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Petugas Port Operation Command Center (POCC) 

berkoordinasi dengan pengguna jasa pelabuhan 

di Pelindo III.  POCC beroperasi selama 24 jam 7 

hari non-stop dan mereka selalu siaga di pusat 

control untuk memberikan solusi cepat dan tepat 

apabila ada unusual condition yang mungkin 

terjadi di kegiatan operasional pelabuhan.

(Foto: Mahesa)
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CATATAN EDITOR

Artikel utama pada edisi kali ini 
membahas tentang penerapan 
POCC di semua regional 
wilayah kerja Pelindo III yang 
sebelumnya hanya diterapkan 
di wilayah Regional Jawa Timur. 
Di penghujung tahun 2019 
lalu, Direktur Utama Pelindo 
III Doso Agung meresmikan 
POCC di Regional Jawa Tengah, 
Kalimantan, dan Bali Nusa 
Tenggara. Beroperasi selama 
24 jam non-stop, POCC akan 
menghubungkan petugas Pelindo 
III, stakeholder pelabuhan, dan 
mitra bisnis dalam satu layanan 
sehingga mempermudah dalam 
koordinasi di pelabuhan. 

Tidak ketinggalan, dalam 
menyambut damai natal 2019 
dan tahun baru 2020 (nataru) 
Pelindo III menyediakan 
angkutan bis mudik gratis bagi 
para penumpang kapal laut yang 
merayakan natal di kampung 

halamannya. Berlangsung di tiga 
tempat yaitu di Pelabuhan Tanjung 
Perak, Tanjung Mas, dan Tenau 
Kupang. Dua puluh ribu pemudik 
akan menikmati fasilitas mudik gratis 
dan selama perjalanan para peserta 
diberikan makanan, minuman 
dan dilindungi asuransi selama 
perjalanan.

Dalam merayakan hari natal, Pelindo 
III berbagi kebahagian bersama warga 
Kupang dengan membagikan 1.000 
kitab suci injil kepada umat kristiani. 
Tidak hanya itu, aksi sosial lainnya 
berupa pemberian santunan anak 
yatim, bantuan pembangunan gereja 
serta sarana dan prasarana lainnya 
serta pembagian paket sembako turut 
memeriahkan natal di Nusa Tenggara 
Timur.

Pada Dermaga edisi kali ini berbagai 
kegiatan Pelindo III selama 2019 pun 
juga disajikan dalam rubrik esai foto. 
Kami juga mengajak para pembaca 

menjelajahi keindahan Nusa 
Penida yang tersembunyi 
yang tentunya portizen dapat 
kunjungi di liburan tahun ini 
dengan kuliner khasnya. Tak 
ketinggalan, berbagai artikel 
lainnya di awal tahun 2020 ini 
sangat menarik untuk disimak.

Portizen semoga sajian edisi kali 
ini dapat menambah wawasan 
portizen semua. Bagi portizen 
yang punya ide-ide segar 
dan ingin ikut berkontribusi 
dapat mengirimkan karyanya 
berupa artikel opini ke info@
pelindo.co.id. Pantau terus 
perkembangan kami dan jangan 
lupa untuk mengunduh aplikasi 
Majalah Dermaga di Playstore 
atau AppStore agar tidak 
ketinggalan tiap edisinya.

Pelindo III @pelindo3 Pelindo III@pelindo3
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KEMEGAHAN GERBANG 
LOGISTIK INDONESIA TIMUR
Terminal Teluk Lamong, pelabuhan berbasis ramah lingkungan dan 
berteknologi tinggi dibangun untuk menangkap potensi perluasan pasar 
di wilayah kerja Pelindo III dan memberikan fasilitas premium jasa 
kepelabuhanan domestik dan internasional. 
(Foto oleh Nur Wijayadi)
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PERMUDAH KOORDINASI
DI PELABUHAN
MELALUI POCC 

Seiring semakin meningkatnya aktivitas 
kapal dan bongkar muat barang di sejumlah
pelabuhannya, Pelindo III terus berupaya 
meningkatkan pelayanan dalam kegiatan 
kepelabuhanan demi kenyamanan para 
mitra bisnisnya. Terbaru Pelindo III resmi 
meluncurkan sebuah sistem pelayanan 
kepelabuhanan berbasis internet bernama 
Port Operation Command Center atau POCC 
secara serempak melalui video conference di 
tiga regional yang dipimpin langsung oleh 
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung di 
ruang POCC Regional Jatim.

Along with the increasing activities of ships 
and loading & unloading of goods in a number 
of its ports, Pelindo III continued to improve 
services in port activities for the convenience of 
its business partners. The latest being, Pelindo III 
officially launched an internet-based port service 
system called the Port Operation Command 
Center (POCC) simultaneously through video 
conferences in three regions led directly by Pelindo 
III President Director Doso Agung in the East 
Java Regional POCC room.

SIMPLIFY COORDINATION AT PORT 
THROUGH POCC 

“Jadi pada intinya POCC akan 
mengintegrasikan sistem-sistem 
internal dan eksternal, agar saat ada 
unusual condition yang mungkin
terjadi di operasional pelabuhan yang 
sangat kompleks ini, ada sentuhan 
intelegensia manusia yang selalu siaga
di pusat kontrol untuk memberikan 
solusi dengan cepat dan tepat,”  
– Doso Agung.

pelabuhan dan mitra bisnis atau pemilik kapal dalam 
satu layanan, sehingga semakin mempermudah proses 
koordinasi di pelabuhan.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung dalam 
sambutan saat peresmian menyatakan, POCC merupakan 
terobosan pelayanan yang diberikan oleh Pelindo III 
kepada para stakeholder dan mitra bisnisnya yang ada 
di empat regional di bawah wilayah kerja Pelindo III, 
diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Balinusra dan 
Kalimantan. Harapannya melalui sistem ini pelayanan 
kegiatan kepelabuhanan yang selama ini terlaksana bisa 
semakin cepat dan mudah.

“POCC ini merupakan salah satu terobosan kami 
dalam hal pelayanan, nantinya para mitra bisnis tidak 
perlu lagi repot harus datang ke pelabuhan hanya sekedar 
untuk koordinasi kapal sandar atau bongkar muat karena 

Kharis Fauzi

LAPORAN 
UTAMA

POCC yang beroperasi selama 24 jam non-stop 
dalam 7 hari seminggu merupakan sistem layanan digital 
berbasis internet milik Pelindo III yang mengatur seluruh 
aktivitas kepelabuhan baik bongkar muat maupun jadwal 
sandar kapal di pelabuhan, nantinya sistem ini akan 
menghubungkan antara petugas Pelindo III, stakeholder Dirut Pelindo III Doso Agung Berinteraksi dengan Petugas POCC
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POCC, which 
operated 24/7, is an internet-
based digital service system 
owned by Pelindo III that 
regulate all port activities, 
both loading & unloading 
and ship docking schedules 
at the port. Later this system 
will connect between Pelindo 
III officers, port stakeholders 
and business partners or ship 
owners in one service, making 
it even easier to coordinate 
the process at the port.

Pelindo III President 
Director Doso Agung in 
his remarks during the 
inauguration stated that 
POCC was a breakthrough 
service provided by Pelindo 
III to stakeholders and 
business partners in four 
regions under Pelindo III 
working area, including 
East Java, Central Java, 
Bali & Nusa Tenggara and 
Kalimantan. It was hoped 
that through this system port 
services could be carried out 
faster and easier.

“This POCC is one of our breakthroughs in terms 
of service. Business partners will no longer have to bother 
coming to the port just to coordinate ship docking or loading 
& unloading because everything can be done in this POCC. Of 
course, we from Pelindo III always strive to improve comfort 
and service to our business partners for mutual progress and 
hope that all parties can make the most of this breakthrough,” 
said Doso Agung.

The function of POCC was to integrate internal 
systems such as TOS (terminal operations), Vasa (ship 
services), Platforms (bill services), and others, with external 
systems, such as Inaportnet (port information systems). “So 
basically POCC will integrate internal and external systems, 
so that when there are unusual conditions that may occur in 
this very complex port operation, there is a touch of human 
intelligence that is always on standby at the control center to 
provide solutions quickly and precisely,” added Doso Agung.

POCC as an information center for all port operational 
activities would encourage the accuracy of ship docking and 

loading planning, reduce waiting time, and minimize idle 
time and not operation time, so that it would totally suppress 
Turn Round Time (TRT). It was also expected to achieve one 
day billing (issuance of bills within one day), so that business 
processes could take place more quickly.

Previously, Pelindo III had already launched and 
tested POCC services in the East Java region on December 6, 
2018, and the results in the evaluation during the operation 
of this service were able to summarize the average service time 
of up to 30 percent compared to the previous system. Pelindo 
III President Director Doso Agung also emphasized that the 
POCC service started today officially and could be used by all 
Pelindo III Regional.

On the other side, even though the entire coordination 
channel for port activities would be done in one door with 
an IT-based system, Pelindo III would still alert staff to 
anticipate extraordinary events that require quick decision 
making. In the future Pelindo III would also continue to make 
breakthroughs in terms of service in order to achieve national 
synergy towards advanced Indonesia. 

semua bisa di lakukan dalam POCC ini. Tentunya kami 
dari Pelindo III selalu berupaya untuk meningkatkan 
kenyamanan serta pelayanan kepada para mitra bisnis 
kami demi kemajuan bersama dan berharap semua pihak 
bisa memanfaatkan terobosan ini dengan maksimal,” 
tegas Doso Agung.

Fungsi POCC ialah mengintegrasikan sistem 
internal seperti TOS (operasional terminal), Vasa 
(pelayanan kapal), Anjungan (pelayanan tagihan), dan 
lainnya, dengan sistem eksternal, seperti Inaportnet 
(sistem informasi kepelabuhanan). “Jadi pada intinya 
POCC akan mengintegrasikan sistem-sistem internal dan 
eksternal, agar saat ada unusual condition yang mungkin 
terjadi di operasional pelabuhan yang sangat kompleks 
ini, ada sentuhan intelegensia manusia yang selalu siaga 
di pusat kontrol untuk memberikan solusi dengan cepat 
dan tepat,” imbuh Doso Agung.

POCC sebagai pusat informasi seluruh kegiatan 
operasional di pelabuhan akan mendorong ketepatan 
perencanaan sandar dan bongkar muat kapal, mengurangi 
waiting time, serta meminimalisasi idle time dan not operation 
time, sehingga secara total akan menekan Turn Round Time 

“So basically POCC will integrate 
internal and external systems, so that
when there are unusual conditions that 
may occur in this very complex port 
operation, there is a touch of human 
intelligence that is always on standby at 
the control center to provide solutions 
quickly and precisely,”
– Doso Agung.

Kapal Pesiar Sun Princess Sandar di Pelabuhan Gili Mas

(TRT). Selain itu juga diharapkan dapat mencapai one day 
billing (penerbitan tagihan dalam satu hari), sehingga 
proses bisnis dapat berlangsung lebih cepat.

Sebelumnya Pelindo III sudah terlebih dahulu 
meluncurkan dan mengujicobakan layanan POCC di 
regional Jawa Timur pada tanggal 6 Desember 2018, dan 
hasilnya dalam evaluasi selama beroperasi layanan ini 
mampu memperingkas waktu pelayanan rata rata hingga 
30 persen dibandingkan dengan sistem sebelumnya. 
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung pun menegaskan 
jika layanan POCC ini mulai hari ini resmi bisa 
dimanfaatkan oleh seluruh Regional Pelindo III.

Disisi lain, meskipun seluruh alur koordinasi 
kegiatan kepelabuhanan nantinya akan dilakukan satu 
pintu dengan sistem berbasis IT, namun pihak Pelindo III 
tetap akan menyiagakan petugas untuk mengantisipasi 
kejadian luar biasa yang membutuhkan pengambilan 
keputusan cepat. Kedepan Pelindo III juga akan terus 
melakukan terobosan dalam hal pelayanan dalam rangka 
mencapai sinergi nasional menuju Indonesia maju. 

Dirut Pelindo III Doso Agung Saat Mengontrol Sistem Kerja POCC
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PEMDA DAN MASYARAKAT NTT APRESIASI PROGRAM 
MUDIK GRATIS NATARU 2019 PELINDO III 

Walikota Kupang, Jefri Riwu 
Kore sangat mengapresiasi 
program bus gratis untuk 
para penumpang kapal 
laut menjelang hari Raya 
Natal dan Tahun Baru yang 
diselenggarakan oleh Pelindo 
III dimana hal tersebut 
sangat dibutuhkan oleh para 
penumpang kapal di NTT.

The Mayor of Kupang, Jefri 
Riwu Kore, highly appreciated 
the free bus program for 
ship passengers ahead of the 
Christmas and New Year 
celebrations organized by 
Pelindo III, where it was very 
much needed by ship passengers 
in East Nusa Tenggara (ENT).

EAST NUSA TENGGARA REGIONAL GOVERNMENT AND COMMUNITY APPRECIATE 
PELINDO III 2019 NATARU FREE HOMECOMING PROGRAM

Direktur SDM Pelindo III Toto Heli Yanto Memberangkatkan Peserta Mudik Gratis Nataru di Kupang

“Kita sediakan bus gratis untuk para 
pemudik natal dan tahun baru 2019 ini 
di sejumlah pelabuhan milik Pelindo III 
harapannya semoga seluruh pemudik
khususnya yang tiba di Pelabuhan 
Tenau Kupang ini bisa memanfaatkan 
sebaik mungkin fasilitas ini. Angkutan
mudik bus gratis ini tidak cuma di sini 
tapi juga di pelabuhan Tanjung Perak 
dan Tanjung Mas,”  
– Toto Heli Yanto.

“Program tersebut akan memudahkan warga 
Kupang untuk menemui keluarga dan sanak saudara, 
dan ini merupakan program yang luar biasa sangat saya 
apresiasi menunjukkan bahwa Pelindo III telah peduli 
ke masyarakat NTT, semoga dimanfaatkan oleh semua 
masyarakat khususnya penumpang kapal laut yang 
turun di Pelabuhan Tenau Kupang,” ujarnya. 

Sementara, Direktur Utama Pelindo III Doso 
Agung mengatakan pemberian layanan mudik gratis 
natal dan tahun baru 2019 ini merupakan terobosan baru 
dan program pertama yang diadakan oleh Pelindo III 
karena melihat antusias warga dan pemerintah daerah 
yang mendukung program mudik gratis yang diadakan 
sebelum-sebelumnya. 

“Ini adalah terobosan dan inovasi baru kami sebagai 
wujud nyata kepedulian Pelindo III dalam berbagi kebahagiaan 
bersama serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada penumpang kapal yang sandar di pelabuhan Pelindo 
III, selain itu hal ini juga untuk lebih mendekatkan Pelindo 
III kepada masyarakat, sesuai dengan pesan Menteri 
BUMN bahwa BUMN harus bisa melayani dan memberikan 
pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Doso.

Mahesa

LAPORAN 
UTAMA

“Dalam hal ini kami ingin memberikan dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan 
memberikan layanan angkutan mudik berupa bis gratis 
ke sejumlah kota mengingat cukup tingginya jumlah 
pemudik natal dan tahun baru yang singgah di pelabuhan 
kami sehingga kami harapkan mereka mendapatkan 
kenyamanan dalam program ini,” tambahnya.

Pelindo III terus berupaya meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, terbaru dalam rangka 
menyambut mudik natal dan tahun baru 2019 ini Pelindo 
III memberikan pelayanan berupa angkutan mudik bus 
gratis ke sejumlah kota tujuan di bawah regional lingkup 
kerja Pelindo III. 

Layanan angkutan mudik gratis natal dan tahun 
baru atau nataru tahun ini merupakan layanan nataru 
pertama yang disediakan oleh Pelindo III. Rencananya 
sebanyak 20 ribu pemudik pada momen natal dan tahun 

baru 2019 yang akan menikmati fasilitas dari Pelindo III 
ini melalui bus gratis yang disediakan oleh Pelindo III 
dan selama perjalanan juga diberikan makan dan minum 
serta dilindungi asuransi selama perjalanan dengan bus 
gratis yang disediakan.

Fasilitas angkutan bis mudik gratis ini akan 
diselenggarakan di tiga pelabuhan di bawah naungan 
Pelindo III diantaranya adalah Pelabuhan Tanjung Mas 
Semarang, Tanjung Perak Surabaya dan Tenau Kupang 
Nusa Tenggara Timur. Dari tiga pelabuhan tersebut para 
pemudik akan langsung diantar sampai ke sejumlah 
kota tujuan menggunakan bus di antaranya menuju 
Soe dan Kefa untuk wilayah Pelabuhan Tenau Kupang, 
Solo dan Jogja untuk wilayah pelabuhan Tanjung Mas 
serta Bojonegoro, Kediri, Ngawi dan Madiun untuk 
penumpang dari wilayah pelabuhan Tanjung Perak.
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a realization of Pelindo III concern 
in sharing mutual happiness and 
to improve the quality of service 
to ship passengers who berth at 
Pelindo III port. Furthermore, this 
is also our effort to bring Pelindo 
III closer to the community, 
according to the Minister of SOEs’ 
message that SOEs must be able to 
serve and provide the best service to 
the community,” concluded Doso.

“In this case we want to 
provide and improve services 
to the community by providing 
homecoming services in the form 
of free buses to a number of cities 
given the high number of Christmas 
and New Year travelers who stop 
by at our port so we hope they get 
comfort in this program,” he added.

Pelindo III continued to 
improve services to the community. 
Most recently, in the context of 
welcoming the Christmas and 
New Year homecoming, Pelindo III 
provided services in the form of free 
bus transportation to a number of 
destinations under the regional 
scope of work of Pelindo III. 

Free transportation services 
for Christmas and New Year 
(Nataru) this year was the first 
Nataru service provided by Pelindo III. It was planned 
that as many as 20 thousand travelers at Christmas and 
New Year would enjoy the facilities of Pelindo III through 
free buses provided by Pelindo III and they were also given 
food, drink and insurance protection during the trip.

The free homecoming bus transportation facilities 
would be held in three ports under the auspices of Pelindo 
III including Semarang Tanjung Mas Port, Surabaya 
Tanjung Perak Port and Kupang Tenau Port. Of the three 
ports, travelers would be directly transported to a number 
of destinations by bus, including to Soe and Kefa for Tenau 
Port area, Solo and Jogja for Tanjung Mas Port area and 
Bojonegoro, Kediri, Ngawi and Madiun for passengers 
from the Tanjung Perak Port area.

The ceremony for the departure of free Nataru bus 
transportation itself was carried out at Kupang Tenau Port 
on Friday (12/20) and led directly by Pelindo III Human 
Resources Director Toto Heli Yanto. Hundreds of sea travelers 
who docked on Kupang Tenau Port immediately got free bus 
facilities from Pelindo III which were already available in the 
port area, and it would take them to Soe and Kefa.

