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CATATAN EDITOR

Lebih dari satu bulan Presiden 
Joko Widodo mengumumkan 
kasus pertama kali virus corona 
atau covid-19 di Indonesia pada 2 
Maret lalu.  Dua warga di Indonesia 
dinyatakan positif terinfeksi virus 
tersebut. Hari demi hari jumlah 
kasus positif corona semakin 
meningkat, tidak hanya di ibu 
kota negara saja namun juga di 
beberapa provinsi di tanah air. 
Berbagai upaya dalam memutus 
penyebaran virus dilakukan 
pemerintah mulai dari himbauan 
untuk tetap di rumah jika tidak ada 
keperluan yang sangat mendesak, 
pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB), pemakaian masker saat 
keluar rumah, sering mencuci 
tangan, menghindari menyentuh 
area wajah, bahkan tidak mudik 
saat lebaran nanti. Semua itu 
dilakukan agar virus covid-19 tidak 
menyebar ke berbagai pelosok 
wilayah sehingga dapat tertangani 
dengan baik dan segera berakhir.

Berawal dari Kota Wuhan - 
Tiongkok virus corona akhirnya 
menyebar ke berbagai negara. 

WHO secara resmi menyatakan covid 
19 sebagai pandemi. Sempat terjadi 
krisis alat pelindung diri (APD) bagi 
tenaga kesehatan yang menjadi garda 
terdepan dalam penanganan virus 
corona. Di tengah kekhawatiran dan 
rentan akan risiko penularan Pelindo 
III ditunjuk sebagai koordinator 
bersama BUMN lain dan swasta 
untuk pengadaan bantuan APD yang 
diperuntukkan bagi tenaga medis.

Pelindo III melalui direksi juga 
mengintruksikan kepada masing-
masing pimpinan pelabuhan yang 
dikelolanya untuk mengikuti protokol 
yang ditetapkan guna memutus 
penyebaran covid-19 seperti physical 
distancing di area pelabuhan dan 
perkantoran, penyediaan hand 
sanitizer di lingkungan kerja dan 
terminal penumpang, pengecekan 
suhu tubuh dan secara rutin 
membersihkan terminal penumpang 
menggunakan disinfektan.
Tidak hanya itu,  Pelindo III juga 
memastikan kegiatan operasional 
pelabuhan tetap berjalan seperti 
biasanya di tengah pandemi corona 
yaitu selama 24 jam 7 hari guna 

menunjang kelancaran logistik. 
Itu dibuktikan oleh capaian 
salah satu anak usaha Pelindo 
III, Terminal Teluk Lamong yang 
mengalami kenaikan dalam 
triwulan pertama. 

Pada Dermaga edisi kali ini kami 
juga mengajak para pembaca 
menjelajahi wisata di Maumere 
serta kuliner khasnya. Tak 
ketinggalan, berbagai artikel 
lainnya sangat menarik untuk 
disimak.

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

Pelindo III @pelindo3 Pelindo III@pelindo3
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CMV VASCO DA GAMA 
SAMBANGI
VENETIË VAN JAVA

Kapal CMV Vasco da Gama singgah di Pelabuhan Tanjung Emas (22/02). Kapal 
berbendera Bahamas dengan LOA 219,40 meter dan GT 55.877 ton berangkat dari 
Lombok menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, selanjutnya melanjutkan 

perjalanannya dengan tujuan akhir ke Singapura. Kapal pesiar CMV Vasco da Gama 
merupakan kapal ketiga yang berkunjung ke Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang. Setelah sebelumnya kapal MS Aida Vita dan
MS Seven Sea Voyager. (Diah Ayu Puspitasari)
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BENTUK NYATA DUKUNGAN PADA PARA MEDIS 
PELINDO III SERAHKAN BANTUAN 90 RIBU APD

Sadar akan rentannya risiko penularan serta pentingnya 
keselamatan petugas medis ketika bertugas dalam 
penanganan Covid-19 di Indonesia, Pelindo III ditunjuk 
sebagai koordinator pengadaan bantuan Alat Pelindung 
Diri atau APD untuk medis sebanyak 90 ribu buah APD. 

Aware of the vulnerability of transmission risks and the 
importance of the safety of medical personnel in handling 
Covid-19 in Indonesia, Pelindo III was appointed as 
coordinator for the provision of 90,000 PPE. 

