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CATATAN EDITOR

Memasuki bulan April, kita akan 
memperingati Hari Kartini. 
Peran Kartini sebagai  penggerak 
emansipasi wanita lewat tulisannya 
dalam  Habis Gelap Terbitlah 
Terang punya pengaruh yang besar 
pada terbukanya kesempatan 
perempuan untuk mengakses 
pendidikan seluas-luasnya. Pada 
edisi kali ini banyak artikel yang 
mengulas tentang Kartini dan 
pencapaian wanita modern. Ada 
napak tilas perjuangan Kartini 
lewat dua museum. Karya 
sutradara wanita dalam perfilman, 
film-film bertema perempuan 
perkasa, video yang menginspirasi 
wanita, alat pertahanan elektronik 
khusus untuk wanita dan masih 
banyak lagi 

Tanggal 23 April diperingati sebagai 
hari buku oleh warga dunia. Walau 
tren buku fisik ke bentuk paperless 
makin meluas, pesona sebuah buku 
tetap tak tergantikan. Ada dua buku 
yang disarankan baca, The God of  
Small Things karya Arundhati Roy 
yang sempat menghebohkan, dan 
Belajar Goblok dari Bob Sadino.

Portizen, artikel utama pada edisi 
ini tentang Pelabuhan Benoa 
memantapkan diri menjadi home 
port bagi kapal pesiar. Revitalisasi 
berupa pengerukan kolam dan 
pendalaman alur telah dirampungkan, 
peningkatan kapasitas gedung 
terminal penumpang yang saat ini 
dalam tahap pembangunan fisik 
bangunan diperkirakan akan selesai 
pada semester 2 tahun 2019 ini. 
Layanan digital pelabuhan Tanjung 
Perak membuat operasional pelabuhan 
lebih efisien setelah menggunakan Port 
Operations Command Center (POCC). 
Beberapa layanan yang diberikan 
menjadi lebih cepat seperti waktu 
verifikasi permohonan pelayanan, 
waktu tunggu pelayanan dan waktu 
pergantian kapal di dermaga. POCC 
juga mengintegrasikan layanan mulai 
pelayanan kapal, barang, penerbitan 
nota tagihan dan jasa pendukung 
lainnya.

Pelindo III bersama Pertamina 
juga melakukan kerjasama terkait 
pendayagunaan aset pelabuhan untuk 
bersama mengembangkan bisnis di 
sektor energi. Sinergi antar kedua 

belah pihak tersebut akan 
membuat proses bisnis menjadi 
lebih efisien sehingga masing-
masing dapat lebih fokus dalam 
meningkatkan layanan pada para 
pengguna jasa.

Portizen, kami menghimbau 
untuk jangan lupa datang ke 
TPS tanggal 17 April nanti. Mari 
kita bersama-sama dukung dan 
sukseskan Pemilu 2019. Gunakan 
hak pilih kita secara cerdas dan 
bijaksana.

Semoga sajian edisi kali ini 
dapat menambah wawasan kita 
dan portizen senantiasa setia 
menantikan perkembangan 
dunia maritim Indonesia dan 
internasional. Jangan lupa unduh 
aplikasi Majalah Dermaga di 
Playstore atau App Store setiap 
edisinya.

Redaksi Catatan Editor

@butawarnadesign @butawarnadesign



       |  Dermaga      Dermaga  |    Edisi 244  -  April 2019 Edisi 244  -  April 20196 7

DEWARUCI 
LAYARI NEGERI
Kapal latih Akademi Angkatan Laut TNI AL Sandar di Pelabuhan 
Stagen Kotabaru setelah perjalanan lintasi berbagai samudera.
Membawa 108 Taruna dan Taruni AAL, Kapal kayu legendaris
Kapal Dewaruci sarat dengan prestasi.
Meski berusia tua, Kapal Dewaruci menjadi simbol kebanggaan 
Indonesia di mata dunia. 
(Foto oleh: Welly Wong)
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“Dengan adanya revitalisasi tersebut, tentunya akan 
menambah minat kedatangan kapal pesiar karena 
sisi keamanan dan kenyamanan akan terjamin,” ujar 
Direktur Teknik Pelindo III Joko Noerhudha.  Kini  kolam 
di dermaga timur, selatan, kolam di curah cair dan gas 
menjadi minus 12 meter LWS dari sebelumnya antara 
minus 8 hingga minus 9 meter LWS. Selain itu turning 
basin atau area untuk berputar kapal juga diperlebar 
sehingga kapal yang memiliki radius putar lebih panjang 
dapat melakukan manuver dengan aman dari 300 meter 
sekarang menjadi 420 meter. Serta lebar di kolam timur 
dari awal 150 meter sekarang telah menjadi 200 meter, 
dan untuk kolam barat dari 150 meter menjadi 330 
meter,” tambahnya.

Laporan Utama

BENOA JADI
HOME PORT CRUISE

Pelabuhan Benoa Bali telah 
merampungkan pengerukan 
dan pendalaman alur dari 
minus 9 Meter LWS (low 
water spring) menjadi minus 
12 Meter LWS. Hal tersebut 
telah memungkinkan kapal 
pesiar dengan ukuran 
panjang lebih dari 350 
Meter untuk sandar di 
demaga dimana sebelumnya 
hanya bisa berlabuh di luar 
pelabuhan. 

Port of Benoa Bali has completed 
the process of dredging and 
deepening of the channel from 
minus 9 meters LWS (low water 
spring) to minus 12 meters LWS. 
This has enabled cruise ships 
with a length of more than 350 
meters to berth alongside the 
port, where previously they could 
only anchor outside the port. 

LAPORAN 
UTAMA

Hafidz Novalsyah 

BENOA TO BE HOME PORT FOR CRUISE SHIPS

Kapal Pesiar Saat Berkunjung ke Pelabuhan Benoa Bali

“Rampungnya pengerukan kolam 
dan pendalaman alur, akan 
meningkatkan jumlah  kunjungan 
kapal pesiar. Bahkan, kapal pesiar 
tersebut tidak hanya transit namun 
pelabuhan Benoa akan menjadi 
home port cruise, dimana kapal 
pesiar berangkat dari Benoa, 
kemudian berkeliling di Indonesia 
Timur dan nanti akan kembali lagi 
ke Benoa” 
– Toto Nugroho Pranatyasto.

“The completion of dredging port basin 
and deepening of the channels will 
increase the number of cruise ship visits.” 
In fact, the cruise ship will not only 
transit, but the port of Benoa will also 
be the home port for cruise-ships, where 
cruise ships depart from Benoa, to then 
travel around Eastern Indonesia and 
return to Benoa” 
– Toto Nugroho Pranatyasto.

Serangkaian peningkatan fasilitas pelabuhan khususnya 
terkait dengan gedung terminal penumpang, Pelindo III 
meningkatkan  kapasitas gedung terminal penumpang 
yang semula hanya berkapasitas 900 orang akan 
diperbesar hingga menampung 3.500 orang dalam 
bangunan seluas 5.600 meter persegi. Pembangunan 
gedung terminal penumpang kapal pesiar di benoa akan 
selesai semester dua tahun 2019, hingga Februari ini, 
progress pembangunan fisik bangunan telah mencapai 
58%. 

“Rampungnya pengerukan kolam dan pendalaman alur, 
akan meningkatkan jumlah  kunjungan kapal pesiar. 
Bahkan, kapal pesiar tersebut tidak hanya transit namun 
pelabuhan Benoa akan menjadi home port cruise, dimana 
kapal pesiar berangkat dari Benoa, kemudian berkeliling 
di Indonesia Timur dan nanti akan kembali lagi ke 
Benoa,” ujar Direktur Transformasi dan Pengembangan 
Bisnis Pelindo III Toto Nugroho Pranatyasto. 

“With the revitalization, surely it will add interest regarding 
the arrival of cruise ships; because the safety and comfort 
aspects will be guaranteed,” said Pelindo III Engineering 
Director Joko Noerhudha. Now port basin in the east, south, 
and in area of liquid bulk and gas became minus 12 meters 
LWS. In addition, the turning basin is also widened so that 
ships that have a longer turning radius can maneuver safely 
from 300 meters to 420 meters. Also, the width in the eastern 
port basin from the beginning of 150 meters has now been 
increased to 200 meters, and for the western port basin from 
150 meters to 330 meters, “he added.

Pelindo III has also increased the capacity of the passenger 
terminal building, which initially had a capacity of only 

900 people, to be enlarged to accommodate 3,500 people in 
a building of 5,600 square meters. Construction of the cruise 
ship passenger terminal buildings in Benoa will be completed 
in the second semester of 2019, until February, the progress of 
building physical construction has reached 58%.

“The completion of dredging port basin and deepening of 
the channels will increase the number of cruise ship visits.” 
In fact, the cruise ship will not only transit, but the port of 
Benoa will also be the home port for cruise-ships, where 
cruise ships depart from Benoa, to then travel around Eastern 
Indonesia and return to Benoa,” said Pelindo III Director of 
Business Transformation and Development, Toto Nugroho 
Pranatyasto. 

“By becoming a home port cruise, surely it provides a positive 
impact for the economy in Bali. When a cruise ship rests on a 
port, it can produces an economic value for the surrounding 
community. Because tourists will increase the length of their 
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“Dengan menjadi home port cruise tersebut tentunya 
akan berdampak positif  bagi perekonomian di Bali 
karena ini memiliki multiplier effect cukup besar. Saat 
kapal pesiar bersandar di pelabuhan, maka tentunya 
bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat 
disekitarnya, turis akan meningkatkan length of stay dan 
pada akhirnya mereka lebih banyak berbelanja. Hotel, 
restaurant, toko-toko souvenir, kendaraan umum/sewa 
juga yang akan menuainya,” tambah Toto.

Selain itu, untuk mendukung pelabuhan benoa menjadi 
rumah bagi kapal pesiar tersebut, Pelindo III juga sedang 
melakukan pengembangan lain di antaranya penataan 
kembali zona peruntukan kapal wisata, BBM dan Gas, 
perikanan, serta pembangunan terminal internasional 
dengan melakukan beautifikasi kawasan pelabuhan 
dengan sentuhan artistik khas Bali.  

Adapun jumlah kunjungan penumpang kapal pesiar 
pada tahun 2018 tercatat 54.802 orang wisatawan 
mancanegara, naik 5% dibanding tahun 2017 sebanyak 
52.125 orang. Untuk jumlah kapal pesiar tercatat 
sebanyak 67 unit kapal pesiar telah mengunjungi Bali 
melalui Pelabuhan Benoa selama tahun 2018. 

“Pelabuhan Benoa sendiri menyumbang sekitar 45% 
dari total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 
penumpang kapal pesiar yang singgah di pelabuhan 
yang dikelola oleh Pelindo III sebanyak  125.218 orang 
wisatawan di tahun 2018, dan dalam waktu dekat, akan 
kita laksanakan tender pemilihan mitra strategis untuk 
pengembangan pelayanan cruise terminal,” tutupnya.

stay and eventually shop more. Hotels, restaurants, souvenir 
shops, public transport/rent will also benefited from it,” added 
Toto.

In addition, to support Port of Benoa to become the home of 
the cruise ship, Pelindo III also undertakes other developments 
including the rearrangement of tourist, BBM and Gas 
ship designation zones, fisheries, and the construction of 
international terminals by beautifying the port area with 
Balinese artistic touches.

The number of cruise ship passenger visits in 2018 has recorded 
the sum 54,802 foreign tourists, which is a 5% increase 
compared to 2017, when it was recorded for the visit of 52,125 
people. For the number of cruise ships, 67 units of cruise ships 
have visited Bali through Port of Benoa, during 2018. 

“Port of Benoa itself contributes around 45% of the total 
number of tourists visiting cruise ships that stops in the port 
managed by Pelindo III. The total contribution marks as 
many as 125,218 tourists in 2018, and in the near future, we 
will carry out strategic partner selection tenders for cruise 
service development terminal, “he concluded. 

Kapal Pesiar Sandar di Pelabuhan Benoa Bali
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Pelindo III menyebut penerapan 
layanan digital di Pelabuhan Tanjung 
Perak mampu mempersingkat 
waktu layanan rata-rata hingga 15 
persen. Efisiensi tersebut didapat 
setelah pelaksanaan operasional di 
Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 
terpusat melalui Port Operations 
Command Center (POCC) sejak 6 
Desember 2018.  Direktur Operasi 
dan Komersial Pelindo III Putut 
Sri Muljanto menyebut beberapa 
layanan yang menjadi lebih cepat 
di antaranya waktu verifikasi 
permohonan pelayanan dari semula 
1,17 jam menjadi 0,3 jam.  Selain itu, 
lanjutnya waktu tunggu pelayanan 
dari yang semula 13,57 menit 
menjadi 11,34 menit dan waktu 
pergantian kapal di dermaga dari 
4,42 jam menjadi 3,93 jam.

Pelindo III has claimed that the 
application of the digital services at Port 
Tanjung Perak is capable of streamlining 
the average service duration by 15 percent. 
The said efficiency is obtainable after 
the execution of a centralised operations 
in Port of Tanjung Perak, through Port 
Operations Command Center (POCC), 
since December 6th, 2018. The Operations 
and Commercial Director of Pelindo 
III, Putut Sri Muljanto said that several 
services has become faster and more 
efficient, among the services includes 
service request verification from 1,17 hour, 
to 0,3 hour. In addition, the continuous 
waiting time for services that used to 
run on the number of 13,57 minutes, 
has improved to 11,34 minutes, and the 
exchange time for ships at the port drops 
from 4,42 hours, to 3,39 hours.

LAPORAN 
UTAMA

Hafidz Novalsyah 

PORT OF TANJUNG PERAK DIGITAL SERVICES TO CATER 
FOR A MORE EFFICIENT PORT OPERATIONS.

LAYANAN DIGITAL
PELABUHAN TANJUNG PERAK, 
OPERASIONAL PELABUHAN
LEBIH EFISIEN

Petugas POCC sedang Berkoordinasi 

“Efisiensi waktu layanan ini diperoleh dari hasil evaluasi 
100 hari penerapan POCC di Pelabuhan Tanjung 
Perak. POCC ini mengintegrasikan layanan mulai dari 
pelayanan kapal, barang, penerbitan nota tagihan, 
dan jasa pendukung lainnya. POCC ini juga terhubung 
dengan Inaportnet,” kata Putut, Kamis (21/2).

Putut menyebut saat ini Pelindo III tengah 
mempersiapkan pengaplikasian POCC di pelabuhan 
lain di wilayah kerja perseroan. Nantinya, POCC akan 
menjadi bagian dari Integrated Billing System (IBS) yang 
akan diterapkan di Pelindo I-IV.

“Semangat ke depan ialah seluruh pelabuhan di Indonesia 
terhubung dalam satu layanan, pengguna jasa cukup 
mengakses satu portal untuk berbagai jenis pelayanan 
dari Sabang hingga Merauke. Sistem ini akan diuji coba 
pertengahan tahun ini,” tambahnya.

Pelayanan digital yang diterapkan Pelindo III sudah 
dirasakan oleh pengguna jasa. Misto (54), petugas 
perencanaan penambatan kapal PT Pelni, menyebut 
dahulu untuk berkoordinasi terkait kebutuhan layanan 

“This service time efficiency is obtained from the 100 days 
evaluation, post the application of POCC in Port of Tanjung 
Perak. POCC integrates the services; from ship services, cargo 
and carries, publication of invoices, and other supporting 
services. POCC is also connected to Inaportnet.”, explained 
Putut, Thursday (21/2).

Putut said that as of now, Pelindo III is in the middle of preparing 
for the application of POCC in other ports throughout the 
company’s operational area. In the future, POCC will become a 
part of the Integrated Billing System (IBS), that will be applied 
all through Pelindo I-IV.

 “The spirit that drives us is for all the ports in Indonesia to 
be interconnected through one service, so that service-users 
can simply access one portal for numerous types of services 
nationwide, from Sabang to Merauke. The system will be tested, 
come this mid-year.” he adds.

The outcome digital service systems that Pelindo III applied 
has been resulting with feedbacks from the user. One of them 
being Misto (54), officer of the ship berth planner for PT Pelni. 
He has given a positive feedback, saying that he used to have 

Kapal Tunda Pelindo III
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“Efisiensi waktu layanan ini 
kami dapat dari hasil evaluasi 
100 hari penerapan POCC di 
Pelabuhan Tanjung Perak. POCC 
ini mengintegrasikan layanan 
mulai dari pelayanan kapal, 
barang, penerbitan nota tagihan, 
dan jasa pendukung lainnya. 
POCC ini juga terhubung dengan 
Inaportnet”  
– Putut Sri Muljanto 

“This service time efficiency is obtained 
from the 100 days evaluation, post the 
application of POCC in Port of Tanjung 
Perak. POCC integrates the services; 
from ship services, cargo, publication of 
invoices, and other supporting services. 
POCC is also connected to Inaportnet”
– Putut Sri Muljanto

to personally come to the port and conduct a meeting with the 
service provider, to coordinate about service requirements, 
berthing at the port, and the equipment facilities required for the 
loading-unloading process.

“I used to have to come in the middle of the night. Now, we can 
simply conduct a meeting online, and I can easily call POCC 
should I run into any trouble.”,he explained. Misto has been in 
service for berthing operations for 11 years.

Another officer, Yusuf Iskandar (38) from PT Suntraco told 
that before the digital service systems was applied, the service 
users can be fined for tardiness in handling documents for 
the adjustments in service requests. Problems such as shifts 
in schedules for the berthing process. Moreover, if the problem 
occurs at midnight, where the document handling would run 
longer, because they had to notify the authorized personells . 

“Amidst the various IT innovations in the ports, the helpdesk 
service from POCC becomes the human touch which gives access 
to decision making in an unusual condition. For instance, when 
there is an issue with a broken crane in the ship, so it needs a shore 
crane, thus the ship needing to make a switch from the left berth, 
to the right berth. There is a manager to make an immediate 
decision, and visit the field in person if necessary. Because POCC 
is available here (at the port)”, he said .

kapal pandu dan tunda, tambatan di dermaga, serta 
peralatan bongkar muat yang dibutuhkan, ia harus 
datang ke pelabuhan untuk rapat bersama dengan 
penyedia jasa. 

“Dulu malam hari pun harus datang langsung. Kini bisa 
dengan meeting online, jika ada masalah tinggal telepon 
POCC,” ungkapnya yang sudah bertugas di operasional 
tambatan selama 11 tahun.

Petugas lainnya, Yusuf  Iskandar (38) dari PT Suntraco 
mengatakan sebelum ada layanan digital pengguna 
jasa bisa terkena denda karena terlambat mengurus 
perubahan permohonan layanan. Misalnya karena 
jadwal kapal sandar berubah. Terlebih jika terjadi di 
malam hari, pengurusan dokumen perubahan relatif  
lama karena butuh waktu untuk menginformasikan ke 
petugas yang berwenang.