Seremonial pemberangkatan angkutan bus gratis 
natal dan tahun baru ini sendiri dilakukan di Pelabuhan 
Tenau Kupang, Jumat (20/12) dan dipimpin langsung 
oleh Direktur Sumber Daya Manusia Toto Heli Yanto. 
Ratusan pemudik laut yang sandar di pelabuhan Tenau 
Kupang langsung mendapatkan fasilitas bus gratis dari 
Pelindo III yang sudah tersedia di area pelabuhan dan 
akan mengantar mereka Soe dan Kefa.

“Kita sediakan bus gratis untuk para pemudik 
natal dan tahun baru 2019 ini di sejumlah pelabuhan 
milik Pelindo III harapannya semoga seluruh pemudik 
khususnya yang tiba di Pelabuhan Tenau Kupang ini bisa 
memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas ini. Angkutan 
mudik bus gratis ini tidak cuma di sini tapi juga di 
pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Mas”.  

Sember, salah satu penumpang yang ikut dalam 
program bus gratis, mengungkapkan bahwa saat ia turun 
dari kpal dan tahu ada bus gratis ia dan keluarganya 
segera bergegas naik dan ternyata memang betul-betul 
gratis, dapat snack dan infonya juga selama perjalanan 
akan dilindungi oleh asuransi yang semuanya ditanggung 
oleh Pelindo III.  

Fasilitas angkutan mudik gratis ini nanti mulai 
bisa dinikmati para penumpang di tiga pelabuhan 
tersebut sejak tanggal 18 s.d 25 Desember 2019. 
Penumpang pun tidak perlu repot mendaftar namun 
bisa langsung menggunakan fasilitas bus yang sudah di 
sediakan oleh Pelindo III di masing masing pelabuhan. 
Rencananya kegiatan ini akan menjadi pelayanan rutin 
Pelindo III tiap tahunnya kepada masyarakat. 

“We provide free buses for the travelers of Nataru 
in a number of ports owned by Pelindo III. Hopefully all 
travelers, especially those arriving at Kupang Tenau Port, 
can make the best use of this facility. Free bus homecoming 
transportation is not only here but also in the ports of 
Tanjung Perak and Tanjung Mas”, he said.

Sember, one of the passengers who took part in the 
free bus program, revealed that when he got off the ship and 
knew there was a free bus, he and his family immediately 
rushed up and it was indeed really free, getting snacks and 
would be protected by insurance during the trip. Everything 
was borne by Pelindo III.  

This free homecoming facility could be enjoyed by 
passengers at the three ports started from 18 to 25 December 
2019. Passengers did not need to bother registering, but 
could directly use the bus facilities that had been provided 
by Pelindo III in each port. It was planned that this activity 
would become a routine service for Pelindo III each year to 
community. 

“We provide free buses for the travelers 
of Nataru in a number of ports owned 
by Pelindo III. Hopefully all travelers, 
especially those arriving at Kupang Tenau 
Port, can make the best use of this facility. 
Free bus homecoming transportation is 
not only here but also in the ports of
Tanjung Perak and Tanjung Mas”
– Toto Heli Yanto.

Petugas Mengantar Penumpang Menuju Angkutan Mudik Gratis Nataru Pelindo III

“The program will make it easier for residents of 
Kupang to meet their families and relatives, and this is 
an extraordinary program that I appreciate very much 
showing that Pelindo III has cared for the people of ENT. 
Hopefully it will be used by all communities, especially 
passengers ships at Kupang Tenau Port,” he said. 

Meanwhile, Pelindo III President Director Doso 
Agung said that giving free homecoming (mudik) services 
for Christmas and New Year was a new breakthrough 
and the first program held by Pelindo III because it saw 
the enthusiasm of residents and the local government 
supporting the free homecoming program that was held 
before.

“This is our new breakthrough and innovation as 
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“Selain sebagai bekal proteksi 
diri bagi para wanita pada 
khususnya, acara ini juga bertujuan 
untuk menjalin komunikasi 
dan silaturahmi yang hangat 
antar praktisi logistik dan 
kepelabuhanan,” 
- Dothy

ADA WONDER WOMAN DIBALIK 
KELEMBUTAN SEORANG PEREMPUAN

Memperingati Hari Ibu Desember 
2019 lalu, Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) menyelenggarakan 
workshop Women Self Defense dengan 
tema My Mom My Hero. Melalui 
workshop kali ini, TPS ingin sharing 
cara melindungi diri bagi para 
perempuan.

Commemorating Mother’s Day, 
Surabaya Container Terminal (TPS) 
organized a Women Self Defense 
workshop with the theme My Mom 
My Hero. Through this workshop, 
TPS wanted to share ways to protect 
themselves for women.

A WONDER WOMAN BEHIND THE SOFTNESS OF A WOMAN

Seorang Trainer Memperagakan Salah Satu Metode Pertahanan Diri Untuk Wanita.

membaca dan waspada terhadap gerak-gerik orang yang 
bermaksud berbuat jahat, sekaligus contoh serta praktek 
gerakan-gerakan sederhana untuk melakukan perlawanan.

Konsep beladiri 4P juga dibagikan, yaitu Pray, 
Predict, Prevent dan Protect. Langkah langkah ini sangat 
berguna bagi perempuan dalam mengenali zona aman, 
keamanan lingkungan sekitar, memperkirakan langkah 
yang akan diambil bila terjadi keadaan yang tidak 
kondusif  dan melakukan eksekusi membela diri bila 
diperlukan.

President Director TPS, Dothy, menyampaikan 
bahwa ini kali pertama TPS menyelenggarakan 
acara khusus perempuan dengan mengusung tema 
ketangguhan, sebelumnya pada peringatan Hari Batik 
2019, TPS menyelenggarakan acara yang memberikan 
wawasan tentang keanekaragaman budaya berkain di 
Indonesia.

 “Selain sebagai bekal proteksi diri bagi para 
wanita pada khususnya, acara ini juga bertujuan untuk 
menjalin komunikasi dan silaturahmi yang hangat antar 
praktisi logistik dan kepelabuhanan”, ungkap Dothy.

Undangan yang hadir dalam acara peringatan 
hari ibu tersebut, tampak berbeda penampilannya 
dengan balutan konsep tematik Hero Mom, dimana ada 
yang menggunakan pahlawan nasional seperti Cut Nyak 
Dien, Kartini, ada juga yang superhero wonder woman, 
super woman, pahlawan olahraga, bahkan ada yang 
mengenakan baju kantor dengan celemek dapurnya 
dan aksesoris perlengkapan dapur yang mereka bawa. 
Menarik dan seru, karena dipilihlah juga best costume 
yang paling menarik dan unik.

 “Selain latihan bela diri yang seru dan tentunya 
sangat bermanfaat sekali bagi saya, acara juga semakin 
seru dangan adanya doorprize dan penilaian panitia 
untuk best costume pada acara hari ini. Terima kasih TPS 
yang selalu mengundang kami di acara-acara uniknya,” 
ungkap salah satu customer TPS yang hadir dalam acara 
tersebut. 

Dengan mendatangkan narasumber dari WSDK 
(Women Self Defense of KOPO RYU), undangan yang terdiri 
atas para pegawai Pelindo III Group, Perispindo III maupun 
Perispindo TPS, Pengguna Jasa TPS, Komunitas Perempuan 
Logistik dan Kepelabuhanan, instansi Perbankan, beroleh 
tambahan insight tentang  membaca situasi berbahaya, 

be aware of the movements of people who intend to do evil, 
as well as examples and practices of simple movements for 
resistance.

The 4P martial arts concept was also shared, namely 
Pray, Predict, Prevent and Protect. These steps were very 
useful for women in recognizing safe zones, security of the 
surrounding environment, estimating the steps to be taken 
if the conditions were not conducive and carrying out self-
defense executions if necessary.

TPS President Director Dothy said that this was 
the first time TPS held a women-only event with the theme 
of resilience. Before, on the commemoration of Batik Day 
2019, TPS held an event that provided insight into the 
diversity of cultural culture in Indonesia.

“Aside from being a provision for self-protection 
for women in particular, this event also aims to establish a 
warm communication and friendship between logistics and 
port practitioners,” said Dothy.

The invitees, who attended the celebration of Mother’s 
Day, looked differently with the thematic concept of Hero 
Mom. Some were wearing national heroes costume such 
as Cut Nyak Dien and Kartini. There were also superhero 
such as wonder woman, super woman, sports heroes, and 
some even wore office clothes with their kitchen aprons and 
the kitchen accessories they brought. It was interesting and 
exciting, because the best costume would be awarded.

“In addition to exciting martial arts training and of 
course very useful for me, the event was also more exciting 
with the presence of a door prize and committee evaluation 
for the best costume at the event today. Thank you TPS for 
always inviting us at its unique events,” said one of the TPS 
customers who attended the event.  

“Aside from being a provision 
for self-protection for women in 
particular, this event also aims to 
establish a warm communication 
and friendship between logistics 
and port practitioners,” 
- Dothy

By bringing in speakers from WSDK (Women Self 
Defense of KOPO RYU), invitations consisting of employees 
of Pelindo III Group, Perispindo III and Perispindo 
TPS, Users of TPS Services, Women’s Logistics and Port 
Community, also Banking institutions gained additional 
insight about perceiving dangerous situations, reading and 

Susana Emyliasari

LAPORAN 
UTAMA
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PELINDO III DAN WASKITA KARYA
BAGI 1.000 INJIL RAYAKAN NATAL DI KUPANG

Berbagi kebahagiaan antar sesama seakan 
tidak pernah berhenti dilakukan oleh 
Pelindo III. Terbaru, Pelindo III bersama PT 
Waskita Karya membagikan 1.000 kitab suci 
injil kepada umat kristiani di Kupang Nusa 
Tenggara Timur. 

Sharing happiness with others seemed to never 
stop being carried out by Pelindo III. The latest 
being, Pelindo III together with PT Waskita 
Karya distributed 1,000 bibles to Christians in 
Kupang, East Nusa Tenggara. 

PELINDO III AND WASKITA KARYA PRESENT 1,000 BIBLES
IN CELEBRATION OF CHRISTMAS IN KUPANG

Direktur SDM Pelindo III Toto Heli Yanto Menyerahkan Secara Simbolis Bantuan Alkitab

“Pastinya kami senang sekali dengan 
bantuan yang diberikan kepada kami ini 
berbarengan dengan momen natal kami, 
dan yang pasti dari bantuan Pelindo III 
nantinya rumah Tuhan, Gereja kami dapat 
lebih nyaman dan kami akan semakin 
senang beribadah,”  
– Johannes.

ibadahnya diperbaiki oleh Pelindo III dan Waskita merasa 
senang atas bantuan yang mereka terima kali ini, mereka 
pun merasa lebih nyaman dalam beribadah karena kondisi 
tempat ibadah yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Pastinya kami senang sekali dengan bantuan yang 
diberikan kepada kami ini berbarengan dengan momen 
natal kami, dan yang pasti dari bantuan Pelindo III nantinya 
rumah Tuhan, Gereja kami dapat lebih nyaman dan kami 
akan semakin senang beribadah,” tutup Johannes.

Selain membagikan Injil gratis dan perbaikan 
gereja sebagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh Pelindo 
III, hari ini Pelindo III juga menyediakan angkutan mudik 
gratis natal dan tahun baru kepada 20 ribu calon pemudik 
nataru di Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya, dan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Sepanjang tahun 2019, Pelindo III juga telah 
menggelontorkan kegiatan-kegiatan BHUN di Provinsi 
NTT diantaranya Siswa Mengenal Nusantara, perayaan 
HUT ke-74 Republik Indonesia, santunan untuk 1.500 anak 
yatim piatu, 4 unit sarana ibadah & panti asuhan, 366 
titik elektrifikasi, 30 titik MCK, 3 titik penyediaan sarana 
air bersih, 30 beasiswa, 15 unit bedah rumah karyawan & 
masyarakat dan 4.000 paket sembako murah serta 2.000 
kitab suci gratis. 

Mahesa

LAPORAN 
UTAMA

Direktur Sumber Daya Manusia Toto Heli Yanto  
mengatakan, kepedulian Pelindo III kepada sesama terus 
tumbuh seiring berkembangnya usaha Pelindo III di 
sejumlah wilayah tidak terkecuali Wilayah Kupang Nusa 
Tenggara Timur yang merupakan salah satu wilayah kerja 
Pelindo III.

“Kami kembali hadir di Kupang dalam rangka 
program BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN), kali ini 
Pelindo III bersama dengan Waskita berbagi kebahagiaan 
di momen yang indah ini menjelang perayaan natal yaitu 
dengan membagi 1.000 Injil kepada umat kristani di 

to us at the same time with our Christmas moments. 
Certainly, from the help of Pelindo III our Church can be 
more comfortable and we will be more happy to worship,” 
concluded Johannes.

In addition to giving out free bible and repairing 
the church as a social activity carried out by Pelindo III, 
today Pelindo III also provided free Christmas and New 
Year homecoming (mudik) transportation to 20 thousand 
prospective Nataru travelers at Kupang Tenau Port, 
Surabaya Tanjung Perak Port, and Semarang Tanjung 
Mas Port.

Throughout 2019, Pelindo III had also released 
SOEs for the Country activities in East Nusa Tenggara 
Province including Students Knowing the Archipelago, 
the 74th anniversary of the Republic of Indonesia, 
compensation for 1,500 orphans, 4 units of worship 
facilities & orphanages, 366 electrification points, 30 
public bath points , 3 clean water facilities points, 30 
scholarships, 15 units of housing renovation for employees 
& community and 4,000 cheap food packages and 2,000 
free bibles. 

Pelindo III Human Resources Director Toto Heli 
Yanto said, Pelindo III concern for others continued to 
grow along with the development of Pelindo III business 
in a number of regions including the East Nusa Tenggara 
Kupang Region which was one of Pelindo III work areas.

“We are again present in Kupang in the framework 
of SOEs for the Country program. This time Pelindo III, 
together with Waskita, share happiness in this beautiful 
moment before Christmas by sharing 1,000 bibles to the 
Christians in Kupang, compensation for 500 orphans, 
construction assistance in two churches, 10 electrification 

“Certainly we are very happy for the aid 
given to us at the same time with our 
Christmas moments. Certainly, from the 
help of Pelindo III our Church can be
more comfortable and we will be more 
happy to worship,” 
- Johannes

Kupang, santunan untuk 500 anak yatim piatu, bantuan 
pembangunan di dua gereja, 10 titik elektrifikasi, 10 titik 
MCK, 1 titik penyediaan sarana air bersih, 10 beasiswa, 5 
unit bedah rumah karyawan & masyarakat dan 2.000 paket 
sembako. Kami berharap dengan bantuan kami ini bisa 
bermanfaat serta menambah kebahagiaan kepada warga 
Kupang di momen yang indah ini,” tegas Toto Heli Yanto.

BUMN Hadir Untuk Negeri bertujuan untuk 
menciptakan kondisi dan mendorong agar BUMN di 
Indonesia dapat memberikan sumbangsih secara nyata 
ditengah-tengah masyarakat dan program tersebut telah 
berjalan dan dijalankan secara berkesinambungan sejak 
tahun 2015. 

Sementara itu salah satu warga Kupang yang 
mendapat kitab suci Injil gratis serta gereja tempat 

points, 10 public bath points, 1 clean water supply point, 
10 scholarships, 5 units of employee & community housing 
renovations and 2,000 food packages. We hope that our 
help can be useful and add happiness to the people of 
Kupang in this beautiful moment ”, said Toto Heli Yanto.

SOEs for the Country program aimed to create 
conditions and encourage SOEs in Indonesia to make a 
real contribution in the midst of society. The program had 
been running continuously since 2015.

Meanwhile, residents of Kupang, who received a 
bible each and whose church was repaired by Pelindo III 
and Waskita, were happy with the help they received this 
time. They also felt more comfortable in worship because 
the conditions of the place was far better than before.

“Certainly we are very happy for the aid given 
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Selamat tahun baru 2020. Gimana pencapaian target 
tahun 2019 kemarin? Tahun baru waktunya untuk 
mengevaluasi pencapaian di tahun sebelumnya 
dan menetapkan target-target baru yang lebih 
menantang. Salah satu hal penting yang pertama kali 
dievaluasi oleh manajemen suatu perusahaan adalah 
pencapaian laba. Tahun 2018 lalu, pencapaian 
laba Pelindo III masih belum optimal dikarenakan 
adanya rugi selisih kurs yang cukup besar. Namun 
di tahun buku 2019, perusahaan diprediksi 
mendapatkan laba selisih kurs yang signifikan. 
Jika dilihat dari beberapa tahun terakhir, fluktuasi 
kurs memberikan pengaruh signifikan terhadap 
pencatatan laba bersih perusahaan terutama laba 
(rugi) selisih kurs. Salah satu cara untuk memitigasi 
risiko ketidakpastian tersebut dengan melakukan 
lindung nilai.

OPINI

YONA ASRI CARERA
Corporate Finance Kantor Pusat

ISSUE PENERAPAN 
KEBIJAKAN LINDUNG NILAI 

OLEH BUMN

Kebijakan lindung nilai merupakan 
kebijakan yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan untuk memitigasi risiko 
yang berasal dari fluktuasi nilai 
tukar dan atau suku bunga. Adapun 
instrument yang digunakan dalam 
kebijakan lindung nilai biasanya 
merupakan instrumen transaksi 
derivatif, seperti FX Forward, FX 
Swap, FX Option, Cross Currency Swap, 
Interest Rate Swap, Call Spread Option, 
dan yang terbaru adalah Domestic 
NDF. Kebijakan lindung nilai 
memang cukup rumit sehingga dalam 

menyusun kebijakan lindung nilai 
perusahaan mengacu pada Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Menteri, Peraturan Bank 
Indonesia, Surat Edaran BI/PDAG BI 
maupun peraturan internal BUMN. 
Bahkan kebijakan lindung nilai itu 
sendiri memiliki beberapa tahapan 
yang meliputi tahap persiapan 
transaksi, tahap pelaksanaan 
transaksi dan tahap monitoring 
transaksi hingga penyelesaian 
transaksi lindung nilai.

perlu menerapkan kebijakan lindung nilai. Sebaliknya, 
ketika exposure selisih kurs memiliki dampak yang cukup 
signifikan dan biaya atas transaksi lindung nilai relative 
kecil dibandingkan potential loss maka perusahaan 
tersebut jelas perlu menerapkan kebijakan lindung nilai 
sebagai langkah untuk memitigasi risiko keuangan yang 
mungkin timbul.

Sekali lagi, sama seperti asuransi yang 
manfaatnya baru akan terasa apabila terjadi kecelakaan, 
manfaat dari penerapan kebijakan lindung nilai juga 
baru akan terasa pada saat terjadi gejolak yang cukup 
tajam terhadap nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, 
sebelum mengimplementasikan kebijakan lindung 
nilai, manajemen perlu malkukan analisis risiko pasar 
yang didukung oleh analisa teknikal dan fundamental, 
penentuan jumlah kebutuhan lindung nilai, penetapan 
proporsi lindung nilai, pemilihan instrument, analisisi 
biaya, serta penetapan timing untuk melakukan transaksi 
lindung nilai. Bahkan setelah pelaksanaan lindung nilai 
pun masih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi 
serta penyesuaian terhadap pencatatan akuntansi atas 
transaksi lindung nilai tersebut.