PELINDO III GIVING 90,000 
PPE AID AS A SUPPORT TO 
PARAMEDICS

Bantuan tersebut juga merupakan bagian dari 
aksi nyata kepedulian Pelindo III kepada para petugas 
medis sebagai garda terdepan penanganan pandemi 
Covid-19 di Indonesia terlebih belakangan diketahui 
APD menjadi kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan 
untuk menunjang aktivitas petugas medis dalam 
melayani korban Covid-19. 

“Kami mengakui, petugas medis memiliki 
potensi tertular sangat tinggi ketika bertugas. Kami 
berharap bantuan berupa 90 ribu APD bisa membuat 
mereka lebih aman dan tenang dalam bekerja. Kami 
memberikan apresiasi tinggi, menaruh hormat, respek, 
dan salut, para petugas medis yang saat ini tanpa lelah 
berjuang sebagai garda terdepan penanganan para 
pasien Covid-19,” tegas Doso Agung.

Bantuan 90 ribu alat pelindung diri atau APD 
akan diberikan secara bertahap oleh Pelindo III dan 

diserahkan kepada kementerian BUMN melalui Yayasan 
BUMN Hadir Untuk Negeri. Sementara itu, distribusinya 
akan dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kementerian 
BUMN kepada para petugas medis di sejumlah rumah 
sakit rujukan Covid-19 yang tersebar di Indonesia.

Dalam rangka penekanan penyebaran Covid-19, 
Pelindo III juga tidak berhenti pada pemberian 
bantuan APD kepada petugas medis saja. Pelindo III 
sebelumnya sudah melakukan berbagai pencegahan 
baik di internal maupun eksternal perusahaan. Di 
antaranya adalah penerapan physical distancing di area 
pelabuhan dan perkantoran, menyediakan bilik steril 
dan hand sanitizer di lingkungan kerja dan terminal 

Pengadaan bantuan berupa APD bagi 90 ribu petugas 
medis tersebut merupakan bantuan antara Pelindo III 
bersama BUMN dan swasta dengan total 90 ribu bantuan 
unit APD, khusus untuk para petugas medis. 

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung 
mengatakan, pihaknya merasa bangga bisa dipercaya 
sebagai koordinator pengadaan bantuan APD untuk para 
petugas medis dalam rangka memerangi penyebaran 
Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, peran dan sinergi 
antar BUMN dan swasta dalam kondisi seperti ini dirasa 
sangat penting, agar segala macam permasalahan 
terkait penyebaran Covid-19 bisa cepat tertangani. 

LAPORAN 
UTAMA

“Kami berharap bantuan berupa 
90 ribu APD bisa membuat 

mereka lebih aman dan tenang 
dalam bekerja. Kami memberikan 
apresiasi tinggi, menaruh hormat, 

respek, & salut, para petugas 
medis yang saat ini tanpa lelah 

berjuang sebagai garda terdepan 
penanganan para pasien Covid-19,”  

– Doso Agung. 

Wilis Aji

Direktur SDM Pelindo III 
menyerahkan bantuan APD secara 

simbolis pada Direktur RS PHC.
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penumpang, pengecekan suhu tubuh hingga pemberian 
vaksin influenza dan minuman herbal gratis untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh para pegawai.

Sementara di lingkungan eksternal, Pelindo 
III juga turut aktif melakukan upaya pencegahan 
penyebaran Covid-19 dengan melakukan penyemprotan 
disinfektan dan memberikan bantuan alat cuci tangan 
gratis yang dipasang di sejumlah sekolah dan kantor 
pemerintahan di sekitar wilayah kerjanya. 

“Kami berupaya terus untuk berkontribusi 
melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di 
Indonesia, terlebih di lingkungan kerja kami. Selain 
itu, di tengah pandemi Covid-19 ini kami juga tetap 
berkomitmen menjaga kelancaran logistik selama 24 
jam – 7 hari penuh sesuai tugas kami,” tutup Direktur 
Utama Pelindo III. 

Bentuk Posko dan Siapkan Fasilitas Sanitasi

Pelindo III ditunjuk oleh Pemerintah melalui Kementerian 
BUMN sebagai koordinator Satuan Tugas (Satgas) 
Tanggap Covid-19 BUMN di Provinsi Bali. Sebanyak 
dua puluh dua BUMN telah tergabung di dalamnya dan 
mendukung sepenuhnya upaya Kementerian BUMN 
dalam penanganan Covid-19.