“Di tengah berbagai inovasi IT di pelabuhan, layanan 
helpdesk di POCC menjadi sentuhan manusia yang bisa 
mengambil keputusan saat terjadi unusual condition. 
Misalnya jika ada kendala crane kapal rusak sehingga 
membutuhkan crane darat dan kapal perlu bertukar 
dari sandar kiri ke sandar kanan. Ada manager yang 
bisa mengambil keputusan segera, bila perlu pun ia bisa 
ke lapangan, karena POCC berada di sini (pelabuhan),” 
ujarnya. 

Kesigapan Petugas POOC dalam Memberikan Pelayanan Ruang POCC
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“Sinergi antara Pelindo III dan Pertamina menjadi arah 
baru strategi BUMN menghadapi tantangan bisnis yang 
terus berubah. Sektor maritim dan energi memiliki 
banyak irisan layanan yang bisa dikembangkan bersama. 
Utilisasi aset bersama akan membuat proses bisnis 
menjadi lebih efisien, sehingga BUMN bisa lebih fokus 
dalam meningkatkan layanan pada pengguna jasa,” kata 
Doso Agung.

Doso Agung menjelaskan, Pelindo III mengelola lahan di 
pelabuhan pada 7 provinsi di Indonesia yang potensial 
untuk menjadi lokasi pembangunan infrastruktur energi. 
Sejumlah proyek awal akan dikembangkan di Pelabuhan 
Tanjung Perak. “Di antaranya yaitu pengembangan 
terminal LNG (liquified natural gas) di Terminal Teluk 
Lamong dan terminal LPG (liquified petroleum gas) di 
Terminal Nilam. Dermaga Gospier akan direvitalisasi 
untuk melayani layanan logistik energi,” paparnya.

Kemudian di Bali, terminal LNG di Pelabuhan Benoa Bali 
yang dioperasikan Pelindo III juga akan dimanfaatkan 
untuk melayani pasar Pertamina. Sisi utara Terminal 
Benoa disiapkan untuk pengembangan fasilitas marine 
fuel oil (bahan bakar kapal). Di Kalimantan Selatan, 
lahan di Pelabuhan Banjarmasin akan menjadi lokasi 
penyimpanan LPG.

Doso Agung mengungkapkan bahwa sinergi BUMN 
tersebut akan menguntungan kedua pihak. Karena saling 
melengkapi kebutuhan berdasarkan keahlian masing-
masing. Pelindo III akan mengerjakan pemeliharaan 
jetty dan alur pelayaran di terminal bahan bakar minyak 
milik Pertamina. Sementara itu Pertamina akan menjadi 
supplier untuk penyediaan pelumas di pelabuhan-
pelabuhan Pelindo III.

“Pengguna jasa menjadi pihak yang paling diuntungkan 
dari kerja sama ini. Di sisi layanan kapal misalnya 
pengoperasian bersama kapal tunda Pelindo III dan 
Pertamina di Pelabuhan Tanjung Intan dan Tanjung 
Wangi. Lalu lahan dan Dermaga IV di Pelabuhan Tanjung 
Intan dimanfaatkan untuk peningkatan produksi avtur 
untuk industri aviasi nasional,” ujarnya.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, 
kerja sama antara Pertamina Group dengan Pelindo I, 
II, III, dan IV, bertujuan untuk membangun kekuatan 
bisnis yang lebih kokoh dan efisien dalam menghadapi 
persaingan usaha. Dengan sinergi, akan mengoptimalkan 
sumber daya masing – masing BUMN untuk mencapai 
pola usaha yang efektif.

“Pelabuhan merupakan pintu gerbang bisnis yang 
menggerakkan perekonomian nasional. Karena 
itu, Pertamina harus memastikan ketersediaan dan 
ketahanan energi di setiap pelabuhan di Indonesia. 
Dengan kerjasama ini, distribusi energi di seluruh 
pelabuhan akan semakin efektif  dan efisien,” ujar Nicke 
Widyawati, sesat setelah penandatangan. 

OPTIMALISASI ASET PELABUHAN 
UNTUK LAYANAN LOGISTIK ENERGI

Pelindo III dan Pertamina memulai 
integrasi dan pendayagunaan 
aset pelabuhan untuk bersama 
mengembangkan bisnis di sektor energi. 
Komitmen sinergi BUMN tersebut 
diresmikan dalam penandatanganan 
kerja sama antara Direktur Utama Pelindo 
III Doso Agung dan Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati di Jakarta, 
Senin (18/2). 

Hafidz Novalsyah

LAPORAN 
UTAMA

Kerjasama Pelindo III dengan Pertamina dalam Sektor Energi

Pelindo III and Pertamina initiated integration 
and utilization to develop business in the energy 
sector, hand in hand. This BUMN synergized 
commitment is officiated in the contract signing 
between the President Director of Pelindo 
III, Doso Agung, and the President Director 
of Pertamina, Nicke Widyawati, in Jakarta, 
Monday (18/2). 

“The synergy between Pelindo III and Pertamina leads a 
new strategy pathway for BUMN, to face the ever-changing 
challenges of business. The maritime and energy sector 
intersects in a lot of service that can be developed together. 
The utilization of assets will cater to a more efficient business 
process, so that BUMN can focus more on improving services 
to the user”, said Doso Agung.

He also explained that Pelindo III manages the land of ports 
in seven 7 provinces in Indonesia, with potential of being 
developed for a LNG (liquified natural gas) terminal in Teluk 
Lamong Port, and LPG (liquefied petroleum gas) in Nilam 
Port. Gospier Port will also revitalized in the effots of catering 
to the energy logistics services.”

At Bali, LNG terminal in Port of Benoa Bali, which is operated 
by Pelindo III, will also be utilized to serve Pertamina’s 
market. The northern side of Benoa will be prepared for 
facility development of marine fuel energy whereas at South 
Kalimantan, the Port of Banjarmasin area will be the LPG 
storage location.

Doso Agung exposed that the BUMN synergy will benefit 
both parties, for they will complement each other’s need 
based on their respective expertise. Pelindo III will execute the 
jetty maintenance and ships’ channel in Pertamina-owned 
fuel terminal. Meanwhile, Pertamina will be the supplier of 
lubricant procision in Pelindo III ports. 

“Service user will be the one who benefits most in result of 
this cooperation. On the side of ship services, for example, the 
joint operation of Pelindo III and Pertamina tugs in Tanjung 
Intan and Tanjung Wangi Ports. Then the land and quay IV in 
Tanjung Intan Port are used to increase avtur production for 
the national aviation industry,” he said.

Pertamina’s President Director Nicke Widyawati said that the 
cooperation between Pertamina and Pelindo I, II, III and IV 
aims to build a stronger and more efficient business force in the 
facing the business competition. With synergy, it will optimize 
the resources of each companies to achieve an effective business 
pattern. 

“Ports are a business gateway that drives the national economy. 
Therefore, Pertamina must ensure the availability and energy 
security in every port in Indonesia. With this collaboration, 
energy distribution in all ports will be more effective and 
efficient, “said Nicke Widyawati, shortly after the signing. 

PORT ASSETS OPTIMIZATION 
FOR ENERGY LOGISTICS SERVICE.
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“Pelindo III proaktif dalam 
mendorong sinergi pelayanan kapal 
dengan operator-operator pelabuhan 
di Indonesia, baik BUMN maupun 
swasta. Karena integrasi pemanfaatan 
infrastruktur dan layanan di 
pelabuhan merupakan dukungan yang 
riil dalam menekan biaya logistik di 
Indonesia sebagai negara kepulauan,” 
- Toto Nugroho 

“Pelindo III is proactive in pushing the 
synergy of ship services with port operators 
in Indonesia, both state-owned and private. 
Because the integration of the use of 
infrastructure and services at the port is a 
real support in reducing logistics costs in 
Indonesia as an archipelago,“
- Toto Nugroho 

LAPORAN 
UTAMA

Hafidz Novalsyah

PELINDO III DAN SINARMAS GROUP 
JAJAKI SINERGI LOGISTIK

Pelindo III dan grup usaha Sinarmas 
menjajaki peluang menjadikan 
Pelabuhan Tanjung Perak sebagai 
salah satu pusat distribusi kertas 
di Indonesia. Pelabuhan tersebut 
berada di tengah-tengah Nusantara 
sehingga secara geografis strategis 
untuk menjadi hub distribusi. 
Tak hanya domestik, tetapi juga 
potensial untuk mendukung 
ekspansi pasar produsen kertas dan 
pulp raksasa tersebut. 

“Potensi kerja sama ini sangat baik, karena Tanjung Perak 
memiliki kesiapan fasilitas pergudangan dan lahan. 
Apalagi kini ada PT Berkah Multi Cargo (BMC), lini bisnis 
Pelindo III yang melayani jasa logistik,” kata Direktur 
Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Toto 
Nugroho, di sela acara diskusi tersebut, Senin (4/3).

Lebih lanjut Toto Nugroho mengungkapkan, optimisme 
juga didapatkan karena Sinar Mas sebagai pemain 
besar di industri kertas dan pulp sudah memiliki ceruk 
pasar tersendiri yang stabil. Selain itu Sinar Mas juga 
memiliki segmen bisnis lain yang potensial menggunakan 
jasa logistik Pelindo III, yakni agribisnis, pangan, dan 
infrastruktur. Sinar Mas sudah menjadi salah satu 
pengguna jasa Pelindo III untuk jasa bongkar muat curah 
cair dan lahan penumpukan untuk komoditas CPO 

(minyak kelapa sawit), di Pelabuhan Tanjung Perak dan 
Pelabuhan Tanjung Emas.

Ia menambahkan peluang kerja sama lain yaitu 
pemanfaatan layanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung 
Perak, pemasaran biodiesel di Bali, jasa bongkar muat 
antarkapal di perairan Satui, serta pelayanan kapal pandu 
dan tunda di Selat Lombok. Setelah Pelindo III menjalin 
kerja sama dengan Pertamina untuk pelayanan kapal 
pandu dan tunda di pelabuhan, pada saat yang sama 
juga mendiskusikan kemungkinan joint operation untuk 
layanan yang sama dengan swasta yakni Sinarmas Group.
 
“Pelindo III proaktif  dalam mendorong sinergi 
pelayanan kapal dengan operator-operator pelabuhan di 
Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Karena integrasi 
pemanfaatan infrastruktur dan layanan di pelabuhan 
merupakan dukungan yang riil dalam menekan biaya 
logistik di Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Toto 
Nugroho lagi.

Perwakilan dari Sinarmas, Group Supply Chain Director, 
Antonius Maryanto, menyebutkan bahwa pihaknya 
menyambut baik adanya diskusi bisnis yang digagas oleh 
Pelindo III. “Sesama pelaku bisnis baik dari pemerintah 
BUMN maupun swasta sebaiknya sering berdiskusi 
langsung, tidak hanya berkomunikasi saat ada kendala 
di lapangan. Kesempatan diskusi menjadi momen 
networking dan evaluasi kerja sama yang sudah ada. 
Semoga ke depan ada satu pandangan untuk terobosan 
bisnis yang dikerjakan bersama,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan 
Pelindo III Faruq Hidayat menyebutkan, “Diharapkan 
sinergi yang harmonis antara Pemerintah melalui 
BUMN Pelindo III dengan Sinar Mas dapat memberikan 
kontribusi positif  pada perekonomian bangsa,” ujarnya. 

Pelindo III and Sinarmas holdings 
explores the possibility of making 
Port of Tanjung Perak into one of the 
pulp and paper distribution point 
in Indonesia. With the port located 
in the center of the archipelago, 
it is geographically strategic and 
adequate for a distribution hub. Not 
only domestic, but also potential to 
support the expansion of the giant 
pulp and paper industry.

PELINDO III AND SINARMAS GROUP
EXPLORES LOGISTICS SYNERGY

“The potential for this cooperation is very good, because Tanjung 
Perak is ready to provide the warehousing and land facilities. 
Moreover, there is now PT Berkah Multi Cargo (BMC), the 
Pelindo III business line that serves logistics services, “said 
Director of Business Transformation and Development of 
Pelindo III, Toto Nugroho, amid the discussion on Monday (4/3).

Moreover, Toto Nugroho exposed, that the optimism is 
obtainable because Sinarmas is a reputable profile in the pulp 
and paper industry for Sinarmas already has a solid market. In 
addition, Sinarmas also has other business segments that have 
the potential to use Pelindo III’s logistic services. Said services 
includes agribusiness, food, and infrastructure. Sinarmas has 
become one of Pelindo III service users for liquid bulk loading 
and stacking services for CPO (crude palm oil) commodities, at 
Port of Tanjung Perak and Port of Tanjung Emas.

He continued to add that the business opportunities are also 
available for other cooperation; namely the utilization of 
container services in Port of Tanjung Perak, biodiesel marketing 
in Bali, inter-ship loading and unloading services in Satui 
waters, as well as tugboat and delay services in the Lombok 
Strait. After Pelindo III sealed the deal with Pertamina for 
the service of tugboats, simultaneously, it also discusses the 
possibility of a joint operation for services similar to the private 
sector, the Sinarmas Group.

“Pelindo III is proactive in pushing the synergy of ship services 
with port operators in Indonesia, both state-owned and private. 
Because the integration of the use of infrastructure and services 
at the port is a real support in reducing logistics costs in Indonesia 
as an archipelago, “said Toto Nugroho again.

Representative from Sinarmas, Group Supply Chain Director, 
Antonius Maryanto, said that Sinarmas has welcomed the 
business discussion initiated by Pelindo III. “Fellow business-
doers from both state-owned and private governments should 
often discuss directly and regularly, not only communicate when 
there are obstacles in the field. The opportunity for discussion is 
a moment of networking and evaluation of existing cooperation. 
Hopefully in the future there will be one view for a breakthrough 
business that is done together, “he said.

On the same occasion, Corporate Secretary of Pelindo III Faruq 
Hidayat said, “It is expected that the harmonious synergy 
between the government through the state-owned Pelindo III, 
and Sinarmas can contribute positively to the nation’s economy,” 
he said. 

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Toto Nugroho (kanan) Membuka FGD antara Pelindo III dan Sinarmas
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TPS PEDULI: SENYUM BAHAGIA 
WARGA DESA CAMPOAN

Menilik cerita dari berita yang dimuat detik.
com pada 2 Februari 2017 lalu berjudul 
“Kasihan, Siswa SD di Situbondo Seberangi 
Sungai untuk Sekolah”, dalam pemberitaannya 
diceritakan bagaimana puluhan siswa SDN 
terpencil di Situbondo terpaksa melakukan 
hal berbahaya. Mereka menyeberangi sungai 
selebar sekitar 13 meter untuk bisa sekolah.

Looking back at the story told from the news 
published by detik.com on February 2, 2017, with the 
title of “What a Pity: Elementary School Students in 
Situbondo Crosses River to go to Schools” – the news 
reported, how dozens of remote elementary school 
students in Situbondo were forced to do dangerous 
things. They crossed the river about 13 meters wide to 
get to school.

menggendong sebagian siswa saat melintasi sungai. Khawatir 
terseret arus sungai,” kata Ahmad Faisol, salah satu guru SDN 
1 Campoan, Kamis (2/2/2017).

Dari informasi yang dihimpun detikcom, aktivitas berbahaya 
para siswa itu dilakukan karena jembatan di sungai itu 
runtuh akibat banjir tahun 2015 lalu. Itulah beberapa kutipan 
beritanya.

Kamis (23/3), Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hadir 
mewujudkan mimpi warga desa Campoan melalui 
pembangunan jembatan penghubungan dusun Plalangan 
dengan desa Campoan dan dusun Lucu, Kecamatan 
Mlandingan, Kabupaten Situbondo.

Tampak kebahagiaan terpancar dari raut muka warga desa 
Campoan, seperti yang dikisahkan oleh Amel, salah satu 
siswa SMP di desa Campoan tersebut, dimana sebelumnya 
para warga harus bergotong royong membuat rangkaian 
bambu sebagai jembatan sementara yang selalu hanyut 
saat hujan datang. “Terima kasih TPS, adanya jembatan ini 
sangat memudahkan kami dalam beraktivitas,” ungkap Amel 
dengan lugunya.

Jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses utama 
masyarakat RT 01 Desa Campoan dengan total 43 Kepala 
Keluarga, yang akan terisolasi apabila banjir atau hujan besar 
datang. 

Bukan hal yang mudah dalam proses pembangunan jembatan 
ini, mengingat akses menuju jembatan yang tidak mudah, 
tetapi para warga utamanya para ibu-ibu gotong royong 
membantu mengangkut pasir dan batu, sehingga dalam 
waktu 2,5 bulan jembatan tersebut sudah bisa digunakan.

Pembangunan jembatan berjenis gelagar besi dengan 
panjang 20 meter dan lebar 1,2 meter ini menghabiskan dana 
CSR sebesar 350 juta.

President Director PT TPS, Endot Endrardono, yang 
meresmikan pembangunan jembatan tersebut berharap 
jembatan ini dapat membantu dan mendukung warga dalam 
melakukan aktivitas sehari-hari. “Semoga jembatan ini dapat 
dijaga dengan baik, dan dengan dibangunnya jembatan ini 
mendapatkan kebarokahan”, ungkap Endot. 

Padahal di musim penghujan seperti sekarang, debit air 
sungai sering tiba-tiba naik. Meski demikian, para siswa SDN 
1 Campoan, Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, yang 
hendak menimba ilmu terpaksa tetap harus turun ke sungai. 

Sambil menenteng sandal jepit dan sedikit mengangkat 
pakaian bawahnya, mereka harus melewati derasnya air 
sungai yang dipenuhi bebatuan. Meski sudah bersusah 
payah, tak jarang pakaian sebagian siswa tetap basah terkena 
air sungai. Sebagian siswa juga terpaksa harus digendong 
oleh gurunya.

“Kasihan para siswa di sini, harus pulang pergi ke sekolah 
menyeberangi sungai. Para guru di sini selalu mengawasi dan 

It is not an easy matter, building the bridge. Considering that the 
access to the bridge is not easy, but the residents, especially the women 
working together, help transported sand and stone, so that within the 
span of 2.5 months the bridge was completed and ready to function.

The construction of bridge this type, equipped with a steel girder type 
with a length of 20 meters and a width of 1.2 meters spends the CSR 
funds of 350 million.

PT TPS President Director, Endot Endrardono, who inaugurated the 
construction of the bridge hopes that this bridge can help and support 
residents in carrying out their daily activities. “Hopefully this bridge 
can be maintained properly, and with the construction of this bridge, it 
will knit the community to be closer,” said Endot. 