Melihat kompleksitas dalam penerapan lindung 
nilai serta adanya risiko jika melakukan hedging yang 
belum diakomodir oleh Pemerintah, sebagian besar 
BUMN masih belum menerapkan kebijakan lindung 
nilai dalam memitigasi risiko fluktuasi kurs, termasuk 
Pelindo III. Saat ini Pelindo III berupaya meminimalisir 
risiko tersebut dengan menjaga saldo asset valas dan 
memilih timing yang tepat dalam melakukan transaksi 
forex. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ke 
depannya nanti Pelindo III akan menerapkan transaksi 
lindung nilai dan turut berpartisipasi aktif  dalam pasar 
keuangan di Indonesia.

Masih banyak yang awam dengan kebijakan 
lindung nilai. Umumnya yang sering menerapkan 
kebijakan lindung nilai adalah perusahaan swasta 
sedangkan perusahaan BUMN rata-rata masih belum 
berani menerapkan kebijakan tersebut. Alasan utama 
BUMN masih enggan dalam menerapkan lindung 
nilai adalah belum jelasnya aturan mengenai kerugian 
yang ditanggung oleh BUMN akibat selisih kurs yang 
digunakan pada transaksi lindung nilai dengan kurs 
spot market yang nantinya akan diakui sebagai kerugian 
Negara.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam 
penerapan kebijakan lindung nilai adalah biaya yang 
muncul pada saat melakukan transaksi lindung nilai. 
Laba ataupun rugi selisih kurs yang belum terealisasi 
muncul akibat pencatatan akuntansi yang bersifat 
konservatif  dikarenakan adanya mismatch antara 
penerimaan dan pengeluaran, selisih antara asset dan 
kewajiban dalam valuta asing serta adanya fluktuasi 
nilai tukar mata uang. Sedangkan kebijakan lindung 
nilai itu seperti asuransi yang memproteksi asset 
dari ketidakpastian atas hal-hal yang menyebabkan 
kerugian yang tidak dapat diprediksi seperti kecelakaan, 
dan bencana alam dan asuransi tersebut memiliki real 
cost atas premi. Sama halnya dengan lindung nilai, yang 
memitigasi risiko rugi selisih kurs atas ketidakpastian 
nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya, 
yang memiliki biaya atau premi. Oleh karena itu, 
dalam menerapkan kebijakan lindung nilai, perlu 
dipertimbangkan cost dan benefitnya.

Apabila exposure selisih kurs yang dimiliki 
perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan total asset 
perusahan, atau biaya atas transaksi lindung nilai lebih 
besar dibandingkan potential loss, maka masih belum 
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“Terkait perlindungan 
lingkungan maritim, 
Indonesia berkomitmen untuk 
dapat menerapkan aturan 
yang diterapkan oleh IMO 
terkait batas kandungan sulfur 
pada bahan bakar kapal pada 
tahun 2020 dan masih secara 
aktif terlibat dalam dua proyek 
utama IMO terkait lingkungan, 
yaitu MEPSEAS dan Gloufuling 
Partnership Projects,” 
- Menteri Perhubungan
   Budi Karya Sumadi 

Dalam pernyataan umum yang 
disampaikan di depan seluruh 
negara perwakilan IMO yang 
hadir dalam sidang senat tersebut, 
Menhub Budi mengatakan bahwa 
sebagai satu-satunya platform 
kerjasama multilateral yang 
dipercaya untuk memastikan 
terwujudnya keselamatan dan 
keamanan dunia maritim, IMO 
telah memberikan manfaat bagi 
masyarakat internasional dalam 
upaya melindungi masa depan laut, 
yang merupakan warisan bersama.

pemisahan lalu lintas (Traffic Separation Scheme/TTS) di 
Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah di adopsi pada 
sidang Maritim Safety Committee ke-101 pada bulan Juli 
lalu.

Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, 
Indonesia bangga telah jadi pihak pada konvensi tentang 
standart pelatihan, sertifikasi dan penjagaan kapal bagi 
personil kapal penangkap ikan (Konvensi STCW-F) dan 
saat ini prosedur internal terakhir untuk mengaksesi 
konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai 
kecelakaan kapal.

Lebih lanjut, Menhub juga menyampaikan komitmen 
Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, 
khususnya dalam hal mengatasi sampah plastik laut.

 “Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia 
berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang 
diterapkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur 
pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih 
secara aktif  terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait 
lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Gloufuling Partnership 
Projects,” jelasnya.

Namun demikian, Menhub beranggapan, bahwa seluruh 
komitmen dan upaya untuk menyelesaikan masalah 
maritim tidak akan mudah tercapai tanpa terlebih dahulu 
memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia 
maritim.

“Peningkatan kapasitas SDM menjadi menjadi prioritas 
utama pada program kerja pemerintahan Presiden Joko 
Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan 
kerja sama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas 
SDM melalui IMO Technical Cooperation Program,” 
katanya. 

Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyediakan 
kursus singkat tentang Non Convention Vessel Standart 
atau Standart Kapal Non Konvensi pada awal bulan 
November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia 
tentang penerapan standart tersebut sekaligus 
mempererat hubungan kerjasama.

Selanjutnya, Budi menekankan komitmen Indonesia 
untuk terus kerjasama dengan IMO dan seluruh 
anggotanya dalam mencapai tujuan IMO guna 
menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta 
berwawasan lingkungan.

“Untuk mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk 
kembali bekerjasama menjadi anggota dewan IMO 
kategori C Periode Tahun 2020-2021,” katanya.  

Disarikan dari : Media Indonesia

1973, Indonesia telah akan terus 
aktif  mengambil bagian dalam 
meningkatkan implementasi 
konvensi, standar, dan pedoman 
IMO.

“Indonesia akan terus mendukung 
IMO dalam mengimplementasikan 
Rencana Strategis serta program-
program mendatang, yang 
memungkinkan IMO dapat 
secara optimal memimpin 
seluruh anggotanya dalam 
upaya mewujudkan terciptanya 
keseimbangan antara kebutuhan 
untuk pembangunan ekonomi, 
fasilitas perdagangan internasional, 
keselamatan, keamanan dan juga 
perlindungan lingkungan dari 
pelayaran internasional,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menhub 
Budi juga menyampaikan kontribusi 
secara inisiatif  yang telah dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia sebagai 
anggota dewan IMO  selama dua 
tahun terakhir di antaranya adalah 
proposal Indonesia tentang skema 

DUNIA
MARITIM

Sidang ke-31 IMO 
Indonesia Berkomitmen 
Ciptakan Pelayaran Selamat 
Aman dan Berwawasan 
Lingkungan

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya 
Sumadi menyampaikan komitmen dan 
dukungan Indonesia di maritim dunia dalam 
menciptakan pelayaran yang selamat, aman, 
serta berwawasan dalam lingkungan di depan 
174 Negara anggota International Maritim 
Organization (IMO) yang hadir dalam sidang 
majelis IMO ke-31 di London, Inggris.

“Kegiatan pelayaran melalui laut 
telah memungkinkan perdagangan 
dan perekonomian global 
berkembang secara signifikan, 
sehingga memungkinkan banyak 
negara, termasuk indonesia 
untuk mengembangkan serta 
meningkatkan kondisi sosial 
ekonomi,” Kata Menhub Budi dalam 
keterangan resmi tertulis yang 
diterima di Jakarta.

Untuk itulah sebagai anggota 
IMO sejak tahun 1961 dan anggota 
dewan yang berdedikasi sejak 

Mahesa
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Isak tangis hingga rapalan 
berbagai doa menyeruak di salah satu 
ruangan di rumah sakit PT Pelindo 
Husada Citra atau RS PHC Surabaya 
senin pagi. Ada yang berteriak kepada 
orang tuanya meminta keluar dari 
ruangan karena ketakutan adapula 
yang merapal berbagai macam doa 
didampingi sang ibunda hanya 
untuk menenangkan hati.

Yaa.. puluhan anak-anak yang 
berwajah tegang ini sedang mengikuti 
salah satu kegiatan khitan massal 
gratis yang digelar oleh Pelindo III  
bekerja sama dengan RS PHC. Total ada 80 anak kurang 
mampu di sekitar wilayah Pelindo III mendapat bantuan 
tersebut.

Meskipun tidak bisa menyembunyikan rasa tegang saat 
proses khitan mereka namun sejumlah anak mengaku lega 
karena selain bisa mendapat khitan gratis oleh Pelindo III 
mereka juga mendapatkan berbagai bantuan lain seperti 
peralatan sekolah dan sejumlah uang saku dari Pelindo III.

“Dikhitan rasanya kaya digigit semut. lega sudah 

KABAR
PELINDO III

Inisiatif Kantor Ramah Lingkungan

Pelindo III Bagikan Ribuan Paket 
Sembako dan Bantu Perbaikan 
Tanggul Jebol di Gresik

Musim Libur Sekolah, 
Pelindo III Gelar Khitan 
Massal Gratis

Tim Pelindo III Peduli Banjir hadir di Desa Iker-iker 
Geger, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Desa ini 
mengalami dampak langsung akibat meluapnya Kali 
Lamong, Jumat (10/01) pagi. Cuaca ekstrem yang melanda 
sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, 
mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Ribuan 
rumah terendam, dan banyak infrastruktur rusak 
diterjang air bah. 
Bekerjasama dengan Pejabat di daerah terdampak, 
termasuk BPBD Gresik sebagai penanggung jawab 
penanganan bencana. Pelindo III mengirimkan bantuan 
kurang lebih 2.500 paket sembako dan bahan makanan, 
selain itu juga menyiagakan Posko Bantuan Pengobatan 
melalui anak usaha Pelindo III yakni Rumah Sakit PHC. 
Untuk perbaikan tanggul-tanggul yang jebol akibat 

banjir, Pelindo III juga tengah menyiapkan penyediaan 
alat-alat berat.
“Tim Pelindo III Peduli Banjir terus kami siagakan untuk 
membantu lebih banyak korban banjir. Kami akan 
mengoordinasikan bantuan tersebut dengan pejabat 
di daerah terdampak, termasuk BPBD Gresik sebagai 
penanggung jawab penanganan bencana,” papar Dirut 
Pelindo III Doso Agung.
Hujan deras yang melanda Jawa Timur beberapa pekan 
terakhir di awal tahun 2020 telah membuat Kali Lamong 
yang melewati sejumlah wilayah meluap dan merendam 
sejumlah wilayah di sekitarnya. Pelindo III berkomitmen 
akan terus membantu para korban terdampak banjir 
sebagai wujud dari BUMN hadir untuk negeri.
(Oleh: Mahesa)

khitan sekarang dan senang juga karena ibu tidak perlu 
mengeluarkan uang untuk khitan saya dan adek,” tegas 
Vian salah satu peserta khitan massa. 

Sementara Direktur Sumber Daya Manusia Pelido III 
Toto Heliyanto dalam sambutannya berharap kegiatan ini 
bisa meringankan beban masyarakat yang kurang mampu 
di sekitar wilayah Pelindo III. “Kita berharap dengan adanya 
progam ini dapat meringankan bapak ibu”.  (Oleh: Mahesa)

Direktur Utama Eko Hariyadi Budiyanto 
bersama para direksi dan mariners PMS Group 
meluncurkan program Green Initiatives di 
kompleks Kantor Pusat PMS Group, Pelabuhan 
Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (3/1). Para 
direksi turun langsung turut menanam pohon 
tabebuya (Handroanthus chrysotrichus) 
atau yang viral sebagai bunga sakura khas 
Surabaya untuk memperindah kawasan 
perkantoran, galangan, dan pelabuhan. Selain 
itu juga dilakukan pembuatan lubang biopori 
di sejumlah sudut kantor. Seluruh keluarga 
besar PMS Group kompak berfoto bersama 
membentuk formasi angka 8 sebagai simbol 
perayaan HUT Ke-8 PT Pelindo Marine Service. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)
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Pantai Kelingking

Berada di tenggara Pulau Bali, diapit oleh Selat Badung, bersama 
Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, Nusa Penida masuk Kabupaten 
Klungkung. Dulu pulau ini dijuluki kekuasaan yang mematikan (ped-
mematikan, ida-kekuasaan). Mungkin karena penguasa pertamanya, 
Dalem Dukut, dikenal sangat kuat, bahkan mampu menyerang Kerajaan 
Bali walau akhirnya kalah. Sedang dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Bali, 
Nusa Penida menjadi tempat pembuangan para penjahat. Raja Klungkung 
membuang pelaku kejahatan ke pulau ini dengan harapan mereka tak 
dapat meloloskan diri  dan mati di sana. Gelombang laut di sekitar pulau 
yang ganas, kondisi pulau yang terik dan berisi hutan belukar, ditambah 
kuatnya ilmu hitam di sana, membuat pulau ini dijuluki penjajah Pulau 

Bandit.

Kini keterpencilan Nusa Penida justru 
menawarkan keindahan alam yang liar dan 
alami, jauh dari kebingaran pariwisata di 
Bali. Banyak turis -baik lokal maupun manca- 
mengunjungi pulau ini setiap harinya. Mereka 
naik kapal feri dari Pelabuhan Padang Bai, 
kapal di Pelabuhan Benoa dan Pantai Kusamba 
Klungkung, atau naik kapal cepat yang ada 
setiap jam di Pelabuhan Sanur, menuju 
Dermaga Seblanga Banjar Nyuh, Pelabuhan 
Toya Pakeh, Dermaga Banjar Nyuh, dan 
Dermaga Sampalan di Nusa Penida. Tiket kapal 
cepat ini cukup murah, sekitar Rp.120.000 
yang ditempuh selama 30-40 menit. 

Cara praktis dan murah berwisata 
ke Nusa Penida dengan mengikuti tur. Ada 
tur sehari dengan tarif  Rp.350.000 sudah 
termasuk tiket kapal cepat pulang pergi, 
penjemputan dari hotel, transportasi, tiket 
masuk tempat wisata, serta makan siang. Jika 
ingin menyelam atau snorkeling, ikutlah tur 
dengan paket beberapa hari. Di Nusa Penida 
tak ada angkutan umum, beberapa jalan 
masih buruk kondisinya, sinyal hp terbatas, 
ATM susah ditemui, beberapa obyek wisata 
susah dijangkau, dengan mengikuti tur yang 
didampingi pemandu wisata akan sangat 
menghemat waktu, tenaga, dan aman.

TRAVEL

Ary Hana

MERANGKAI KEPINGAN SURGA 
DI NUSA PENIDA
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yang menyajikan pemandangan 
laut indah dan biotanya yang kaya, 
tempat hiu biru dan hiu bambu. 
Dari sini Anda dapat melanjutkan 
penyelaman ke Batu Meling tempat 
hidup ikan pari. Di sini Anda dapat 
beristirahat di sebuah bukit hijau, 
bukit Batu Meling. Penyelaman 
dapat dilanjutkan ke Malibu Point 
yang memiliki tingkat visibilitas 
sangat baik. Air laut sangat jernih, 
bahkan hingga kedalaman 40 meter, 
tempat sekumpulan hiu biru biasa 
berkelompok.

Menuju bagian selatan pulau 
ada Pantai Suwehan atau Pantai 
Volcom yang berpasir putih, lalu ada 
Pantai Atuh yang sunyi di Banjar 

4
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Secara umum, Nusa Penida 
menawarkan objek wisata berupa 
pantai-pantai yang indah, spot-
spot menyelam, mata air, pura, dan 
gua. Berikut obyek wisata menarik 
di Nusa Penida  mulai dari barat, 
selatan, hingga ke timur :

Jembatan Kuning Lembongan. 
Jika Anda menyeberang dari 
Nusa Lembongan ke Nusa Penida 
menggunakan motor, pastilah 
melalui jembatan ini. Pemandangan 
di atas jembatan cukup indah, 
sehingga kerap dijadikan objek selfie 
pasangan kekasih. Tak heran jika 
disebut juga Jembatan Cinta.

Pantai Kristal  dikelilingi 
oleh dua tanjung dan sebuah bukit 
kecil mirip pulau yang dinamai Batu 
Mejineng. Di pantai wilayah Banjar 
Penida, Desa Sakti ini Anda dapat 
menikmati keindahan terumbu 
karang dengan menyelam atau 
snorkeling, atau sekedar berenang 
dan bersantai menikmati keindahan 
matahari tenggelam. 

Pantai Andus memiliki 
ombak besar setinggi 10 meter 
yang menghantam tebing-tebing 
di sekitarnya sehingga menyerupai 
asap. Itu sebabnya dinamai Smoke 
Beach. 

013. Sementara mobil Jimny dicat 
merah dengan plat bernomor DK 
28703 GL

Seganing Waterfall atau air 
terjun sebuluh dapat dicapai setelah 
menuruni jurang yang sangat terjal, 
dengan pagar pembatas dari kayu 
yang diikat dan ditancapkan begitu 
saja. Butuh 30 menit menuruni tebing 
terjal di Desa Cacah ini sebelum 
menikmati keindahan air terjun yang 
alirannya menuju ke laut. 

Pantai Banah menyajikan 
pemandangan yang sangat indah 
di tebing tepi laut. Ada juga tebing 
di tengah laut yang tengahnya 
berlubang dengan pepohonan hijau 
di atasnya. Pantai ini berada di Desa 
Batumadeg.

Mata air Tembeling mirip 
kolam renang alami di bawah tebing 
dengan hutan hijau. Air jernih keluar 
dari gua rahasia dan mengalir ke 
kolam sebelum akhirnya ke laut. DI 
sekitarnya adalah hutan lebat. Untuk 
menuju tempat ini cukup  naik ojek.

Mata air Guyangan menjadi 
penyedia air bersih di delapan desa 
di Nusa Penida. Untuk ke mata air ini 
harus berjalan kaki melalui ratusan 
anak tangga.

Jika gemar menyelam atau snorkeling 
Anda dapat menjajal Manta Point 

(1) Pantai Kristal. (2) Pantai Atuh, dekat bukit 
Teletubbies. (3) Pura Paluang. (4) Goa Giri Putri.

muara akhir sebuah sungai sebelum 
airnya masuk ke laut lepas. Air di 
muara ini sangat jernih dan tenang, 
di beberapa bagian membentuk 
cerukan-cerukan mirip kolam yang 
indah dengan dasar laut dipenuhi 
karang berwarna hijau kekuningan. 
Di cerukan ini pengunjung dapat  

1

2

Pelilit yang memiliki pasir putih 
sepanjang  500 meter. Di ujung pantai 
ada Bukit Padasan dengan panorama 
indah. Anda dapat berkemah sambil 
memancing di pantai ini.

Masih banyak tempat wisata 
lain seperti Bukit Teletubbies 
yang terdiri dari lebih 30 bukit 
membulat di Tanglad, lalu Pulau 
Seribu untuk melihat  hamparan 
laut dengan pulau-pulau kecil di 

atasnya, juga Goa Giri Putri di 
Banjar Karangsari yang memiliki  
pura di dalamnya, tempat pemujaan 
terhadap Dewa Siwa. Anda juga 
dapat mengunjungi   Friends 
of National Parks Foundation 
(FNPP) & Bird Sanctuary yang 
khusus melestarikan populasi 
burung Jalak Bali. Tiket masuknya 
hanya Rp 10.000. Anda juga dapat 
mengunjungi Pura Puncak Mundi 
yang berada di ketinggian 521 meter 
dari  permukaan laut yang unik dan 
super dingin. Jadi mampirlah ke 
Nusa Penida jika berkunjung ke Bali. 

