internet dan sisanya menggunakan smart phone. Sayangnya, data beliau mengatakan bahwa 
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penggunaan internet di Indonesia belum tepat sasaran, dimana urutan penggunaan internet mulai 
dari yang tertinggi ke yang terendah adalah update status, kirim email, upload foto, dan mencari 
informasi. Padahal di Negara maju, kegunaan internet yang paling utama adalah mencari informasi.  

Filipina dan Vietnam sebagian besar masyarakatnya menggunakan smart phone  untuk mengakses 
internet. Angka ini menunjukkan bahwa peluang bisnis internet, konten dan aplikasi sangatlah 
terbuka lebar dan bisa mendatangkan keuntungan yang besar untuk ‘pemain’ pasar. 

 

 

 

 

 

Gambar 51. Data pengguna internet terbesar di Asia 

Yahoo! juga memaparkan, dalam menanggapi pasar internet yang begitu besar di Asia Tenggara ini, 
startup harus dapat berkolaborasi dengan industri telekomunikasi, media, pemerintah dan tentunya 
juga entitas perguruan tinggi agar bisa mendapatkan feed back maksimal. 

 

 

 

 

 

Gambar 52. Foto bersama David Jeffs dari Yahoo Asia 

Saat break, kami bergegas menuju mesjid terdekat untuk melaksanakan shalat Jum’at. Ini 
merupakan pengalaman pertama saya melaksanakan shalat Jum’at di luar negeri dan saya sangat 
terkejut ketika sang khatib berceramah dengan menggunakan bahasa Malay, sehingga saya mengerti 
cerita dari ceramah beliau. 

 

 

 

 

 

Gambar 53. Suasana selesai shalat Jum’at di Mesjid Tentara Diraja 
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Selesai shalat, kami kembali ke lokasi Echelon untuk lunch dan melanjutkan kembali ke acara diskusi 
panel berikutnya. Sebelum memulai sesi berikutnya, panitia mengumumkan juara Echelon 2011, 
seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya, yaitu PlayMoolah yang berasal dari Singapore. Setelah 
itu, diskusi panel dilanjutkan dengan tema, ‘Immigration and talent in Asia’, yang dibawakan oleh 
Mohan Belani sebagai moderator dan sebagai panelis nya adalah Carl Coryell-Martin dari Pivotal 
Labs, Lim Kuo-Yi dari IIPL, Craig White dari MOL, Zaki Mahomed dari Game Ventures, dan Michael 
Smith dari Yahoo. Diskusi panel kali ini membahas tentang Asia dari sudut pandang potensi SDM 
yang dimiliki. Sesi ini menegaskan bahwa Asia, khususnya Asia Tenggara, memiliki heterogenitas 
yang tinggi dan memiliki potensi besar. Ada banyak startup yang muncul setiap tahunnya dan 
meramaikan pasar regional dan bahkan internasional. Untuk bisa bersaing, startup  harus bisa 
menarik perhatian setiap orang yang ditemuinya ‘if you are a startup you should attrack anybody!’ 
tutur salah seorang panelis. 

Untuk bisa mewujudkan itu, SDM yang ada dalam perusahaan haruslah SDM yang terbaik. 
Bagaimana cara mendapatkan SDM yang terbaik? Salah seorang panelis menuturkan, bahwa SDM 
bisa didapatkan dari manapun, tak hanya di negara tempat startup beraktivitas, tapi juga di negara 
lain. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mewawancarai calon pegawai yang mendaftar 
ke perusahaan. Perusahaan pun bisa mencoba dengan memagangkan lebih dari satu orang, 
kemudian lihat orang mana yang punya performa terbaik, orang terbaik inilah yang nantinya 
dipekerjakan secara tetap oleh perusahaan. 

Sesi yang diisi oleh Carl Coryell-Martin dari Pivotal Labs, Lim Kuo-Yi dari IIPL, Craig White dari MOL, 
Zaki Mohamed dari Game Ventures dan Michael Smith dari Yahoo! mengingatkan juga pada audiens 
untuk memperkerjakan orang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam perusahaan, jangan sampai 
mempekerjakan banyak orang tetapi tidak ada jobdesk yang jelas untuk pekerja tersebut.  
Perusahaan startup harus mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk bisa meraih keuntungan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 54. ‘Immigration and talent in Asia’ section 

Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, ketua kami berinisiatif untuk memberikan cinderamata kepada 
sahabat NUS kami, yang telah menemani kami selama acara Echelon dan selalu memandu kami 
untuk mengitari NUS. Beliau memberikan kesan yang sangat luar biasa kepada kami, dimana beliau 
sangat bangga dengan Negara-nya. Ini ditandai dengan peta yang selalu ada di dompet-nya, yang 
digunakannya ketika berkenalan dengan orang baru dan orang baru itu menanyakan asal Negara 
beliau, yang saya pribadi baru pertama kali mendengarkan nama Negara seperti itu. Untuk itu, 
beliau dengan bangga nya, mengambil peta yang ada di dompetnya, kemudian menunjukkan letak 
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Negara beliau yang sangat kecil dan tidak jauh dari Madagaskar. Sungguh sangat luar biasa kecintaan 
dan kebanggaan beliau akan kewarganegaraannya. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 55. Sahabat baru kami dari NUS 

Disela-sela acara, kami juga mengunjungi stand-stand pameran yang berjumlah sekitar 50an stand. 
Beberapa stand sangat menarik perhatian kami, terutama bagi stand yang menawarkan souvenir 
yang menarik, ketika kita mengunjungi stand mereka. Allhamdulillah, saya mendapatkan banyak 
souvenir menarik, salah satu-nya jaket bolak-balik dari Microsoft yang menurut saya, sangat bagus 
sekali. 

 

 

 

 

 

Gambar 56. Saya dan Tyas mengunjungi stand Pigeon Hole 

Sesi terakhir diskusi panel di hari kedua mengangkat tema, ‘Breaking The Echo Chamber – 
Education’, yang dibawakan oleh Preetam Rai dari Hackerspace.SG sebagai moderator dan Vincent 
Quah dari Microsoft APAC, Ho Sun dari LittleLives, Murray Bourne dari Intmath.com, dan Chua 
Ruiwen dari Hackerspace.SG sebagai panelis. Apa yang dibahas pada diskusi panel kali ini cukup 
memiliki diferensiasi dengan diskusi panel sebelumnya, karena bertemakan pendidikan. Sesi ini 
membahas tema pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. 

Sarana pembelajaran formal (sekolah) saat ini sudah dirasa tidak efektif lagi untuk mendidik 
seseorang baik dari segi karakter ataupun keilmuannya. Hal ini tidak hanya terjadi pada manusia 
dewasa, namun juga terhadap anak-anak di seluruh dunia. sekarang ini, anak-anak lebih tertarik 
untuk melakukan aktivitas lain dibandingkan dengan belajar. jika hal ini dibiarkan tentunya akan 
memberikan dampak buruk bagi masa depan mereka dan juga bagi masa depan bangsa dimana 
mereka tinggal. 

Banyak orang yang menghindari matematika karena mereka dipusingkan oleh banyaknya rumus-
rumus, ataupun juga karena mereka tidak merasa bahwa itu memiliki korelasi terhadap hidup 
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Interest kurikulum metode

mereka. Perlu sebuah metode pembelajaran baru yang membuat orang dapat tertarik dan dapat 
mengambil hikmah dari apa yang dilihatnya. Seluruh panelis pun mengatakan bahwa interest (baca : 
minat) adalah sebuah hal yang penting dalam pembelajaran. 

Pola yang seharusnya dibuat oleh lembaga pendidikan saat ini adalah membuat metode dan 
kurikulum berbasiskan interest. Bukan dalam artian seseorang nantinya hanya memperlajari sesuatu 
yang mereka senangi saja, namun lebih kepada mempertimbangkan sisi psikologis dan model 
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Saat pola ini digunakan, harapannya akan muncul 
passion  dalam belajar. ‘learn with passion is great!’ tutur salah seorang panelis 

 

 

 

     Gambar 57. Tahapan pembuatan metode pembelajaran 

Salah seorang panelis pun menambahkan dengan mengatakan ‘we can make our kids understand, 
but we need to make them interest or passionate with the subject’. Pemanfaatan teknologi untuk 
dunia pendidikan adalah sebuah hal yang penting.  Dengan adanya alat bantu, tentunya akan 
menimbulkan ketertarikan bagi anak-anak untuk mau belajar. Alat bantu ini harapannya dapat 
menjadi solusi dari permasalahan interest yang sebelumnya telah dipaparkan. Nantinya anak-anak 
akan mendapatkan presentasi secara visual, auditori, dan juga kinestetik. Namun tak berarti peran 
guru semakin kerdil dengan adanya alat bantu ini, justru peran guru semakin besar, khususnya untuk 
menyemangati siswanya agar mau belajar dimanapun, kapapun dan darimanapun. 

