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Tahun 2020 telah berlalu, tahun 2021 telah tiba. Tahun sudah berganti, bagaimana dengan 
konsep nilai dan makna kita? 

Bagi umat manusia, tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit; pandemi melanda seluruh 
dunia, perekonomian mengalami kemerosotan, situasi politik penuh pergolakan. Tak terkecuali 
di Indonesia, berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk perekonomian dan perdagangan, 
transportasi dan ekspedisi, serta masih banyak lainnya turut terdampak. Semua ini merupakan 
penderitaan yang dialami secara mendalam oleh setiap warga masyarakat.

Bagi orang Tionghoa, tahun 2020 adalah ”geng zi nian” (siklus 60 tahun sekali), yaitu 
tahun yang penuh bencana dan kesulitan. Dalam kadar tertentu, hasil pengamatan dan ramalan 
para leluhur orang Tionghoa ribuan tahun yang lalu ini kelihatannya cukup tepat. Lalu setelah 
melewati ”geng zi nian” yang dianggap sebagai malapetaka ini, apakah tahun 2021 berarti mulai 
sekarang semua akan berjalan baik dan lancar? Jika dilihat dari situasi saat ini, sepertinya belum 
optimistis. Sumber bencana, yaitu pandemi Covid-19 masih siap untuk membuat masalah dan 
bergelora kembali.

Di tengah situasi global seperti ini, meskipun kekuatan perseorangan sangat lemah, 
masakan kita mau menyerah begitu saja tanpa perlawanan? Tentu tidak. Waktu kecil saya suka 
menonton potehi (wayang golek Tiongkok), ada sebuah kalimat emas yang diucapkan tokoh 
utamanya, yang relevan dengan kondisi ini. Kalimat itu adalah, ”Persoalan di dunia bagaikan 
catur, alam semesta sulit diprediksi, sang pahlawan hanya tertawa.” Artinya: kehidupan di dunia 
ini selalu mengalami banyak perubahan, seperti sebuah permainan catur yang sulit diprediksi 
dan selalu berubah; namun seorang pahlawan akan menanggapinya dengan tertawa saja. 
Inilah hidup yang tidak terpengaruh oleh keadaan; inilah sikap hidup yang berani menghadapi 
kenyataan.

Sesungguhnya, di tengah situasi yang penuh dengan hal-hal yang menyedihkan ini, kita 
tetap dapat menemukan para pahlawan dunia usaha yang sanggup bertahan sekuat tenaga 
dan berhasil melejit keluar sehingga layak menerima sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. 
Karena itu, dengan bangga saya umumkan kepada kita sekalian, Shuang Hor adalah salah satu 
pahlawan dunia usaha tersebut! Pada tahun 2020, di tengah amukan dahsyat pandemi, di tengah 
PSBB yang berulang-ulang diumumkan pemerintah, ketika rekan-rekan distributor tidak leluasa 
bepergian apalagi berkumpul untuk mengadakan pertemuan, Shuang Hor ternyata mencatatkan 
pertumbuhan 2 digit, dengan jumlah anggota distributor yang terus bertambah. Di sini saya 
ingin bersorak-sorai dan memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para distributor 
Indonesia, Anda semua pahlawan.

Nilai bisnis Shuang Hor semakin terlihat bersinar dan terasa berharga di tengah kegelapan 
yang paling kelam. Produk Shuang Hor, khususnya ganoderma (lingzhi) terus menunaikan 
tugasnya untuk melindungi kesehatan rekan-rekan distributor. Ketika masyarakat panik, 
ketakutan dan bingung menghadapi virus, ganoderma menjamin kita tetap aman. Di tengah 
pembatasan aktivitas yang berujung pada terancamnya penghasilan sebagian besar masyarakat, 
tidak demikian halnya dengan rekan-rekan distributor Shuang Hor. Dengan memanfaatkan 
”rencana 111” yang sederhana dan mudah dipahami; dengan menyampaikan informasi singkat 
dan foto melalui layanan komunikasi ataupun media sosial; kita tetap dapat mengembangkan 
bisnis dengan efektif, serta dapat meneruskan usaha untuk mengejar dan mewujudkan impian 
kebahagiaan kita.

Oleh sebab itu, seperti apa pun tahun berubah – dari 2020 ke 2021, seperti apa pun pandemi 
dan situasi politik saat ini berubah, nilai bisnis Shuang Hor yang dapat memenuhi kesehatan dan 
kemakmuran umat manusia adalah hakikat yang tidak berubah sampai selamanya.

Ini jugalah harapan saya yang tidak berubah sampai selamanya!

Nilai Kekal Shuang Hor  
di Tengah Situasi Global

Executive Director Shuang Hor



Regional General Manager Shuang Hor

Foo Kok Wah

Rekan-rekan Distributor yang terhormat,
Langkah waktu tak pernah berhenti, roda zaman terus berputar ke depan. 

Dalam sekejap mata, tahun 2020 yang tidak biasa telah berlalu. Waktu juga telah 
mengantarkan tahun 2021 yang baru ke hadapan kita. Dalam momen "meninggalkan 
yang lama dan menyambut yang baru” ini, saya mewakili segenap keluarga besar 
Shuang Hor mengucapkan selamat kepada kita semua, dan menyatakan rasa terima 
kasih yang tulus kepada rekan-rekan Distributor yang telah bekerja keras selama ini.

Melihat kembali tahun 2020, perekonomian global mengalami pukulan keras 
akibat pandemi Covid-19. Menghadapi tantangan yang timbul secara mendadak dan 
dahsyat ini, Shuang Hor beruntung mendapat kepercayaan dan dukungan rekan-rekan 
Distributor. Gabungan kekuatan besar yang menyatukan setiap orang untuk mengatasi 
kesulitan bersama-sama berhasil membuat kita membalikkan keadaan dan mencapai 
prestasi gemilang!

Meskipun kegiatan perusahaan mengalami pembatasan selama pandemi, 
kami mengubah hambatan menjadi dorongan dengan semangat "perubahan demi 
kemajuan". Berbagai pengalaman baru kami hadirkan bagi rekan-rekan Distributor, 
seperti layanan pengambilan pesanan tanpa turun (drive-thru), OPP Daring (Online), 
Konferensi Distributor & Penghargaan Diamond Virtual, dan sebagainya.

Walaupun pandemi menimbulkan rasa gelisah dan tidak aman, kami bersyukur 
memiliki rekan-rekan Distributor yang tidak kalah oleh masalah, dan tidak menyerah 
pada tekanan. Pengorbanan, kerja keras, dan kegigihan pasti akan membuahkan 
masa depan yang cerah.

Pada tahun 2021, Shuang Hor akan berfokus pada perubahan dan peningkatan 
sistem untuk menghadirkan situs web perusahaan baru yang terintegrasi dan optimal. 
Selain itu, mulai tahun ini pendaftaran keanggotaan secara daring sudah dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan kemudahan teknologi. Kita harus beradaptasi dengan 
teknologi dan zaman yang terus berkembang. Asalkan mampu menguasai peluang 
perubahan strategis ini, kita dapat mendorong proses perkembangan perusahaan 
melalui teknologi.

Para pewujud impian adalah mereka yang berjuang dengan penuh semangat 
dan terus mengejar impian tanpa kenal lelah. Di tahun 2021 yang memiliki peluang 
sekaligus tantangan ini, saya yakin, jika kita berani menyambut tantangan dengan 
keyakinan yang teguh, perjalanan kita akan penuh daya hidup dan membuahkan hasil!

Semoga kita semua memiliki karier dan masa depan yang cemerlang!