Pantai Pasih Uug memiliki 
tebing-tebing yang menjorok ke laut. 
Di tengah tebing ada  lubang mirip 
terowongan yang tembus ke sisi lain. 
Jika air laut masuk ke dalam lubang 
ini, akan terperangkap di tengah 
terowongan. Itu sebabnya pantai di 
Desa Bunga Mawar ini disebut juga 

Broken Beach. Suasananya sangat 
tenang dan asri, dengan air laut 
yang sangat jernih dan biru, menjadi 
tempat tinggal ikan pari dan penyu. 

Angel’s Billabong berada di 
dekat Broken Beach, yang merupakan 

berenang dan bersantai tapi harus 
waspada saat gelombang besar.

Pantai Kelingking yang 
tersembunyi letaknya. Pantainya 
ada di bawah dan tidak luas, tertutup 
oleh jurang yang tinggi, tanpa 
ada jalan untuk turun ke bawah. 
Pemandangan dari atas tebing 
sangatlah indah. Pantai ini masih 
berada di Desa Bunga Mekar.

Pura Paluang atau Pura Mobil 
karena bentuknya mirip mobil. Untuk 
memasuki pura harus mengenakan 
kamen atau sarung dengan ikat 
selendang. Pura ini memiliki dua 
bangunan unik, satunya menyerupai 
mobil VW Beetle, satunya mirip 
dengan mobil Jimny. Mobil VW Beetle 
ini berada di atas sebuah panggung 
segi empat, lengkap dengan ukiran 
pada bagian sisinya. Kap mobil dicat 
warna emas, bodinya berwarna coklat 
kekuningan, dengan plat nomor KD 
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Jika bertandang ke 
Nusa Penida, jangan 

lupa mencicipi kuliner 
lokalnya. Secara umum 
makanan khas di Nusa 
Penida mirip dengan 

makanan dari Bali. 
Ada nasi campur, tipat, 
bubur, sate lilit, lawar 

dan lainnya. 

Wisata Kuliner 
Khas Nusa Penida

campur karena bahannya terdiri 
dari jagung, singkong dan daunnya, 
direbus dan diberi bumbu lengkap 
sehingga menjadi bubur. Ledok 
banyak dijual di tepi jalan, dibungkus 
daun pisang atau disajikan di piring 
jika pembeli ingin makan langsung 
di sana.

Tipat Cantok
Berbeda dengan ledok, tipat 
banyak dijumpai saat tengah hari. 
Bentuknya sekilas mirip gado-gado, 
berisi kacang panjang, taoge, tahu, 
tempe, atau gorengan yang sudah 
diiris kecil-kecil, bihun, ketupat 
yang sudah dipotong-potong, lalu 
diguyur dengan bumbu kacang yang 
sudah dicampur sedikit rempah. 

seperti lawar -tinggal pilih dari 
babi atau ayam-, jukut atau sayuran 
hijau, sambal, tempe, tahu, telur, dan 
lainnya.

Ledok atau Bubur Campur
Penjual ledok kerap ditemui saat 
pagi, karena bubur campur ini kerap 
jadi menu sarapan. Disebut bubur 

Makanan ini biasa dimasak dengan 
bumbu lengkap -sebutan bumbu 
yang diramu dari bawang merah, 
bawang putih, cabai, kunyit, 
lengkuas, serai, merica, ketumbar, 
gula merah, garam, terasi, daun 
jeruk, dan lainnya- sehingga rasanya 
selain pedas juga kaya aroma 
rempah.

Ada dua pilihan jika Anda ingin 
menyantap hidangan lokal, pergi ke 
restoran terkenal atau cafe-cafe yang 
banyak dijumpai di spot-spot wisata, 
atau ke warung-warung sederhana 
milik penduduk. Restoran dan cafe 
seperti Atrolling Bistro, Penada 
Colada Lounge Bar, The Gallery, 
Mola-Mola Waroeng, Warung 
Pondok, Tarzan Marriot, Dapur 
Nusa, menyajikan menu lokal dan 
menu Eropa. Sekali makan, harganya 
bervariasi antara Rp.20.000 hingga 
Rp.200.000.

“Di Nusa Penida, bahan utama sate lilit adalah 
daging ikan -umumnya ikan tenggiri atau tuna- 

yang sudah dibuang kulitnya. Sate lilit kerap 
disajikan bersama ketupat dan sayur nangka.” 

Sedang warung-warung di Sekitar 
Pura Ped menyajikan penganan 
seperti  nasi campur, bakso, nasi 
goreng, penyetan, yang harganya 
relatif  murah. Misalnya sepiring 
nasi campur seharga Rp.15.000, 
penyetan ayam Rp.25.000, tipat 
seharga Rp.5000, sebungkus ikan 
pepes Rp.3000, jajanan pasar 
Rp.1000. Benar-benar harga rakyat. 

Berikut makanan lokal yang mudah 
kita temui saat jalan-jalan ke Nusa 
Penida :

Nasi Campur
Mudah menemukan menu satu ini. 
Hampir semua warung dan restoran 
menyediakan nasi campur. Disebut 
nasi campur karena dalam satu 
piring berisi nasi dan beragam lauk 

Pembeli tinggal memilih mau pedas 
atau tidak. Tipat banyak dijumpai di 
desa-desa di Bali, tak hanya di pulau 
ini saja.

Sate Lilit 
Sate lilit sebetulnya makanan khas 
Bali. Disebut sate lilit karena daging 
-dapat berupa daging ikan, ayam, 
babi, atau sapi- yang sudah dicacah, 
dicampur bumbu lengkap dan 
parutan kelapa, kemudian dililitkan 
ke tusukan bambu sebelum dibakar. 
Di Nusa Penida, bahan utama sate 
lilit adalah daging ikan -umumnya 
ikan tenggiri atau tuna- yang sudah 
dibuang kulitnya. Sate lilit kerap 
disajikan bersama ketupat dan sayur 
nangka. 
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(1) Nasi campur. (2) Sate lilit.

1

2
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daging dan remukan tulang ayam. 
Jukut banyak dijumpai di Bali dan 
tiga nusa. Ada jukut ares (sayuran 
yang terbuat dari jantung pisang), 
jukut undis (terbuat dari kacang 
hitam), juga jukut urap. Jukut biasa 
menjadi pelengkap nasi atau cacah.

Travel Travel

1

2

3

Sambal Matah 
Bahan baku sambal matah adalah 
bunga kecombrang yang dicampur 
irisan bawang merah, cabe rawit, 
jeruk limau, terasi dan garam lalu 
digoreng dengan minyak kelapa. 
Rasanya bikin ketagihan. Sambal 
matah jadi pelengkap makan nasi, 
jukut, dan sate lilit.

(1) Jukut Urap. (2) Sambal Matah. (3) Tipat Cantok. 
(4) (5) Motif  Kain Tenun Rangrang.
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“Jukut adalah sebutan 
makanan olahan dari 

tumbuhan, mirip oseng-
oseng, kadang dicampur 

remah daging dan 
remukan tulang ayam. 

Jukut banyak dijumpai di 
Bali dan tiga nusa.” 

Oleh-oleh yang lain adalah dolar nusa 
alias dodol rumput laut. Nusa Penida 
dikenal sebagai penghasil rumput 
laut terbesar di Bali. Namun selama 
ini hasil rumput laut kering sebesar 
500 ton setahun ini kerap dihargai 
murah. Itu sebabnya kemudian 
warga mulai mengolah rumput laut 
menjadi dodol. Dodol dibuat dari jus 
rumput laut yang dimasak dengan 
gula dan diberi perasa makanan, 
dan tanpa menggunakan pengawet 
kimia. Dodol dalam kemasan kecil 
dijual dengan harga Rp.10.000, 
sedang yang berukuran besar sekitar 
Rp.25.000.

Ingin mencari oleh-oleh bukan 
makanan? Beli saja kain tenung 
rangrang. Kain tenun ini dihasilkan 
oleh penenun tradisional di Banjar 
Karang, Desa Pejukutan. Jika 
penasaran, Anda dapat ikut tur 
mengunjungi desa tenun di Banjar 
Karang dan melihat langsung 
dari proses pewarnaan hingga 
penenunan yang dilakukan secara 
manual. Anda dapat membeli kain 
tenun langsung di sana. Namun jika 
tak memiliki banyak waktu luang, 
Anda dapat membeli kain tenun 

Ikan Pepes 
Pepes Be Awan merupakan salah satu 
kuliner khas yang cukup terkenal di 
Nusa Penida. Terbuat dari ikan laut 
yang dibumbui rempah dan bumbu 
lengkap beserta parutan kelapa- 
lalu dibungkus dengan daun pisang, 
dan dibakar. Bau rempah yang 
menyengat sungguh menggugah 
selera makan. 

Cacah
Cacah terbuat dari singkong atau ubi 
yang diparut lalu dikukus sampai 
matang. Kerap dijadikan pengganti 
nasi, cacah dapat disantap dengan 
jukut atau sayur. Jika ingin menemui 
cacah di Nusa Penida, masuklah 
pasar tradisional. Harganya cukup 
murah, sebungkus Rp.3000 saja.

Jukut atau Sayur
Jukut adalah sebutan makanan 
olahan dari tumbuhan, mirip oseng-
oseng, kadang dicampur remah 

Selain makanan yang bisa langsung 
kita santap, ada pula makanan yang 
dapat dibawa pulang, dijadikan oleh-
oleh jika berkunjung ke Nusa Penida. 
Di antaranya adalah:

Kacang mete. Karena tanahnya 
yang kering, jarang diguyur hujan, 
Nusa Penida menjadi lahan subur 
bertanam kacang mete. Kacang 
mete goreng lokal rasanya enak, 
sekilogram harganya sekitar 
Rp.150.000.

Makanan oleh-oleh yang lain adalah 
wak laba, sebutan bagi tape singkong 
ala Nusa. Ketika nelayan Nusa Penida 
tidak melaut, mereka akan membuat 
tape. Tapenya manis, kerap dijadikan 
campuran es campur. Sebagai oleh-
oleh, tape dikemas dalam kotak 
plastik dengan harga Rp,5000-an.

rangrang di toko-toko dekat pasar. 
Keistimewaan tenun rangrang 
adalah motifnya yang berbentuk 
geometri zigz-zag dan memadukan 
warna-warna cerah. Bagi warga 
Nusa Penida, kain tenun ini dianggap 
sakral dan hanya dikenakan saat 
ritual adat seperti upacara agama, 
upacara pernikahan, dan lainnya. 
Kini kain tenun rangrang banyak 
diaplikasikan untuk bahan tas dan 

pakaian modern. Harga selembar 
kain ukuran 200 cm x 60 cm paling 
murah Rp.350.000. Untuk kain 
yang menggunakan pewarna alami 
harganya lebih mahal.

4

5
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Ary Hana

BUDAYA

Bali kaya desa wisata. 
Setidaknya ada 143 

desa wisata pada 2019, 
yang menunjukkan 

majunya pengelolaan 
dan pengembangan 

pariwisata di Bali. Banyak 
faktor yang menunjang 

pariwisata di Bali, di 
antaranya alamnya yang 
indah, budayanya yang 

kaya dan unik, sikap 
masyarakatnya yang 

ramah dan terbuka, serta 
mudahnya akses menuju 

ke Bali. 

MENGENAL KEUNIKAN
DESA-DESA WISATA

DI BALI
“Penglipuran merupakan desa 

pertama yang ditetapkan sebagai 
desa wisata di Bali,”

menginap, serta bersih dan 
ramah lingkungan. Syarat-syarat 
ini jelas telah dipenuhi hampir 
semua desa di Bali. 

Berikut adalah beberapa 
kisah desa wisata di Bali bersama 
keunikan yang mereka miliki, 
baik dari sisi budaya, ekologi, 
kuliner, maupun kekayaan 
alamnya.

Desa Wisata Penglipuran
Penglipuran merupakan desa 
pertama yang ditetapkan sebagai 
desa wisata di Bali, pada 1995. Berada 
di Kecamatan Kubu, Kabupaten 
Bangli, Penglipuran dikenal sebagai 
desa paling bersih di Indonesia dan 
pernah mendapat penghargaan 
kalpataru pada 1995 karena berhasil 
melestarikan hutan bambu. 
Kemampuan penduduknya menjaga 
keseimbangan alam, menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, serta 
memiliki nilai budaya yang unik, 
membuat desa ini menarik bagi turis 
manca maupun lokal.

Pelindo III juga berpartisipasi 
aktif dalam mendukung desa 
wisata tersebut  melalui program 
bina lingkungan korporat berupa 
pembangunan balai patok dan 
pembangunan toilet umum senilai 450 
juta. Dana sosial tersebut disalurkan 

untuk meningkatkan kondisi sosial 
masyarakat yang menjadikan desanya 
menjadi salah satu objek wisata 
budaya yang masih menjaga tradisi 
adat istiadatnya dengan baik. 

Penerapan ekologi di bidang 
arsitektur misalnya dengan membuat 
bentuk rumah penduduk yang  hampir 
sama, dengan bahan inti bambu pada 
pintu gerbang, atap, dan dinding 
rumah. Begitu juga dengan pembagian 
tata ruang rumah yang sama, 
pengecatan yang menggunakan bahan 
dasar tanah liat, serta keguyupan 
warga desa menjaga kebersihan, 
sehingga desa menjadi hijau dan 
asri, membuat turis yang berkunjung 
betah tinggal di sini. Tepat benar 
dengan makna nama desa, penglipur, 
yang berarti tempat yang membawa 
ketenangan.  

Warga desa seluas 112 ha ini 
juga kuat memegang hukum adat. 226 
kepala keluarga di sini memanfaatkan 
hampir separo desa sebagai hutan 
bambu yang tak boleh sembarangan 
ditebang. Aturan unik lainnya di 
antaranya adalah larangan poligami, 
sanksi sosial yang unik bagi pencuri 
-hukuman memberikan sesajen lima 
ekor ayam dengan warna bulu  yang 
berbeda di 4 pura leluhur- membuat 
mereka jera sekaligus malu besar, 
sehingga membuat desa aman dan 
nyaman untuk ditinggali.

Desa Wisata Les
Les masuk Kecamatan Tejakula, 
Kabupaten Buleleng. Desa di pantai 
utara Pulau Bali ini termasuk yang 
belakangan mendapat predikat Desa 
Wisata. Tak banyak turis yang ke sini, 
vila hanya ada beberapa saja, begitu 
juga restoran dan warung makan. Jika 
Anda hendak mengejar ketenangan 
dalam balutan keindahan dan 
keaslian kehidupan penduduk lokal, 
Les lah tempatnya. 

Masyarakat Les umumnya 
bekerja sebagai nelayan dan petani. 

Fo
to

: w
w

w
.sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m
Desa Adat Penglipuran

Ada beberapa kriteria yang 
harus dipenuhi oleh sebuah desa 
wisata, di antaranya : memiliki obyek 
menarik seperti pemandangan alam, 
tempat eksotik, seni budaya yang 
unik dan langka, dan potensi kuliner 
luar biasa. Desa juga harus memiliki 
akses jalan dan transportasi yang 
mudah, jaringan telekomunikasi 
termasuk internet tersedia luas, 
masyarakatnya ramah dan mampu 
melayani turis, ada tempat untuk 
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Dalam sejarah, penduduk Les 
pertama adalah pindahan dari 
desa-desa nelayan sekitar yang 
kampungnya kerap dirambah bajak 
laut. Les sendiri berasal dari kata 
ngenes atau mekiles yang berarti 
berpindah tempat dan bersembunyi 
di tempat lain. Kenyataannya letak 
desa ini memang tersembunyi, di 
balik bukit-bukit pegunungan utara 
Bali namun dekat dengan pantai. 
Butuh sekitar 3 jam berkendara dari 
Denpasar untuk mencapai Les

Sebagai desa wisata Les 
memiliki banyak objek wisata alam 
seperti air terjun Yeh Mampeh 
-tertinggi di Bali- dan beberapa gua 
yang tersembunyi di perbukitan 
dalam kawasan Hutan Bangli. Les 
juga memiliki pesona yang jarang 
diketahui orang luar, kuliner. Desa ini 
memproduksi juruh lontar, seacam 
gula merah cair yang terbuat dari 
air nira, dengan rasa manis asam 
segar yang khas. Juruh lontar kerap 
dijual di dalam botol, dijadikan 
oleh-oleh khas. Ada lagi industri 
garam tradisional rakyat yang sudah 
diekspor ke Australia, juga arak Bali 
yang membuat ketagihan. Kuliner 
lain yang membuat lidah bergoyang 
adalah olahan hasil laut. Cobalah 
ke Warung Sukun, atau datang saat 

pura di sekitar yang magis. Turis 
juga mengejar kopi Munduk yang 
dikenal dengan fermentasinya. 
Cobalah membuat kopi hitam dan 
tambahkan sedikit gula, lalu diamkan 
1-2 malam, baru diminum. Rasanya 
menjadi manis mirip bir . Kini, sudah 
banyak penginapan di Munduk. 
Jalan raya pun diperlebar menjadi 
jalan provinsi. Restoran warung kopi 
belasan jumlahnya. Namun ada satu 
hal yang tak berubah di sini. Anda 

bebas menonton atau mengikuti 
ritual adat berbaur dengan penduduk 
lokal, entah itu ngaben, sendratari, 
dan lainnya tanpa dipungut biaya 
sepeser pun. Di Munduk, Anda hanya 
perlu membayar jika menginap, 
makan, dan mengunjungi air terjun. 
Sisanya, gratis. 

Desa Wisata Trunyan
Berasal dari kata taru menyan atau 
pohon yang harum baunya, Trunyan 
merupakan Desa Bali Aga, yaitu desa 
tertua yang masih mempertahankan 
sistem dan adat budaya sebelum 
masuknya Majapahit di Bali. Letak 
desa ini memang pelosok. Dari 
Kintamani Anda harus naik perahu 
mengarungi Danau Batur, menuju 
timur pantai. Sejak masa kolonial, 
desa di Kecamatan Kintamani, 
Kabupaten Bangli ini sudah menarik 
perhatian antropolog. Budayanya 
yang tua dan berbeda dengan 
budaya umum di Bali, di antaranya 
tak menganut kasta -karena 
masyarakatnya bukan penganut 

Hindu murni-, aturan tentang 
pernikahan dengan orang luar desa, 
dan terutama ritual mengubur orang 
mati.

