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Dua Puan 
GEMILANG

Dua wanita yang penuh dengan dedikasi dan talenta ini telah 
meninggalkan jejak yang mendorong sesama untuk saling menginspirasi 

dan memberikan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

“Bangsa yang besar sekalipun akan tertinggal ketika perem-
puan tidak mencerdaskan diri. Perempuan adalah pembawa 
peradaban.” Kutipan dari R.A. Kartini, pahlawan wanita Indonesia 
ini terus menginspirasi wanita-wanita hebat di Indonesia. Be-
rangkat dari semangat tersebut, platform media daring Wanita 
Network di bawah bendera GCM Group menyelenggarakan 
LEAP Summit 2020. Digelar pada pertengahan Desember silam, 
acara ini menghadirkan kesempatan bagi para wanita untuk 
saling berdialog dan membagi informasi demi memajukan diri 
serta lingkungan sekitarnya.

Mengambil tema Catalyst for Women to Change, LEAP Sum-
mit 2020 menjadi momen selebrasi para wanita untuk dapat 
maju bersama. Dewi bersama Egon Zehnder, sebuah firma 
konsultasi yang bergerak di bidang leadership and advisory, 
memilih dua wanita peraih LEAP Award 2020. Penghargaan ini 
diberikan kepada wanita-wanita karier dan pengusaha muda 
yang visioner serta memiliki semangat membawa perubahan 
di bidangnya. Mereka adalah Karina Negara, Chief Psychologist 
dan Co-Founder of KALM, serta Andhyta Firselly Utami, Environ-
mental Economist dan Co-Founder Think Policy Society.

 

KARINA NEGARA
MERENGKUH SUKMA 
Mengacu pada definisi sehat yang dikemukakan oleh World 
Health Organization (WHO) kesehatan mental atau kesehatan 
jiwa, menjadi salah satu komponen mendasar dari definisi kes-
ehatan menyeluruh. “Mental health (education) should not be 
a luxury, it’s a basic need,” tukas Karina Negara. Psikolog yang 
juga seorang mental health advisor ini telah menjadikan misinya 
untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Ia ingin 
bahwa setiap orang tak hanya mengerti, namun juga yakin akan 
betapa pentingnya menjaga kesehatan mental.

Mulai tahun 2018, Karina bersama dua rekan mengem-
bangkan KALM, aplikasi kesehatan mental yang menawarkan 
konseling daring. Hal ini menjadi salah satu caranya untuk 
mewujudkan visi dan tujuan hidupnya. “Saya sering diundang 
untuk mengadakan seminar di sekolah-sekolah untuk berbicara 
tentang kesehatan mental. Hal ini sudah bagus untuk mening-
katkan kesadaran, tapi kurang. Saya ingin pelajaran tentang 
kesehatan mental ada di dalam kelas, menjadi bagian dari 
kurikulum sebuah sekolah.” Menurut catatan Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) dari Kementrian Kesehatan Republik Indo-
nesia (2018), prevalensi gangguan emosional pada penduduk 
berusia 15 tahun ke atas, meningkat dari enam persen di tahun 
2013 menjadi 9,8 persen di tahun 2018. Hal ini juga menjadi bukti 
bahwa pentingnya edukasi kesehatan mental sejak dini.

Diskusi tentang kesehatan mental memang terlihat mening-
kat, namun nyatanya, praktiknya di masyarakat tidak berimbang 
dengan teori yang diucapkan. “Saya ingin orang-orang men-
ganggap serius tentang kesehatan mental, tapi bagaimana kita 
tahu bahwa mereka serius? I need prove,” ucapnya lagi. Bukti 
juga yang ia tunjukkan melalui unggahannya di sosial media. 
Karina kerap membagikan beberapa kisah yang ia harap dapat 
membantu orang lain untuk tak hanya semakin memahami, 
namun juga bergerak untuk lebih memperhatikan kesehatan 
mental mereka.