“Hopefully this bridge can be maintained 
properly, and with the construction of this 
bridge, it will knit the community to be closer,”
- Endot Endrardono 

“Semoga jembatan ini dapat dijaga 
dengan baik, dan dengan dibangunnya 
jembatan ini mendapatkan kebarokahan”
- Endot Endrardono

Jembatan yang Dibangun TPS

TPS CARES: JOYOUS SMILE OF THE CAMPOAN VILLAGE RESIDENTS. 

the possibility of them, being dragged by the river,” said Ahmad Faisol, 
one of the teachers at SDN 1 Campoan, Thursday (2 / 2/2017).

From information gathered by detik.com, the dangerous activities of 
the students were done because the bridge across the river collapsed due 
to the floods back in 2015. Those are some of excerpts from the news.

Thursday (3/23), the Terminal Petikemas (TPS) helped to realize the 
dreams of the villagers of Campoan, through the construction of a 
bridge connecting the Plalangan village with the village of Campoan 
and Lucu village, at the Mlandingan District, Situbondo Regency.

Apparent happiness radiated from the faces of the villagers of 
Campoan, as told by Amel, one of the junior high school student in the 
village of Campoan, where before the residents had to work together 
to make a rack of bamboo as a temporary bridge. It was was always 
washed away when the rain came. “Thank you TPS, for the existence of 
this bridge immensely facilitates our activities,” said Amel.

The bridge is the only main access for the community of RT 01 
Campoan village, which is a home for 43 family, who is isolated by 
floods whenever heavy rain pours.

Even though in the current rainy season, the river water discharge 
experiences often sudden rises. Even so, the students of SDN 1 
Campoan, Campoan Village, Mlandingan Subdistrict, who wanted to 
study, had to go down to the river, and across it.

While carrying a pair of flip flop sandals and lifting their clothes, they 
are forced to pass the heavy current of the river, which is also filled with 
rocks. Try hard they might, but it is a regular occurrence that their 
clothes are drenched by the river stream. Some of the students even have 
to be carried by their teacher.

“These poor students have to go through the river to go to, and from 
the school. The teachers here are always watching and carrying some 
students while crossing the river. We are concerned and worried about 
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Perusahaan tidak boleh lagi menguasai, memiliki, 
membeli semua bisnis. Seperti jaman dulu. Yang selalu 
menggoda perusahaan besar yang banyak uang. Dan 
bingung mau dikemanakan uangnya. Akhirnya, beban 
di tangan dan pundak semakin besar. Gerak melamban 
karena badan yang tambun. Di jaman now, gerak harus 
lincah. Agar menang bersaing. Dengan perusahaan kecil 
yang lincah dan bertebaran di sekitarnya. Agar lincah 
bergerak, perusahaan harus fokus. Hanya memikirkan 
tugas utamanya. Hal lain di luar bisnis inti, kerjasamakan 
saja dengan orang lain. Yang fokusnya di situ.

Perusahaan perhotelan ya fokus ngurusin hotel. Tidak 
perlu disibukkan mengurus kendaraan operasional. Ribet 
dan mahal. Serahkan saja ke perusahaan persewaan 
mobil. Yang fokusnya di situ. Begitu juga Pertamina dan 
Pelindo. Fokus ke bisnisnya. Terserah bagaimana bisnis 
inti didefinisikan di sana. Yang lainnya? Serahkan ke 
ahlinya. Yang punya skala ekonomis lebih bagus. Sehingga 
bisa kasih harga lebih rendah. Dibanding diurus sendiri, 
yang biayanya bisa jatuh lebih mahal. 

Sinergi memang bukan barang baru. Di perusahaan 
penerbangan sudah dilakukan. Ada aliansi segala macam. 
Cek saja pengumuman keberangkatan di bandara. 
Penerbangan Garuda dari Jakarta ke Ambon – misalnya – 
tidak hanya diberi nomor penerbangan dengan kode GA 
(Garuda). Bisa saja ada kode penerbangan lain. KL (KLM), 
misalnya. Sehingga cukup dengan sekali pesan, seorang 
noni Belanda bisa terbang dari Amsterdam sampai ke 
Ambon dengan KLM. Tanpa ribet. 

Emak-emak paling jago soal bersinergi. Mereka biasa ikut 
arisan. Uang arisannya bisa ditanggung bareng. Patungan 
untuk satu nomor peserta. Berdua atau bertiga. Hasilnya 
pun tentu harus dibagi. Begitu dapat arisan, langsung 
mojok bertiga. Bagi-bagi uangnya. Sambil berbagi gosip 
terbaru tentang anggota arisan lainnya. Hasilnya memang 
lebih kecil, karena dibagi tiga. Tapi risikonya lebih kecil, 
karena uang arisan ditanggung bareng. Minimal risiko 
cashflow rumah tangga bisa terselamatkan.

Begitu lah prinsip sinergi. Selain mendorong untuk fokus, 
juga untuk berbagi risiko. Pertamina tidak perlu beli 
banyak kapal tunda. Yang harganya mahal. Dipakenya 
kadang-kadang. Lebih sering jadi sumber biaya, ketimbang 
jadi sumber pendapatan. Kenapa tidak disediakan oleh 
Pelindo. Yang bisa beli banyak kapal tunda. Lumayan dapat 
diskon besar. Harga jadi lebih murah. Dan kapalnya pasti 
terpakai. Tidak hanya melayani kapal Pertamina. Juga 
bisa dipakai melayani kapal lain. Utilisasi bagus. Investasi 
tidak mubazir. Bisa menghasilkan manfaat finansial dan 
membantu saudara.

Tetapi, terkadang orang digoda untuk serakah. Sudah 
punya sepeda motor, ingin punya mobil. Sudah punya 
mobil satu, ingin dua. Sudah punya bisnis pelabuhan, 
ingin punya katering. Akibatnya, rentang kendalinya 
melebar. Pandangannya tidak fokus. Orang yang tidak 
fokus tidak akan bisa menang bertanding. Sinar laser bisa 
memotong baja yang sangat keras, karena fokus. Karena 
koherensi spasial sinarnya sempit. Sangat fokus, sehingga 
sangat kuat. Bisnis yang sangat fokus akan sangat kuat. 
Punya akumulasi kompetensi yang kuat. Tidak terganggu 
oleh aktivitas lain. Tidak melebar kemana-mana.

Banyak contoh yang bisa dituliskan. Tentang perusahaan 
yang sangat fokus. Saking fokusnya, biaya pengelolaannya 
rendah. Biaya risetnya yang tinggi. Untuk terus 
menghasilkan keunggulan. Untuk terus menampilkan hal 
baru. Untuk menjadi yang terdepan. Urusan tetek bengek 
produksi, distribusi, pemasaran, dan lain-lain dilakukan 
mitra. Dalam kerangka sinergi. Ujung-ujungnya 
memanjakan konsumen. Dengan kemudahan mengakses 
produk perusahaan dan harga yang rasional. 

Pada akhirnya, bisnis itu hidup seperti manusia. 
Manusia adalah makhluk yang memerlukan sosialisasi 
dalam hidupnya. Begitu juga bisnis. Bisnis hidup dalam 
kolaborasi. Dalam lingkungan sosial yang disepakati 
bersama. Tidak bisa lagi dikerjakan sendiri. Tidak bisa 
lagi sendirian memiliki semuanya. Dan tidak bisa 
lagi hidup sendiri. Sumber daya semakin terbatas. 
Kompleksitas pengelolaan bisnis semakin tinggi. 
Sehingga perlu bekerjasama dengan orang lain. Seperti 
emak-emak arisan tadi. Patungan. Seperti pak Doso 
dan bu Nicke. Bergandengan tangan. Berbagi beban. 
Berbagi hasil. Sama-sama untung. Sama-sama senang. 
Toh juga salah satu niat berbisnis tidak hanya mencari 
laba. Tetapi memupuk kemakmuran untuk disebarkan 
kepada lingkungan sekitar. Terkadang bisnis tidak hanya 
melulu tentang keuntungan finansial. Tetapi bagaimana 
menghasilkan keuntungan ekonomi. Apalagi ini BUMN. 
Yang berbisnis untuk orang banyak. Untuk masyarakat. 
Dan untuk negeri. 

Pak Doso dan Bu Nicke bertemu. Keduanya mewakili 
raksasa di industri masing-masing. Pak Doso mewakili 
Pelindo III, raksasa pelabuhan. Bu Nicke dari Pertamina, 
raksasa migas. Keduanya sepakat. Akan bergandengan 
tangan. Dua raksasa di republik ini berjalan bersama. 
Bayangkan dahsyatnya. Perhatikanlah manfaatnya. 
Dalam perjalanan bisnis yang disebut sinergi.

Apakah sinergi itu akan memberikan manfaat? Tidak 
hanya akan, tetapi HARUS. Tanpa manfaat yang jelas dan 
terukur, tidak ada gunanya sinergi. Salah satu manfaat 
yang diperoleh – dan paling penting – adalah kedua pihak 
yang bersinergi harus mendapatkan manfaat. Tidak boleh 
hanya salah satu. Tidak boleh hanya Pelindo III yang 
untung. Tidak boleh hanya Pertamina yang menikmati. 

Dalam konteks kedua perusahaan, sinergi diperlukan 
untuk menjadi lincah. Salah satu kelemahan perusahaan 
raksasa adalah tubuhnya tambun, gerakannya lamban, dan 
makannya banyak. Boros sekali. Terkadang, pemborosan 
tidak bisa dideteksi dengan cepat. Sehingga menggerogoti 
kantong. Tentu pemilik tidak suka. Tidak ada untungnya 
memelihara perusahaan seperti ini. Sehingga, harus 
dipaksa efisien. Salah satunya melalui sinergi. 

OPINI

ADRIAN SYAHMINUR
Pegiat Pelabuhan
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SINERGI,
JANGAN SENDIRI

“Begitu lah prinsip sinergi.
Selain mendorong untuk fokus, 
juga untuk berbagi risiko”  
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Mimpi perusahaan pelayaran asal Tiongkok, Cosco, 
untuk membangun kapal peti kemas raksasa 
berukuran 25.000 TEUS (atau sekitar lima kali lebih 
besar dari kapal terbesar yang pernah singgah di 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) menghadapi 
tantangan dari sisi komersial. Banyak pihak merasa 
skeptis terhadap ide kapal ultra besar tersebut. Karena 
kapal sebesar itu akan sangat bergantung pada volume 
logistik rute perdagangan jarak jauh westbound 
Asia-Eropa. Serta seberapa luas dan terintegrasinya 
jaringan rantai pasok yang berkembang di hinterland 
rute tersebut.

Perdebatan terjadi. Institut Riset Kapal dan 
Pelayaran Shanghai (SSRI) yang sebelumnya telah 
mendesain beberapa kapal 20.000 TEUs untuk 
konglomerat Tiongkok yang dipimpin Capt. Xu 
Lirong, menyebutkan bahwa pembangunan kapal-
kapal ultra besar merupakan ‘strategi penting’ karena 
bisa mendukung penyediaan peralatan penting untuk 
mendukung ambisi Tiongkok mewujudkan One Belt 
One Road (OBOR). Di sisi lain, bukan kemampuan 
teknologi yang dikhawatirkan. Namun lagi-lagi yaitu 
sisi komersialnya. Apalagi kini pola perdagangan 
dunia sedang menurun seperti yang dirasakan pada 
perselisihan perdagangan bebas AS dan Tiongkok. 
Hal ini tentunya menyebabkan turunnya volume 
logistik, maka timbulah skeptisme apakah kapal 
perlu dibangun lebih besar.

Sebagai contoh ialah CMA CGM yang memilih 
membangun kapal berukuran 15.500 TEUs di 
Tiongkok. Alih-alih mereka membangun kapal 

berukuran 20.000 TEUs. Pada bidang dirgantara, 
Airbus juga telah mengumumkan akan menghentikan 
produksi pesawat berbadan besar A380. Inilah yang 
orang-orang menyebutnya dengan ‘pesanan yang 
merefleksikan perubahan tren, yang membuat 
perubahan tersebut adalah memang pasarnya, bukan 
proyeksi pasar yang digadang-gadang akan terus 
membesar seiring pertambahan jumlah manusia 
di bumi. Jadi kunci perlu tidaknya kapal ultra-
besar ialah seberapa berkembang rute pelayaran 
utama antarbenua dan integrasi rantai pasoknya. 
Faktor penting berikutnya adalah konsolidasi para 
operator pelayaran dan aliansinya, berbagi data 
antarpelabuhan dan industri terkait, dan tentunya 
sebarapa mau pemilik barang membayar upaya lebih 
yang dilakukan itu.
(Disarikan dari Lloyds List)

“Kunci perlu tidaknya kapal 
ultra-besar ialah seberapa 
berkembang rute pelayaran 
utama antarbenua dan 
integrasi rantai pasoknya” 
- Cichen Shen

Untuk memenuhi aturan baru dari IMO (Organisasi 
Maritim Internasional) Sulphur Cap 2020 terkait 
pengurangan ambang batas maksimal kandungan 
emisi sulfur oleh kapal menjadi 0,5 persen m/m, 
membuat operator pelayaran peti kemas harus 
menyiapkan dana setidaknya 10 miliar dollar AS. 
Angka ini dihitung oleh konsultan AlixPartners 
dengan dasar harga bahan bakar rendah sulfur (LFSO) 
tahun 2018. Sehingga menjadi ancaman bagi operator 
pelayaran peti kemas mulai tahun 2019 ini. 

Mereka sudah mulai mewacanakan untuk 
membebankan biaya tambahan untuk memasang 
scrubbers atau tambahan biaya pembelian LFSO ke 
pengguna jasa. Pemilik barang pun meradang karena 
penambahan biaya tersebut akan menjadi kurang 
transparan. Di sisi lain, Chief  Executive Maersk, 
Soren Skou, memperingatkan bila pengguna jasa 
tidak turut menanggung peningkatan biaya, makan 
akan ada lagi operator pelayaran peti kemas yang 
bangkrut dan gagal bergabung (konsolidasi). Namun 
ia menambahkan, bahwa peningkatan harga bahan 
bakar LFSO tidak akan berlangsung lama. Karena 
harganya akan turun seiring waktu ketika permintaan 
bertambah dan penawaran akan mengikuti. 

Dari sisi operasional, Drewry menyebutkan 
implementasi Sulphur Cap akan memicu peningkatan 
penerapan slow steaming (penurunan kecepatan 
kapal untuk menghemat bahan bakar). Dengan bahan 
bakar lebih hemat, rute kapal bisa menjadi lebih 
jauh. Kemudian pelabuhan yang dituju untuk putar 
balik juga akan semakin sedikit, maka yang juga 

diprediksi terdongkrak adalah transhipment peti 
kemas. Semakin sedikit pelabuhan destinasi maka 
akan menggairahkan jasa transshipment dan operasi 
feeder. Meningkatnya transshipment jadi kabar baik 
bagi pelabuhan dan operator terminal. Karena akan 
meningkatkan rerata throughput pelabuhan global. 
Dari yang semula hanya dua gerakan dalam pelayaran 
langsung antarpelabuhan, dalam transshipment 
menjadi empat gerakan di area dermaga.

DUNIA
MARITIM

Hafidz Novalsyah

“Aturan IMO Sulphur 
Cap 2020 diprediksi akan 
mendongkrak transshipment 
dan operasi feeder, hal 
ini menjadi kabar baik 
bagi pelabuhan dan 
operator terminal karena 
meningkatkan throughput”
- Linton Nightingale

IMO Sulphur 
Cap 2020 Kapal

25.000 TEUs 
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KABAR
PELINDO III

Pelindo III  melalui Pelabuhan Benoa salurkan bantuan dana 
hibah bina lingkungan senilai Rp791 juta, Jumat (1/3). Kegiatan 
ini merupakan wujud kerja nyata Pelindo III untuk masyarakat 
Denpasar yang bertepatan dengan menjelang perayaan Hari Raya 
Nyepi tahun saka 1941 serta perayaan HUT ke 231 kota Denpasar. 

CEO Regional Bali Nusra, I Wayan Eka Saputra dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa Pelindo III dalam tahap 
I tahun 2019 menyalurkan bina lingkungan senilai total Rp791 
juta. Bantuan tersebut terdiri dari 2.440 paket sembako gratis 
senilai Rp305 juta yang diperuntukan bagi warga kurang mampu  
di 12 titik di wilayah Ring 1 Pelabuhan Benoa. Pelindo III juga 
membantu 14 objek  fasilitas umum berupa sarana ibadah dan 
sarana pendidikan senilai Rp486 juta.

Camat Denpasar Selatan, I Wayan Budha mengungkapkan terima 
kasih kepada Pelindo III karena bukan kali pertama membantu 
masyarakat di wilayahnya.  Ia juga menyampaikan dukungan 
terhadap Pelindo III sebagai agen pembangunan obyek strategis 
nasional, sehingga ekonomi masyarakat di Bali dan Denpasar bisa 
terus berkembang.  (Oleh: Mareta Mulia A)

Pelindo III bekerjasama dengan Polres Pelabuhan 
Tanjung Perak menyelenggarakan Millenial Road Safety 
Festival 2019. Sedikitnya 250 orang peserta yang terdiri 
dari pegawai millenials yang berasal dari instansi 
kepolisian dan Pelindo III Group memeriahkan acara 
tersebut. Dalam sambutannya Kapolres Pelabuhan 
Tanjung Perak, AKBP Antonius Agus Rahmanto 
menyatakan bahwa Millenial Road Safety Festival 

2019 bertujuan untuk membangun kesadaran tertib 
berlalu lintas karena 60 % kasus kecelakaan lalu lintas 
di Surabaya disebabkan oleh pengendara berusia 17 s/d 
35 tahun yang merupakan generasi millenials sehingga 
dengan dilakukan kegiatan sosialisasi dan roadshow 
seperti ini dapat menekan terjadinya angka kecelakaan 
lalu lintas. (Oleh: Tisna Prabamita)

bagi masyarakat sekitar sebagai contoh kerajinan 
produk, pupuk atau bisa dijual kembali kepada pengepul 
sampah.

“Kami selalu mendukung program Pemerintah Gresik 
dalam menjadikan masyarakat mandiri,” tutur Yanto. 
Selain bank sampah, untuk mewujudkan masyarakat 
mandiri Pelindo III juga mengembangkan “Kampoeng 
Markisa” yang berada di Kelurahan Bedilan sebagai 
program pemberdayaan masyarakat. Yang kedepannya 
akan menjadi salah satu tujuan wisata selain wisata 
ziarah makam. (Oleh: Gita Ayu)

PENYALURAN BANTUAN
DI PELABUHAN BENOA 

MILLENIAL ROAD SAFETY FESTIVAL 

SALURKAN 
BANTUAN 
PEMBANGUNAN 
BANK SAMPAH

Pelindo III menyalurkan bantuan sebesar Rp106 juta 
untuk pembangunan bank sampah, tempat ibadah 
dan gerobak pedagang kaki lima. Penyerahan bantuan 
diserahkan oleh Yanto, General Manager Pelabuhan 
Gresik kepada Abdul Hamed Lurah Kebungson di 
Kantor Pelabuhan Gresik, Kamis (21/02).

