
SUSI, MENTERI PENUH KONTROVERSI, SEGUDANG PRETASI 

Siapa kira wanita yang tidak tamat SMA yang bernama lengkap Susi Pudji Astuti kini menjadi seorang 

menteri, tepatnya menteri kelautan dan perikanan. 

Belum lama menjabat sebagai menteri, beliau sudah banyak menuaikontroversi. Mulai dengan 

beliau dikenal sebagai wanita bertato, perokok, belum lagi pendidikan formal beliau yang hanya 

tamatan SMP. 

Namun dibalik semua kontroversi yang bertubi - tubi, beliau juga memiliki segudang prestasi, 

diantaranya 

1. Pelopor Pariwisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Tahun 2004 

2. Young entrepreneur of the year dari Ernst and Young Indonesia Tahun 2005 

3. Primaniyarta Award for best small & medium enterprise exporter 2005 dari Presiden 

Indonesia  Tahun 2006 

4. Metro TV Award For Economics - 2006 

5. Inspiring Woman 2005 dan eagle Award 2006, Metro TV 

6. Berprestasi Award, dari PT. Exelcomindo 

7. Sofyan Ilyas Award dari Kementrian Kelautan dan Perikanan 2009 

8. Ganesha Widiajasa Aditama Award, ITB 2011 

9. Award for Innovative Achievments, Extraordinary Leadership and Significant Cotribtion to 

the Economy, APEC 2011 

10. Tokoh wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan, gubernur Jawa Barat 2008. 

Kiprahnya di dunia bisnis juga dimulai dari nol, bayangkan mulai dengan modal hanya Rp 750.000, 

kini bisnisnya sudah merambah pasar Asia dan Amerika. 

Belum lagi usahanya dibidang Maskapai Penerbangan “Susi Air” yang sudah memilki 49 pesawat 

terbang berbagai jenis. 

Prestasi dan kesuksesannya dalam berbisnis seakan menampar kita yang mengagung agungkan 

ijasah pendidikan tinggi yang memperlihatkan kelakuan manis nan sopan diluar, namun menjadi 

penjahat kelas kakap didalam. 

Bukan hanya piawaid dibidang bisnis, Beliau pun sangat memiliki rasa kemanusiaa yang patut 

diacungi jempol, ketika bencana tsunami di Aceh, beliau mengirimkan pesawatnya untuk digunakan 

sebagai pengangkut logistik bantuan. 

Merokok dan bertato hanyalah masalah etis dan kesopanan tingkat rendah yang tak sebanding 

dengan pencapaian yang beliau torehkan untuk negeri ini. Marilah kita dukung kerja eliau di 

Kementrian dalam kabinet Kerja, kini saatnya menteri Bekerja. 
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