Pelindo III bersama BUMN se-Provinsi Bali 
telah mengambil langkah nyata dalam menanggulangi 
sebaran Covid-19 dengan beberapa program di antaranya 
menyiapkan dua posko Command Center Covid-19 di 
Pelabuhan Benoa dan Rumah Kreatif PLN Sesetan.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung  selaku 
ketua tim koordinator Satgas Bali menjelaskan bahwa 
Posko Command Center ini berfungsi sebagai spoke 
person dan penyedia informasi bagi masyarakat Bali, 
serta dapat difungsikan sebagai titik koordinasi bagi 
BUMN di Provinsi Bali untuk aktivitas pencegahan dan 
mitigasi risiko penyebaran Covid-19.

Beberapa program lain juga telah dijalankan 
oleh tim Satgas Bali dengan memberikan bantuan 
pembuatan bilik sterilisasi tersebar di 14 titik di kota 
Denpasar, serta penyerahan 75 unit wastafel ke BPBD 
Provinsi Bali yang diserahkan secara simbolik oleh CEO 
Pelindo III Regional Banyuwangi Bali Nusra kepada 
Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali.

Sekda Provinsi Bali selaku Ketua Satgas 
Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali, I Dewa Made 
Indra mengapresiasi Pelindo III bersama BUMN se-
Provinsi Bali, “Ini merupakan produk inovasi yang bagus 
dan akan kami letakkan dipusat keramaian serta tempat 
ibadah di Pulau Bali”.

Sementara itu Kepala BPBD Provinsi Bali, I Made 
Rentin berterima kasih karena telah bahu membahu 
bersatu menanggulangi sebaran Covid-19 di Pulau Bali, 
“Mari bersama-sama mengurangi sebaran Covid-19 di 
Pulau Bali mulai dari diri kita sendiri dengan menjaga 
kebersihan”. 

Pelindo III bersama 22 BUMN lainnya akan 
menggelontorkan dana sebanyak 1,4 Miliar guna 
membantu menekan sebaran Covid-19 di Provinsi Bali 
dengan memberikan bantuan berupa masker, hand 
sanitizer dan kebutuhan lainnya secara bertahap.

“We continue to contribute 
to prevent the spread of 
COVID-19 in Indonesia, 
especially in our work 

environment. In addition, in 
the midst of the pandemic 
we also remain committed 
to maintaining the smooth 
logistics for 24/7 according 

to our duties,”
– Doso Agung.

While in the external environment, Pelindo III also 
actively undertook efforts to prevent the spread of COVID-19 by 
spraying disinfectants and providing aid with free hand washing 
equipment installed in a number of schools and government 
offices around the working area. “We continue to contribute to 
prevent the spread of COVID-19 in Indonesia, especially in our 
work environment. In addition, in the midst of the pandemic we 
also remain committed to maintaining the smooth logistics for 
24/7 according to our duties,” concluded Pelindo III President 
Director.

Command Center Post and Prepare Sanitation 
Facilities

Pelindo III was appointed by the Government through the 
Ministry of SOEs as the coordinator of the COVID-19 Response 
Task Force in Bali Province. Twenty-two SOEs had been 
incorporated in and fully supported the efforts of the Ministry of 
SOEs in handling COVID-19.

Pelindo III together with SOEs throughout Bali had 
taken concrete steps in tackling the spread of COVID-19 with 
several programs including preparing two COVID-19 Command 
Center posts in Benoa Port and PLN (State Electricity Company) 
Sesetan Creative House.

Pelindo III President Director Doso Agung as the 
head of the Bali Task Force coordinator team explained that 
the Command Center Post served as a spokesperson and 
information provider for the Balinese people, and could function 
as a coordination point for SOEs in Bali for prevention and risk 
mitigation of COVID-19 spreading.

Several other programs had also been carried out by 
the Bali Task Force team by providing aid in making sterilization 
booths spread across 14 points in Denpasar, as well as the 

Provision of aid in the form of PPE for 90,000 medical 
officers was carried out by Pelindo III together with other SOEs 
and private sector, with a total of 90,000 PPE units specifically 
for medical officers. 