Program pembangunan bank sampah merupakan 
salah satu program pemerintah kepada masyarakat 
agar sadar akan pentingnya kebersihan dan membuat 
sampah menjadi barang ekonomis. Sehingga sampah 
yang sudah terseleksi bisa menjadi barang yang berguna 

Pelindo III kembali hadir dalam peran sosial 
kemasyarakatannya. Kali ini bantuan ditujukan kepada 
abdi negara yang telah mengabdikan diri bagi negeri. 
Bantuan tersebut merupakan Hibah Bina Lingkungan
berupa program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
sebanyak 13 unit senilai Rp. 260 juta.
“Bantuan tersebut diberikan kepada para Abdi Negara 
dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dan Kodim
0703 Cilacap, masing – masing sebanyak 5 unit, dan 
sebanyak 3 unit senilai Rp. 60 juta kepada
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II 

GELONTORKAN 
BANTUAN
BEDAH RUMAH
DI WILAYAH CILACAP

Cilacap,” kata CEO Pelindo III Regional Jawa
Tengah, Arief  Prabowo.

Arief  menyampaikan bahwa program bedah rumah 
merupakan salah satu bentuk tanggung jawab
perusahaan dalam bidang sosial kemasyarakatan. 
“Kiranya keberadaan Pelindo III dapat memberikan
kontribusi kepada masyarakat sekitar untuk membantu 
pengembangan sarana dan prasarana serta
pengentasan kemiskinan seperti program Bedah Rumah 
ini,” tuturnya. (Oleh: Diah Ayu)

Kabar Pelindo III Kabar Pelindo III
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Induk orangutan menggendong anaknya. 

TRAVEL

Ary Hana

Teori tentang keteraturan evolusi antara manusia dan kera besar, termasuk 
orangutan yang hidup saat ini bukannya tanpa dasar. Banyak kemiripan 
antara orangutan dan manusia. Orangutan itu cerdas dan pembelajar, 
penyayang seperti manusia, mampu mengasuh bayinya selama bertahun-
tahun, dapat menangis saat bayinya mati, menyukai jenis buah yang juga 
disukai manusia, dan masih banyak lagi. Yang membedakan mungkin 
salah satunya adalah mereka mudah bergelayutan dari satu pohon ke 

pohon lain, sedang manusia terbiasa hidup tegak di tanah.

MENGENAL 
ORANGUTAN

DI TAMAN NASIONAL 
TANJUNG PUTING

Salah satu tempat untuk mengenal serta belajar 
tentang orangutan ada di Taman Nasional Tanjung 
Puting di Kalimantan Tengah. Wilayah seluas 
415.040 ha ini adalah tempat hidup, penangkaran, 
penelitian, dan konservasi orangutan terbesar di 
dunia. Ada ribuan orangutan hidup liar di sini, 
dan ratusan yang sengaja ditangkar, sebelum 
dilepaskan ke habitat aslinya. Satu tokoh yang 
berjasa besar dalam pendirian TN ini adalah 
Birute Mary Galdikas. Birute, satu dari tiga 
murid Louis Leaky, adalah antropolog yang 
khusus meneliti orangutan Kalimantan. Dia  
yang mendorong pemerintah untuk menjadikan 
Suaka Margasatwa Kotawaringin menjadi TN 
pada Oktober 1996, khusus untuk melindungi 

orangutan di sana. Birute sendiri menghabiskan 
hidupnya untuk orangutan. Kita dapat 
menemuinya di Care Centre -semacam rumah 
sakit- khusus bagi orangutan di depan rumahnya 
di Pasir Panjang.

Bagi penyuka kehidupan alam liar, mengunjungi 
TN Tanjung Puting memberikan sensasi, 
tantangan, dan pengalaman tertentu. Di sini 
Anda dapat mengamati, mengenal orangutan dan 
hewan-hewan liar lainnya di alam aslinya. Anda 
juga mendapat pengalaman dan pengetahuan 
baru tentang hewan-hewan ini. Misalnya 
orangutan betina itu makhluk yang semi soliter. 
Ketika memiliki bayi, dia akan mengasuhnya 
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(1) Aerial view Taman Nasional Tanjung Puting.  (2) Induk Orangutan 
mengajari anaknya untuk mengupas pisang. (3) Deretan Kelotok di Sungai 
Sekonyer siap mengantar wisatawan. (4) Wisatawan di Camp Leakey. 

1

selama 3 tahun. Bayi orangutan akan belajar cara makan, 
cara memilih makanan, dari induknya. Misalnya bagaimana 
cara mengupas durian atau buah lainnya untuk dimakan. 
Dia juga belajar buah apa saja yang dapat dimakan. Itu 
sebabnya orangutan disebut makhluk pembelajar.

Orangutan juga rentan terhadap penyakit. TBC, cacingan, 
malaria, hepatitis adalah penyakit yang kerap ditemukan 
pada orangutan yang ditangkap dan masuk pusat 
penangkaran. Karena penyakit ini, banyak orangutan yang 
mati atau harus dirawat seumur hidup sehingga tak dapat 
dilepas di alam liar. Orangutan juga menggunakan akalnya 
untuk bertahan hidup. Misalnya dia menggunakan ranting 
dan daun tarantang untuk membuat sarang, agar tak digigit 
nyamuk.

Orangutan yang hidup di alam liar baru kawin setelah 
umur 14 tahun karena yang jantan susah menemukan 
orangutan betina. Orangutan betina setelah melahirkan, 
harus menunggu 8 tahun untuk beranak lagi. Itu sebabnya 
populasi orangutan sedikit di alam, dan semakin sedikit 
karena banyak orangutan diburu, ditangkap, untuk 
diperjualbelikan. Banyak juga yang mati kekurangan 
makanan, sebab hutan tempatnya hidup sudah diubah 
menjadi area perkebunan.

Orangutan yang disita daru pemburu atau yang diserahkan 
oleh pemiliknya secara sukarela biasanya akan masuk 
Care Centre milik Ibu Birute Galdikas untuk diobservasi. 
Orangutan lalu diperiksa apakah  mengidap penyakit 
tertentu, khususnya  penyakit manusia. Jika sakit mereka 
akan diobati hingga sembuh, dirawat, diberi makanan yang 
bergizi, hingga sehat, sebelum diberi pelatihan dan dilepas 
ke alam liar. Orangutan yang sakit atau membawa kuman 
penyakit amat berbahaya jika langsung dilepas ke alam liar, 
karena akan menulari orangutan lainnya.

Orangutan sehat dari Care Centre akan dikirim ke kamp-
kamp rehabilitasi seperti Camp Leakey dan Pondok Tanggui 
untuk dilatih hingga memiliki kemampuan bertahan 
hidup, mencari makan, baru kemudian dilepas di alam 
bebas. Di kamp rehabilitasi ini biasanya pengunjung dapat 
berinteraksi langsung dengan orangutan, bahkan ikut 
jadwal feeding, yaitu memberi makan orangutan dengan 
petugas.

Ada banyak cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap 
orangutan. Misalnya,  Anda dapat mengadopsi salah 
satu orangutan di sini. Caranya dengan membantu biaya 
perawatannya selama jangka waktu tertentu. Nanti Anda 
akan mendapat laporan perkembangan dari ’anak asuh’ 
Anda tersebut setiap bulan. Banyak artis Hollywood yang 
mengadopsi orangutan di sini, lho. Sebut saja Julia Robert, 

mengamati primata ini dari dekat, bercengkerama dengan 
mereka, dan mendapat penjelasan mendetil dari petugas di 
sana.

Biasanya pengunjung akan berhenti dan menginap di 
wisma yang ada di Camp Leakey. Kamp ini menjadi pusat 
penelitian orangutan, dibangun sejak 1971, dan merupakan 
kamp terluas di TN. Jadi banyak informasi yang bisa Anda 
dapatkan di sini. Di malam hari kalau ikut tur, pemandu 
akan mengajak Anda berjalan masuk hutan. Di sana Anda 
dapat mengamati hewan malam seperti burung hantu, tikus 
hutan, babi hutan, dan tarsius. Karena itu jangan lupa bawa 
teropong jika berniat mengamati satwa di alam liar. Jika 
memiliki hobi fotografi, membawa lensa tele panjang jadi 
sebuah keharusan.

artis yang sempat syuting untuk membuat film dokumenter 
In The Wild. Cara lain dengan  memesan nama Anda untuk 
menjadi nama salah satu orangutan di sini. Orangutan 
dengan nama Anda tadi akan Anda bantu biaya hidupnya. 
Menarik bukan? Anda juga dapat membantu  konservasi 
orangutan dengan mencegah mereka dari tangkapan 
manusia. Caranya, jangan jarah hutan mereka lagi agar 
mereka  punya tempat hidup yang nyaman.

Menuju TN Tanjung Puting
Cara paling mudah jika ingin ke TN Tanjung Puting adalah 
ikut tur.  Selain praktis, hemat waktu, Anda juga terhindar 
dari pengeluaran yang besar. Jika berangkat sendiri, Anda 
harus direpotkan dengan urusan transpot. Misalnya harus 
mengeluarkan bea taksi dari Bandara ke Pangkalan Bun, 
lalu mencari angkot sewaan ke Teluk Kumai, dang menyewa 
kelotok atau speedboat menuju Camp Leakay. Banyak agen 
perjalanan yang menawarkan tur ke Tanjung Puting, di 
antaranya Be Borneo Tour, Asia Wisata, dan Wow Borneo. 
Cari jadwal yang sesuai dengan liburan Anda dan anggaran 
sesuai kemampuan kocek Anda.

Biasanya agen perjalanan akan menjemput Anda di 
Bandara Sultan Iskandar di Pangkalan Bun, lalu menuju 
Kumai. Dari Kumai, Anda akan diajak naik kelotok, yaitu 
kapal kayu berkapasitas 7-12 orang untuk mengarungi 
Sungai Sekonyer selama beberapa jam. Di atas kapal kecil 
dengan fasilitas cukup lengkap ini -ada toilet modern, juga 
tempat tidur- Anda dapat menikmati pemandangan sekitar. 
Jika kelotok berangkat siang hari, Anda dapat melihat 
sunset dari atas kapal,  Anda juga dapat mendengar teriakan 
kera ekor panjang yang meloncat dari atas pohon. Anda 
juga dapat menjumpai  bekantan, si kera kuning berhidung 
panjang, dan beberapa kera lain. Semakin masuk ke dalam 
Anda akan air sungai yang keruh kehitaman karena limbah 
penambangan emas. Namun ketika memasuki arah ke 
Camp Leakey air menjadi jernih kemerahan akibat akar 
bakau yang hidup di tepi sungai.

Kalau beruntung, Anda dapat melihat buaya yang berjemur 
di tepi sungai. Buaya memang banyak di sepanjang sungai, 
umumnya bersembunyi di dalam air. Karena itu jangan 
sekali-sekali memasukkan tangan ke air saat naik kelotok 
kalau tak ingin dimangsa buaya. Saat malam tiba, Anda 
dapat melihat hamburan kunang-kunang yang muncul dari 
mana-mana.

Sebelum mencapai Camp Leakey Anda akan melewati 
beberapa kamp lain seperti Tanjung Harapan, Pondok 
Tanggui, dan Pondok Ambung.  Anda dapat meminta 
berhenti di kamp-kamp ini untuk sekedar berfoto atau 
mengamati hewan liar yang ada. Di Pondok Tanggui yang 
merupakan pusat rehabilitasi orangutan, Anda dapat 

Ada beberapa hal yang perlu Anda camkan saat memasuki 
kawasan TN ini, di antaranya : jangan merokok, jangan 
memberi makan orangutan atau hewan liar lain dalam 
kawasan TN, jangan berharap dapat beselancar dengan 
lancar. Sinyak telepon genggam timbul tenggelam di sini. 
Jangan berenang karena sungai yang tampak tenang itu 
banyak dihuni buaya. Selain itu selalu bawa cairan anti 
nyamuk. Nyamuk banyak sekali di sini, baik siang atau 
malam. Salah satu cara mencegah serbuan nyamuk dengan 
memakai pakaian berwarna terang. Dan terakhir, jika 
ingin leluasa menjelajah hutan kenakan sandal gunung. 
Selain kuat, anti selip, juga enak digunakan di tempat yang 
dipenuhi genangan air. Kalau pakai sepatu, selain kotor juga 
gampang basah. Sepatu basah tidaklah nyaman dipakai dan 
berbau busuk.
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Ary Hana

TRAVEL

Kota kecil ini merupakan surga bagi penyantap ikan. 
Rumah makan seperti Prambanan, Kagonangan, Aloha, 
Meranti, Ruhana dan Semangat 47 menyajikan menu 
ikan bakar dan olahan ikan. Ada satu menu ikan yang 
hanya ditemui di bumi borneo, yaitu ikan jelawat bakar. 
Bentuk ikannya panjang, sekitar 25 cm, dan langsing. Ikan 
ini banyak ditemui di sungai-sungai yang mengelilingi 
Pangkalan Bun. Sebelum dibakar, ikan dibumbui bawang 
putih, serai, dan jahe. Jelawat bakar disajikan dengan 
sambal terasi dan lalapan seperti ketimun, selada, 
terong, brokoli, daun dan bunga kecombrang.

Selain jelawat, ada patin, saluang, lais dan baung yang 
mirip lele. Pembeli dapat memilih ikan yang disukainya. 
Walau hidup di sungai, ukuran ikan di sini cukup besar, 
bahkan ada yang sebesar lengan. Sebagai pelengkap, 
disajikan juga sayur bening, sayur asam dengan 
campuran nanas, atau sayur daun singkong. Tidak suka 
dibakar, Anda dapat memilih ikan goreng atau yang 
dimasak campur sayur.

Ada lagi menu ikan khas penduduk lokal yaitu wadi 
atau pakasam. Wadi adalah ikan yang difermentasi 
selama beberapa hari menggunakan bumbu khusus 
yang disebut sa’mu. Aromanya sangat menyengat, 

Anda tak perlu takut kelaparan jika berkunjung ke 
Taman Nasional Tanjung Puting. Banyak rumah makan 
di Pangkalan Bun maupun Kumai yang menyajikan 
aneka hidangan penggugah selera. Mulai makanan 
khas Kalimantan Selatan, warung Jawa, masakan 
China, hingga Korea dan Jepang. Tinggal pilih saja 
sesuai selera dan isi kantong.

BERBURU KULINER
DI PANGKALAN BUN

(1) Monumen Pangkalan Lima (2)Aneka olahan masakan di kota Pangkalan 
Bun.  (3) Proses bakar ikan jelawat.
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dibumbui  cabe rawit, terasi, garam, dan sereh. Rasanya 
pedas, asam, dan manis, cocok sebagai pendamping ikan 
bakar.

Kalau Anda pernah merasakan cempedak goreng, ada 
baiknya mencoba manday. Makanan ini terbuat dari kulit 
bagian dalam buah cempedak yang diasinkan selama 
beberapa hari lalu digoreng. Rasanya unik, dengan 
aroma khas cempedak.

Pangkalan Bun juga memiliki soto yang khas, namanya 
soto manggala alias soto singkong. Soto ini dimakan 
dengan singkong rebus sebagai pengganti nasi atau 
lontong. Bahan sotonya sama saja, ayam atau ceker 
ayam, ditambah irisan telur, bihun rebus, dan percikan 
jeruk nipis. Agar lebih nikmat, ditambah krupuk warna 
warni dan sambal pedas.

Sebagai jajanan ringan ada kerupuk basah, yang 
sepintas bentuknya mirip empek-empek. Penganan 
ini sebetulnya adalah adonan kerupuk yang belum 
dipotong dan dijemur. Bahannya terigu, ikan tenggiri 
(atau ikan jenis lain) yang dicincang, bawang putih, dan 
garam. Kerupuk basah biasa dimakan setelah dikukus 
atau dibakar, dicocol ke sambal kacang,  saat masih 
panas. Rasanya pedas kenyal menyengat. Kerupuk basah 
banyak dijumpai di warung-warung tepi jalan, tempat 
orang-orang nongkrong.

Jajanan khas yang lain adalah tempe bakar yang 
dipotong memanjang, ditusuk mirip sate lalu dibakar, 
diolesi bumbu manis pedas. Ada juga kue gagatas, mirip 
getas di Jawa. Kue ini terbuat dari beras ketan, berbentuk 
lonjong, dan bagian luarnya dilapisi gula. Lalu ada hintalu 
karuang atau telur kelelawar, bentuknya mirip biji salak 
di Jawa. Jajanan ini terbuat dari tepung beras ketan yang 
dibentuk bulat-bulat, dimakan dengan santan dan gula 
aren. Jajanan di atas banyak ditemui di tempat anak-
anak muda nongkrong, seperti di Bundaran Pancasila.

Sebagai oleh-oleh, Anda dapat membeli kemplang atau  
kerupuk ikan yang merupakan jajanan khas Kalimantan. 
Umumnya kemplang berbentuk bulat atau lonjong, 
berasa gurih ikan dan kriuk-kriuk, dan diwadahi plastik. 
Ada yang dijual lengkap dengan sambal, ada yang tidak.

Jenis oleh-oleh yang lain adalah keripik kelakai. Keripik 
ini terbuat dari daun kelakai yang dibumbui dan digoreng 
dengan tepung. Rasanya gurih dan renyah. Menurut 
Orang Dayak, daun kelakai memiliki banyak manfaat 
kesehatan, seperti mengobati diare, membuat kulit 
awet muda, dan menambah darah. Jadi jangan lewatkan 
kesempatan membeli keripik obat ini.

namun tahan disimpan hingga berbulan-bulan. Wadi 
kerap menjadi buah tangan dan pengobat rasa kangen 
orang Kalimantan yang tinggal di luar pulau. Untuk 
mengurangi aroma dan menambah kenikmatan, wadi 
diolah dengan menambahkan gula merah dan jeruk 
nipis. Adakalanya wadi dibuat dari daging babi sebagai 
pengganti ikan.

Yang bosan dengan ikan dapat memilih udang dan 
kepiting pada beberapa rumah makan yang menyajikan 
olahan makanan laut seperti Kabonangan, Apin dan 
Ponti. Udang bakar yang dibumbui asam pedas sungguh 
nikmat, apalagi jika disantap dengan nasi yang mengepul. 
Sedang kepiting asam manis dan kepiting saus tiram tak 
kalah lezatnya.