#4. Pasar Bugis 

Sepulang dari kegiatan terakhir Echelon, kami langsung ke hotel bertemu Om An dan Ryan, 
kemudian melanjutkan perjalanan ke pasar Bugis untuk membeli oleh-oleh buat temen-temen dan 
keluarga di rumah. Pasar bugis merupakan salah satu pasar murah tempat membeli berbagai macam 
cinderamata, mulai dari gantungan kunci, kaos, tas, sepatu, dan pernak-pernik khas Singapore 
lainnya. Harga setiap barang yang diperjualbelikan mulai dari 1 barang SGD 10, 3 barang SGD 10, 4 
barang SGD 10, sampai 24 barang SGD 10. Tips untuk berbelanja yang efektif di tempat ini adalah 
harus mempersiapkan list barang-barang yang akan kita beli agar kita fokus pada barang-barang 
yang akan kita beli sehingga meminimalisir yang namanya ‘cuci mata’. Kalau tidak kita akan berjam-
jam berada disana, padahal waktu yang kami miliki sangat terbatas dan itulah yang kami alami 
kemarin. 

 

 

 

 
 

Gambar 58. Suasana pasar bugis 



The Best Six of FIM 10 in Action 

Rully Charitas Indra Prahmana                                                                                                                          37 
 

#5. Makan malem yang indah 

Setelah berbelanja, kami melanjutkan perjalanan ke tempat makan di kawasan Marine Bay. Disini, 
kita harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita beli. Untuk lebih amannya, 
direkomendasikan, agar kita mencari tempat makan Malaysia, karena bisa dipastikan sebahagian 
dari mereka adalah muslim, sehingga makanannya terjamin kehalalannya dan porsinya yang cukup 
banyak, cocok untuk berdua.  

 

 

 

 

Gambar 59. Suasana makan malam terakhir kami di Singapore 

Setelah makan malam, kami menikmati pemandangan kawasan Marine Bay di malam hari yang 
sangat luar biasa indah, karena permainan lampu di atas gedung-gedung pencakar langit yang 
mengikuti musik yang mereka dendangkan. Mas Ainun mengatakan, kalau kami sedang beruntung 
karena dapat menikmati permainan cahaya lampu di permukaan air tersebut. Soalnya peristiwa ini, 
tidak berlangsung setiap saat, melainkan pada waktu-waktu tertentu saja.  

 

 

 

 

Gambar 60. Keindahan kawasan Marine Bay di malam hari 

 

#6. Mustafa oh Mustafa 

Malam terakhir kami di Singapore, kami habiskan di daerah yang bernama Mustafa. Ini merupakan 
suatu areal perbelanjaan 24 jam non stop di Singapore, yang katanya tempat beli oleh-oleh coklat 
dengan harga yang relatif murah. Disini, kami berpencar mencari oleh-oleh yang kami inginkan dan 
saya bersama dengan Om An, untuk belajar bagaimana berbelanja disini. Beliau banyak bercerita 
tentang merek-mereka sepatu dan jam yang ada disana. Saya juga cukup terkejut ketika melihat 
beberapa merek sepatu terkenal disana ternyata Made in Indonesia dan ketika hendak membayar, si 
penjaga kasir mengatakan good morning kepada kami. Saya baru tersadar ketika melihat jam, 
ternyata telah menunjukkan pukul 00.45. Disini, kami hampir kehilangan salah seorang dari kami 
karena sudah ditunggui dan dicari keliling kompleks Mustafa beberapa kali, tapi kami belum 
menemukannya juga. Setelah menunggu sampai pukul 01.30, akhirnya kami memutuskan untuk 
pulang dan ternyata di tengah perjalanan beliau meng-sms Om An, kalau beliau kesasar dan 
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langsung naik taksi menuju hotel. Om An sedikit kesal dan membiarkan sms tersebut tanpa 
membalasnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 61. Kawasan Mustafa di malam hari 

 

#7. Pulang sangat larut malem 

Kali ini, saya pulang dini hari ketika sampai di hotel. Badan saya sangat capek sekali dan langsung 
tidur ketika sampai di kamar. 