Pelindo III President Director Doso Agung said that 
he felt proud to be trusted as the coordinator for provision of 
PPE aid for medical officers in the context of combating the 
spread of COVID-19 in Indonesia. According to him, the role and 
synergy between SOEs and the private sector in this condition 
was considered very important, so that all kinds of problems 
related to the spread of COVID-19 could be quickly dealt with. 

This aid was also part of the concrete action of Pelindo 
III concern for medical staff in the front line who handling the 
COVIDS-19 pandemic in Indonesia. It was later known that PPE 
was urgently needed to support the activities of medical officers 
in serving COVID-19 patients. 

“We admit, medical staff have a very high potential for 
contraction when on duty. We hope that 90 thousand PPE aids 
can make them more secure and at ease when working. We 
give high appreciation, respect and salute to medical staff who 
are currently struggling tirelessly as the front line in handling 
COVID-19 patients,” said Doso Agung.

The aids of 90 thousand PPE would be provided in stages 
by Pelindo III and submitted to the Ministry of SOEs through 
the SOEs Present for the Country Foundation. Meanwhile, the 
distribution would be carried out by the COVID-19 Task Force 
of the Ministry of SOEs to medical officers in a number of 
COVID-19 referral hospitals across Indonesia.

In order to handle the spread of COVID-19, Pelindo 
III also did not stop at providing PPE to medical officers only. 
Pelindo III had previously taken various precautions both 
internally and externally. Among these were the application 
of physical distancing in the port and office areas, providing 
sterile booths and hand sanitizers in the work environment and 
passenger terminals, checking body temperature to administer 
influenza vaccines and free herbal drinks to increase the 
endurance of employees.

Tim satgas Covid-19 
Bali memastikan kondisi 

bantuan alat cuci tangan.

Sinergi bersama antara Pelindo III 
bersama Kepolisian dan TNI menjaga 

kebersihan terminal penumpang GSN.
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submission of 75 sink units to the Indonesian National Board 
for Disaster (BPBD) Bali Regional which was handed over 
symbolically by the CEO of Pelindo III Banyuwangi Bali Nusra 
Regional to the Head of Bali COVID-19 Task Force.

Bali Provincial Secretary I Dewa Made Indra, as the 
Head of Bali COVID-19 Task Force,  appreciated Pelindo III along 
with SOEs in Bali. “This is a good innovation product and we will 
put it in the center of the crowd and places of worship on Bali 
island.”

Meanwhile, the Head of Bali BPBD I Made Rentin 
thanked for having worked together to tackle the spread of 
COVID-19 in Bali. “Let’s together reduce the spread of COVID-19 
on Bali starting from ourselves by maintaining cleanliness.” 

Pelindo III along with 22 other SOEs would spend 1.4 
billion funds to help reduce the spread of pandemic in Bali by 
providing aid in the form of masks, hand sanitizers and other 
needs in stages.

Passenger Terminal Clean-Up Movement 

Friday morning (3/13), all employees and maritime elements 
scattered in various regions held a mass cleaning activity at 
the passenger terminal. Using complete equipment such as 
masks, gloves and disinfectants, health workers from the Port 
Health Office, Indonesian National Army and Police Forces 
to a number of Pelindo III employees combing a number of 
passenger terminal locations, one of which was Gapura Surya 
Nusantara, which had a risk of transmitting the coronavirus. 
Aside from in Surabaya, this movement was also carried out 
simultaneously at the passenger terminals in each port to all 
Pelindo III operational offices in four regions, namely East Java, 
Central Java, Kalimantan and Bali-Nusra. 

Pelindo III Human Capital Director, Toto Heli Yanto, 
revealed that this clean-up movement was a Pelindo III effort to 
reduce the risk of coronavirus transmission, especially Pelindo 
III as a port operator was one of the exit and entry points for 
passengers from various regions. Hopefully this step could at 
least suppress the spread of the virus.

Provision of Flu Vaccines and Herbal Drinks 

Not only cleaning the passenger terminal, other preventive efforts 
in warding off the virus was by providing influenza vaccine and 
wedang uwuh free every morning for Pelindo III employees. By 
administering an influenza vaccine, clinical symptoms that were 
similar between influenza and coronavirus could be separated so 
as to help employees recognize their physical condition. 

Located at the headquarters of Pelindo III and all offices 
in the seven provinces of its management area, on Tuesday 
(10/17) around two thousand Pelindo III employees participated 
in the free influenza vaccination. Before the vaccine was carried 
out, one by one the employee was checked for health, from 
body temperature to a history of other diseases. If no signs or 
symptoms were found, the employees could immediately carry 
out the vaccine.

