
Sudah bukan hal
yang aneh apabila

publik figur membuat
biografi perjalanan
hi du pny a . D an
har us ny a k is ah
s uk s es lah y a ng
diceritakan supaya
mampu menginspirasi
khalayak pembaca
yang luas. Biografi
t ent ang Ch air ul
Tanjung ini sudah
ratusan kali atau lebih
ditayangkan promonya
di TV. Saat ini, sudah

masuk edisi terbit yang k edua. Apa saja isi dari
buku ini, tercantum lengkap pada daftar isi di
bawah ini. Bila diperhatikan nampak tidak ada
struktur isi yang didasarkan atas waktu, seperti
kebanyakan buku biografi. Tapi isi dari buku ini
cenderung melompat-lompat dari satu tema ke
tema lainnya. Diperlukan kesabaran dalam

membaca & di mohon pemahamannya bila
dijumpai s ebagian isi yang di ulang-ulang. Misal
tentang kerasnya kehidupan di Jakarta saat CT di
usia SD. Kehidupan itu di jadikan hal yang
memotivasi kegiat an bisnisnya, setiap ada prestasi
bisnis tertentu, CT menuliskan lagi betapa latar
belakang kehidupan di masa lalu telah sangat
banyak mendasari dalam bisnisnya di masa kini.

Saya pribadi selaku pembaca ingin membagi
dalam 3 sub-bagian yaitu masa kecil sampai

nikah, kiprah bisnisnya & pengabdian CT di bidang
sosial. Pembagian atas 3 sub-bagian ini untuk
memudahkan pemahaman atas pembagian riwayat
CT keseluruhan. Semoga lebih mudah dipahami
runtutan kisahnya. Mari kita kupas per bagian.
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CT dilahirkan di Jakarta pada 18 Juni 1962 (hal.
64). Kehidupan masa k ecilnya sama seperti

anak-anak di mas anya. Kenapa disebut sama, ya
karena di masa itu bisa dikatakan Indonesia masih
pada masa-masa sulit atau belum maju. Kalaupun
CT menganggap masa kecilnya dulu sebagai anak
singkong, itu wajar saja. Karena menggunakan
pembanding dengan saat ini.
Bedanya adalah saat SMP akhir s/d SMA awal, CT
belajar teat er & filsafat (hal . 85). Terlalu lebay ?!

Orang tua CT sangat tegas dalam mendidik anak-
anaknya, khususnya terkait ‘dendam’ terhadap

kemiskinan di masa itu. Harus sekolah, itu yang di
tekankan oleh orang tua CT (hal. 5). Tekad inilah
yang di masa mendatang menempa karakter CT
menjadi pek erja keras. Latar belakang kemiskinan
inilah yang memunculkan tagline Anak Singkong.

Apalagi saat mau
kuliah, ibunya CT
h a r u s
m e n g g a d a i k a n
kain halusnya buat
persiapan kuliah
CT. Tapi jangan
salah, CT anak
pint ar , d ia
mahasiswa Univ.
I n d o n e s i a ,
Kedokteran Gigi. SMAnya SMAN 1 Jakarta SMA top
di masa itu.
CT sangat sayang keluarganya, sampai CT rutin
mengganti popok anak pertamanya (hal. 150).

CT sangat tegas memisahk an bisnis & keluarganya.
Kalau anaknya ke Trans Studio juga harus antri &
bayar, kecuali k alau dg ayahnya (hal. 151).

Rasa hormat CT dengan ibunya terlihat saat ibunya
minta berhaji. CT mendampingi ibunya, seperti
yang disampaikan Mien Uno (hal. 165). Sebuah
tauladan buat kita semua.
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CT identik dengan Trans Studio atau Bandung
Super Mal kala itu. Saya sendiri tahu CT saat

beliau jadi Ketua Umum PB SI. Trans Studio adalah
salah satu visi penting dari CT (hal. 281).

Juga, visi CT ttg televisi, saat mengelola TransTV &
TV-7, kemudian menjelma menjadi Trans 7 (hal .
311). Termasuk resiko kerugiannya di awal-awal

TV tsb dibangun. (hal. 302). Sampai TV-nya terus

menuai sukses (hal. 303). Ternyata kedua Trans-

nya tsb juga sama-sama untung & sukses.
Bahkan sampai sekarang Trans 7 lebih dominan

dalam mendatangkan keuntungan (hal. 312).

Dari situlah ekspansi dilakukan di beberapa
bidang, salah satunya Bank Mega dan

Carrefour. Carrefour adalah perusahaan ritel
terbesar di Indonesia (hal. 317), saat itu.

CT menggunakan namanya untuk nama
perusahaannya, selengkapnya inilah portfolio
bisnis CT yg terbagi atas 3 sub-holding (hal. 342).

Bagaimana kiprah sosialnya ?
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Sosialita CT

Pernah jadi Ketum PB SI saat Taufik Hidayat
mendapatkan emas di Olimpiade Athena

2004 (hal . 241). Tapi cuma 1 kali masa jabat an.

Saat jadi Ketum PB SI, CT menjemput Taufik yang
saat itu ngambek membela Singapura, dengan
diplomasi CT, akhirnya TH kembali ke tim INA.

Juga Ketua Alumni SMAN 1 JKT saat
membangun Perpustakaan di SMA-nya itu

(hal. 120).
Peran di bidang agama Islam juga menonjol, CT

menjadi penasehat MUI (hal. 289). Berikut
pandangan CT tentang k emandirian umat Islam
(hal. 288).

Terus, apa hubungan antara kuliah di
Kedokteran Gigi dg perusahaannya ?

Selayaknya buku biografi, di bagian belak ang
buku di tuliskan komentar-2 para tokoh ttg

CT. Seperti komentar oleh Djoko Suyanto (Menko
Polkam), Jakob Oetama (Harian Umum Kompas),
Soekarwo (Gubernur Jatim) & Tantowi Yahya
(Artis & Anggota DPR).
Selengkapnya bis a dibaca di : http://
w w w .gr amed iaon lin e.com /mor e info .c f m?
Product_ID=845237 . Bila resensi ini terlalu
singkat, silahkan baca buku aslinya