Kalau ingin menikmati menu lokal yang unik, cobalah 
bangamat. Tak semua rumah makan menyediakan menu 
ini, Anda mesti bertanya lebih dulu. Bangamat adalah 
olahan daging kelelawar, menggunakan kelelawar besar 
pemakan buah. Sebelum dimasak, daging kelelawar 
dibersihkan, dibuang bulu kasar, bagian kuku, usus, dan 
sayap, baru direbus. Jadi benar-benat bersih, halus, dan 
kenyal-kenyal empuk.  Daging lalu dibumbui, dicampur 
potongan hati batang pisang, sulur keladi, atau bambu 
muda. Agar tambah sedap, sebelum disantap, bangamat 
diperciki irisan jeruk nipis. Bangamat merupakan 
makanan khas Suku Dayak di Kalimantan Tengah.

Beberapa rumah makan menyediakan menu khas 
setempat, seperti Warung Kuning, Depot Mini, dan Kedai 
Marunting. Anda dapat memesan sayur lokal seperti juhu 
umbut rotan, kalumpe, manday, atau terong mapui, Juhu 
umbut rotan adalah sayur yang berbahan ujung rotan 
yang masih muda. Sepintas mirip sayur rebung. Sebelum 
dipotong kecil-kecil, rotan harus dibersihkan dari duri-
durinya. Paling nikmat jika juhu umbut rotan dicampur 
santan, lalu disajikan dengan ikan goreng plus sambal 
terasi. Jika bahan yang dugunakan adalah bongkol pohon 
kelapa, sayuran ini dinamakan juhu umbut sawit.

Sedang kalumpe atau karuang mirip sayur daun singkong 
di Jawa dan Sumatra. Bedanya, daun singkong dalam 
karumpe mesti ditumbuk halus sebelum dicampur 
santan dan dibumbui bawang putih, bawang merah, 
serai, lengkuas, kayu manis, dan cabai. Kalumpe biasa 
dicampur potongan terong kecil-kecil, disajikan dalam 
mangkok dengan bagian atas ditaburi kacang tanah dan 
ikan teri.

Terong mapui adalah makanan khas Suku Dayak. Terbuat 
dari terong ungu besar yang dibakar hingga bagian kulit 
dan dagingnya menjadi lembek dan matang. Terong lalu  

(1) Juhu umbut rotan. (2) Soto manggala/ singkong.  (3) Fermentasi ikan wadi. (4) Ikan 
jelawat bumbu acar kuning. (5) Udang bakar asam pedas. 
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Ary Hana

BUDAYA

Memasuki bulan April, sekolah-sekolah, 
khususnya Sekolah Dasar akan gempita dengan 
perayaan Hari Kartini. Murid-murid disibukkan 
dengan kewajiban memakai baju adat, baju ragam 
profesi, lalu berpawai untuk menunjukkan bahwa 
kini semua profesi pekerjaan terbuka bagi lelaki 
dan perempuan. Semua berkat perjuangan Ibu 
Kartini. Aneka lomba digelar. Membuat puisi 
tentang Kartini misalnya, atau lomba menulis 
tentang emansipasi, karena Kartini adalah 
pahlawan emansipasi.

MENGENANG 
KARTINI
LEWAT DUA 
MUSEUM

Memahami Kartini sebagai pahlawan emansipasi tak 
cukup dengan peringatan dan pawai. Mengunjungi dua 
museum khusus tentangnya -Museum RA Kartini di 
Jepara dan Rembang- menggugah ingatan tentang siapa 
dia, apa perannya dalam perjuangan bangsa. Jika pada 
Museum Kartini di Jepara banyak disimpan foto dan 
barang peninggalan Kartini sebelum menikah, maka 
museum di Rembang menyimpan foto-foto, dokumen, 
surat-surat, buku-buku,  dan barang-barang peninggalan 
Kartini usai menikah. Dua museum ini menjadi kajian 
yang menarik tentang sosok Kartini yang kita kenal. 

Hidupnya Singkat
Lahir di Jepara 21 April 1879 dari pasangan  R.M.A.A. 
Sosroningrat dan M.A. Ngasirah, Kartini adalah anak no.5 
dari 11. bersaudara (dengan dua ibu). Kartini anak yang 
cerdas, kecerdasannya diwariskan oleh keluarganya. 
Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, yang 
menjadi Bupati pada usia 25 tahun. Sedang kakek dari 
keluarga ibunya adalah guru agama. Baik kakek maupun 
ayahnya amat mementingkan pendidikan buat anak-
anaknya. Karena anak Bupati Jepara. Dia  diperbolehkan 
bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Di sekolah 
Kartini mulai belajar Bahasa Belanda. Dia juga bebas 
bergaul dengan teman-temannya, baik teman sekolah 
yang Orang Belanda maupun anak-anak di kampung.

Ketika berumur 12 tahun Kartini mulai masuk masa 
pingitan, mengikuti adat Jawa keluarga ningrat kelas atas 
saat itu. Dia dilarang keluar rumah, tak boleh melanjutkan 
sekolah, dan mulai dididik menjadi Raden Ayu, sebutan 
bagi istri bangsawan tingkat atas. Untuk mengurai rasa 
jemu dan sepi, Kartini mulai belajar sendiri. Ia membaca 
koran, buku-buku, dan majalah berbahasa Belanda. 
Sebagian bahan bacaan langganan ayahnya, sebagian 
kiriman dari para sahabat penanya, dan ada yang dari 
pemberian kakaknya, RM Sosrokartono yang bersekolah 
di Belanda. Bacaannya beragam, mulai koran De 
Locomotief  terbitan Semarang, majalah De Hollandsche 
Lelie, atau buku-buku buku karya Max Havelaar, surat-
surat cinta karya Multatuli, De Stille Kraacht (kekuatan 
gaib) karya Louis Coperus, juga buku karya Van Eeden, 
Augusta De Witt, roman feminis karya Nyonya Goekoop 
de-jong Van Beek dan roman anti perang karangan Berta 
Van Stuttner, Sie Waffen Nieser (letakkan senjata), semua 
dilahapnya dengan rakus. Lapar ilmunya terpuaskan 
dengan membaca. Jika tak paham dengan bacaannya, 
maka akan diulanginya lagi membaca, ulang lagi. Dengan 
tuntunan ayah dan kakaknya Sosrokartono, Kartini 
pun mengembangkan bakat di bidang sastra. Bahkan 
dia mulai menulis untuk menyebarkan pemikirannya. 
Tulisan-tulisannya dimuat Hollandsche Lelie.

Selain membaca, intelektualitas Kartini terasah lewat 
diskusi yang dilakukannya dengan sahabat penanya 
melalui surat-menyurat. Surat menjadi ajang baginya 
untuk mengutarakan ide, pandangan akan bangsanya, 
juga penderitaannya. Kawan-kawan penanya pun 
beragam, seperti  J.H. Abendanon (direktur depertemen 
pendidikan, agama dan kerajinan Hindia Belanda), 
Dr. Adriani (ahli bahasa dan pendeta), Annie Glasser 
(guru bahasa), Estelle Zeehandelaar (tokoh feminisme 
di Belanda), Ir. Van Kol (tokoh partai sosialis Belanda). 
Nellie Van Kol (istri  Van Kol, penulis yang humanis 
dan progresif), Nyonya M.C.E. Ovink Soer (istri asisten 
residen Jepara yang dianggapnya sebagai ibu), dan masih 
beberapa lagi.

Melihat beragam profesi sahabat penanya, dapat 
dibayangkan bagaimana intelektualitas dan idealisme 
Kartini berkembang. Hubungan tarik ulur, saling 
mempengaruhi, lewat surat-menyurat ini akhirnya 
mempengaruhi Kartini dalam mengambil keputusan 
hidupnya. Bagaimana dia yang semula kukuh hendak 
hidup mandiri, tidak ingin menikah, menuntut untuk 
belajar secara formal, akhirnya menyerah saat diperistri 
Adipati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo 
Adhiningrat, yang menduda. Janji suaminya yang akan 
membiarkan dirinya membuka sekolah perempuan, 
dirasakannya lebih pragmatis ketimbang mengejar 
mimpinya untuk meneruskan sekolahnya di Betawi. 

(1) Gapura museum Kartini Jepara. (2) Museum Kartini di Rembang.
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Apalagi saat itu umurnya sudah 24 tahun, sudah 
masuk perawan tua bagi Orang Jawa saat itu. Setahun 
kemudian, pada 17 September 1904, RA Kartini pun 
meninggal, 4 hari setelah melahirkan bayinya, Soesalit 
Djojoadhiningrat. Hidupnya begitu singkat, hanya 25 
tahun.

Pemikirannya Melampaui Jamannya
Sepeninggal Kartini, surat-surat yang dia kirimkan 
ke teman-temannya di Eropa dikumpulkan oleh JH 
Abendanon, dan dibukukan dengan judul ‘Habis Gelap 
Terbitlah Terang’ pada 1911. Segera buku ini menarik 
perhatian pembaca dari Belanda karena pemikiran di 
dalamnya yang melampui jamannya. Buku ini mampu 
mengubah pandangan masyarakat Belanda akan 
perempuan Jawa. Buku ini juga dijadikan salah satu 
dasar penerapan Politik Etis atau balas budi pemerintah 
Kolonial Belanda di Hindia Belanda. Royalti dari buku ini 
kemudian digunakan untuk mendirikan Sekolah Kartini 
di Semarang (1913), Batavia (1914), Bogor (1914), Madiun 
(1914), Malang (1915), Cirebon  (1916), dan Pekalongan 
(1916).
Buku ini juga menginspirasi tokoh kebangkitan 
nasional seperti WR Supratman, Sujatin, Douwes 
Dekker, dan masih banyak lagi. Bahkan kakak lelakinya, 
Sosrokartono, yang lama tinggal di Eropa, akhirnya 
pulang dan meneruskan cita-cita Kartini dengan 
membangun sekolah. Demikian juga dengan adiknya 
Kardinah dan Rukmini.

Yang membuat Kartini menjadi besar bukan pada apa 
yang dihasilkannya secara fisik dalam hidup. Pencapaian 
nyata terbesarnya hanyalah sekolah perempuan yang 
harus ditukarnya dengan perkawinan, dimadu, dan 
melepas kesempatan untuk bersekolah guru di Batavia. 
Namun pemikirannya yang tertuang dalam surat-
suratnya itu yang membuat banyak tokoh di Belanda 
maupun Eropa terpesona.

Kartini dengan detil menggambarkan bagaimana 
masyarakat Jawa, khususnya perempuan, hidup di masa 
itu. Perempuan biasa bebas bergerak, tak perlu dipingit, 
namun tak dapat mengakses pendidikan. Sebaliknya 
perempuan ningrat seperti dirinya boleh bersekolah 
hingga umur 12-14 tahun, lalu dipingit. Perempuan 
juga tak boleh menentukan jodohnya sendiri. Semua 
sudah diatur oleh keluarga. Budaya Jawa yang patriarkat 
amat membatasi hak dan gerak hidup perempuan, dan 
menomorsatukan lelaki. Ini yang dikeluhkan Kartini. 
Dia ingin perempuan diberi akses yang sebesar-
besarnya ke pendidikan. Dia juga ingin perempuan bebas 
menentukan nasibnya sendiri. Karena itu salah satu cita-
cita Kartini adalah mendirikan sekolah perempuan yang 

akan mencerdaskan perempuan, memberikan mereka 
kemandirian dalam menentukan hidup.
Pemikirannya tentang agama juga universal. Baginya 
tak masalah agama apapun bagi manusia sepanjang 
dapat mencegah mereka dari kejahatan. Agama harus 
didasarkan pada kemanusiaan, jangan sampai agama 
justru dijadikan alasan manusia untuk berbuat dosa.

Dalam menyikapi pemerintah kolonial Belanda, secara 
tidak langsung Kartini menyebut mereka hipokrit. 
Walau berniat memajukan jajahannya lewat pendidikan, 
namun pemerintah kolonial Belanda melakukannya 
setengah-setengah karena takut jajahan yang cerdas 
akan melawan mereka. Begitu pula dalam menyikapi 
kehidupan Orang Jawa yang penuh adat istiadat. Tampak 
penjajah merendahkan segala penghormatan ala Orang 
Jawa namun mereka ingin dihormati dengan cara yang 
sama.

Kartini adalah pejuang dalam pemikiran. Walau aksinya 
tak banyak karena dikungkung adat dan tatanan sosial, 
apa yang ada dalam tulisan-tulisannya dapat menjadi 
bom inspirasi bagi pembacanya. Bahkan jika kita mau 
menelaah dan membaca kembali ‘Habis Gelap Terbitlah 
Terang’, isi di dalamnya masih relevan untuk kehidupan 
saat ini. Pemikiran Kartini telah melampaui jamannya, 
melampaui umurnya sendiri.

(1) Kartini bersama suami.  (2) Koleksi foto Kartini. (3) Wisatawan di museum 
Kartini. (4) Tulisan tentang Perempuan. (5) Ruang Kartini. (6) Mesin jahit 
Kartini.
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Foto Oleh
Febri Amar

KARTINI SEKARANG
DALAM KESEHARIAN

ESAI 
FOTO

Bila Kartini ketika seabad lalu 
sangat susah untuk mendapat 
izin sekolah, mungkin kini 
ia dapat tersenyum. Dia 
bisa tersenyum karena bisa 
melihat kaum hawa mulai 
mendapatkan kesempatan 
yang sama dengan laki-
laki, tidak hanya untuk 
mengenyam pendidikan, 
bahkan berprestasi lebih baik.
 

Lewat keteguhannya, Kartini 
mampu menyalakan pelita, 
tidak hanya bagi perempuan 
Indonesia, tapi juga bagi 
seluruh bangsa. Meskipun 
sosoknya telah tiada, tapi 
pelitanya masih menerangi 
Indonesia, dan semangatnya 
seakan ber-reinkarnasi 
melalui Kartini – kartini yang 
ada di keseharian kita.
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Walaupun menemukan perempuan yang berprofesi sebagai 
fotografer cukup langka, berikut ini adalah tiga orang fotografer 
perempuan mulai dari Barat, Asia, hingga Indonesia yang telah 
sukses dalam pekerjaannya. Lewat karyanya mereka berhasil 
menginspirasi banyak orang di berbagai belahan dunia.

Annie Leibovitz adalah salah satu 
fotografer legendaris yang terkenal 
karena foto-foto potretnya yang 
menarik, terutama dari selebritas. 
Semua foto potret yang ia hasilkan 
selalu terasa intim. Ia memotret John 
Lennon pada hari dimana dia dibunuh. 
Annie Leibovits menjadi wanita pertama 
yang mengadakan pameran di Galeri 
Potret Nasional Washington pada tahun 
1991. 

Annie lahir di Waterbury, Connecticut 
pada tanggal 2 Oktober, 1949. Ayahnya 
adalah letnan kolonel pada angkatan 
udara Amerika Serikat, sedangkan 
ibunya adalah instruktur modern dance. 
Di masa kecilnya, keluarganya sering 
berpindah tempat karena pekerjaan 
ayahnya, dan Annie kecil menghasilkan 
foto-foto pertamanya di Filipina pada 
waktu perang Vietnam. Bakat fotonya 
berasal dari ibunya yang menyukai 
tarian, musik, dan lukisan.

Nyimas merupakan fotografer asal 
Jakarta yang mempelajari kaidah-
kaidah seni dan desain sejak ia 
menjalankan masa kuliahnya di Fakultas 
Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi 
Bandung. Memulai karirnya sebagai 
anak magang di Reuters International, 
Nyimas kemudian memberanikan 
diri untuk berkarir sebagai fotografer 
independen dan menetap di Denpasar, 
Bali. Walaupun masih berusia sangat 
muda, karya-karyanya telah diterbitkan 
di Reuters, National Geographic, Times 
Magazine, Washington Post, dan Wall 
Street Journal.

Karya-karya Nyimas banyak berbicara 
tentang kemanusiaan dan permasalahan 
lingkungan di seluruh Nusantara, salah 
satunya konflik migrasi Rohingya di 
Aceh yang berlangsung pada tahun 2015.

Annie Leibovitz Nyimas Laula

INFLUENCERS

Fotografer Perempuan
Kelas Dunia

MACAM-MACAM 
TANTANGAN 
DALAM DUNIA 
PEREMPUAN

Diasuh oleh seorang single mother 
di kota Manila, FIlipina yang sangat 
sederhana, Hannah menghabiskan 
waktu masa kecilnya dengan membaca 
majalah-majalah tua National 
Geographic dan Life. Ketika ia mencoba 
turun dalam karirnya sebagai fotografer, 
Hannah mendapatkan beberapa 
tantangan untuk mengejar mimpinya. 
Misalnya menjual baju-bajunya di pasar 
untuk mendukung karya fotografinya, 
atau tidur di klinik gigi selama 3 
bulan dan bertahan hidup dengan 
memakan mie instan. Untungnya, pada 
tahun 2014, Hannah mendapatkan 
penghargaan sebagai National 
Geographic Young Explorer, dan di 
tahun yang sama, ia pindah ke Kamboja 
untuk bekerja.

Karya-karyanya telah diterbitkan 
di majalah National Geographic dan 
menerbitkan seri foto di The New York 
Times.

Hannah Reyes Morales

Kita akan merayakan hari Kartini pada tanggal 21 
April. Kartini yang berjuang akan hak perempuan 
betul-betul mengalami kesulitan pada masanya. 
Setelah perjuangan Kartini, keadaan perempuan 
berubah menjadi jauh lebih baik walaupun hingga 
saat ini masih saja banyak tantangan yang ditemui 
perempuan. Untuk memperingati perjuangan 
Kartini, mari kita menonton video di bawah ini 
untuk mendalami empati.

Siapa perempuan yang tidak pernah merasa terlalu gemuk? Banyak 
sekali perempuan yang menghadapi tantangan soal persepsi orang lain 
atas badan mereka. Dalam video ini, Allure mewawancara para anak 
perempuan berusia 6 hingga 18 tahun untuk mengetahui tantangan seperti 
apa yang mereka hadapi dalam merespon komentar-komentar pedas dari 
dunia luar tentang penampilan fisik mereka.

Girls Ages 6-18
Talk About Body Image 

Behind the News mempersembahkan sebuah video untuk memperingatkan 
kita akan perjuangan panjang dari aktivisme perempuan terutama yang 
berkaitan dengan lingkungan kerja. Dari masa revolusi industri dimana 
wanita hanya dapat bekerja sebagai ibu rumah tangga, masa ketika hak 
pilihnya belum diakui, keluar dari pekerjaan karena harus menikah, 
hingga masa kini dimana perempuan dapat ditemukan pada peran dan 
industri yang lebih beraneka ragam.

VLOG

@Allure

Kanika Mishra adalah seorang kartunis yang menceritakan komiknya 
dari seputar masalah sosial dan politik. Tokoh kartun Kanika Mishra 
yang terkenal, Karnika Kahen, adalah seorang ‘aam ladki’ dari India 
yang mengekspresikan pandangannya dari sudut pandang perempuan. 
Ceramahnya akan mengilhami kita untuk bertindak melawan kejahatan 
sosial yang ada di dunia modern, khususnya bagi perempuan di era sosial 
media.