According to dr. Vien Anggarani Prasetyana, PHC 
Hospital doctor who was appointed as a medical staff in influenza 
vaccination activities in Pelindo III. If indeed no drugs or vaccines 
had been found that could prevent or treat COVID-19, the best 
effort was to avoid the potential for contracting by diligently 
washing hands, stay away from the crowd, and increase body 
endurance.

“This vaccine is not to prevent or even treat COVID-19, 
because there was no medical cure. But this influenza 
vaccine we used to increase our body’s resistance from the 
flu virus whose symptoms were similar to corona. In addition, 
drinking healthy drinks like wedang uwuh could also increase 
endurance,” said dr. Vien.

Physical Distancing Implementation at
16 Passenger Terminal

Physical distancing to ensure that COVID-19 did not spread was 
also carried out according to WHO appeal. This method was 
expected to reduce the direct interaction of potential passengers 
on or off ships via the passenger terminal. Even so, it did not mean 
that these restrictions made a person cut off contact with others 
socially, only regulated distance and avoid touching each other 
because this method was believed to be effective in reducing the 
spread of COVID-19 that could occur through droplets from the 
mouth or nose when coughing, sneezing and even speaking.

Limitation of safe physical distance for prospective 
passengers was done by giving an “X” in the passenger queue 
seat so as not to sit next to each other and kept the queue up to 
one meter with a sticker mark attached to the floor, and also by 
providing hand sanitizer at several points.

adalah menghindari 
potensi tertular dengan 
rajin mencuci tangan, 
menjahui keramaian, dan 
meningkatkan daya tahan 
tubuh.

“Vaksin ini memang 
bukan untuk mencegah 
atau bahkan mengobati 
Covid-19, karena memang 
belum ada obatnya secara 
medis. Namun vaksin 
influenza ini kita gunakan 
untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh diri kita dari 
virus flu yang gejalanya 
mirip seperti corona. 
Selain itu, meminum 
minuman sehat seperti 
wedang uwuh juga bisa 
meningkatkan daya tahan 
tubuh,” ujar dr.Vien.

Penerapan Physical Distancing di
16 Terminal Penumpang

Physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk 
memastikan agar Covid-19 tidak menyebar juga 
dilakukan sesuai himbauan WHO. Metode ini diharapkan 
dapat mengurangi interaksi langsung para calon 
penumpang kapal yang naik atau turun dari kapal melalui 
terminal penumpang. Kendati begitu, bukan berarti 
pembatasan tersebut membuat seseorang memutus 
kontak  dengan orang lain secara sosial, hanya diatur 
jarak dan menghindari saling bersentuhan karena cara 
ini dipercaya efektif dalam mengurangi penyebaran  
Covid-19 yang bisa terjadi melalui percikan dari mulut 
atau hidung saat sedang batuk, bersin bahkan berbicara.

Pembatasan jarak fisik yang aman untuk para 
calon penumpang dengan memberikan tanda “X” di kursi 
antrian penumpang agar tidak duduk bersebelahan dan 
menjaga jarak antrian hingga satu meter dengan tanda 
sticker yang ditempel pada lantai dan disediakan pula 
hand sanitizer dibeberapa titik.

Gerakan Bersih-Bersih Teminal 
Penumpang 

Jumat pagi (13/3), seluruh pegawai 
beserta unsur kemaritiman yang tersebar 
di berbagai regional menggelar kegiatan 
bersih-bersih massal di terminal 
penumpang. Menggunakan peralatan 
lengkap seperti masker, sarung tangan 
dan disinfektan para petugas kesehatan 
dari Kantor Kesehatan Pelabuhan,TNI-
POLRI hingga sejumlah pegawai Pelindo 
III menyisir sejumlah lokasi terminal 
penumpang salah satunya Gapura Surya 
Nusantara yang memiliki risiko penularan 
virus corona. Selain di Surabaya gerakan 
ini juga serempak dilakukan di teminal 
penumpang di masing- masing pelabuhan 
hingga seluruh kantor operasional Pelindo 
III di empat regional yaitu Jatim, Jateng, 
Kalimantan dan Bali-Nusra. 