“Karena dari kisah nyata itulah, orang-orang lebih merasa bah-
wa hal tersebut adalah benar adanya. Bukan hanya sebuah teori. 
Kan orang Indonesia itu harus bukti, tidak bisa hanya dengan 
contoh. Ya sudah, I’ll show you I’m a prove that it works.” Dengan 
aktif di media sosial Karina berharap bahwa akan lebih banyak 
orang yang terbuka dan juga saling berbagi, ataupun berdiskusi 
tentang kesehatan mental.

Karina sendiri membiasakan untuk merefleksi diri dan men-
jaga kesehatan mentalnya sendiri. “Sebagai psikolog saya tidak 
hipokrit, kita memberi tahu orang-orang untuk melakukan self-
care, tapi kita sendiri malah tidak. Justru saya melakukan self-
care demi klien-klien saya,” ucapnya. Selfcare dan juga setting 
healthy boundaries juga menjadi caranya untuk mendapatkan 
work life balance.  

Perjalanannya kariernya telah membawanya bertemu banyak 
orang, mendengar banyak kisah, dan belajar mengenai banyak 
hal. “Hal yang menginspirasi saya untuk melakukan sesuatu, 
untuk belajar sesuatu, adalah klien saya.”

Walaupun latar belakang edukasinya merupakan seorang 
psikolog anak, Karina tak hanya menangani anak kecil, namun 
rentang usia kliennya mencangkup dari usia tiga tahun hingga 
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40 tahun ke atas. “My clients, even the youngest ones, 
especially the youngest ones, terkadang ketika berinteraksi 
dengan mereka saya akan tersadar dan seperti ‘oh iya ya, 
seharusnya memang begitu’,” ungkapnya.

 “Ketika dalam satu sesi ada hal yang saya kurang paham, 
saya menjadi terinspirasi untuk belajar lebih dalam mengenai 
hal tersebut, dan hanya mereka (klien) saya yang bisa mem-
buat saya seperti ini. Kalau bukan untuk mereka, buat siapa 
lagi saya berkembang?”

 
ANDHYTA FIRSELLY UTAMI
KRITIS DEMI MASA DEPAN 
“Isu krisis iklim belum menjadi isu utama yang ada di bayan-
gan atau ada di kesadaran masyarakat Indonesia pada 
umumnya. Padahal, penting untuk setiap individu menyadari 
pentingnya isu ini, dan melakukan perubahan mulai dari 
rumah kita sendiri,” tutur Andhyta Firselly Utami.

Perubahan iklim tidak hanya mencakup kenaikan suhu 
rata-rata tetapi juga peristiwa cuaca ekstrem, pergeseran 
populasi dan habitat satwa liar, naiknya permukaan laut, 
dan berbagai dampak lainnya. Mungkin Anda dapat melihat 
dari berbagai berita bencana alam yang kerap terdengar. 
Nyatanya, perubahan iklim berdampak sangat luas terhadap 
kehidupan masyarakat.

Andhyta yang akrab disapa Afu merupakan lulusan Public 
Policy di Harvard College. Kini, ia bekerja sebagai ekonom 
lingkungan di Bank Dunia yang bernaung di Jakarta, sebuah 
institusi finansial global yang berfokus ke isu pembangunan. 
Ia juga menjadi suara di balik serial Frame & Sentences, 
seri esai di YouTube yang memupuk pemikiran kritis melalui 
diskusi tentang masalah politik dan sosial, dan pelopor Think-
Policy, jaringan profesional muda yang mempromosikan pola 
pikir analitis menuju pembuatan kebijakan yang lebih baik di 
Indonesia.