Life and Challenges
of  Women on Social Media

@TEDx Talks

History of  Women in the Workplace @Behind the News
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1. Latih diri Anda untuk pandai bercakap 
dalam bahasa Inggris.
Bahasa Inggris adalah bahasa yang dikenal 
dan digunakan oleh banyak orang di 
seluruh dunia, sehingga wajib untuk Anda 
mempelajari bahasa ini hingga lancar. 
Walaupun Anda sangat pede untuk menulis 
dan membaca dalam bahasa Inggris, belum 
tentu Anda dapat bercakap dengan lancar, 
maka dari itu cobalah latih diri Anda 
untuk bercakap bahasa Inggris dengan 
menggunakan cermin atau perekam suara.

3. Pelajari kebiasaan budayanya. 
Jika Anda benar-benar berniat untuk 
berjejaring dengan orang asing, jangan 
lupa untuk mempelajari kebiasaan 
budayanya. Bisa jadi, beberapa hal yang 
menurut Anda tabu sangat lumrah 
dibicarakan dan sebaliknya. Untuk 
menghindari culture shock biasakan 
untuk cari tahu sedikit tentang budaya 
lain. 

2. Coba untuk mengingat beberapa 
kata sapaan dalam berbagai bahasa. 
Orang asing seringkali merasa kesepian 
ketika berada di negeri orang karena berasal 
dari tempat yang jauh. Maka dari itu mereka 
akan sangat mengapresiasi jika Anda dapat 
mengeluarkan satu dua kata sapaan yang 
berasal dari bahasa asal mereka.

4. Jangan membuatnya merasa asing. 
Tidak perlu menanyakan banyak-banyak 
tentang apa yang ia ketahui tentang 
Indonesia, misalnya, “Apa makanan 
Indonesia favoritmu?” atau “Seberapa 
tahu kamu tentang batik?”. Hal ini akan 
membuatnya merasa asing dan dianggap 
berbeda. Jika ingin basa-basi lebih baik 
kalau Anda langsung bercerita tentang 
pengalaman Anda yang pernah tersedak 
karena sambal yang terlalu pedas.

5. Jadilah diri Anda sendiri.  
Dengan menjadi diri sendiri, Anda 
akan merasa lebih nyaman dalam 
berkomunikasi dengan orang asing. 
Jujurlah tentang diri Anda, karena hal 
itu akan membuka mata mereka akan 
orang-orang dan budaya di negara ini. 
Anda tidak perlu mencoba menjadi orang 
yang bukan diri Anda agar lebih diterima 
atau disukai.

1

2

Bagi Anda yang sedang berusaha memperlebar 
jaringan mungkin dapat mencoba untuk berjejaring 
dengan orang asing yang mempunyai budaya yang 
berbeda. Selain dapat mengetahui berbagai kebiasaan 
pada budaya yang berbeda, mungkin Anda juga dapat 
menghubungi mereka jika terdapat urusan bisnis. 
Berikut ini adalah kiat-kiat untuk berjejaring dengan 
kawan berbeda budaya!

Kiat 
Perbanyak 
Jaringan 
dengan 
Kawan 
Berbeda 
Budaya

3
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BUMN kepelabuhanan 
Pelindo III turut 
berpartisipasi dalam 
parade budaya dan pawai 
bunga Kota Surabaya yang 
diselenggarakan pada 
Minggu (24/3) di Surabaya. 
Kegiatan dalam rangka 
memperingati hari jadi ke-
726 Kota Surabaya tersebut 
dimeriahkan dengan 
berbagai pertunjukan seni 
dan budaya yang diikuti oleh 
berbagai instansi seperti 
pemerintahan, BUMN, 
BUMD, universitas, dan 
sekolah tinggi. 

Portizen

VP Corcom Pelindo III Wilis Aji 
Wiranata menjelaskan, Pelindo 
III Group turut berpartisipasi di 
parade budaya dan pawai bunga 
dalam rangka hari jadi ke-726 Kota 
Surabaya, dan kali ini mengusung 
konsep binatang lebah. “Lebah 

memiliki filosofi yang luar biasa. 
Lebah adalah hewan cerdas, mampu 
menjaga kekompakan dan tidak 
suka merusak. Perilaku binatang 
ini mencerminkan kebaikan dan 
manusia dapat mengambil banyak 
hikmah darinya,” tutur Wilis. 

“Dari situ dapat diambil pelajaran 
bahwa dalam bekerja manusia 
harus mengambil sesuatu yang 
baik dan halal, serta dalam proses 
bergaul tidak menyakiti dan selalu 
menjaga kedamaian. Dari hasil 
saripati yang baik berupa madu yang 
sangat bermanfaat sebab sesuatu 
yang diambil dari yang halal maka 
hasilnya pun halal dan mempunyai 
banyak manfaat,” imbuhnya.

Keikutsertaan ini merupakan bukti 
bahwa Pelindo III Group selalu 
bekerja, berkarya untuk kemajuan 
kota Surabaya, menjadi pintu 
gerbang ekonomi melalui pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya.

Dalam pertunjukannya, lebah 
Pelindo III Group juga diiringi atraksi 

marching band dan penari serta lagu 
jinggle Pelindo III saat berangkat 
dari garis start di Tugu Pahlawan dan 
finish di Santa Maria. Meski cuaca 
mendung, hal itu tidak menyurutkan 
antusiasme warga Surabaya untuk 
menyaksikan parade budaya dan 
pawai bunga. Jalanan yang dilewati 
parade pun penuh sesak oleh warga.

Begitu parade dimulai, warga 
langsung mengambil kesempatan 
untuk mengambil gambar. Mereka 
mengabadikan momen tersebut 
menggunakan kamera ponsel. 
Keriuhan semakin ramai saat 
masing-masing peserta menunjukan 
keunikannya termasuk atraksi 
marching band dari Pelindo Marine 
Service.

Momen itu juga dimanfaatkan warga 
untuk berfoto bareng, terutama 
berfoto bersama peserta pawai yang 
mengenakan busana karnaval. Satu 
persatu warga berebut untuk berfoto 
baik selfie maupun difoto oleh teman 
dekatnya. (Kharis Fauzi)

USUNG LEBAH DI PARADE BUDAYA 
DAN PAWAI BUNGA KOTA SURABAYA
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Banyak sekali kasus 
pelecehan seksual 

yang diberitakan di 
media, karena itu 

para perempuan pun 
tidak boleh lengah 

dan harus siap siaga. 
Walaupun Anda bukan 

seorang perempuan, 
mungkin Anda dapat 
merekomendasikan 

alat-alat ini untuk 
mereka sebagai alat 
untuk menjaga diri.

3. Comb Knife.
Seperti ninja, sisir merah muda yang 

centil ini hanyalah samaran dari sebuah 
pisau. Jika sisir ini dibuka, maka Anda 

akan dapat melihat sebuah pisau 
berukuran 7 inci, dengan mata pisau 

berukuran 3.5 inci. Selain mempunyai 
penyamaran yang tidak diduga-duga, 

pisau ini juga akan sangat berguna bagi 
keperluan Anda sehari-hari karena 

kegunaannya yang multi fungsi.

2. Semprotan Purse Pepper 
Jangan salah, walaupun bentuknya 
sangat feminin, semprotan merica 
ini dapat membuat orang merasakan 
sensasi terbakar pada pernafasan 
walaupun penyerang ada pada posisi 
10 kaki jauhnya. Karena hanya tersedia 
dengan ukuran 17 gram, tidak ada 
yang menyangka bahwa semprotan 
ini adalah sebuah senjata yang cukup 
merepotkan bagi penyerang. 

1. Lil Guy Stun Gun.
Apakah Anda tahu tentang stun gun? 
Stun gun adalah pistol listrik yang 
dapat melumpuhkan lawan selama 
beberapa menit. Untuk dipakai sebagai 
alat perlindungan, maka pistol listrik 
ini didesain ulang dalam bentuk kecil. 
Walaupun dijuluki “lil guy” karena 
ukurannya yang kecil, alat ini mampu 
memberi kejutan listrik yang cukup 
serius dengan daya 12.000.000 volt. 
Karena kecil, alat ini cukup ringkas untuk 
dimasukkan ke dalam dompet atau saku.

1

2

4. Mini Personal Alarm.
Alarm personal ini akan memancarkan 
alarm dengan suara 120dB yang 
memekik telinga dan memberitahu 
orang lain bahwa Anda sedang dalam 
masalah, hal ini akan membuat 
penyerang Anda kaget dan melarikan 
diri sebelum ia tertangkap. Ukurannya 
yang kecil dapat ditaruh di dalam 
saku, dompet, atau dijepitkan di ikat 
pinggang. Anda dapat dengan mudah 
mematikan alarm ini dengan hanya 
mengklik tombol yang ada.

5. Defense Spray Book.
Buku 32 halaman ini akan memberikan 
Anda pengetahuan untuk memilih dan 
menggunakan alat-alat pertahanan diri. 
Seperti cara membawa, menyimpan, 
menggunakan, atau malah tips dan 
trik untuk menghadapi penyerang 
yang berjumlah lebih dari satu. 
Ada juga pengetahuan tentang cara 
melindungi diri dari pemerkosaan, dan 
bagaimana sebuah alat sederhana dapat 
mengalahkan pistol dan pisau yang 
digunakan oleh penyerang. Ditulis oleh 
ahil self-defense bernama Doug Lamb.

4

5

GEAR

Piranti 
Pertahanan 
Diri Untuk 

Perempuan

Gear
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3. Raba Cetakan Warna. 
Periksa kualitas cetakan dengan 

meraba warna cat yang ada di kain 
batik. Jika terdapat warna yang 

menempel di tangan Anda, berarti 
kain itu mempunyai kualitas yang 
buruk. Pilih cetakan warna yang 
menempel bagus pada kain dan 

tidak dapat pudar.

1. Perhatikan Jenis Corak Kain. 
Ada beberapa jenis corak kain yang diproduksi dengan 

berbagai metode, misalnya batik cetak, cap, atau tulis. Kain 
batik tulis mempunyai nilai produksi yang jauh lebih tinggi 
daripada batik cetak atau cap, karena pembuatannya yang 
memerlukan keterampilan tingkat tinggi dengan memakai 

alat berupa canting. Karena itu, batik tulis mempunyai 
harga yang lebih mahal.

4. Balik Bahan Kain. 
Coba balik bahan kain untuk memeriksa 

apakah cetakan luar dan dalamnya 
mempunyai cetakan warna yang sama. Jika 

ya, maka jenis batik itu melewati proses 
secara detail. Karena itu, batik akan lebih 
tahan lama digunakan dan tidak mudah 

luntur.

5. Tempelkan Pada Kulit. 
Kain berkualitas bagus 

terasa dingin di kulit jika 
dikenakan. Selain itu, batik 

tidak akan mudah kusam 
meskipun sudah dicuci 
berkali-kali. Anda tidak 

perlu takut jika kain batik 
terlihat kaku, karena bahan 
batik akan melunak sendiri 

setelah dicuci.

2. Periksa Jenis Bahan. 
Jangan lupa periksa jenis kain saat membeli. 
Ketika Anda membeli batik untuk dikenakan 

sehari-hari, pilihlah batik berbahan katun 
yang menyerap keringat. Jika Anda membeli 

batik untuk acara spesial, pilihlah batik 
berbahan sutra. Katun dan sutra adalah dua 

bahan terbaik untuk batik.

Batik adalah kain tradisional khas nusantara yang mempunyai nilai 
kompleks. Batik sudah dikenali di seluruh dunia, dan sebagai penduduk 

Indonesia kadang kita merasa wajib mempunyai kain dengan corak batik 
ini. Dalam pembuatannya, kain batik mengacu pada corak, desain, serta 

bahan yang digunakan. Baca tips berikut ini untuk membantu Anda dalam 
mencari kain batik berkualitas.

Cara Cerdik Memilih
Kain Batik Berkualitas
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Aplikasi 
Canggih 
Bagi Kaum 
Perempuan

Alat Ajaib 
Untuk 
Beberes 
Rumah

Di era serba canggih ini, 
alat untuk membersihkan 
rumah tidak lagi berkutat 
pada lap pel, sapu, pengki, 
maupun sikat. Siapa tahu 
Anda berminat membeli 
‘alat ajaib’ ini untuk 
mempermudah pekerjaan 
rumah Anda, mungkin 
beberapa diantaranya 
membuat Anda terkejut 
sangking canggihnya!

Zaman sekarang aplikasi telah 
dikembangkan hampir dalam segala hal, 
tidak terkecuali aplikasi yang didesain 
khusus untuk perempuan. Mulai dari fitness, 
meditasi, hingga reproduksi. Anda dapat 
membaca beberapa aplikasi rekomendasi 
kami yang dapat di download di Google 
Playstore maupun Apple Appstore.

Gear

1. Neato Botvac D80 Robot Vacuum.
Alat ini adalah robot pembersih yang 
dapat Anda kendalikan dari jarak 
jauh lewat smartphone dan wi-fi. 
Dilengkapi dengan teknologi Neato 
yang dipatenkan, sistem pemetaan 
dan navigasi pintar dari laser dapat 
memindai dan memetakan ruangan dan 
melakukan perencanaan pembersihan 
secara metodis tanpa berbenturan. 
Dengan desain CornerClever, alat ini 
dapat menjangkau dinding dan sudut-
sudut rumah dengan maksimal. 

2. O-Cedar Easy Wring Spin Mop and 
Bucket Floor Cleaning System.
Keranjang pel ini dilengkapi alat 
pemeras yang memungkinkan Anda 
untuk memeras lap pel tanpa tangan, 
juga dilengkapi dengan pedal kaki yang 
dirancang untuk membersihkan kain pel 
dan memungkinkan untuk mengontrol 
tingkat kelembaban. Pel terbuat dari 
microfiber yang dapat menghilangkan 

dan menyerap kotoran-kotoran yang 
sulit untuk dibersihkan. 

3. ECOVACS WINBOT W930 Automatic 
Window Cleaning Robot.
Robot pembersih jendela ini mempunyai 
4 proses untuk membersihkan kaca 
jendela dengan efisien. Pertama, 
robot menyemprotkan cairan 
pembersih untuk melunakkan dan 
menyerap kotoran, kedua lap otomatis 
membersihkan kotoran dari jendela, 
ketiga lap otomatis membersihkan 
sekali lagi untuk melepas kotoran sisa, 
terakhir robot akan mengeringkan kaca 
jendela. 

4. GemOro Sparkle Spa Ultrasonic 
Cleaner, Silver GEMORO-1780.
Memang mencuci perhiasan 
membutuhkan perhatian khusus. 
Alat yang dirancang untuk mencuci 
perhiasan ini dapat membersihkan 
perhiasan Anda dalam waktu 3 menit 

pada bentuk aslinya. Menghilangkan 
kotoran dan debu tanpa menggosok atau 
memoles berbagai perhiasan seperti 
cincin, kacamata, perhiasan, gelang, 
atau arloji logam menggunakan air atau 
larutan pembersih lainnya. 

5. Simplehuman Semi-Round Sensor 
Can, Automatic/Touchless Kitchen 
Trash Can 45L.
Jika Anda senang menonton film-
film fiksi sains, mungkin Anda akan 
menyukai alat ini. Tempat sampah ini 
mempunyai sensor suara, sehingga 
secara ajaib ia akan terbuka secara 
otomatis menggunakan komando suara. 
Tempat sampah ini dapat memuat 
barang hingga 45 liter.

Gear
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1. Nike Training Club.
Cepat bentuk tubuh Anda dengan merek 
alat olahraga terbesar di dunia, Nike. 
Para peneliti dan atlit Nike bekerja sama 
untuk menciptakan lebih dari seratus 
full-body workout yang didesain sesuai 
kebutuhan Anda. Dapat mengakomodir 
semua level fitness, dan menawarkan 
Anda berbagai macam tipe olahraga dari 
strength training sampai yoga.

2. Omvana.
Di dalam jiwa yang sehat ada tubuh 
yang kuat, begitu pepatah lama 
mengatakan. Segeralah keluar dari 
keresahan Anda dan coba untuk 
mempraktikkan mindfulness. Fokus 
akan diri dan kesadaran tentang sekitar 
dapat mengusir stress dan rasa gundah. 
Dengan Omvana, Anda dapat berhenti 
untuk merefleksikan diri, beristirahat 

sejenak, dan mendengarkan suara yang 
menenangkan Anda. Manfaatnya betul-
betul berguna bagi produktivitas Anda!

3. Clue.
Aplikasi ini memungkinkan Anda 
melacak banyak sekali faktor-faktor 
kesehatan, mulai dari mood hari ini 
hingga kondisi rambut Anda. Anda 
dapat memasukkan data dengan cara 
yang sangat sederhana untuk mengetuk 
tombol merah besar ala Clue. Aplikasi 
ini juga dapat menunjukkan siklus 
menstruasi dan masa subur Anda. 

4. Bsafe.
Bsafe adalah salah satu aplikasi 
pengamanan paling komprehensif  
untuk perempuan. Ia mempunyai 
sebuah sistem SOS yang dapat diaktivasi 
dengan sentuhan atau kode suara yang 

mengandung kata-kata kunci. Anda 
dapat melakukan live-streams dan 
perekaman dalam keadaan darurat 
apapun, dan mengirim detail lokasi 
Anda pada orang lain yang dipercaya. 

5. Cycles.
Hampir semua aplikasi reproduksi 
perempuan dapat mempunyai 
fitur untuk berbagi data dengan 
pasangan Anda. Aplikasi ini adalah 
pengecualian, Cycles dapat membagi 
data pada pasangan dan mereka akan 
mendapatkan notifikasi ketika Anda 
sedang dalam masa subur, sedang 
menstruasi, atau sedang PMS. Berbagi 
data akan menolong Anda untuk saling 
mengingatkan dan merencanakan 
liburan.
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2. Gunung Rinjani, Nusa Tenggara 
Barat.
Gunung Rinjani sering disebut sebagai 
gunung impian para pendaki. Gunung 
ini telah resmi diakui menjadi anggota 
geopark dunia pada tanggal 12 April 
2018. Beberapa obyek wisata di sekitar 
Gunung Rinjani patut disambangi 
oleh para pelancong, diantaranya Desa 
Sembalun, Bukit Selong, dan Desa Sade.