Direktur Sumber Daya Manusia 
Pelindo III Toto Heli Yanto mengungkapkan, gerakan 
bersih bersih serempak ini merupakan upaya Pelindo 
III menekan risiko penularan virus corona, terlebih 
Pelindo III sebagai operator pelabuhan merupakan 
salah satu pintu keluar dan masuk penumpang dari 
berbagai daerah. Harapannya langkah ini setidaknya 
bisa menekan penyebaran virus tersebut.

Pemberian Vaksin Flu dan Minuman Herbal 

Tidak hanya bersih-bersih terminal penumpang, upaya 
preventif lainnya dalam menangkal virus tersebut dengan 
memberikan vaksin influenza dan wedang uwuh gratis 
setiap pagi bagi pegawai Pelindo III. Dengan pemberian 
vaksin influenza, gejala klinis yang mirip antara virus 
influenza dan Covid-19, dapat dipilahkan sehingga 
membantu para pegawai mengenali kondisi fisiknya. 

Bertempat di kantor pusat Pelindo III dan semua 
kantor di tujuh provinsi wilayah pengelolaannya, Selasa 
(17/10), sekitar dua ribu pegawai Pelindo III mengikuti 
vaksinasi influenza gratis. Sebelum dilakukan vaksin, 
terlebih dahulu satu per satu pegawai diperiksa 
kesehatannya, mulai suhu badan hingga riwayat penyakit 
lainnya. Apabila tidak ditemukan tanda atau gejala sedang 
sakit, para pegawai pun bisa langsung melakukan vaksin.

Menurut dr.Vien Anggarani Prasetyana, dokter 
Rumah Sakit PHC yang ditunjuk sebagai tenaga medis 
dalam kegiatan vaksinasi influenza di Pelindo III, jika 
memang belum ditemukan obat ataupun vaksin yang 
bisa mencegah atau mengobati Covid-19, upaya terbaik 

Laporan Utama Laporan Utama

Physical Distancing
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Kepala BKPM “Asal Berdampak pada 
Penyerapan Tenaga Kerja, Pengajuan 
Ijin KEK Manufaktur & Teknologi di JIIPE 
Rasanya Tidak Sulit”

JIIPE merupakan kawasan industri di Jawa 
Timur pertama yang terintegrasi langsung 
dengan pelabuhan, dengan luas total mencapai 
2.961 hektare. JIIPE digadang-gadang menjadi 
salah satu kawasan unggulan penggerak 
ekonomi Indonesia apabila dapat memperoleh 
status sebagai KEK Teknologi dan Manufaktur.

Rencana pengembangan kawasan 
JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
di bidang Teknologi dan Manufaktur mendapat 
dukungan dari sejumlah pihak. Terbaru, 
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama 
Pelindo III Doso Agung beserta Direksi JIIPE 
dan jajaran Forkompimda setempat, Sabtu 
(14/03), mendatangi JIIPE untuk melakukan 
rapat koordinasasi percepatan pembentukan 
JIIPE sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Teknologi dan Manufaktur.

Sebagai satu-satunya kawasan industri di Jawa 
Timur yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan 
sebagai gerbang masuk dan keluar logistik, Java 
Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di 
Kabupaten Gresik merupakan aset berharga dalam 
meningkatkan nilai ekonomi melalui investasi 
dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Guna 
mendorong pengusaha dan pemilik modal untuk 
berinvestasi di JIIPE, jajaran manajemen JIIPE 
berencana mengajukan wilayahnya sebagai Kawasan 
Ekonomi Khusus atau KEK Teknologi dan Manufaktur.

“Kita punya bonus demografi.
Kita juga punya konsumen yang 
luar biasa beragam. Jika Kawasan
Ekonomi Khusus Teknologi di 
JIIPE ini bisa terwujud, saya yakin 
banyak investor yang datang dan 
menanamkan modal mereka 
di sini. Ini menjadi peluang kita 
bersama,”
– Doso Agung

As the only industrial area in East Java that was integrated 
directly with the port as a gateway in and out of logistics, 
the Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) 
in Gresik Regency was a valuable asset in increasing 
economic value through investment and opening new 
jobs. To encourage entrepreneurs and capital owners to 
invest in JIIPE, JIIPE’s management planned to propose 
its area as a Technology and Manufacturing Special 
Economic Zone.