“Dalam pekerjaan saya, saya melakukan analisis, dan 
menyiapkan rekomendasi kebijakan publik yang membantu 
pemerintah Indonesia untuk mendorong model ekonomi 
yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam ilmu ekonomi lingkungan, Anda dapat menilai 
bagaimana kegiatan ekonomi mempengaruhi lingkungan, 
dan sebaliknya. Lingkungan dipandang sebagai bagian 
integral dari perekonomian. Singkatnya, ketika sampah plastik 
menjadi isu dan terdampar di laut, ia tak hanya akan memba-
hayakan ekosistem kehidupan yang ada di laut, namun juga 
akan berdampak pada sektor perikanan dan pariwisata di area 
tersebut. Jika pantai-pantai di Bali penuh dengan sampah, 
apakah hal tersebut akan menarik wisatawan untuk datang, 
jawabannya tentu saja tidak.

Ketika masih duduk di bangku sarjana, Afu yang memilih 
jurusan hubungan internasional mempelajari tentang peru-
bahan iklim untuk pertama kalinya. Ia merasa terkejut bahwa 

bagaimana perubahan iklim merupakan sebuah masalah 
besar, namun tidak banyak orang yang membicarakannya.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kegentingan 
isu krisis iklim menjadi salah satu alasannya. Masih banyak 
yang menganggap isu ini bukanlah suatu urgensi yang harus 
ditangani dari sekarang. Melalui media sosialnya, Afu turut 
menangkis mitos-mitos krisis iklim yang kerap ia temukan.

“Faktanya, krisis iklim sudah di depan pintu. Frekuensi dan 
intensitas banjir tahunan meningkat, musim kemarau panjang 
sudah menyebabkan puluhan ribu hektar gagal panen seka-
ligus, dan kekeringan yang menyebabkan kebakaran lahan 
sulit dikontrol seperti pada tahun 2015 dan 2019 lalu,” tulisnya 
di akun pribadinya.

Meningkatkan kesadaran dan mempromosikan tentang 
pentingnya krisis iklim menjadi salah satu misi yang diemban 
Afu. “Saya pikir karena ini adalah masalah paling menen-
tukan dalam generasi saya dan perubahan iklim. Apa yang 
kita lakukan dalam 10 tahun ke depan, dapat menentukan 
apakah spesies kita akan punah, atau bahwa kita akan mampu 
mengurangi perubahan iklim dan bertahan hidup,” tuturnya. 
Memutuskan untuk bekerja menjadi ekonom lingkungan di 
World Bank menjadi usahanya agar ia dapat mendukung 
Indonesia, para pemangku kepentingan, untuk memobilisasi 
tindakan yang pada dasarnya akan mengatasi perubahan 
iklim.

“Jika berbicara mengenai kesadaran pada krisis iklim, itu 
berhubungan dengan kebiasaan untuk berpikir kritis dan lebih 
sadar terhadap isu-isu secara umum,” tuturnya. Jika melihat 
kondisi sekarang, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan 
untuk meningkatkan kesadaran akan isu tersebut memanglah 
banyak. “Mulai dari membiasakan pengambilan kebijakan dan 
keputusan berbasis bukti atau science, kemudian sisi critical 
thinking masyarakat, kesadaran terhadap isu-isu pada um-
umnya, dan yang paling sulit dari semua sebenarnya adalah 
bagaimana proses demokrasi benar-benar dapat memper-
tanggung jawabkan kebijakan para politikus yang lepas dari 
ekonomi politik yang berhubungan dengan proses demokrasi 
itu sendiri,” lugasnya. 

Karenanya di tahun 2021 ini melalui ThinkPolicy, Afu beren-
cana untuk dapat memberikan dampak yang lebih mendalam, 
dan lebih luas lagi untuk memberi ruang belajar dan ruang 
komunitas untuk orang-orang muda yang bekerja di sektor 
kebijakan publik, dengan menyediakan ruang belajar dan 
ruang berkolaborasi. 

“Pada akhirnya, tujuan hidup saya ialah untuk dapat 
berguna bagi orang lain. Menggunakan apa yang saya miliki, 
sumber daya yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, 
keterampilan saya, dan sebagainya. Sehingga dapat mem-
bantu orang lain mencapai apa yang ingin mereka capai, atau 
ya, for the greater good.”
(AULI HADI) Foto: Dok. Pribadi