3. Gunung Batur, Bali.
Diresmikan sebagai taman dunia sejak 
20 September 2012, Gunung Batur 
merupakan Geopark Indonesia yang 
pertama diresmikan oleh UNESCO, 
gunung ini terletak tak jauh dari NTB 
dan merupakan salah satu gunung 
berapi paling aktif  di Indonesia. Terletak 
di Kecamatan Kintamani, Bali, di sini 
terdapat sebuah danau berbentuk 
bulan Sabit yang berukuran sekitar 7,5 
kilometer  panjangnya dan 2,5 kilometer 
lebarnya.termasuk salah satu suku asli 
Indonesia yang terancam punah karena 
hutan-hutan terus dieksploitasi.

6. Gunung Leuser.
Dikenal dengan konservasi hutan 
dan orang utannya, Taman Nasional 
Gunung Leuser juga dikenal dengan 
kopi kelas dunianya. Taman Nasional 
Gunung Leuser, dinamai setelah puncak 
tertinggi, Gunung Leuser (3.381 m), 
adalah salah satu yang terbesar dan 
taman nasional paling beragam di 
Indonesia, meliputi wilayah seluas 
7.927 kilometer persegi di ujung utara 
Sumatera, Indonesia. Merangkul 
berbagai ekosistem, taman nasional 
sebenarnya adalah sekelompok berbagai 
cagar alam dan hutan. 

dan kedalaman kawah dari puncak 
sampai dasar kawah kedalaman 800 m, 
menjadikan kawah Gunung Tambora 
terkenal dengan The Greatest Crater in 
Indonesia (Kawah Terbesar di Indonesia) 
akibat dari adanya letusan terdahsyat 
di dunia terkenal dengan The Largest 
Volcanic Eruption in History. Saat ini, 
Tambora dikenal dengan lari lintas 
alamnya yang terkenal menantang dan 
memiliki rute sepanjang 320 kilometer!
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5. Gunung Sewu, Yogyakarta.
Sebagai destinasi yang telah lama 
populer, beberapa dari Anda mungkin 
sudah tahu beberapa daerah wisata 
Gunung Sewu yang menarik seperti 
Kali Ngalang, Gua Jomblang, Bejiharjo, 
Pantai Wediombo, Karangmojo, dan 
banyak lainnya. Luas dari wilayah 
Gunung Sewu ini adalah 1802 kilometer 
persegi dan mempunyai 13 situs alam 
yang dibagi menjadi tiga wilayah seperti 
Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan.

7. Gunung Tambora, Nusa Tenggara 
Barat.
Gunung Tambora di Bima ini memiliki 
ketinggian 2.851 mdpl dan merupakan 
gunung api yang masih aktif  dengan 
panorama alam yang amat spektakuler 
dan sekaligus unik. Dengan lebar 
kawah 7 km, keliling kawah 16 km 

64. Ciletuh Palabuhanratu, Jawa Barat.
Sejak dikembangkan menjadi sebuah 
lokasi wisata terpadu yang menggelar 
pemberdayaan masyarakat lokal, 
pengembangan desa binaan, dan 
pengembangan geowisata, kawasan di 
Jawa Barat ini akan segera diresmikan 
pada bulan April tahun ini. Objek 
wisata menarik dapat Anda nikmati di 
kawasan ini seperti pemandangan di 
Pantai Palangpang, Curug Awang, bukit 
Panenjoan, atau Taman Purba.
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8. Raja Ampat, Papua.
Berbeda dengan wilayah lain yang 
terdiri dari gunung dan daratan, Raja 
Ampat adalah gugusan kepulauan yang 
terletak di perairan antara Maluku dan 
Papua. Menyuguhkan keindahan bawah 
laut yang eksotis, keindahan alam 
bawah laut Raja Ampat dihuni oleh 540 
jenis terumbu karang, 1.511 spesies ikan, 
5 spesies penyu langka, dan keunikan 
dinding-dinding bawah laut. Menyelam 
merupakan cara yang patut dicoba 
untuk menikmati keunikan bawah 
lautnya, seperti dinding – dinding 
bawah laut, kecantikan biota laut, dan 
untaian karang laut serta terumbu 
karang.
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Prinka

Tentang Geopark: 
Situs Lokal 

Bersertifikasi 
Internasional

Indonesia mempunyai 
banyak pilihan pariwisata, 
selain mencoba situs-situs 
turis yang sudah terkenal, 
Anda dapat coba mencari 
tahu tentang geopark. 
Geopark merupakan 
pengembangan kawasan 
wisata yang memberikan 
pengaruh terhadap 
konservasi, edukasi, 
dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
dan disertifikasi oleh 
UNESCO sebagai taman 
dunia. Disini, Anda bisa 
belajar mengenai budaya, 
adat, dan warisan budaya 
setempat.

1. Danau Toba, Pulau Samosir, 
Sumatera Utara.
Danau Toba yang terletak pada sekitar 
176 kilometer dari arah barat Medan 
ini merupakan danau terbesar di dunia 
yang mempunyai ukuran panjang 87 
kilometer, lebar 27 kilometer, dengan 
kedalaman 505 meter. Danau ini 
tercipta berkat erupsi Gunung Toba 
Purba yang memiliki keanekaragaman 
hayati, geologi, dan budaya. Tradisi 
budaya tahunan “Festival Danau Toba” 
dilaksanakan disini dan berlangsung 
kira-kira pada tiap akhir tahun.
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Ary Hana

Ubah Gaya Hidup 
Cegah Kanker

1. Memperbanyak konsumsi sayur 
dan buah segar, karena keduanya 
kaya kandungan antioksidan, 
vitamin, dan mineral.

2. Mengurangi makanan 
karsinogenik yang memicu kanker 
seperti daging yang dimasak lama 
atau dibakar sampai gosong, juga 
daging olahan.

3. Membatasi konsumsi gula 
dan lemak. Selain menyebabkan 
kegemukan, kelebihan gula memicu 
diabetes.

4. Menghindari makanan 
berpengawet bahan kimia seperti 
makanan dan minuman kalengan.

5. Mengurangi konsumsi alkohol 
berlebihan. Alkohol dalam kadar 
ringan bagus buat pencernaan, 
menghangatkan tubuh, namun kalau 
berlebih dapat mersak hati.

6. Jika terpaksa makan makanan 
instan, seperti mi instan, perbanyak 

dengan bahan tambahan seperti 
bawang putih, merica, cabe, dan 
sayur-sayuran untuk menetralisir 
efek penyedap rasa.

7. Hindari merokok atau terpapar 
asap rokok. Walau tak semua peroko 
terkena kanker, namun banyak 
penderita kanker paru ditemukan 
pada para perokok aktif  maupun 
pasif.

8. Hindari pemakaian produk 
pemicu kanker, seperti botol plastik, 
mainan bayi, kosmetik yang kaya 
bahan kimia. Kosmetik kaya bahan 
kimia akan memicu kanker kulit.  

9. Jangan menggunakan gelas 
plastik atau wadah plastik untuk 
makanan dan minuman panas. 
Plastik yang terkena makanan panas 
akan melakukan reaksi kimia dan 
menghasilkan zat-zat berbahaya 
yang memicu kanker.

10. Olahraga secara teratur. Olahraga 
dapat meningkatkan kekebalan 
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namun menurut beberapa peneliti yang 
sempat mendiami area hutan Kalimantan, 
orang - orang dari suku Punan saat ini 
bertahan hidup dengan cara barter. 
Termasuk melakukan barter dengan 
para periset. Jika ingin menemui mereka, 
mungkin bisa menyisir area sungai Barito.   

3. Suku Punan, Kalimantan.
Satu dari sekian sub - suku dari Dayak, 
Punan adalah salah satu suku yang 
terkenal paling pemalu dan jarang 
memperlihatkan diri. Banyak desas - desus 
bahwa dulunya mereka adalah kanibal, 

4. Suku Dani, Papua. 
Suku Dani menempati Kabupaten 
Jayawijaya dan Kabupaten Puncak Jaya. 
Mata pencaharian suku Dani utamanya 
dengan berkebun umbi manis atau 
beternak babi. Sejak ratusan tahun yang 
lalu, mereka sudah dikenal sebagai petani 
yang terampil. Suku Dani mengenakan 
“Koteka” sebagai penutup yang terbuat 
dari kulit labu. Salah satu tradisi yang 
unik yaitu tradisi potong jari, disaat 
anggota keluarga meninggal, keluarga 
yang ditinggalnya harus memotong jari 
sebagai simbol kesedihan.

Top List Lifestyle

2. Suku Baduy, Banten.
Selain dikenal sebagai suku Baduy, suku 
ini juga dikenal sebagai Urang Kanekes. 
Mereka tinggal di wilayah Banten, 
mempunyai populasi sekitar 5000 
hingga 8000. Mereka dibagi menjadi 
dua macam kelompok, yaitu suku Baduy 
Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam 
mengisolasi diri dari dunia modern, 
sedangkan Baduy Luar lebih terbuka 
terhadap perkembangan jaman. Mereka 
memakai Bahasa Sunda dialek Banten, 
namun beberapa orang dalam Suku 
Baduy luar dapat lancar berbahasa 
Indonesia.

2
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tubuh yang akan memerangi sel-sel 
penyebab kanker.

11. Atasi stress, hindari kemarahan 
dan kesedihan yang berlarut. 
Perasaan tidak bahagia dapat 
memicu kanker dan menurunkan 
kekebalan tubuh.

12. Kurangi duduk dan menonton tv 
berlebihan, sebaliknya perbanyak 
aktivitas fisik.

13. Tidurlah dalam ruangan gelap.

14. Usahakan berjemur minimal 
30 menit di bawah sinar matahari 
setiap pagi. Banyak penelitian 
menunjukkan sinar matahari tak 
hanya ampuh membunuh kuman 
tapi juga ampuh membunuh sel-sel 
kanker.

15. Selalu berpikir positif, 
berprasangka baik, dan berkumpul 
dengan orang-orang baik.
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Selain faktor genetik, ada beberapa hal yang menjadi pencetus 
kanker, misalnya mutasi sel karema rangsangan radiasi dari luar, 
perubahan lingkungan ekstrim, dan gaya hidup yang tidak sehat. 
Karena itu, mengubah gaya hidup dapat mencegah kanker, bahkan 
jika Anda memiliki gen-gen penyebab kanker di tubuh Anda. 
Perubahan gaya hidup dapat berupa perubahan mengonsumsi 
makanan maupun dalam sikap hidup, di antaranya :

Prinka
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Walaupun banyak daerah, 
khususnya daerah-
daerah di pulau Jawa, 
telah mengadaptasi 
modernisme sepenuhnya, 
Indonesia mempunyai 
beberapa suku terasing 
yang tidak menyentuh 
kehidupan modern 
hingga saat ini. Indonesia 
memiliki beragam suku 
bangsa yang setidaknya 
berjumlah 1.340 di seluruh 
Nusantara. Berikut ini 
adalah beberapa suku 
terasing di tanah air yang 
mungkin perlu Anda 
ketahui!

Suku 
Pedalaman 
di Tanah 
Air

1. Suku Anak Dalam, Jambi.
Mereka sering disebut dengan sebutan 
suku Kubu ataupun Orang Rimba. 
Mereka bermukim di kawasan Provinsi 
Jambi dan hidup dengan cara nomaden 
atau berpindah tempat. Jika ada 
salah seorang anggota keluarga yang 
meninggal, maka mereka akan pindah 
ke tempat yang baru. Saat ini mereka 
terancam punah karena semakin banyak 
hutan yang diratakan jadi kawasan 
pemukiman atau industri.

1
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Sehat dengan 
Superfood 
Lokal

Di tingkat lokal, banyak jenis 
makanan yang nutrisi dan berguna 
bagi kesehatan, tak kalah dengan 
superfood dunia. Di antaranya 
adalah :

1. Kelor
Daun kelor kaya akan fitonutrien, 
vitamin, antioksidan, dan mineral. 
Selain melancarkan ASI, kelor dapat 
memperbaiki gizi pada pada balita 
dan anak-anak, membantu proses 
detoksifikasi dalam tubuh dan 
mencegah inflamasi, meningkatkan 
kesehatan kulit dan mencegah 
penuaan dini.

2. Ubi Jalar
Ubi jalar, khususnya yang berwarna 
ungu dan merah kaya akan vitamin 
A, C, B6, B1, niacin, asam pantotenat, 
potasium, serat, tembaga dan 
fosfor. Ubi jalar dapat merangsang 
pembentukan kolagen dalam tubuh, 
menurunkan kadar gula darah, dan 
melancarkan  proses pencernaan.

Berikut beberapa olahraga yang 
dapat Anda lakukan selama 30 
menit dan berapa banyak kalori 
yang terbakar (menurut perhitungan 
berat badan normal, dengan indeks 
massa tubuh/BMI antara 18,5-22,9. 
Rumus BMI = Berat badan dalam kg 
/ (tinggi badan dalam cm)^2 )

1. Jalan Cepat
Jalan cepat menguatkan jantung, 
melancarkan peredaran darah, dan 
cocok dilakukan oleh segala umur, 
terutama manula. Kalori yang 
terbakar pun lumayan. Dalam , 30 
menit jalan cepat dapat membakar 
sekitar 185kal

2. Lari
Berlari akan menguatkan otot dan 
jantung, memperpanjang nafas, 
dan efektif  buat menurunkan berat 
badan. Dalam 1 km lari mampu 
membakar 60 kalori. Jika Anda 
mampu berlari sepanjang 5 km 

3. Sukun
Sukun merupakan sumber 
karbohidrat, protein, serat, 
antioksidan, vitamin, kalsium, zat 
besi, potassium, dan mineral

4. Mengkudu
Juga disebut noni, pace, buah 
dan daun mengkudu kaya akan 
protein, vitamin, dan mineral 
penting seperti selenium yang 
kaya anti oksidan, terpenoid yang 
membantu pemulihan sel-sel yang 
rusak, scolopetin yang anti radang. 
Mengkudu juga mengandung 
senyawa anti bakteri dan anti 
kanker.

5. Selasih
Menjadi pengganti chia seeds, 
selasih kaya akan serat dan omega 3. 
Fungsinya membantu mendinginkan 
tubuh, mempercepat rasa kenyang 
sehingga membantu program diet, 
dan membantu proses pencernaan.

dalam30 menit, maka ada 300 kalori 
yang terbakar.

3. Naik Turun Tangga
Naik turun tangga dengan berlari-
lari kecil tak hanya menguatkan 
jantung, melatih pernafasan, dan 
menguatkan otot kaki, tapi juga 
melancarkan peredaran darah. 
Dalam 30 menit, sekitar 165 kalori 
yang dibakar.

4. Lompat Tali
 Lompat tali dapat dilakukan di 
mana saja, dan tak membutuhkan 
ruangan yang luas. Dalam 30 menit 
lompat tali dapat membakar 368 
kalori.

5. Bersepeda
Semakin cepat Anda bersepeda, 
semakin besar kalori yang terbakar. 
Itu sebabnya bersepeda menjadi 
alternatif  menurunkan berat badan 
dengan cepat. Jika Anda mampu 

bersepeda dengan kecepatan 26-30 
km/jam maka ada 408 kalori yang 
terbakar. Semakin rendaj kecepatan 
semakin sedikit kalori yang terbakar.

6. Angkat Beban
Semakin berat dumbbell yang Anda 
angkat, semakin besar kalori yang 
terbakar. Dalam 30 menit angkat 
berat mampu membakar sekitar 294 
kalori.

7. Senam Aerobik
Walau hanya membakar 165 kalori 
dalam 30 menit, senam aerobik 
dapat memperbaiki mood dan 
melancarkan kerja otak.

8. Yoga dan Pilate
Kedua olahraga ini membantu 
koordinasi otot, menjaga 
keseimbangan tubuh, membuat 
emosi lebih stabil, dan menekan rasa 
lapar lebih lama.

6. Manggis
Xanthone yang dikandung manggis 
membantu mengobati  penyakit 
kardiovaskular, memperbaiki sel-sel 
yang rusak akibat radikal bebas, 
memperlambat penuaan, menangkal 
penyakit degeneratif

7. Sayuran Hijau
Sayuran hijau seperti kangkung, 
sawi, bayam, daun singkong, 
seledri memiliki nutrisi yang tinggi 
seperti serat,potassium, protein, 
mineral dan vitamin. Karena itu 
mengonsumsi sayuran hijau setiap 
hari penting buat kesehatan.

8. Pegagan
Juga disebut gotu kola, Centella 
asiatica ini mudah dijumpai di sawah 
dan tegalan. Pegagan mempercepat 
penyembuhan luka, melancarkan 
aliran darah, mencegah alzheimer, 
meningkatkan fungsi kognitif  otak, 
menyamarkan bekas luka.

Superfood adalah sebutan bagi sekelompok makanan 
yang kaya dengan nutrisi tertentu seperti potassium, 
serat, protein, mineral dan vitamin. Awalnya superfood 
digunakan sebagai  taktik pemasaran produk makanan 
sehat untuk menunjang gaya hidup sehat masyarakat. 
Hasilnya, makanan seperti chia seed, blueberry, gojiberry, 
quinoa, kale, dan almond pun mendunia dan dijual mahal 
karena manfaatnya yang luar biasa bagi kesehatan.

Ingin bugar sepanjang hari? Luangkan waktu untuk 
berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Olahraga 
dapat dilakukan di tempat terbuka maupun tertutup. 
Saat terbaik adalah setelah bangun tidur, karena 
kalori tubuh yang terbakar lebih banyak. Jika Anda 
terbiasa memulai aktivitas di pagi hari, lakukan 
olahraga usai bangun pagi. Sedang jika Anda 
terbiasa bekerja malam, olahraga dapat dilakukan 
pada sore hari. Olahraga yang dilakukan secara 
teratur, setiap hari, tak hanya membuat tubuh bugar, 
menyehatkan badan, tapi juga menguatkan jantung, 
membuat otak bekerja dengan efektif, memperbaiki 
mood dan perasaan gembira serta menjaga berat 
badan tetap stabil.

BUGAR dalam
30 Menit
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Salah satu penyanyi dangdut yang 
sedang marak diperbincangkan oleh 
netizen, Via Vallen, tak mau kalah 
dengan kencangnya arus K – Pop. 
Di beberapa penampilannya ia 
menyanyikan lagunya sebait – dua 
bait dalam bahasa korea. Pertama 
kalinya Via mendendangkan 
hitsnya, Sayang, dalam bahasa 
Korea, adalah saat ia pertama kali 
menyanyikannya dalam acara 
Indonesian Choice Award. Tidak 
hanya orang Indonesia yang 
mengapresiasi usahanya, tetapi 
banyak juga orang Korea yang turut 

SIASAT 
Musik Dangdut
di Tengah Derasnya 
Arus K - Pop
Seperti sudah lama diprediksikan, sejak 
BoA, Rain, ataupun Girls Generation 
digaungkan, K - Pop sudah beberapa tahun 
belakangan berderu dengan kencang di 
kancah musik dunia. Remaja – remaja di 
berbagai belahan bumi pun marak mengikuti 
perkembangannya. Lalu, bagaimana aliran 
musik lokal seperti dangdut bertahan?
Yuk, kita cek bagaimana siasat para pedangdut 
kita dan juga bagaimana masyarakat 
merespon dangdut dan K - Pop.