Menurut tradisi Trunyan, 
ada tiga jenis kuburan yang 
diperuntukkan buat orang yang 
meninggal. Ada kuburan buat 
jenazah yang meninggal secara 
wajar, ada kuburan buat jenazah yang 
meninggal secara tidak wajar, dan 
kuburan buat anak-anak. Perlakuan 
pada kuburan jenis  pertama ini 
cukup unik, dan menarik minat 
banyak peneliti maupun turis. 
Jenazah yang mengenakan pakaian 
adat Bali ini cukup diletakkan di atas 
tanah, tubuhnya dinaungi bilah-
bilah bambu yang disebut ancak 
saji. Jenazah lalu dibiarkan hingga 
membusuk dan menjadi tulang 
belulang. Walau membusuk, tak ada 
bau yang tercium. Ini karena bau 
busuk sudah dinetralisir oleh aroma 
yang memancar dari pohon banyan 
-orang lokal menyebutnya taru 
menyan- di kompleks kuburan. 

(1) Persawahan di Dayang, Desa Adat Munduk.
(2) Kompleks Pura di Desa Adat Trunyan. (3) Air Terjun Yeh Mampeh di Desa 

Adat Les. (4) Ritual Odalan menuju Danau Tamblingan, Munduk.
(5) Pohon Taru Menyan di Trunyan.

Hawa sejuk pegunungan dan 
keindahan alam yang menjadi daya 
tarik turis berdatangan ke Munduk. 
Desa di ketinggian 700 meter ini 
adalah desa agraris. Mayoritas 
penduduk kecamatan Banjar, 
Kabupaten Buleleng ini bekerja 
sebagai petani atau pekebun. Sawah 
meluas di daerah Dayang, budaya 
menanam padi merah dan hitam 
masih terpelihara selama berabad-
abad. Kebun kopi juga menghampar 
bersaing dengan kebun cengkeh, 
coklat -sebelum terserang wabah lalat 
buah-, pala, dan tanaman lainnya. 
Tanah Munduk memang subur. 

Turis yang datang ke Munduk 
umumnya mencari tantangan 
alam dalam kesunyian. Mereka 
mengunjungi beberapa air terjun 
yang harus ditempuh antara 1-2 
jam menembus lereng dan tebing, 
atau trekking 3-4 jam untuk 
singgah ke Danau Tamblingan dan 
Beratan, mengabadikan di pura-

ada festival laut, maka Anda dapat 
menikmati hidangan berbahan gurita 
dan ikan segar seperti gurita bakar, 
sup kepala ikan, sate lilit berbahan 
tuna, lawar gurita, dan lainnya. 
Hidangan ini dimasak menggunakan 
kayu bakar dan tungku batu dengan 
aroma dan rasa khas, karena bumbu 
lengkap merasuk sempurna ke 
ikannya. 

Desa Wisata Munduk
Di akhir 1980-an kerap turis asing asal 
Eropa datang menjenguk Munduk, 
namun baru pada awal 1990-an 
pariwisata dikembangkan di sini 
dengan berdirinya Puri Lumbung, 
penginapan pertama di Munduk. 

“Turis yang 
datang ke Munduk 
umumnya mencari 

tantangan alam 
dalam kesunyian.”
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8

KALEIDOSKOP
PELINDO IIIESAI 

FOTO

5

Kerjasama Pelindo III dengan Perusahaan Pelayaran.

Ekspor Gerbong Kereta Melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

Kerjasama Pelindo III dengan INKA.

Milenial Pelindo III Peduli Lingkungan. 

Kunjungan Menhub dan Mendag di GSN.

Rapat Kerja

 Jalan Sehat HUT KBUMN di Sidoarjo

Pameran Binaan Pelindo III di INACRAFT.

Seremonial Topping Off Pelindo Place.

Pembagian Sembako Gratis Bulan Ramadan.

Pemberangkatan Peserta Mudik Gratis Lebaran di Pelabuhan Tanjung Perak

Seminar Program Magang BersertifikasiRapat Kerja

2019 
Workshop Migas Pelindo III dengan SKK Migas 

 Kerjasama Pelindo III dengan PGN.
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Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Peresmian Terminal Penumpang Panglima Utar Pelabuhan Kumai 

Kunjungan Presiden Jokowi di Pelabuhan Tenau Kupang

Deklarasi Pembangunan Zona IntegritasKegiatan Jalan Sehat di Kupang

Kegiatan Siswa Mengenal Nusantara di Kupang

Program Bantuan Air Bersih di Kupang

Upacara Hari Kemerdekaan di Kupang

Kerjasama Pelindo III dengan PLN.

 Penyandaran Kapal Pesiar di Terminal Gili Mas Kali Pertama

Kerjasama Pelindo III 
dengan Sucofindo

Kerjasama Pelindo III dengan Semen Indonesia.

Seremonial Transaksi Pembayaran 
PHC dengan LinkAja

Puncak Acara HUT Pelindo III Port Run

Kerjasama PT PEL dengan PT PGN LNG Indonesia
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“You stole my childhood!”, remaja 
berusia 17 tahun baru-baru saja 
menggemparkan dunia dengan pidato-
pidatonya yang dinilai sangat berani. 
Walaupun umurnya masih sangat muda, 
ia dinobatkan sebagai Time’s Person of The 
Year dan mengisi sampul depan majalah 
Times di tahun 2019. Ia juga dinominasikan 
sebagai pemenang hadiah Nobel di tahun 
yang sama.

Aktivisme Greta dimulai di bulan 
Agustus 2018 pada umur 15 ketika ia 
memimpin protes di depan parlemen 
Swedia yang diberi nama “School strike for 
the climate”. Aksinya berhasil mengundang 
aksi-aksi pelajar lainnya dalam isu yang 
sama di daerah-daerah lainnya. Greta 
berhasil memicu para pelajar dalam sebuah 
pergerakan yang dinamakan “Fridays 
for Future” dan berpidato pada forum 
dunia United Nations Climate Change 
Conference. Setelah kemunculannya di 
forum tersebut, pada tahun 2019 setidaknya 
ada dua demo multi-kota terkoordinasi 
yang melibatkan satu juta pelajar.

Jerome Foster II adalah seorang aktivis 
perubahan iklim Afrika-Amerika berusia 
17 tahun, pengembang realitas virtual & 
kecerdasan buatan & pemilik bisnis, dan 
siswa sekolah menengah pendaftaran 
ganda hukum lingkungan Harvard, dan 
mahasiswa dua pendaftaran ilmu iklim MIT.  
Jerome memimpin protes di depan Gedung 
Putih dan Capitol bersama Jane Fonda.  Dia 
mengkoordinasikan dan memimpin pawai 
iklim dari Gedung Putih ke Mahkamah 
Agung sebagai bagian dari Gerakan Climate 
Strikes dari Greta Thunberg.

Foster juga telah bekerja untuk memberi 
edukasi tentang masalah iklim dengan 
caranya sendiri. Yaitu melalui proses coding 
untuk pengalaman realitas virtual yang 
memungkinkan penonton bergerak melalui 
lautan plastik atau mengunjungi kilang 
minyak yang memompa karbon dioksida ke 
udara di sekitarnya. Menarik! 

Greta Thunberg Jerome Foster II

INFLUENCERS

Isu lingkungan seperti pembakaran hutan, banjir, kurangnya manajemen 
sampah, dan perubahan iklim kian menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir 
ini karena sejumlah fenomena nyata yang terjadi di berbagai belahan dunia. 
Berbagai tokoh masyarakat lokal hingga global muncul untuk mengadvokasikan 
pentingnya menjaga lingkungan dan merubah kebijakan yang memperburuk 
keadaan lingkungan. Berikut ini adalah tiga figur pemerhati lingkungan yang 
cukup fenomenal di kalangan para aktivis.

Para Aktivis dalam Darurat Isu Lingkungan Kisah Para 
Penderita Lawan 
Penyakit Kusta 

Seorang pengacara, dosen, dan juga 
aktivis lingkungan dari Gerakan Diet 
Kantong Plastik Indonesia, Tiza Mafira, 
Ocean Hero 2018 dari Indonesia, telah 
mengkampanyekan pengendalian dan 
penghapusan plastik sekali pakai sejak 2013. 
Dia mendorong pelarangan penggunaan 
kantung plastik sekali pakai di kawasan-
kawasan ritel. Organisasi yang dinaungi Tiza 
tersebut telah meluncurkan petisi pada tahun 
2015 untuk meminta pengecer tidak lagi 
memberikan kantung plastik secara gratis. 
Tahun berikutnya, uji coba nasional kantong 
plastik berbayar diperkenalkan. Setelah 
enam bulan, ada pengurangan penggunaan 
kantong plastik yang signifikan (55%). 

Meski uji coba ini dihentikan karena tidak 
tercapai kesepakatan di antara semua pihak, 
beberapa provinsi berinisiatif menyiapkan 
peraturan mereka sendiri dan dua kota di 
Indonesia telah melarang kantong plastik 
di toko ritel modern.Usahanya tak sia - sia, 
di tahun 2020 bulan Juni ini, Jakarta akan 
segera melarang penggunaan kantong 
plastik, mengikuti provinsi Bali. 

Tiza Mafira

Kusta adalah penyakit kulit yang dikenal dengan nama lain lepra. 
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium 
leprae yang dapat menginfeksi tubuh dalam jangka waktu hingga 
20 tahun. Sehingga penyakitnya seringkali tak disangka. Para 
penderita kusta seringkali mengalami diskriminasi oleh orang 
sekitarnya, maka dari itu mari kita edukasi diri dengan mengenal 
bagaimana para penderita kusta berjuang melawan penyakitnya.

Mengapa penderita kusta sering mendapat stigma negatif? Ternyata, 
sebelum sains menemukan bakteri penyebab kusta pada tahun 1873, 
penderita kusta seringkali dianggap sebagai orang yang terkena hukuman 
atau kutukan karena melakukan sesuatu yang tidak baik. Dampak 
stigma tersebut berlanjut hingga saat ini, sehingga penderita seringkali 
mengalami diskriminasi dan dikucilkan dari kehidupan sosial. Video 
ini mengupas penyebab kusta dan bagaimana ilmu kedokteran dapat 
menyembuhkan kusta.

Kusta Tidak Dapat Disembuhkan: 
Mitos atau Fakta?

VLOG

@INAHEALTH

Pada video ini, tim “Berkas Kompas” bertemu dengan M-S, seorang pemuda 
penderita kusta yang baru berumur 23 tahun. Karena penyakit kusta, M-S 
mengalami perubahan fisik yang mengikis habis rasa percaya dirinya. 
M-S terlambat mendeteksi penyakitnya karena pada awal pemeriksaan, 
dokter yang ia datangi salah mendiagnosis. Ternyata, salah diagnosis 
dalam penyakit kusta seringkali terjadi di dunia kedokteran.

Indonesia Negara Ketiga Terbesar
Jumlah Penderita Kusta

@KOMPASTV

Video ini menceritakan tentang sebuah dusun di Jember yang mempunyai 
banyak penderita kusta. Lebih dari 50 orang warga di dusun tersebut 
menderita penyakit kusta karena kurangnya kesadaran warga pada 
kebersihan lingkungan di sekitarnya. Kota Jember memang tercatat 
sebagai daerah dengan penderita kusta terbanyak yang mencapai hingga 
300 orang, yang bahkan sampai memakan korban jiwa.

Warga Satu Dusun Menderita Kusta @CNN Indonesia
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Arus Produksi Petikemas
Arus produksi petikemas Terminal 
Teluk Lamong (TTL) meningkat 12,2% 
pada tahun 2019, dibanding dengan 
pencapaian tahun 2018. Tahun 2019 
tercatat 715.047 TEUs petikemas 
dilayani di Teluk Lamong. Komposisi 
petikemas domestik masih lebih besar 
dibanding petikemas internasional. 
Untuk petikemas domestik, pada 
tahun 2019 meningkat 18 % dibanding 
tahun 2018. Peningkatan arus produksi 
domestik ini merata di tiap bulan 
sepanjang tahun 2019. Pengguna 
jasa domestik semakin menaruh 

kepercayaan distribusi petikemas 
melalui Teluk Lamong. Hal ini terlihat 
dengan bertambahnya jumlah 
komoditi domestik yang bertambah 
pada tiap bulan di sepanjang tahun 
2019.

Untuk petikemas internasional, 
tercatat kenaikan sebesar 6 % pada 
tahun 2019, dibanding tahun 2018. 
Kenaikan juga tampak terlihat 
merata di tiap bulan sepanjang 2019. 
Meskipun tidak sebesar domestik, 
pasar internasional masih tumbuh 
positif. Selain itu, fasilitas dan 

peralatan yang disiapkan oleh TTL 
diharapkan dapat memberikan 
kemudahan pengguna jasa dalam 
bertransaksi. “Sejak diresmikan 
Presiden Republik Indonesia, Joko 
Widodo, 2015 lalu, Teluk Lamong 
semakin diminati pengguna jasa,“ ujar 
Rumaji, Direktur Operasional dan 
Teknik TTL. Konsep green and smart port 
pertama di Indonesia ini menjadi daya 
tarik tersendiri bagi pengguna jasa.

Transaksi online 24 Jam 7 hari di TTL, 
memudahkan pengguna jasa untuk 
mengatur secara leluasa pengiriman 
maupun pengambilan petikemas. 
Peralatan yang menggunakan sistem 
otomasi dan ramah lingkungan, 
memberikan keuntungan bagi 
pengguna jasa bahwa proses 
operasional di lapangan relatif lebih 
mudah dan cepat. 

2019, TELUK LAMONG 
TUMBUH SIGNIFIKAN

Arus Produksi Curah Kering
Seperti halnya dengan petikemas, 
arus produksi curah kering di 
TTL menunjukkan angka positif  
yang signifikan. Pada tahun 2019 
pencapaian arus produksi curah 
kering sebesar 2,8 juta ton. Meningkat 
13,6 % dibanding pencapaian tahun 
2018. Kenaikan tersebut cukup merata 
di tiap bulannya sepanjang 2019. 
Paling menonjol ada di bulan Mei 2019 
terdapat 9 call kapal curah kering. Naik 
sebesar 125 % dibanding tahun 2018 
pada periode yang sama. 

Peralatan dan sistem operasional yang 
terintegrasi memiliki keunggulan 
yang menguntungkan pengguna 
jasa. Proses bongkar curah kering di 
TTL, terbilang cepat bila dibanding 
dengan pelabuhan konvensional. 
Grab Ship Unloader (GSU), crane 
yang ada di dermaga curah kering, 
terintegrasi secara langsung dengan 
conveyor belt yang menghubungkan 
ke silo dan flat storage. Selain itu, pasar 
curah kering sudah mulai mengubah 
perilaku operasi bongkar muatannya. 
Sebelumnya, bongkar curah kering di 
TTL, merupakan muatan sisa. Artinya, 
jika ada 60 ribu ton yang termuat, 
maka dibongkar dulu sebagian 
muatan di pelabuhan sebelumnya dan 
sisanya baru dibongkar di TTL. Saat 
ini, mekanismenya berubah. Seluruh 
muatan yang ada di kapal, dibongkar 
di TTL. Istilahnya single port. Tercatat 
sepanjang 2019, muatan terbanyak 
curah kering adalah brazilian soybean 
meal dengan jumlah 68.569 ton yang 
dibawa oleh kapal MV Medi Serapo 
bulan Juli lalu. Dan proses bongkar di 
TTL hanya memerlukan waktu 3,5 hari 
termasuk proses cleaning. 

Bangun Fasilitas ORU –
LNG Terminal

Saat ini, selain proyek Fly 
Over Teluk Lamong, yang akan 
menghubungkan Teluk Lamong 
dengan jalur tol Surabaya – Gresik 
TTL sedang menyiapkan fasilitas 
LNG Terminal. Proyek ini merupakan 
kerjasama antar BUMN, yaitu PT 
Pelindo III ( Persero ) dan Perusahaan 
Gas Negara Tbk dalam menyiapkan 
fasilitas HUB pasokan gas di Jawa 
Timur. Kebutuhan gas di Jawa Timur 
akan dapat disuplai dari area ORU 
(Onshore Regasification Units) Teluk 
Lamong nantinya. Pelindo III dan 
PGN membentuk anak usaha bersama 
melalui anak usaha PT PEL (Pelindo 
Energi Logistik) dan PT PGN LNG 
Indonesia (PLI). 

Kapasitas yang dimiliki fasilitas LNG 
terminal ini pada tahap awal sebesar 
40 MMSCFD (Million Standard Cubic 
Feet per Day). Pertengahan tahun 
2020, harapannya tahap awal sudah 
dapat beroperasi. Kapasitas akan 
ditingkatkan sesuai dengan tahapan 
pembangunan hingga 180 MMSCFD. 
Diharapkan kapasitas yang ada di 
Teluk Lamong, dapat mendukung 
pasokan gas di Jawa Timur untuk 
masa-masa mendatang.
(Oleh: Reka Yusmara)

“Sejak diresmikan 
Presiden Republik 

Indonesia, Joko 
Widodo, 2015 lalu, 

Teluk Lamong 
semakin diminati 

pengguna jasa”
- Rumaji, Direktur 

Operasional dan 
Teknik TTL

Petugas mengoperasikan Automatic Stacking Crane (ASC) dari control room di Terminal Teluk Lamong
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TIPS

1. Buatlah dokumen keuangan 
pribadi. Anda dapat membuat dokumen 
tersebut dengan software excel. Tidak 
hanya berlaku untuk pekerjaan, hal ini 
dapat dilakukan dalam ranah personal. 
Anda juga dapat memasukkan berbagai 
keinginan belanja Anda.

2. Buatlah poin-poin rencana untuk 
mencapai resolusi. Belilah sebuah 
jurnal, buat poin-poin langkah apa 
saja yang harus Anda lakukan, dan 
cobalah untuk menulis progress dari 
resolusi Anda pada setiap satu atau dua 
minggu sekali. Anda juga dapat menulis 
resolusi tersebut pada sebuah papan 
menggunakan post-it.

4. Percaya pada diri sendiri. Tidak 
perlu bergantung pada dukungan dari 
orang-orang di sekitar, Anda harus 
percaya bahwa resolusi Anda dapat 
memperbaiki banyak hal di hidup Anda. 
Yakinkan diri setiap semangat Anda 
mulai surut.

1. Kategorikan resolusi Anda dan 
fokus pada hal yang spesifik. Anda 
dapat membagi resolusi terhadap 
beberapa kategori. Misalnya keuangan, 
kesehatan, atau karir. Fokuslah pada 
satu hal dalam setiap kategori, misalnya 
berhenti merokok, menabung hingga 
mencapai jumlah tertentu, atau target 
untuk dipromosikan pada pekerjaan 
Anda.

3. Ceritakan pada sahabat dekat atau 
keluarga. Dengan menceritakannya 
pada orang-orang terdekat, Anda akan 
lebih enggan untuk berhenti. Orang-
orang yang mengetahui resolusi Anda 
pun dapat membantu untuk memeriksa 
kemajuan Anda.

5. Tidak apa-apa untuk rehat 
sejenak. Memang sudah menjadi 
fakta bahwa kebanyakan orang 
yang membuat resolusi tahun baru 
melakukan kesalahan pada dua bulan 
pertama. Tidak masalah jika Anda 
melakukan kesalahan atau ingin rehat 
sejenak dari target capaian, yang 
penting adalah bagaimana Anda dapat 
mengendalikannya.