LAPORAN 
UTAMA

Mahesa

Kepala BKPM mengapresiasi 
rencana pengembangan JIIPE.
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Tak hanya melakukan rapat koordinasi, mereka 
juga melakukan kunjungan lapangan di kawasan industri 
JIIPE. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah calon 
lokasi Smelter milik PT Freeport Indonesia seluas 100 
hektare di dalam kawasan JIIPE. Rombongan kemudian 
melanjutkan kunjungan ke kawasan pelabuhan JIIPE 
yang dioperasikan oleh PT Berlian Manyar Sejahtera 
(BMS).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan 
JIIPE adalah salah satu kawasan unggulan yang bisa 
ditawarkan kepada para investor untuk berinvestasi 
di Indonesia. Keunggulan JIIPE adalah terintegrasi 
antara kawasan industri dan pelabuhan. Terlebih 
apabila Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teknologi dan 
Manufaktur bisa segera ditetapkan. Hal tersebut akan 
menjadi daya tarik luar biasa bagi para investor.

“Prinsipnya kami dari BKPM selalu support 
dengan segala sesuatu yang bertujuan mendatangkan 
investasi, asal semua itu sesuai aturan seperti perijinan 
dan sebagainya dan yang paling penting harus memiliki 
dampak kepada negara dan masyarakat secara 
berkesinambungan, di antaranya seperti membuka 
peluang lapangan pekerjaan baru, pendapatan negara 
dan pendapatan daerah apalagi kalau kita lihat ini JIIPE 
memiliki konsep yang bagus yaitu kawasan industri 
yang langsung terhubung dengan pelabuhan ini adalah 
potensi buat kita semua.” pungkas Bahlil Lahadalia.

Sementara itu Direktur Utama Pelindo III 
Doso Agung menyatakan, pihaknya selaku salah satu 
pemegang saham JIIPE telah mengajukan permohonan 
JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk 
Teknologi dan Manufaktur  sejak setahun lalu. Doso 
Agung berharap, dengan adanya rapat koordinasi 
antara JIIPE, BKPM dan pemerintah daerah terhadap 
rencana JIIPE menjadi KEK Teknologi dan Manufaktur 
bisa segera terwujud, sehingga bisa mempermudah 
pengembangan JIIPE ke depannya.

“Kita punya bonus demografi. Kita juga 
punya konsumen yang luar biasa beragam. Jika 
Kawasan Ekonomi Khusus Teknologi di JIIPE ini bisa 
terwujud, saya yakin banyak investor yang datang dan 
menanamkan modal mereka di sini. Ini menjadi peluang 
kita bersama,” tegas Doso Agung.

Laporan Utama Laporan Utama

JIIPE was the first industrial area in East Java that 
was integrated directly with the port, with a total area of 
2,961 hectares. JIIPE was predicted to be one of the leading 
economic driving regions of Indonesia if it could obtain the 
status of a Technology and Manufacturing Special Econom-
ic Zone.

The planned development of the JIIPE area to be-
come a Special Economic Zone in the field of Technology 
and Manufacturing had the support of a number of par-
ties. Most recently, the Head of Investment Coordinating 
Board (BKPM) Bahlil Lahadalia, Pelindo III President Direc-
tor Doso Agung along with the Directors of JIIPE and the 
Regional Leadership Coordination Forum (Forkompimda), 
on Saturday (14/03) visited JIIPE to conduct a coordination 
meeting to accelerate the formation of JIIPE as a Special 
Economic Zone for Technology and Manufacturing.

Not only conducting coordination meetings, they 
also conducted field visits in the JIIPE industrial area. One 
of the locations visited was PT Freeport Indonesia’s pro-
spective smelter area of 100 hectares in the JIIPE area. The 

group then continued their visit to the JIIPE port area which 
was operated by PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS).

Head of BKPM Bahlil Lahadalia said JIIPE was one 
of the leading areas that could be offered to investors to 
invest in Indonesia. The advantage of JIIPE was that it was 
integrated between industrial estates and ports. Especial-
ly if the Technology and Manufacturing Special Economic 
Zone could be immediately determined. This would be an 
extraordinary appeal for investors.

“In principle, we from BKPM always support every-
thing that aims to bring in investment, as long as all of them 
are in accordance with regulations such as licensing and 
so on. And most importantly must have an impact on the 
state and society on an ongoing basis, including such as 
opening up new employment opportunities, state income 
and regional income. Especially if we look at this, JIIPE has 
a good concept namely the industrial area which is directly 
connected to this port, that is a potential for us all,” con-
cluded Bahlil Lahadalia.