 

Kamar 4-13 Hotel Bugis, Singapore, 18 Juni 2011, 02:17 

Rully Charitas Indra Prahmana 
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Hari kelima 

#1. Persiapan pulang 

Tanpa terasa, sudah 5 hari kami di Singapore dan sekarang saatnya persiapan buat pulang ke 
Indonesia. Pagi itu, saya lebih dulu menyiapkan dan merapikan semua barang bawaan saya, karena 

sebahagian dari sahabat-sahabat saya menitipkan sesuatu untuk dibeli di pasar bugis, yang kemarin 

belum sempat di beli dan nantinya bertemu di depan stasiun MRT menuju ke salah satu pengusaha 
taksi sukses di Singapore asal Indonesia. 

#2. Virtual Map vs Real Map 

Seperti biasa, ketika menuju ke suatu tempat, Mas Ainun selalu menggunakan smartphone nya 

untuk mencari titik koordinat kami dan tempat yang ingin dituju, sehingga kita tinggal mengikuti 
panduan virtual map saja tanpa harus bertanya dengan warga di sekitarnya. Selama 4 hari disana, 

semua berjalan dengan baik, tapi hari ini ceritanya lain. Setelah 3 kali berputar-putar, ternyata 

virtual map yang terdapat di smartphone mas Ainun, belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Akhirnya, taksi juga yang menjadi pahlawannya, yang artinya kami harus naik taksi menuju lokasi 
yang dituju. Setelah sampai, ternyata jarak antara kami turun dari bis ke lokasi sudah sangat dekat, 

tapi karena kami malu bertanya dan berpatok pada virtual map tersebut, maka ceritanya menjadi 

lain. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 62. Perjalanan menuju Smart Cab Company yang penuh perjuangan (dari semangat ke lesu) 

 

#3. Pengusaha yang cerdas 

Setelah sampai di lokasi, ternyata kami telah ditunggu-tunggu oleh pak Jhon si pemilik Smart Cab 
yang memiliki 800 armada taksi di Singapore. Karena kami terlambat dari jadwal yang dijanjikan, 

maka beliau hanya memiliki waktu lebih kurang setengah sampai satu jam untuk berdiskusi dengan 
kami. Tapi, waktu itu sangat berharga, karena beliau langsung bercerita bagaimana dia bisa sukses 

sampai saat ini, salah satunya dengan melakukan perencanaan keuangan yang baik. Setiap 

pengusaha harus dapat mengelola keuangannya dengan baik, salah satunya dengan memisahkan 
antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan bukan uang kita, jadi 

tidak boleh kita gunakan seenaknya. Di awal usaha nya, beliau menceritakan gaji manajer 

perusahaannya bisa lebih besar dari gaji dia pribadi sebagai pemilik perusahaan. Beliau juga 

bercerita, untuk menjadi pengusaha harus bisa mengambil resiko, karena semakin besar resiko yang 
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kita ambil, maka semakin besar usaha dan keuntungan yang nantinya akan kita dapatkan. Selain 

memiliki usaha taksi, beliau juga memiliki usaha pom bensin dan bengkel. Beliau juga aktif 
memberikan motivasi dan beramal di salah satu sekolah di Singapore, dimana kelas-kelas di sekolah 

tersebut dapat dijadikan tempat tinggal sementara bagi mahasiswa asing yang sedang melakukan 

short course di Singapore. Pertemuan ini diakhiri dengan foto bersama di depan salah satu 

perusahaan beliau. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 63. Suasana diskusi (kiri) dan berfoto di depan salah satu perusahaan beliau 

#4. Check out  

Pulang dari Smart Cab, kami langsung ke hotel karena harus segera check out dan berangkat ke 
bandara. Dalam perjalanan ke hotel, kami terbagi menjadi 2 grup yaitu saya dan Milan ke pasar Bugis 

kembali untuk membeli pesanan temen-temen, yang kemarin belum sempat terbeli dan sisanya 
makan siang dan membelikan makan siang buat kami. Saya dan Milan lebih dulu sampai di hotel dan 

ternyata barang-barang kami telah berada di bawah, siap untuk diberangkatkan. Tak lama berselang 

sahabat-sahabat yang lain juga sampai di hotel dan kami segera berangkat menuju bandara dengan 

menggunakan taksi besar yang muat untuk kami bersembilan berikut barang bawaan kami yang 
sangat banyak. 

#5. Pahlawan yang sudah mulai ikhlas 

Sesampainya di bandara, kami mulai melakukan check in dan memasukkan semua barang bawaan 

kami bagasi. Karena jatah barang yang masuk ke dalam bagasi terbatas dan barang bawaan kami 
yang sangat banyak, maka saya tidak kebahagian jatah memasukkan barang ke bagasi pesawat. 