2. Atur gaji dengan prinsip 50-20-
30.  Gunakan 50% gaji Anda untuk 
biaya hidup, 30% untuk hiburan atau 
pengembangan diri, dan 20% untuk 
ditabung.

Cara Rapi
Mengelola Keuangan

Tidak perlu kuliah finance 
untuk dapat mengelola 
keuangan. Mengelola 

keuangan dapat dimulai dari 
bagaimana kita mengatur 

gaji bulanan. Hal ini sangat 
penting karena tidak menutup 

kemungkinan kita harus 
mengeluarkan uang dengan 
jumlah besar karena terjadi 

musibah, atau bahkan 
kehilangan pekerjaan. Berikut 
hal-hal yang dapat dilakukan 
untuk memulai pengelolaan 

keuangan yang baik.

3. Jangan menunda untuk membayar 
tagihan. Menunda membayar tagihan 
adalah sebuah kebiasaan buruk yang 
dapat membuat situasi yang tidak 
diinginkan ketika tagihan tidak terbayar.

4. Cari program asuransi yang 
relevan. Kita tidak dapat menduga-
duga kapan kondisi kesehatan 
kita memburuk. Asuransi dapat 
membantu kita untuk mengurangi 
biaya pengobatan yang seringkali tidak 
sedikit.

5. Cobalah untuk melakukan 
investasi kecil-kecilan. Ada banyak 
alternatif  untuk memutar uang, 
misalnya reksadana, daily trading, atau 
bahkan menginvestasikan uang pada 
beberapa bisnis kecil yang menjanjikan.

Kiat untuk Tetap Berkomitmen 
pada Resolusi Tahun Baru

Tahun baru 2020 telah tiba! 
Setelah tahun baru, pastinya 
muncul berbagai diskusi 
tentang apa saja target 
atau capaian yang ingin 
dilakukan untuk hidup 
yang lebih baik. Namun, 
tidak sedikit orang yang 
melupakan resolusi tersebut 
hanya setelah satu atau dua 
bulan. Padahal, niat untuk 
melakukan pengembangan 
diri merupakan hal yang 
sangat penting. Bagaimana 
sih caranya agar tetap 
berkomitmen pada resolusi 
tahun baru?
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3. Selidiki kultur kerja yang sesuai. 
Setiap perusahaan mempunyai budaya 
kerja yang berbeda-beda. Jika Anda 
telah mengenali betul apa yang cocok 
untuk Anda, pilihlah budaya kerja yang 
sesuai. Korporat besar mempunyai 
budaya kerja yang lebih kaku dan rigid, 
walaupun begitu sistem perusahaannya 
lebih stabil. Startup atau perusahaan 
kecil mungkin mempunyai budaya kerja 
yang lebih kekeluargaan. Bekerja secara 
freelance juga patut dicoba jika Anda 
menyukai kebebasan.

1. Kenali kelebihan dan kekurangan 
Anda. Hal pertama yang harus 
Anda tahu adalah kelebihan dan 
kekurangan Anda, tidak hanya dari 
segi kemampuan namun juga watak 
dan sifat. Cobalah untuk mengenali 
diri lewat tes kepribadian yang ada di 
internet, sehingga Anda tahu dan dapat 
memposisikan diri dengan baik dalam 
sebuah bidang pekerjaan.

2. Urutkan poin-poin pengalaman 
dan tarik benang merahnya. Seperti 
menulis CV, urutkan poin-poin 
pengalaman kerja, magang, maupun 
voluntir yang Anda anggap menarik, 
terutama hal yang paling membuat 
Anda merasa bersemangat. Coba juga 
paparkan respon dari orang-orang 
terdekat Anda dari pekerjaan yang telah 
Anda lakukan. Dari situ, tarik benang 
merah untuk mengetahui dengan baik 
apa yang sebenarnya cocok untuk Anda 
lakukan.

4. Ikuti berbagai pelatihan untuk 
mempertajam kemampuan 
diri. Jangan merasa sayang untuk 
mendaftarkan diri di berbagai kelas 
atau pelatihan yang dapat menambah 
pengetahuan atau kemampuan Anda. 
Eksplorasi tetap menjadi hal yang sangat 
penting terutama bagi Anda yang masih 
muda. Dengan mengikuti pelatihan dan 
mencoba hal-hal lain, Anda juga dapat 
lebih mengenal kemampuan diri Anda.

Strategis 
Rencanakan
Karir 
Impian

Perencanaan karir 
merupakan sesuatu yang 
sangat penting. Di dunia 
global dengan persaingan 
yang semakin ketat, kita 
harus semakin strategis 
dalam menentukan impian 
dalam dunia kerja. Dalam 
sebuah perusahaan, 
ada beberapa manajer 
yang dengan senang hati 
membantu memikirkan 
kemajuan karier karyawan, 
namun banyak juga 
yang tidak. Karena itu, 
perencanaan karir harus 
Anda lakukan secara 
mandiri. Di bawah ini 
adalah beberapa strategi 
untuk merencanakan karir 
Anda.

Prinka

GEAR

Beberapa dari Anda pasti pernah 
mendengar istilah Augmented Reality 
(AR) dan Virtual Reality (VR). Namun, 
apakah Anda pernah mendengar 
tentang Mixed Reality (MR)? Teknologi 
baru ini mungkin akan mengubah 
bagaimana cara manusia bekerja. 
Sebelum mempelajari apa itu MR, mari 
kita review sedikit tentang AR dan VR! 

Augmented Reality (AR)
Augmented reality (AR) adalah teknologi 
yang dapat mencampurkan data digital 
dengan dunia nyata. AR mulai sering 
digunakan di berbagai teknologi karena 
adanya pengembangan pada alat-alat 
portabel seperti smartphone. Sekarang, 
banyak aplikasi yang menggunakan 
teknologi AR, termasuk game Pokemon 
Go  yang sempat meledak beberapa 
waktu lalu.

Virtual Reality (VR) 
Virtual reality (VR) membawa pengguna 
pada dunia yang benar-benar berbeda. 
Mereka membuat visual 360 derajat 
dan audio binaural untuk membuat 
dunia virtual tersebut terasa nyata. 
Virtual reality yang lebih canggih 
dapat pula melengkapi teknologinya 
dengan motion capture untuk melacak 
pergerakan. Virtual reality banyak 
digunakan pada industri real-estate 
untuk memberi bayangan properti 
kepada para pembeli.

Mixed Reality (MR)
Seperti AR, mixed reality (MR) juga 
dapat memunculkan obyek virtual 
di dunia nyata. Namun, dengan 
MR, pengguna dapat berinteraksi 
dengan obyek digital tersebut untuk 
menambahkan pengalaman mereka 
pada realitas atau bahkan meningkatkan 
efisiensi pada pekerjaan mereka. 
Seperti AR dan VR, MR juga dapat 
digunakan untuk bermain video game. 
Namun, fungsi utama MR adalah untuk 
memasukkan representasi digital dari 
data faktual pada dunia nyata.

Lebih canggih dari AR, MR dapat 
membuat objek virtual tersebut untuk 
berinteraksi dengan kita. Dengan 
menggunakan aplikasi MR bersamaan, 
kita dapat melihat hal yang sama 
secara real time, dan membuat sebuah 
lingkungan holografis komunal yang 
memungkinkan kita untuk bekerja 
bersama secara virtual.

Dengan HoloLens 2, Microsoft sedang 
mengembangkan sebuah teknologi 
rapat virtual. HoloLens 2 adalah sebuah 
kacamata MR yang didesain khusus 
untuk menciptakan lingkungan kerja 
yang lebih efektif, termasuk rapat 
virtual. Selain kemampuan proyeksi 
visual yang imersif, Hololens 2 didesain 
secara ergonomis tanpa kabel untuk 
digunakan sehari-hari, juga teknologi 
MR yang memungkinkan pengguna 
untuk berinteraksi secara instingtual 
dengan objek hologram, seperti 
berinteraksi dengan benda nyata. 
Dengan HoloLens 2, desainer produk, 
seniman, mekanik, bahkan dokter bedah 
dapat melakukan pekerjaannya dengan 
sangat efektif.

Mengenal Mixed Reality, 
Rapat Virtual Ciptaan 
Microsoft

“Bayangkan mengubah 
sebuah ruangan menjadi 
ruang kerja tanpa batas, 

dimana Anda dapat 
melakukan teleport kemana 

saja dan berkolaborasi 
untuk membangun suatu 

ide dengan orang lain 
dengan mudah. ANda 

dapat mengubah personal 
computing kepada 

collaborative computing 
dimana alat digital 

berperan sebagai lensa 
pada kehidupan kita” 

-- Alex Kipman, HoloLens 2 
project lead.
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Aplikasi 
Smartphone 
Canggih 
untuk 
Industri 
Akuakultur

Berbagai usaha rintisan atau 
startup dengan teknologi 
kecerdasan buatan kian 
banyak bermunculan. Hal 
ini dikarenakan Indonesia 
mempunyai potensi budidaya 
perikanan yang besar karena 
bentuk negara kepulauan 
yang memungkinkan industri 
akuakultur untuk terus maju. 

Berkembangnya usaha di bidang ini 
merupakan sebuah dukungan yang 
luar biasa bagi para pembudidaya 
maupun nelayan. Transformasi industri 
akuakultur ini dapat memanfaatkan 
sumber daya alam secara lebih efisien 
dan mendorong produktivitas dengan 
baik. 

Tiga usaha rintisan lokal, eFishery, 
Nanobubble, dan Jala muncul sebagai 
usaha rintisan yang memperkenalkan 
teknologi terbaru seperti nanoteknologi 
dan Internet of  Things di Indonesia 
dan membantu sekian banyak para 
nelayan dan petambak dengan teknologi 
canggih mereka. Dengan alat yang 
dikembangkan mereka, hasil ikan dan 
tambak menjadi lebih sehat dan kaya. 
Seperti apa cara mereka bekerja? 

1. eFishery: www.efishery.com
Sejak dibentuk di tahun 2013, eFishery 
adalah perusahaan intelejensi digital 
pertama di Indonesia. Perusahaan 
eFishery terkenal dengan inovasi berupa 
smart feeder alias pemberi pakan 
otomatis yang dapat mencatat data 
pemberian pakan berikut pertumbuhan 
ikan yang dapat dikontrol melalui 
smartphone. Pengguna dapat dengan 
mudah mengatur jadwal pemberian 
pakan dengan dosis yang sesuai 
dengan kebutuhan. Selain smart 
feeder untuk ikan, kini eFishery juga 
mengembangkan smart feeder untuk 
udang. Alat smart feeder tersebut 
didesain khusus untuk daerah luar 
ruangan, dekat dengan air, dan tahan 
dengan berbagai kondisi cuaca. Pelontar 
dari smart feeder dapat mencapai jarak 
hingga 10 meter sehingga tetap cocok 
untuk dipakai pada kolam besar, dan 
hanya mengkonsumsi sedikit listrik. 
Alat ini adalah 100% karya anak bangsa, 
dibuat sendiri oleh tenaga asli Indonesia 
di workshop eFishery yang berlokasi di 
Bandung.

Mereka mengklaim bahwa jumlah 
pertumbuhan pengguna feeder eFishery 
meningkat sebanyak 20x lipat dalam 
dua tahun terakhir, dan telah digunakan 
di lebih dari 98 kabupaten/kota pada 19 
provinsi. Hingga saat ini eFishery sudah 

tersebar di ratusan titik di Indonesia, 
dari Sumatera Utara hingga Nusa 
Tenggara Barat, dan Kepulauan Maluku.

2. Nanobubble: www.nanobubble.id
Nanobubble ID adalah perusahaan 
teknologi perikanan pertama yang 
memproduksi mesin generator 
nanobubble di Indonesia. Mereka 
menawarkan solusi smart nanobubble 
generator yang secara otomatis 
menyuplai oksigen berkualitas ke 
dalam tambak, dan dapat dikontrol 
menggunakan aplikasi smartphone.

Teknologi nanobubble dapat menyuplai 
partikel berukuran nanometer (70-200 
nm), Nanobubble mampu meningkatkan 
kandungan oksigen terlarut hingga 2 
kali lipat serta menahan pertumbuhan 
bakteri atau virus yang dapat 
menimbulkan penyakit pada ikan/
udang. Pada tahap uji coba di tambak 
udang di Situbondo, Jawa Timur, 
mereka mendapatkan hasil bahwa 
produktivitas udang meningkat hingga 
300% dibandingkan tambak biasa, 
mempercepat masa panen hingga 20% 
lebih cepat, dan meningkatkan kualitas 
hasil panen.

1 2
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Namun kenyataannya, hal tersebut 
jauh lebih dekat dari yang Anda 
kira. Beberapa perusahaan sedang 
mengembangkan bagaimana video call 
atau video conferencing dapat menjadi 
lebih canggih. Salah satu alat kunci 
masa depan video conferencing adalah 
kacamata pintar yang memungkinkan 
kita untuk berinteraksi dengan 3D 
avatar dan berkolaborasi di ruang 
virtual. Di artikel sebelumnya, kita 
telah membahas tentang bagaimana 
rapat virtual dijalankan, di artikel kali 
ini kita akan mempelajari bagaimana 
hal tersebut dapat terjadi melalui 
serangkaian teknologi hardware yang 
dikembangkan. Qualcomm, perusahaan 
yang menjadi pionir chip headset 
hologram yang juga dipakai oleh 
Hololens 2, Oculus, dan kacamata pintar 
lainnya kini sedangmengembangkan 
sebuah kacamata pintar yang tidak 
kalah canggihnya.

Snapdragon XR2 chip yang didesain 
untuk jaringan 5G keluaran Qualcomm 
dapat menjadi prosesor yang 

mendorong masa depan headset 
hologram di tahun-tahun berikutnya. 
Qualcomm sedang menyiapkan desain 
referensi berbasis VR dengan XR2 awal 
tahun depan, bekerja sama dengan 
Niantic Labs untuk mengembangkan 
desain referensi untuk kacamata pintar.

5G dan Face Tracking
Chip XR2 baru Qualcomm terdengar 
luar biasa. Grafik dapat menjadi dua 
kali lebih baik dari apa yang ada di 
kacamata pintar saat ini, memakai 
resolusi layar yang jauh lebih tinggi 
sehingga dapat memproyeksikan visual 
yang lebih tajam. Melampaui tampilan 
tingkat retina, resolusi 3K per mata akan 
menjadi lompatan besar atas teknologi 
VR saat ini. Qualcomm mengatakan 
video 8K dapat diputar pada prosesor ini 
pada 60fps, atau 4K pada 120fps.

5G juga dapat diterapkan pada kacamata 
pintar menggunakan chip ini. 5G 
menjadi penting karena internet dengan 
kecepatan tinggi akan membuat grafis 
terender dengan sempurna melalui 
proses data di cloud, meminimalisir 
proses delay dengan transfer data grafis 
tingkat tinggi agar siap untuk digunakan 

dalam video conferencing berbasis 
mixed reality yang menampilkan 
hologram 3D para pengguna. 

Hal paling canggih dari chipset baru 
ini adalah tujuh kamera yang dipasang 
pada kacamata pintar ini. Kamera 
benar-benar penting pada kacamata 
VR/AR, karena hal tersebut dibutuhkan 
untuk melacak gerakan seperti gestur 
tangan dan mata. Chip Qualcomm 
dapat melacak lebih dari wajah, ia juga 
melacak gerakan wajah seperti gerakan 
bibir dan ekspresi mikro. Hal ini sangat 
penting untuk membuat hologram 3 
dimensi dalam video conference seperti 
yang diimpikan banyak orang.

Dengan konferensi video tradisional, 
peserta hanya melihat ke kamera dan ke 
layar mereka untuk melihat satu sama 
lain. Hal ini membuat kontak mata tidak 
terjadi dan kemudian menimbulkan 
perasaan bahwa antara individu masih 
terpisah. Dengan teknologi seperti 
ini, antar pengguna dapat merasakan 
presensi atas satu sama lain. Sebagai 
teknologi yang terus berkembang, rapat 
virtual akan dengan cepat menjadi 
umum pada kehidupan masyarakat.

Kacamata Pintar untuk 
Masa Depan Video Conference

Banyak film menggunakan 
visualisasi tentang 
teknologi canggih 
seperti hologram yang 
memungkinkan kita 
untuk berinteraksi dalam 
wujud penuh badan secara 
jarak jauh. Mungkin kita 
masih merasa bahwa hal 
tersebut masih jauh untuk 
digunakan secara populer, 
dan berada di masa depan 
yang sangat jauh.
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begitu pada akhirnya perdagangan antara 
Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak 
terjadi yang menyebabkan kebangkrutan 
dua perusahaan. 

3. South Sea Company - US$4.3T pada 
tahun 1720. South Sea Company adalah 
perusahaan saham gabungan Inggris 
yang didirikan pada tahun 1711, dibuat 
sebagai kemitraan publik-swasta untuk 
mengkonsolidasikan dan mengurangi 
biaya hutang nasional. Mereka dibuat 
untuk menghasilkan pendapatan untuk 
tujuan ini, karena itu mereka diberikan 
akses untuk memonopoli perdagangan 
dengan Amerika Selatan dan pulau-pulau 
di perairan sekitar. 

4. Saudi Aramco - US$4.1T pada 
tahun 2010. Saudi Aramco adalah 
perusahaan minyak dan gas dari Arab 
Saudi. Bloomberg News menobatkannya 
menjadi perusahaan dengan untung 
terbesar di dunia saat ini, yang memiliki 
nilai keuntungan hingga dua kali lipat 
perusahaan Apple. Saudi Aramco 
mempunyai reservoir minyak kedua 
terbesar di dunia dengan besar melampaui 
270 miliar barel. Saudi Aramco 
mempunyai valuasi sebesar US$4.1T yang 
dihitung oleh profesor Sheridan Titman 
dari University of  Texas pada tahun 2010.

TOP LIST
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Perusahaan 
dengan 

Nilai Valuasi 
Tertinggi 
di Dunia 

Sepanjang 
Sejarah

Di tengah maraknya tren 
startup saat ini, Anda pasti 
sering mendengar valuasi 

unicorn dan decacorn lokal 
yang mencapai jutaan US 

dollar. Startup-startup ini 
telah berhasil mendominasi 
kehidupan kita dari wilayah 

transportasi hingga jual-
beli online. Walaupun 

begitu, startup ini belum 
terbukti dapat menghasilkan 

kentungan. Lalu, apakah 
yang menjadi acuan valuasi? 

 
Berikut beberapa 

perusahaan dengan nilai 
valuasi tertinggi di dunia 

sepanjang sejarah menurut 
Coldfusion di tahun 2018.

2

1 3 1

2 4

3

Kecanggihan teknologi 
membuat kemudahan hidup 
di berbagai sektor. Semua 
orang dapat dengan mudah 
tersambung dengan orang 
lain di berbagai penjuru 
dunia. Walaupun hidup 
kian mudah, ternyata 
manusia tidak terbebas 
dari stress. Teknologi 
informasi ternyata banyak 
memicu stress dan penyakit 
depresi pada banyak orang 
akibat banjir informasi. 
Berikut ini adalah beberapa 
aktivitas yang dapat dicoba 
untuk rehat sejenak dan 
menghilangkan stress.