MUSIK
Prinka

Musik

menikmati lagu ini dalam bahasa 
mereka. Berbagai video di youtube 
pun menunjukkan bagaimana 
netizen Korea turut berjoget dalam 
lantunan koplo di lagu “Sayang”. 
Bahkan, saking cintanya mereka 
dengan lagu ini, seorang gadis 
korea bernama Danbi pun turut 
melakukan cover untuk lagu Sayang 
ini.

Belum berhenti sampai di situ, 
pada penampilannya di Hong Kong 
pada bulan September 2018, Via 
Vallen dengan cerdik merespon 
hebohnya lagu berjudul Du Du Du 
dari Blackpink, girl band asal Korea 
yang tengah digandrungi remaja 
Indonesia. Tampil di hadapan 
masyarakat Indonesia yang tinggal 
di Hong Kong, Via menyanyikan 
Du Du Du dalam suasana dangdut 
koplo, lengkap dengan “Aye” 
dan “Hok Ya”. Video Via Vallen 
menyanyikan lagu Blackpink versi 
dangdut koplo ini beredar di jagat 
maya. Beberapa penggemar yang 
bernama Vyanisty mengunggah 

kembali video yang beredar di dunia 
maya. Para penikmat musik dangdut 
dan K-Pop terpukau dengan aksi Via 
Vallen.

Perjalanan akulturasi K – Pop dan 
dangdut koplo tidak berhenti pada 
pedangdut Via Vallen. Banyak pula 
netizen yang merespon lagu korea 
dengan membuat remix versi koplo. 
Salah satunya adalah seorang 
youtuber bernama Denny Sofyan 
Firdaus. Dengan remix koplonya 
dari lagu Red Velvet yang berjudul 
Bad Boy, lagu K – Pop ini sukses 
dicintai netizen. Setelah sukses 
dengan remix koplo dari lagu ini, 
Denny pun melanjutkan dengan 
me-remix dua lagu lain dari Red 
Velvet, yaitu Power Up dan Russian 
Roulette.

Dengan maraknya remix koplo 
untuk lagu – lagu K-Pop inilah, 
akhirnya muncul istilah K – Plo. 
Istilah ini dilahirkan oleh salah 
satu dj yang cukup terkenal di 
kalangan netizen youtube, yaitu 

Dj Ojo Nesu. Dj Ojo Nesu sendiri 
awalnya memang gemar membuat 
remix koplo untuk banyak lagu pop, 
salah satunya Oasis dan Radiohead. 
Tetapi, semenjak ia membuat remix 
untuk lagu K – Pop seperti EXO, ia 
pun terus meroket dengan berbagia 
remix koplo lain. Hingga yang 
terbaru, Dj Ojo Nesu pun merilis 
channelnya yang terbaru yaitu; K – 
Plo Channel Dj Ojo Nesu.

Tidak menyangka bukan dua genre 
yang sangat bertolak belakang 
ini dapat menyatu begitu pas? 
Siasat yang dilakukan penyanyi 
dangdut seperti Via Vallen ini pun 
mendapat respon yang positif  baik 
dari masyarakat Indonesia dan 
Korea. Langkah ini pun membuat 
Koplo menjadi salah satu sub – 
genre dangdut yang membuktikan 
tajinya terbukti dengan K – Plo yang 
diyakini akan semakin meroket.

(1) Video Via Vallen menyanyikan lagu Blackpink 
versi dangdut koplo mendapat respon heboh dari 
youtuber Korea.  (2) Remix dangdut koplo lagu 
Bad Boys milik Red Velvet di kanal Youtube Denny 
Sofyan Firdaus.

Musik

“Belum berhenti 
sampai di situ, pada 
penampilannya di 
Hong Kong pada 
bulan September 
2018, Via Vallen 
dengan cerdik 
merespon hebohnya 
lagu berjudul Du Du 
Du dari Blackpink.”
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Terletak di sebuah kota kecil di Kerala, 
negara bagian yang terletak di barat 
daya India, novel ini bertutur tentang 
sebuah keluarga, dilihat dari perspektif  
Rahel, gadis kecil berusia tujuh tahun. 
Dia dan saudara kembarnya, Estha, 
tinggal bersama ibu mereka, Ammu, 
yang menikah dengan seorang Bengali, 
lalu kemudian bercerai saat si kembar 
masih kecil.

Ammu dan si kembar harus kembali ke 
rumah masa kecil Ammu, Ayemenem, 
bersama nenek, paman, dan bibi 
mereka, Baby Kochama. Keluarga 
tersebut dipandang dengan baik oleh 
orang – orang sekitar, tetapi sayangnya, 
pandangan orang – orang tak mampu 
membuat mereka bahagia.
 
Kerala umumnya disebut sebagai surga 
tropis yang dihiasi nyiur melambai dan 
pinggir pantai yang panjangnya berkilo 
– kilo meter. Namun dalam buku itu, 
Negara Bagian Kerala di India selatan 
dihidupkan lewat ironi; guncangan 
politik, peran perempuan yang 
seringkali tidak dianggap serius dalam 
lingkungan, dan kehidupan keluarga 
yang penuh konflik.

Bila kamu membeli buku motivasi untuk 
mendapatkan siraman rohani dan jiwa 
dengan kata-kata yang indah membuai. 
Lalu juga membuat diri kamu senang 
karena dibikin percaya diri bahwa kelak 
akan menjadi orang besar, terkenal, 
sukses, kaya, dan lain-lainnya yang 
tidak kebanyakan orang bisa. Maka 
buku yang berjudul asli “The Art of  Not 
Giving A F*ck” ini bukan untuk kamu.

Buku ini malah mengingatkan kita 
bahwa kita adalah manusia yang 
biasa-biasa saja. Karena dengan dengan 
menyadari sebagai manusia yang 
biasa-biasa saja justru kita jadi lebih 
nyaman menjalani hidup. Karena tidak 
takut membuat kesalahan. Kebanyakan 

THE GOD OF SMALL THINGS 
(Yang Maha Kecil)

Pengarang
Penerbit
Tebal
Diterbitkan 
Pertama Kali
Genre

: Arundhati Roy
: Yayasan Obor
: 405 halaman
: 1997

: Novel, Fiksi psikologis

SEBUAH SENI UNTUK BERSIKAP 
BODO AMAT

Pengarang
Penerbit
Tebal
Diterbitkan 
Genre

: Mark Manson
: Graindo
: 256 halaman
: 5 Feb 2018
: Pengembangan Diri

berbisnis, buku ini cocok untuk 
memotivasi Anda karena dapat dibaca 
oleh semua kalangan. Bob menekankan 
bahwa menjadi entrepreneur tidak 
harus mempunyai bakat khusus, namun 
adanya sifat pantang menyerah dan 
rajin bekerja dalam orang tersebut. 
Dalam buku ini Anda juga dapat 
menemukan kisah dari Bob Sadino yang 
tidak diketahui oleh orang banyak.
(Prinka Saraswati)

Bob Sadino adalah seorang pengusaha 
agro industri yang dikenal sebagai 
pemilik Kemchicks. Ia membagikan 
ilmunya di bidang kewirausahaan 
yang menjadi kunci suksesnya selama 
puluhan tahun. Diberi judul “Belajar 
Goblok” karena ia memiliki segudang 
kiat dan trik yang ‘nyeleneh’ namun 
terbukti ampuh dalam membangun 
bisnis yang terus berkembang. 

Bob berasal dari keluarga yang sangat 
sederhana dan sempat bekerja sebagai 
kuli bangunan hingga pedagang telur 
keliling. Bob sendiri menganggap 
ilmu yang diambil di sekolah  tidak 
menjamin seseorang untuk menjadi 
seorang pengusaha sukses. Bob belajar 
berwirausaha dari pengalaman sehingga 
tidak heran banyak ajarannya yang 
mendobrak dan memutarbalikkan 
pakem-pakem manajemen dan 
ekonomi yang selama ini disakralkan 
oleh orang-orang yang telah sarjana. 
Maka dari itu pula, Bob tidak pernah 
melihat latar belakang pendidikan 
dari karyawannya. Ia menerima orang 
tersebut dengan syarat mau bekerja 
dan belajar, kesalahan yang dilakukan 
oleh karyawan justru ia hargai sebagai 
pembelajaran.

Dalam berwirausaha, Ia mempunyai 
beberapa prinsip. Bob lebih memilih 
untuk menciptakan pasar untuk 
produknya ketimbang membuang 
waktu untuk mencari pasar. Ia juga 
tidak senang merencanakan sesuatu 
yang bertele-tele, yang terpenting 
adalah segera lakukan dan lihat 
hasilnya. Kegagalan dan kerugian dilihat 
sebagai sesuatu yang berharga untuk 
meningkatkan kualitas diri dan para 
karyawannya.

Perusahaan Bob selalu berkembang 
karena ia memerlukan semua karyawan 
dan konsumennya seperti keluarganya 
sendiri. Ia menganggap karyawan 
adalah anaknya yang senantiasa dijaga 
dan dilindungi. Bob tidak segan untuk 
menaruh kepercayaan penuh pada 
karyawan untuk mengelola usahanya 
dan memberikan semangat untuk 
terus menjadi yang terbaik. Bagi Bob, 
konsumen adalah raja yang harus 
dihargai, sehingga ia selalu berusaha 
untuk memberikan yang terbaik.
Untuk Anda yang sedang belajar 

BELAJAR GOBLOK
DARI BOB SADINO

Pengarang
Penerbit
Tebal

: Dodi Mawardi
: Kintamani Publishing
: 286 halaman

Novel pertama dari Arundhati Roy 
ini mampu mengoyak perasaan 
setiap pembacanya. Rasa risau dan 
ketidakbahagiaan sebuah keluarga, 
dituturkan dalam pandangan 
perempuan. Dengan gaya berkilas balik, 
Roy membuka rahasia ketidakbahagiaan 
tiap karakternya, mulai dari Ammu, 
ibu Ammu, bibi Baby Kochama, hingga 
Rahel sendiri.

Arundhati Roy dengan pandai 
memberi detail visual pada ceritanya. 
Ia menggambarkan foto pernikahan 
Ammu dan kegembiraannya yang 
ternyata semu, serta kerisauan Estha 
yang dimulai semenjak mereka 
menonton The Sound of  Music, di 
tengah riuhnya demonstrasi. Berlatar 
tahun 1969, Roy bergerak bolak-balik 
sepanjang waktu dengan fokus utama 
pada si kembar Estha dan Rahel, hingga 
mereka tumbuh dewasa. Roy menyentuh 
postkolonialisme, konflik antara agama 
Kristen dan kepercayaan pribumi, 
komunisme versus status quo, dan 
sistem kasta.

Novel yang pertama kali diterbitkan 
pada tahun 1997 dengan judul The God 
of  Small Things ini sudah diterbitkan ke 
dalam bahasa Indonesia dengan judul 
yang sama. (Prinka Saraswati)
 

orang takut memulai melakukan sesuatu 
karena takut gagal. Ketakutan yang 
tidak perlu di awal, seperti bagaimana 
kalau nanti tidak sempurna hasilnya 
atau tidak menjadi hal yang besar, atau 
bagaimana kalau selama ini cara kita 
salah.

Nah buku ini malah menjungkirbalikan 
ketakutan itu dengan pemahaman 
bahwa tidak apa-apa untuk gagal karena 
sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. 
Sang penulis, Mark Manson, mengajak 
kita untuk mempertimbangkan ulang 
nilai apa yang kita anggap penting 
dalam hidup. Kita juga harus teguh 
pada nilai tersebut dan menjadikannya 
panduan untuk mengambil keputusan.

Lalu kenapa kita perlu untuk ‘bersikap 
bodo amat’? Karena kebanyakan dari 
kita punya emosi sampah dalam diri. 
Jadi ketika ada sesuatu yang tidak 
berjalan sesuai keinginan kita, kita 
menjadi gelisah, kecewa, kok begini 
ya-kok begitu ya. Manson menawari 
solusi melalui 3 pertanyaan berikut: 1. 
Mengapa saya harus merasakan ini? 
2. Mengapa fakta dari pertanyaan 
yang pertama itu mengganggu saya? 3. 
Mengapa hal itu menjadi sesuatu yang 
menggaggu?

Buku ini sering memulai bagiannya 
dengan memberikan contoh cerita 
yang berkorelasi. Misalnya kisah nyata 
tentang kebodohan orang-orang yang 
ternyata bagus. Contohnya Picasso yang 
bertahun-tahun melukis tanpa tahu 
akan jadi apa. Tetap konsisten pada 
nilai yang dipercaya, hingga akhirnya 
menemukan kubisme dan ia menjadi 
maestro. Jadi banyak orang yang hidup 
dengan nilai yang dia percaya dan 
ternyata hidupnya baik-baik saja.

Timbulah pertanyaan, apakah karyawan 
dari perusahaan yang mempunyai 
budaya care bisa rusak kalau membaca 
buku ini? Jawabannya justru jadikan 
sifat care sebagai nilai yang kita 
percaya untuk kita prioritaskan dalam 
bekerja sama. Karena bersikap masa 
bodoh adalah juga tentang membuat 
prioritas dengan pendekatan yang 
waras. Sesederhana, kita cari makan 
dari perusahaan maka dalam bekerja, 
budaya perusahaan menjadi prioritas 
profesional kita. (Hafidz Novalsyah)

Di era yang semakin modern ini, 
standard kebahagiaan dan sukses 
menjadi lebih berlapis - lapis. 
Ekspektasi yang datang tidak 
hanya dari keluarga kecil, tapi juga 
lingkungan profesional dan sosial, 
membuat kita rentan terkena stres. 

Lalu, bagaimana solusinya? Berusaha 
melampaui standard tersebut, 
melawannya, atau ada cara lain 
berdamai dengan berbagai tuntutan 
dan ekspektasi itu? Dua buku yang 
diulas pada edisi ini menampilkan 
berbagai tips dan trik untuk 
menyiasati hidup di era modern ini, 
sedangkan satu buku lainnya adalah 
novel yang menggambarkan dengan 
apik tekanan yang dihadapi oleh 
sebuah keluarga. 

Apakah mereka mampu berdamai 
dengan ekspektasi dunia ini? Apakah 
kalian mampu menemukan siasat - 
siasat jitu? Yuk, cek dulu ketiganya.

RESENSI BUKU

DARI BISNIS, 
HINGGA HIDUP 
BERKELUARGA: 
BERMACAM 
SIASAT UNTUK 
MENYIASATI 
HIDUP PENUH 
TUNTUTAN 
SOSIAL
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Jika Anda amati, 5 tahun ke belakang para pencipta film mulai
banyak membuat karakter perempuan sebagai tokoh utama,
khususnya karakter perempuan pada usia 20an hingga 30an. Di
usia ini, yang penuh dengan pengambilan keputusan, perempuan
menjadi sosok yang mengambil peran penting dalam berbagai
kesempatan. Mulai dari kehidupan pribadinya hingga keputusan
profesional yang berdampak bagi negara. Ingin tahu bagaimana
mereka terlibat dalam pemecahan masalah dan siapa saja karakter-
karakternya? Bacalah ulasan film - film di bawah ini!

Prinka

FILM

Perempuan Sebagai Decision
Makers dalam Layar Perfilman

Sutradara
Pemain

Produksi
Tahun Rilis

: Azhar Kiboi Lubis
: Lala Karmela, Dimas Aditya, Cut Mini,
  Ria Irawan
: Produksi Film Negara
: 2019

KUAMBIL LAGI HATIKU 

Setelah vakum selama 20 tahun, rumah produksi PFN atau 
Produksi Film Negara akhirnya merilis kembali sebuah film 
pada tahun ini. Bangkitnya rumah produksi legendaris yang 
pernah terkenal dengan serial Unyil ini, ini digawangi oleh 
sutradara bernama Azhar Kiboi Lubis yang sebelumnya, pada 
tahun 2018, merilis Kafir: Bersekutu Dengan Setan. 

Film ini langsung dibintangi oleh aktor atau aktris ternama 
seperti Lala Karmela, Dimas Aditya, Cut Mini, Ria Irawan, dan 
Yati Pesek. Film Kuambil Lagi Hatiku menceritakan tentang 
hubungan Sinta (Lala Karmela) dengan ibunya (Cut Mini) 
yang kembali ke Indonesia menjelang pernikahannya dengan 
Vakish (Sahil Shah) di India. Tentunya, film ini meleburkan 
dua budaya, India dan Indonesia, serta dua generasi 
perempuan yang berbeda.

Sutradara
Produser
Pemain

Produksi
Tahun Rilis

: Theodore Melfi
: Donna Gigliotti, Peter Chernin
: Taraji P. Henson, Octavia Spencer
  Janelle Monáe, Kevin Costner
: 20th Century Fox
: 2016

HIDDEN FIGURES 

Katherine, perempuan kulit hitam yang menentukan nasib 
roket Amerika terbang di lintasan mana dan mendarat di titik 
koordinat sebelah mana. Ia sosok di balik pencapaian NASA, 
ketika posisi Amerika di luar angkasa dibayangi Rusia. 

Hidden Figures, sebuah biografi yang dikerjakan dengan selera 
tinggi. Ia bercerita dari sudut pandang seorang Katherine 
tanpa mengabaikan posisi dua karakter perempuan penting 
lainnya, Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) dan Mary 
Jackson (Janelle Monae). Rahasia sukses film ini terletak pada 
penulisan skenarionya. Sineas Theodore dan Allison mampu 
menyajikan cerita tiga perempuan kulit hitam dengan jujur 
dan menyingkap tabir di balik kejadian bersejarah dunia.
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Pelindo III @pelindo3 @pelindo3 Pelindo III
www.pelindo.co.id

5 Jurusan Bus
• Jember
• Madiun
• Trenggalek
• Cepu
• Blitar

• Yogyakarta
• Rembang
• Wonosobo
• Purworejo
• Solo

• Purwodadi
• Tegal

Dari Tanjung Perak, Surabaya Dari Tanjung Emas, Semarang

7 Jurusan Bus

Mau dapat tiket terusan mudik naik kapal laut dan bus gratis?
Ikuti Program "Mudik Bareng BUMN 2019"

Rizky 0822 2844 8880

Kontak Informasi

15 APRIL 201915 APRIL 2019PENDAFTARAN ONLINE MULAIPENDAFTARAN ONLINE MULAI

https://mudik.pelindo.co.id

atau
Download Aplikasi “Mudik Pelindo III”

Dari Tanjung Perak & Tanjung Emas
2 Jurusan Bus2 Jurusan Bus

Dari Pelabuhan Sampit & Kumai
12 Jurusan Kapal Laut12 Jurusan Kapal Laut