Alhasil, saya harus membawa tas ransel saya ke atas pesawat, yang sudah pasti cukup lumayan 

beratnya.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 64. Suasana saat check in di Changi Airport 
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Awalnya perasaan saya sangat kesal mengalami kejadian ini. Selain karena saya harus membawa tas 

saya kemana-mana yang cukup berat, saya juga khawatir tas tersebut tidak bisa dibawa naik ke 
pesawat dikarenakan beratnya melampaui batas maksimal berat barang yang boleh di bawa naik ke 

pesawat. Artinya, nanti di waiting room saya harus meninggalkan beberapa barang bawaan saya 

sampai beratnya sesuai dengan batas yang diminta, sedih sekali rasanya. Padahal, saya belum 

menggunakan jatah bagasi saya, dikarenakan jatah saya telah diambil oleh ‘mereka’ yang memiliki 
barang bawaan melebihi batas yang diberikan. 

Kali ini saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya berusaha untuk ikhlas dan berdoa agar semuanya 
bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, saat pemeriksaan di pintu masuk menuju waiting room, 

saya bisa melewatinya dan tas ransel daya diperbolehkan untuk di bawa ke dalam pesawat. Senang 

sekali rasanya, walau suasana hati ini tidak dapat saya tunjukkan secara terang-terangan di hadapan 

sahabat-sahabat ku disana. 

#6. Nasehat dari Om An 

Sambil menunggu pesawat, saya menanyakan ke Om An mengenai kesan dan pesan pak Dedi ketika 
bersama kami di Singapore. Beliau menceritakan kalau pak Dedi senang dengan kami, tapi masih ada 

beberapa dari kami yang masih belum sesuai dengan yang pak Dedi harapkan, tapi beliau tidak 
memberitahukan siapa orang tersebut. Jadi, kami harus berenang. Jujur, sampai detik ini, saya 

belum bisa memahami maksud dari istilah ‘berenang’ tersebut. Ketika saya tanyakan, beliau hanya 

menjawab agar saya lebih merenunginya kembali. Sebelum berangkat, kami berfoto bersama 
kembali di waiting room dengan membuat formasi yang sedikit dipaksakan dengan harapan bisa 

dibaca sebagai FIM 10. 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 65. Perpisahan dengan mas Ainun (kiri) dan formasi FIM 10 (kanan) 

#7. Pengalaman terindah  

Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam 45 menit, sampai juga kami di Indonesia. Disana, 
kami berpisah dengan Om An, karena beliau pulang dengan istrinya yang baru landing dari Padang. 

Kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Damri menuju rumah bunda di Rawamangun. 

Sesampainya di terminal Rawamangun, kami dijemput oleh ayah dan bunda dan langsung di ajak 

makan malem dengan menu sate padang, sop padang, dan sate madura. Setelah dinner, kami 
langsung menuju rumah bunda dan istirahat. 
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#8. Serah terima piala dan cerita 

Keesokan harinya, kami melaksanakan shalat shubuh secara berjamaah dan setelah itu, ayah 
mengajak kami untuk mengadakan ngobrol-ngobrol ringan mengenai pengalaman kami selama 
berada di Singapore. Ayah dan bunda ingin menjadi orang pertama yang mendengarkan cerita dan 
pengalaman-pengalaman lucu kami selama berada di Singapore. 

Setelah bercerita, kami menyerahkan cinderamata yang diberikan oleh ibu dubes Singapore dan 
imitasi piala Oscar yang bertuliskan The Best Dad dan The Best Mom kepada ayah dan bunda. Ide 
piala ini, tiba-tiba tercetus oleh saya ketika berada di US dan saya langsung bicarakan ke sahabat-
sahabat yang lain. Alhamdulillah mereka menerima ide saya ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 66. Penyerahan oleh-oleh dari Singapore 

Pengalaman luar biasa dengan orang-orang luar biasa ini tidak akan pernah bisa terlupakan oleh 
saya. Semoga cerita ini, bisa sedikit menggambarkan pengalaman yang saya alami selama 5 hari 4 
malam dalam acara fieldtrip di Singapore ini dan dapat memberikan pembelajaran dan manfaat bagi 
siapapun yang membacanya. Amin…. Amin… Amin… 

Kamar atas, Rawamangun, Indonesia 19 Juni 2011, 21.30 

Rully Charitas Indra Prahmana 

 