Aktivitas 
Penghilang 
Stres
Prinka

Fo
to

: w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Fo
to

: w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

1. Verenigde Oostindische 
Compagnie, VOC - US$7.9T pada 
tahun 1637. Siapa orang Indonesia yang 
tidak mengenal VOC? Nama perusahaan 
yang selalu ada di sejarah penjajahan 
Indonesia selama 300 tahun. VOC 
ternyata masih merupakan perusahaan 
dengan valuasi terbesar sepanjang 
sejarah dunia, yang valuasinya melebihi 
gabungan dari 20 perusahaan terbesar 
di dunia saat ini (microsoft, apple, 
walmart, dll). VOC beroperasi selama 200 
tahun dan tercatat memiliki lebih dari 
70,000 karyawan. VOC adalah persatuan 
perusahaan dagang Belanda yang 
dibentuk pemerintahan belanda untuk 
memonopoli perdagangan di Asia. 

2. The Mississippi Company - US$6.5T 
pada tahun 1720. The Mississippi 
Company adalah perusahaan yang 
mengalami pertumbuhan dan penurunan 
yang cepat di Perancis abad ke-18. adalah 
sebuah perusahaan yang memegang 
monopoli bisnis di koloni Prancis di 
Amerika Utara dan Hindia Barat. The 
Mississippi Company dan South Sea 
Company pada saat itu menjanjikan 
bahwa mereka dapat memenuhi harapan 
para spekulan sehingga pada waktu 
sinkat, saham perusahaan tersebut naik 
hingga delapan kali lipat. Walaupun 

1. Mematikan Smartphone dan 
Berlibur ke Alam
Matikan smartphone Anda sejenak dan 
cobalah untuk berjalan-jalan ke alam 
luar. Tidak perlu jauh-jauh, Anda bisa 
menjelajahi hutan kota sejenak, menikmati 
hijaunya pepohonan, dan menghirup 
udara segar. Pada intinya, cobalah untuk 
memberi waktu untuk diri sendiri tanpa 
diganggu oleh komunikasi digital.

3. Berolahraga Kardio
Berolahraga kardio seperti lari, sepeda, 
dan renang terbukti menurunkan kadar 
stress. Ketika berolahraga, tubuh akan 
mengeluarkan endorfin yang mampu 
menetralisir stres di dalam kepala Anda. 
Sisihkan waktu setidaknya 12 menit setiap 
pagi untuk melakukan olahraga kardio 
ringan seperti jogging pagi.

2. Memasak Makanan Sehat
Bagi sebagian orang, memasak merupakan 
aktivitas yang sangat spiritual, apalagi jika 
makanan yang dimasak adalah makanan 
sehat. Ketidaksetimbangan gizi pada tubuh 
juga dapat menyebabkan stres, sehingga 
manusia butuh asupan makanan sehat. 
Kandungan energi dan vitamin dapat 
menurunkan kadar stress secara perlahan. 
Selain itu kegiatan memasak dapat juga 
menjadi kegiatan menyenangkan yang 
dapat Anda lakukan pada waktu kosong.

4. Relaksasi dan Pijat Tubuh
Pergilah ke terapi pijat untuk merelaksasi 
tubuh Anda dan menghilangkan rasa lelah 
dari pekerjaan Anda. Pijat dan tekanan 
pada tubuh dapat membuat otak saraf  
Anda lebih tenang. Belum lagi, wangi dari 
minyak pijatan mempunyai efek tersendiri 
pada relaksasi otak. Luangkan waktu dari 
30 menit hingga 1 jam untuk pergi ke terapi 
pijat.
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Sedang bete, mengantuk? Dikopiin aja! 
Maksudnya, di saat mood memburuk, uring-
uringan, atau kantuk datang, minum kopi 
akan menjadi obat mujarab. Itu karena di 
dalam kopi ada kafein, senyawa yang mampu 
merangsang kerja saraf di otak sehingga 
tubuh menjadi lebih bertenaga, kantuk 
hilang, dan bersemangat. Selain 
kopi, teh dan coklat juga kaya 
kafein.

Kafein, 
Penyelamat
Saat Hilang 
Semangat

Bagaimana kafein bekerja? 
Setelah dikonsumsi, kafein akan 
diserap oleh darah dan diedarkan ke 
seluruh tubuh, termasuk ke otak. Di 
otak, kafein akan menghambat kerja 
neurotransmitter inhibitor adenosin 
-yang berfungsi membuat tubuh 
lebih santai-, sehingga kerja sel-sel 
tubuh menjadi lebih aktif, produksi 
adrenalin meningkat, tubuh pun 
siaga seolah mau perang.

1. Meningkatkan energi dan membuat 
lebih pintar. Kafein membuat 
tubuh tidak cepat lelah dan lebih 
bertenaga. Kafein meningkatkan 
kinerja otak yang berkaitan dengan 
memori, mood, tingkat energi, 
kewaspadaan, kecepatan reaksi, 
dan fungsi mental secara umum. 

2. Menurunkan berat badan. Kafein 
bersifat  dapat menekan nafsu 
makan dan menstimulasi terjadinya 
thermogenesis. Thermogenesis 
adalah suatu mekanisme tubuh 
yang bekerja dengan cara mengubah 
makanan menjadi panas dan energi. 
Kafein membantu membakar lemak, 
mempercepat metabolisme tubuh 
antara 3-11%.

3. Meningkatkan kinerja fisik 
secara drastis, karena kafein 
meningkatkan produksi adrenalin 

dan melepaskan asam lemak di 
jaringan lemak. Itu sebabnya 
olahragawan yang membutuhkan 
ketahanan fisik seperti pelari jarak 
jauh, pendaki gunung, kerap makan 
coklat untuk menambah energi. 

4. Mencegah penurunan fungsi otak. 
Mengkonsumsi kafein secara teratur 
dapat menurunkan risiko terkena 
penyakit Alzheimer, Parkinson, 
demensia alias pikun, serta 
memperlambat proses penurunan 
fungsi otak karena proses menua.

5. Memperbaiki mood, membantu 
melawan depresi, dan membuat 
lebih berbahagia. Bahkan, orang 
yang teratur mengkonsumsi kafein  
-namun tidak berlebihan- akan 
lebih panjang umur.

6. Efek kafein bagi kesehatan. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa 
mengkonsumsi kafein dapat 
mengurangi risiko terkena diabetes 
tipe 2, mengurangi risiko sakit hati 
seperti hepatitis dan sirosis hati, serta 
lebih kecil kemungkinannya terkena 
kanker hati dan usus besar. Hal ini 
karena kafein bersifat diuretik dan 
merangsang buang air besar.

Beberapa penelitian bahkan 
menunjukkan mereka yang 
mengkonsumsi kafein secara teratur 
kurang berisiko terkena stroke atau 
penyakit jantung. Memang kafein  
dapat meningkatkan tekanan darah, 
namun hanya kecil, dan jika minum 

secara teratur justru tak berefek pada 
tekanan darah. 

Namun perlu diingat bahwa efek 
kafein terhadap setiap orang 
berbeda-beda, tergantung kepekaan 
tubuh masing-masing. Pada sebagian 
orang, kafein dapat menyebabkan 
insomnia, gelisah, tremor pada 
otot, peningkatan detak jantung, 
rasa tidak enak pada perut karena 
meningkatnya asam lambung, 
sakit kepala, memberikan efek 
diuretik sehingga bisa menyebabkan 
dehidrasi. Karena itu penderita maag, 
hipertensi tidak disarankan minum 
kopi, teh, atau coklat. Secara umum 
minum 4-6 cangkir kopi sehari masih 
tergolong normal.

Susana Emyliasari

Mengkonsumsi kafein yang 
berlebihan, lebih 200 mg sehari akan 
berakibat:
1. Keguguran pada ibu hamil, 

pertumbuhan janin terhambat, 
juga timbulnya gangguan jantung 
pada janin. Sedang pada ibu yang 
menyusui, minum kopi berlebihan 
membuat bayi merasa gelisah dan 
sulit tidur.

2. Mengurangi tingkat kesuburan 
wanita karena kafein dapat 
mengurangi aktivitas otot pada tuba 
falopi yang bertugas membawa sel 
telur dari ovarium ke rahim.

Enak dan Sehat:
Nutrisi Anti Depresi

Banyak orang menghilangkan 
stres dengan cara ngemil, 
tak heran kita sering melihat 
orang yang membeli banyak 
snack untuk menemaninya 
kerja di meja kantor. Namun, 
tak semua makanan dapat 
membuat Anda sehat, efek 
ngemil juga dapat membuat 
berat badan Anda naik. Bisa 
saja ngemil menimbulkan 
sensasi yang membuat 
Anda ketagihan dan ingin 
memakan dengan kadar 
gula dan kalori tinggi. Ambil 
alih kebiasaan ngemil Anda 
dengan mempelajari nutrisi 
anti depresi yang dapat 
menghilangkan stres!

Prinka

hati yang sedang buruk, karena terdapat 
magnesium di dalamnya. Vitamin E 
yang kaya antioksidan bisa membantu 
melepaskan radikal bebas dan mengindari 
Anda dari serangan jantung. Anda cukup 
mengkonsumsinya dengan takaran satu 
genggaman tangan setiap hari, karena 
kacang almond mempunyai kandungan 
lemak yang tinggi kalori.

Anda memilih coklat hitam dengan kadar 
minimal 50%. Anda dapat melelehkan coklat 
hitam untuk dimakan bersama buah-buahan 
atau membuat minuman cokelat hangat.

1. Kacang Almond
Untuk Anda yang menyukai tekstur 
keras dan renyah saat dimakan, kacang 
almond dapat menjadi alternatif yang 
baik. Di dalam kacang almond, terdapat 
vitamin B2, vitamin E, magnesium, 
dan zync. Vitamin B dapat membantu 
menenangkan dan mengendalikan suasana 

2. Oatmeal
Makanan ini dapat menggantikan sarapan 
Anda karena mengandung serat yang tinggi 
dan dicerna dengan lambat di perut, sehingga 
Anda tidak akan mudah lapar. Makanan ini 
rendah gula sehingga cocok untuk penderita 
diabetes. Kehangatan dari oatmeal akan 
meningkatkan hormon serotonin dalam 
sistem tubuh Anda dan membuat Anda lebih 
tenang. Anda dapat mencampur oatmeal 
dengan pisang, kayu manis, atau madu untuk 
rasa yang lebih enak.

3. Coklat Hitam
Secara populer, cokelat memang sudah 
menjadi simbol penghilang stress. 
Dalam coklat hitam terdapat kandungan 
theobromine dan phenylethyamine yang 
dapat mengendalikan hormon stress. 
Walaupun begitu, kadar gula pada coklat 
dapat menyebabkan kegemukan jika 
dimakan terlalu banyak, sehingga pastikan 

4. Teh Hijau
Teh yang populer di asia timur seperti wilayah 
China dan Jepang ini banyak disajikan di 
restoran-restoran lokal, namun Anda juga 
dapat memulai untuk mengkonsumsinya 
setiap hari. Kandungan L-theanine-asam 
amino dalam teh ini dapat membuat pikiran 
menjadi lebih jernih. Kafein yang ada pada 
teh ini juga dapat menambah konsentrasi dan 
fokus. Karena itu, rehat sebentar di tengah 
pekerjaan kantor untuk meminum teh hijau 
mungkin dapat mempunyai efek yang baik 
pada produktivitas Anda.
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Perundungan atau biasa 
dikenal sebagai bullying 
kerap menimpa anak-
anak, baik di sekolah 
maupun lingkungan 

pergaulan. Banyak anak 
korban bullying yang 

akhirnya memilih bunuh 
diri, sehingga fenomena 

ini menjadi masalah 
mental di banyak negara.

Lifestyle Lifestyle

Menghemat Air 
Selamatkan Bumi

Berikut beberapa hal yang dapat 
kita lakukan untuk menghemat air, 
sekaligus menyelamatkan bumi:

1. Pasang meteran air jika belum ada 
di rumah Anda. Tujuannya agar 
tahu jelas berapa penggunaan 
air dalam sehari, seminggu, atau 
sebulan. Jika menggunakan air 
dari PAM, periksa tagihan air 
(PAM) bulan terakhir sebagai 
dasar menghemat pemakaian air 
di bulan berikutnya. 

2. Periksa meteran air dengan 
seksama. Jika meteran masih 
berputar walau kran sudah 
dimatikan, berarti ada pipa yang 
bocor. Segera periksa dan perbaiki 
pipa yang bocor tadi. Begitu juga 
jika ada keran yang rusak, segera 
ganti dengan keran baru.

3. Pasang pancuran mandi dan toilet 
yang hemat air di kamar mandi. 
Jangan mandi terlalu lama. 

4. Matikan keran jika tidak sedang 
menggunakannya, misalnya ketika 
sedang menyikat gigi, mencuci 
muka, bercukur, atau menyabun 
tangan saat cuci tangan.

5. Pasang mesin cuci yang hemat 
air dan hemat energi. Nyalakan 
mesin cuci jika sudah penuh terisi 
pakaian kotor. Jangan terlalu 
sering mencuci pakaian, terutama 
pakaian seperti baju hangat, celana 
jeans, handuk, jaket, selimut, 
taplak, seprei. 

6. Jika mencuci menggunakan 
tangan, gunakan ember sebagai 
wadah untuk merendam dan 
membilas, jangan gunakan air 
yang mengalir atau pancuran.

7. Pasang mesin cuci piring yang 
hemat air. Nyalakan mesin jika 
sudah penuh dengan piring, 
cangkir, dan perkakas makanan 
kotor.

8. Jika mencuci piring menggunakan 
tangan, wadahi air untuk membilas 
di dalam ember, jangan gunakan 
air mengalir atau pancuran.

9. Gunakan air dalam wadah untuk 
mencuci sayur dan buah, jangan 
menggunakan air pancuran. Air 
bekas cucian dapat digunakan 
untuk menyiram halaman.

10. Untuk mencairkan makanan beku, 

defrost saja kulkas Anda. Tak perlu 
merendam dengan air hangat.

11. Jika Anda selalu butuh air dingin 
untuk minum, maka masukkan 
air ke dalam botol kaca, simpan di 
kulkas.

12. Jika menggunakan penjernih air 
untuk minum, gunakan penjernih 
yang menggunakan teknologi 
ramah lingkungan seperti UV+UF.

13. Jika memiliki tandon air, isi 
tandon saat benar-benar kosong 
dan jangan biarkan air berlebihan 
di tandon.

14. siram tanaman di pagi atau 
sore hari agar air tak mudah 
menguap. Jangan menyiram 
tanaman di musim hujan. Siram 
dengan dalam namun jangan 
sering. Jika menggunakan pipa, 
gunakan semprotan (spray gun) 
agar dapat menyiram di wilayah 
yang luas dengan sedikit air. 
Jangan menanam rumput jika 
ketersediaan air terbatas.

15. Gunakan ember jika mencuci 
mobil.

16. Ketimbang menyemprot air untuk 
membersihkan teras, gunakan 
saja sapu, lalu mengepelnya.

Hidup manusia tak lepas 
dari air. Air dibutuhkan 

oleh tubuh -dalam bentuk 
makanan dan minuman- 

juga untuk melangsungkan 
hidup sehari-hari, seperti 

mencuci, memasak, mandi, 
dan lainnya. Kerusakan 
lingkungan, ditambah 

ketidakmampuan bumi 
mendukung manusia yang 

membludak jumlahnya, 
membuat daur ulang air oleh 

alam terganggu. Di musim 
hujan kerap terjadi banjir, 

sedang saat kemarau banyak 
tempat yang mengalami 

kekeringan parah. Itu 
sebabnya bersikap bijak 
menggunakan air dalam 

kehidupan sehari-hari 
amatlah perlu.

Ary Hana

Perundungan 
pada Anak, 
Sebab dan Cara 
Mengatasinya

Bullying adalah perilaku agresif  
yang mengintimidasi dari individu 
maupun kelompok terhadap individu 
lain, yang dipicu karena masalah 
perbedaan ras, agama, jenis kelamin, 
orientasi seksual, penampilan, hingga 
kondisi fisik seseorang. Bullying dapat 
terjadi pada siapa saja, di mana saja, 
dan kapan saja. 

Banyak faktor yang menyebabkan 
bullying, dari sisi korban di antaranya 
adalah:  penampilan fisik yang 
berbeda (seperti terlalu kurus, gemuk, 
berkacamata), perbedaan ras, orientasi 
seksual yang berbeda (seperti bullying 
pada anak transgender), anak yang 
tampak lemah dan sulit bergaul.

Pelaku bullying umumnya 
melakukan aksinya karena memiliki 
masalah pribadi (perceraian orang 
tua, pecandu narkoba), pernah 
menjadi korban bullying, iri pada 
korban,  Kurangnya pemahaman 
akan perbedaan (seperti ras, agama, 
orientasi seksual), mencari perhatian, 

mengalami kesulitan mengendalikan 
emosi (gampang marah, frustasi), 
mendapatkan keuntungan dengan 
membully.

Selama ini kita mengenal beberapa 
jenis bullying, di antaranya :
1. Bullying fisik seperti memukul, 

menendang, merusak dan merampas 
barang.

2. Bullying verbal seperti menghina, 
mengejek, melecehkan lewat kata-kata.

3. Bullying sosial seperti menyebarkan 
gosip atau rumor yang tidak 
benar, mengajak orang lain 
untuk mengucilkan seseorang, 
memberikan ekspresi atau gestur 
tubuh yang mengancam atau 
menghina, meniru dengan tujuan 
untuk menghina atau meremehkan 

4. Cyber bullying atau segala jenis 
penindasan yang terjadi di dunia 
maya, misalnya mengiring email 
atau pesan tertulis, gambar,dan video 
yang menyakitkan, mengucilkan 
seseorang secara online, 
menyebarkan gosip dan rumor 
buruk di dunia maya, meniru orang 
lain atau menggunakan akun orang 
lain tanpa izin.

Dampak bullying. Bullying dapat 
memberikan dampak jangka panjang 
maupun jangka pendek pada anak. 
Anak menjadi tampak ketakutan, 
stres, depresi, cemas, keinginan 
bunuh diri, mengalami masalah  di 

Ary Hana

sekolah, insomnia, kehilangan nafsu 
makan, gampang marah atau menjadi 
pendiam, menarik diri dari pergaulan, 
tubuhnya lebam bekas dianiaya, dan 
lainnya. 

Cara mengatasi bullying pada anak. 
Butuh kerjasama secara terpadu 
antara orang tua, pihak sekolah, 
pihak berwenang -kepolisian- dan 
masyarakat untuk mengatasi bullying 
pada anak. Beberapa hal yang dapat 
dilakukan di antaranya adalah : 
1. Jika anak menunjukkan tanda-tanda 

menjadi korban bullying seperti tubuh 
memar, menunjukkan rasa ketakutan, 
cemas,  bujuk dia untuk menceritakan 
apa yang terjadi. Jangan tunjukkan 
kemarahan saat mendengarkan cerita 
anak.

2. Ceritakan masalah anak kepada 
gurunya -jika bullying terjadi di 
sekolah- atau pihak terkait -polisi, 
psikolog- yang memiliki otoritas untuk 
menindaklanjuti perilaku bullying. 

3. Minta anak untuk mengabaikan pelaku 
bullying dan menjauhinya.

4. Ajar anak untuk berani dan punya 
rasa percaya diri. Misalnya dengan 
membekali keterampilan bela diri, 
keberanian berbicara dan mengutarakan 
pendapat.

5. Bicara langsung pada pelaku bullying. 
Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan 
pelaku bukan hal yang baik dan bahkan 
berbahaya. 
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Dari Isyana Sarasvati
hingga Kunto Aji

Pilihan Album
Terbaik Indonesia 2019
Musik Indonesia sedang berkembang dengan 
pesat saat ini. Di tahun 2019, mulai dari nama - 
nama seperti Padi yang merilis ulang aransamen 
lagu - lagu lamanya, hingga musisi - musisi anyar 
yang menjelajahi lirik, konsep, hingga teknik 
bermusik dalam album baru mereka. Banyak 
yang dapat didengarkan, tetapi yang terbaik 
tentunya hanya segelintir. Di Dermaga edisi kali 
ini, ada empat album terbaik versi kami, untuk 
menggawangi permulaan 2020 ini dan menatap 
kilas balik 2019 dengan penuh kesadaran.
Selamat menikmati! 

Isyana Sarasvati - Lexicon
Di tahun 2019 lalu, Isyana sukses 
merilis album ketiganya, Lexicon, 
setelah album Explore! (2015) dan 
Paradox (2017). Menariknya, album 
barunya ini turut hadir dalam bentuk 
fisik berbentuk boxset yang pastinya 
harus dimiliki oleh penggemar 
beratnya. Boxset album terbarunya 
tersebut dikemas dalam bentuk piano. 
Anda dapat menjumpai speaker yang 
berisikan delapan lagu dari album 
Lexicon, postcards artworks, kartu lirik, 
partitur piano, sertifikat, tanda 
tangan Isyana, uang elektronik, kartu 
garansi, hingga kaos.

Dalam album ini, Isyana Sarasvati 
juga menonjolkan suara soprannya 
dengan lebih maksimal, diiringi 
dengan musik klasik yang lebih 
relevan dengan jenis vokalnya. Lirik 
ditulis dengan bahasa Indonesia 
baku yang terdengar puitis dan 
lebih berkharisma. Mendengarkan 
“Lexicon” terdengar seperti 
mendengarkan karya sastra lama 
penuh makna dengan musik klasik 
yang hampir hilang ditelan jaman.

Dengan lirik yang jujur, lugas, 
setiap lagu dalam “Lexicon” mampu 
menjadi inspirasi bagi pendengarnya.

Yura Yunita - Merakit
Setelah berkarier selama 5 tahun 
di bidang musik, Penyanyi solo dan 
pencipta lagu Yura Yunita merilis 
tiga trek baru bertepatan dengan 
peluncuran album Merakit versi 
deluxe. 

Album ini disebut Merakit karena 
merangkum seluruh fase terburuk 
hingga fase terbaik Yura Yunita selama 
berkarier dan menjalani kehidupan 
sehari - hari. Baginya, melengkapi 
seluruh rasa adalah penggenapan dari 
album Merakit ini. 

Merakit sendiri dirilis pertama 
kali pada September 2018. Album 
ini berisikan sembilan lagu dengan 
Intuisi sebagai salah satu hit single-
nya. Untuk merayakan album 
Merakit versi pertama tersebut, Yura 
mengadakan dua konser setelahnya, 
yaitu Yura Merakit Konser Bandung 
di Dago Tea House dan Yura Merakit 
Konser Jakarta di Balai Sarbini pada 
2019.

Dialog Dini Hari - Para Hidup
Setelah rehat selama lima tahun 
setelah merilis album ketiganya, 
Tentang Rumahku, band folk asal 
Bali, Dialog Dini Hari, kembali hadir 
dengan album keempatnya yang 
berjudul Parahidup. Album yang 
dirilis pada bulan Juli 2019 lalu ini 
mampu mengobati rasa rindu para 
pendengarnya. 

Parahidup yang menunjukkan 
pendekatan musikal yang baru untuk 
Dialog Dini Hari ini diciptakan 
ketika Dialog Dini Hari memutuskan 
untuk berkumpul bersama dan 
memutuskan bahwa band tersebut 
harus tetap berevolusi dalam apapun 
bentuknya. Salah satu bentuk 
evolusi tersebut adalah penambahan 
penggunaan sampling dan keyboard 

yang menunjukkan bahwa Dialog 
Dini Hari sedang menjelajahi hal-hal 
baru dalam album ini.

Secara penulisan lirik, tidak ada 
yang berbeda dari gaya penuturan 
Dialog Dini Hari. Masih sederhana, 
masih membumi, dan masih peka 
dengan isu yang ada di sekitar. 
Dengan merekam kejadian - kejadian 
sederhana dan juga rumit dalam 
hidup manusia, Parahidup berisikan 11 
lagu yang tak muluk - muluk, namun 
berbicara. Parahidup dirilis dalam 
format digital dan juga fisik yang 
dapat dinikmati di beragam portal 
musik online.

Kunto Aji - Mantra Mantra
Pop dengan sentuhan RnB, begitulah 
gambaran sekilas tentang album kedua 
Kunto Aji. Tak ada yang istimewa dari 
genrenya. Tetapi, komposisi dan lirik 
Kunto Aji di album kedua ini sungguh 
matang dan berbeda dari album 
pertamanya. Jika di album pertama, 

MUSIK
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Album Isyana Sarasvati - Lexicon Box Set Dialog Dini Hari - Parahidup

Kunto Aji - Mantra Mantra

Yura Yunita - Merakit

kita disuguhkan dengan sembilan lagu 
yang berdasarkan riset dan berkonsep 
problematika generasi Y, maka di album 
‘Mantra Mantra’ Aji bergerak lebih dalam 
lagi menuju hal-hal mendasar dalam 
hidup, terutama perihal ‘mental health’.

Dengan musik yang lebih rancak 
dan juga diselingi dengan racikan gitar 
yang lebih berwarna, Kunto Aji mampu 
merangkum problematika anak muda. 

Album ini tidak hanya menginspirasi, 
tetapi juga mampu menjadi penawar 
kebosanan dan keengganan di dewasa ini. 

Tak hanya dari segi musikalitas, Kunto 
mempersiapkan visual album keduanya 
ini dengan sangat matang. Menggaet 
seniman kenamaan Indonesia Naufal 
Abshar, visual dari album ini sangat 
merepresentasikan isi dari keseluruhan 
album yang tetap memperlihatkan sang 
artis yang ada di baliknya.
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menggagas ide dalam mengawinkan 
Keislaman dan Keindonesiaan dalam 
satu organisasi, yang pada masa itu 
memang belum ada organisasi serupa 
pada tahun 1947 di awal awal Indonesia 
merdeka.

Selain buku, kisah Lafran Pane juga 
dikabarkan akan segera diadaptasi 
dalam bentuk film. Penasaran 
bagaimana filmnya? Yuk, mari baca dulu 
kisahnya di buku ini! 

Pernah membaca atau mendengar 
buku berjudul Negeri 5 Menara? Nah, 
buku yang inspiratif  tersebut sempat 
ditampilkan di layar perak dengan judul 
yang sama di tahun 2012. Di tahun 
2019 lalu, penulis buku ini, Anwar 
Fuadi, merilis buku terbarunya. Kali 
ini bukanlah novel, melainkan biografi 
tentang seorang tokoh yg mampu 
menjadi pelita bagi banyak pihak. 

Merdeka Sejak Hati mengisahkan 
tentang seorang pahlawan nasional 
bernama Lafran Pane. Lafran 
Pane adalah seorang aktivis Islam 
Pemerakarsa dan Pendiri Organisasi 
Mahasiswa Islam tertua di Indonesia 
yang bernama Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI). 

Di buku ini dikisahkan bagaimana 
Lafran Pane mampu hadir dalam 

MERDEKA SEJAK HATI

Pengarang
Penerbit

Cetakan
Tebal

: Anwar Fuadi
: Gramedia Pustaka 
Utama

: 2019
: 300 halaman

Memulai tahun yang baru, tak 
lengkap rasanya tanpa bacaan 

yang dapat menyemangati diri.

Untuk segala doa, harapan, dan 
mimpi di tahun yang baru ini, 

berikut ada pilihan bacaan yang 
dapat menginspirasi siapapun 

untuk menjadi semangat. 

Mulai dari bacaan untuk cara 
entrepreneur, karyawan, 

pekerja kreatif, hingga untuk 
para ibu. Yuk, segera pilih mana 
yang paling cocok untuk Anda! 

RESENSI BUKU

Bacaan Pilihan 
untuk Awal 
yang Baru

Prinka

Merdeka Sejak Hati 
mengisahkan tentang 
seorang pahlawan 
nasional bernama 
Lafran Pane

PROGRESNYA BERAPA PERSEN? 

Pengarang
Penerbit

Diterbitkan
Tebal

: Soraya Nasution
: Elex Media 
Komputindo

: Agustus 2019
: 368 halaman

Seperti label yang tertera di sampul, 
novel karangan Soraya Nasution ini 
bercerita tentang kisah cinta di dunia 
perkantoran. Sebuah office romance yang 
ringan untuk dibaca sepulang kerja.

Karakter utama di novel ini adalah 
April, seorang perempuan yang bekerja 
di sebuah kantor konsultan. Dengan 
kantornya, April merasa nyaman 
bekerja bersama teman-teman yang 
menyenangkan dan tanpa persaingan. 
Bersama mereka, April bahkan memiliki 
grup yang diberi nama Hebringers Kantor. 
Salah satu hal yang selalu menjadi gibahan 
mereka siapa lagi kalau bukan si bos, 
yang selalu mereka sebut dengan Pakde, 
alias Dewangga Bayuzena, yang memiliki 
pertanyaan andalan kepada siapa pun, 
“Progresnya Berapa Persen?”

Di sinilah romansa dimulai antara 
April dan Dewangga, dengan bumbu-
bumbu kisah cinta yang sebelumnya dan 
keseruan Hebringers Kantor yang mampu 
membuat suasana novel semakin penuh 
warna. Cocok untuk dibaca sepulang kerja 
bersama secangkir teh sebelum tidur! 

LOONSHOTS (HOW TO NURTURE 
CRAZY IDEAS THAT WIN WARS AND 
CURE DISEASE)

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Safi Bahcall
: St. Martin’s Press
: Maret 2019
: 368 halaman

putranya tersebut dengan penuh kasih 
sayang.

Di buku ini, Kim Doo Eung, 
mengumpulkan kisah ibu-ibu hebat yang 
mampu memotivasi dan menguatkan 
buah hatinya. Bagi yang ingin tahu 
bagaimana kisah perjuangan para ibu dari 
orang-orang hebat, Helen Keller, Einsten, 
Marie Curie, dan Victor Hugo, buku ini 
bisa jadi referensi yang menarik.

Kisah mereka menjadi pengingat bahwa 
setiap manusia, setiap anak, adalah sosok 
yang unik. Cocok menjadi bacaan para 
Ibu di saat senggang! 

TAK MASALAH MENJADI ORANG 
BERBEDA

Pengarang
Penerbit

Diterbitkan
Tebal

: Kim Doo Eung
: Gramedia Pustaka 
Utama

: 2018
: 240  halaman

Pernah mendengar kisah Thomas Alva 
Edison? Baru tiga bulan ia di sekolah 
dasar, dia sudah dikeluarkan karena rasa 
ingin tahunya yang tinggi. Banyak teman 
yang mencemoohnya, bahkan gurunya 
pun mengatakan kalau Edison anak yang 
bermasalah. Namun, sang ibu tercinta, 
Nancy dengan sabar dan telaten mendidik 

kisah-kisah pencuri dan genius dan raja, 
ia bahkan menunjukkan bagaimana 
jenis ilmu baru ini membantu kita 
memahami perilaku perusahaan dan 
nasib kekaisaran. 

Loonshots tidak hanya berbagi, 
tetapi juga menyaring wawasan ini 
menjadi pelajaran bagi para kreatif, 
wirausahawan, dan visioner di mana pun. 
Malcolm Gladwell dan Bill Gates pun 
telah merekomendasikan buku ini! 

Safi Bahcall, seorang fisikawan dan 
wirausahawan, mengungkapkan cara 
berpikir baru yang mengejutkan di 
bukunya, Loonshots. Dalam buku ini, 
Bahcall menunjukkan mengapa tim, 
perusahaan, atau kelompok manapun 
dapat berubah dengan sekejap.

Bahcall menggunakan contoh-contoh 
yang berkisar dari penyebaran api di 
hutan ke perburuan teroris online, dan 
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Memulai akhir tahun dengan semarak 
nuansa terompet dan resolusi, tak 

lengkap rasanya tanpa suguhan layar 
emas yang hadir untuk menyemarakkan 

2020. Di tahun 2020 ini, akan menjadi 
tahun yang sangat menarik dengan 

hadirnya film - film yang mengangkat 
kisah sastra klasik, nostalgia dengan 

agen rahasia ternama, film yang 
mengusung sejarah Cina, dan juga, film 
dari Marvel yang tak hanya bernuansa 

pahlawan superhero pria. Dengan 
beragamnya pilihan, 2020 menjadi 

tahun yang dinanti untuk beragam film. 
Berikut 4 pilihan terbaik kami yang 

patut ditonton di bioskop!

Prinka

FILM

2020 
dengan Ragam 

Film Terbaru

Fo
to

: y
ou

tu
be

@
Un

iv
er

sa
l P

ic
tu

re
s

Fo
to

: w
w

w
.im

db
.co

m

Sutradara
Pemain

Produksi
Rilis

: Stephen Gaghan
: Robert Downey Jr, Antonio Banderas, 
Michael Sheen, Emma Thompson

: Universal Studios
: 17 Januari  2020

THE VOYAGE OF DOCTOR DOLITTLE

Dolittle merupakan film yang terinspirasi dari cerita anak-anak 
karya Hugh Lofting tahun 1920-an dengan judul “The Story of  
Doctor Dolittle”.

Sejak kehilangan istrinya tujuh tahun lalu, Dolittle (Robert 
Downey Jr) yang merupakan dokter hewan eksentrik terkenal di 
Kerajaan Inggris, menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat 
umum. Tetapi, pada suatu saat, Dolittle yang masih merasa 
enggan melakukan banyak hal harus berlayar menuju pulau 
yang menjadi mitos. 

Dia mencari obat untuk ratu muda. Seiring dengan perjalanan 
itu, Dolittle perlahan tapi pasti mulai mendapatkan kembali 
kecerdasan dan keberaniannya. Untuk bisa mencari dan 
membawa obat itu pada sang ratu muda, dia harus melewati 
beberapa rintangan, termasuk musuh dari manusia dan bukan 
manusia.

Selain Robert Downey Jr., film ini juga dibintangi oleh Antonio 
Banderas, Marion Cotillard, Frances de la Tour, Selena Gomez, 
Tom Holland, dan Craig Robinson! 

Disney tak selalu menghadirkan perempuan Kaukasia. Dengan 
makin dihargainya beragam kecantikan dari seluruh pelosok 
dunia dan untuk menunjukkan kelugasan perempuan dalam 
mengerjakan beragam bidang, Disney tak canggung untuk 
merilis live action dari Mulan, sebuah film tentang seorang anak 
perempuan yang bertugas menggantikan ayahnya dalam perang.

“Tugasmu adalah membawa kehormatan bagi keluarga,” 
demikian suara dari narasi dalam film tersebut. Adegan 
selanjutnya yaitu munculnya kabar kedatangan penjajah 
pimpinan Bori Khan dengan ajudannya yang merupakan seorang 
penyihir. Dalam film ini Mulan dimainkan oleh aktris Liu Yifei. 
Sedangkan para aktor dan aktris lain yang bermain di film ini 
adalah Donnie Yen, Jet Li, dan Gong Li.

Film yang akan dirilis di bulan Maret 2020 ini tentunya membuat 
banyak penggemar Disney tak sabar menantinya. Mampukah 
Mulan menjaga keluarganya? Mampukah ia tetap setia dan 
berani hingga pertempuran berakhir? Mari tonton filmnya di 
bulan Maret!

Sutradara
Pemain
Produksi
Rilis

: Niki Caro
: Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee
: Walt Disney Pictures
: 27 Maret 2020

MULAN
Sutradara
Pemain

Produksi
Rilis

: Cate Shortland
: Scarlett Johansson, David Harbour, 
Florence Pugh

: Marvel
: 29 April  2020

BLACK WIDOW

Black Widow boleh jadi sudah tiada di film terakhir Avenger: 
Endgame. Tetapi, para penggemar Marvel tak perlu bersedih. ini 
Natasha Romanoff kembali beraksi dalam film lepasan Marvel 
bertajuk Black Widow.

Untuk pertama kalinya, penonton akan dapat mengetahui lebih 
banyak tentang karakter mata-mata Rusia yang diperankan 
oleh Scarlett Johansson tersebut. Cate Shortland ditunjuk 
menyutradarai Black Widow, yang juga diperankan oleh 
Florence Pugh, David Harbour, dan Rachel Weisz.

Kisah personal Black Widow dalam film ini terjadi setelah 
peristiwa dalam film Captain America: Civil War (2016). Dalam 
film ini, penggemar akan melihat mata-mata dan pembunuh 
bayaran internasional Natasha Romanoff yang sedang dalam 
pelarian dan dipaksa untuk menghadapi masa lalunya sebelum 
menjadi pahlawan Black Widow.

Yang membuat penasaran, adalah latar belakang di sebuah 
adegan di kota Budapest? Ada apa di kota itu? Apa yang 
sebenarnya terjadi antara Natasha dan Clint (Hawkeye)? 
Jawabannya ada di bulan April 2020!
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Sutradara
Pemain

Produksi
Tahun Rilis

: Cary Joji Fukunaga
: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie 
Harris, Rami Malek

: Metro-Goldwyn-Mayer
: 3 April  2020

NO TIME TO DIE

Untuk kali kelima dan kali terakhir, Daniel Craig kembali 
mengenakan setelah suit andalannya dalam memainkan 
sosok James Bond, agen rahasia 007 yang ikonik. Film ini 
adalah salam perpisahan kepada Daniel Craig yang sudah 
memerankan peran James Bond sejak Casino Royale (2006).

Selain kembalinya Craig sebagai sang agen 007, film ini juga 
akan dibintangi pemenang piala Oscar Rami Malek sebagai 
tokoh antagonis. Film yang sempat ditunda selama delapan 
tahun tersebut juga menampilkan kembalinya Ralph Fiennes 
sebagai bos Bond dan Lea Seydoux.

Produksi film ini telah berulang kali tertunda karena 
perselisihan skenario. Penundaan ini juga sebagian disebabkan 
oleh penggantian sutradara pemenang Oscar Danny Boyle 
dengan Cary Fukunaga pada September lalu. Apapun alasan 
penundaannya, penggemar Bond bisa bernafas lega karena 
pada bulan April film ini akan dirilis secara perdana!