Meanwhile Pelindo III President Director Doso 
Agung said, his party as one of JIIPE’s shareholders had 
submitted a request for JIIPE to become a Special Eco-
nomic Zone for Technology and Manufacturing since a year 
ago. Doso Agung hoped that with a coordination meeting 
between JIIPE, BKPM and the local government, JIIPE’s 
plan to become a Technology and Manufacturing Special 
Economic Zone would be realized soon. So that it could fa-
cilitate the future development of JIIPE.

“We have a demographic dividend. We also have 
incredibly diverse consumers. If the Special Economic Eco-
nomic Zone in JIIPE can be realized, I’m sure many inves-
tors will come and invest their capital here. This becomes 
our opportunity together,” said Doso Agung.

“We have a demographic 
dividend. We also have 
incredibly diverse 
consumers. If the Special 
Economic Economic Zone 
in JIIPE can be realized, 
I’m sure many investors 
will come and invest their 
capital here. This becomes 
our opportunity together,”
– Doso Agung.
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TETAP TENANG MESKI 
COVID-19 MENYERANG
KEEP CALM EVEN WHEN
COVID-19 ATTACKS

Arus Produksi Petikemas Tetap Tumbuh Positif
Arus produksi petikemas pada triwulan satu  tumbuh 6% dibanding 
periode yang sama di tahun 2019. Pada triwulan 2020, tercatat arus 
produksi petikemas sebesar 183.449 TEUs dan sebesar 172.999 
TEUs pada 2019 di periode yang sama. Petikemas internasional 
maupun domestik, mengalami kenaikan sebesar 5.000 hingga 
6.000 TEUs. “Meski dalam kondisi pandemi saat ini, alhamdulillah 
kinerja TTL positif,” ujar Rumaji, Direktur Operasional & Teknik. 
Rumaji menambahkan, TTL siap mendukung distribusi logistik di 
tengah wabah Covid-19. Sebagai pintu gerbang ekonomi, khususnya 
di Jawa Timur, TTL berperan dalam kelancaran dan ketersediaan 
logistik selama masa krisis kesehatan ini. “Kami juga memberikan 
apresiasi kepada pengguna jasa, yang terus mempercayakan layanan 
logistiknya pada Teluk Lamong,” tambah Rumaji. 

Arus Produksi Curah Kering Tidak Stagnan
Seperti halnya dengan arus produksi petikemas, bongkar curah 
kering di TTL juga tumbuh. Pada triwulan satu tahun 2020, arus 
produksi curah kering tercatat sebesar 712.128 ton, meningkat 5.809 
ton dibanding dengan tahun 2019 pada periode yang sama. Bongkar 
curah kering TTL dikhususkan pada komoditi food and feed grain. 
Sebagian besar jenis komoditi yang dibongkar adalah kedelai, jagung, 
gandum dan soybean meal. Kesemuanya diimpor dari negara – 
negara Amerika Latin., diantaranya Argentina, Brazil, dan Paraguay.

Pelayanan 24 Jam Tetap Terjaga 
Sejak Corona Virus (Covid -19) ditetapkan wabah pandemi oleh WHO 11 
Maret lalu, negara-negara di dunia terimbas dampaknya. Tidak terkecuali 
Indonesia. Penyebaran virus yang begitu cepat menjalar wilayah-wilayah 
yang jauh dari pusat wabah di kota Wuhan, China,  menjadi pertimbangan 
WHO menetapkan status pandemi Covid -19. Pemerintah Indonesia pun 
menetapkan wabah corona sebagai bencana nasional pada 14 Maret 
2020. 

Pelindo III Grup, yang sebagian besar bidang usahanya adalah 
penyediaan jasa kepelabuhanan, tetap beroperasi penuh dalam rangka 
mendukung proses kelancaran logistik kepada masyarakat. Salah 
satunya adalah Terminal Teluk Lamong (TTL). Sebagai terminal dengan 
konsep otomasi dan  ramah lingkungan pertama di Indonesia, TTL 
tetap beroperasi 24 jam 7 hari, dengan mengutamakan keselamatan 
dan kesehatan di lingkungan kerja. Pengaturan pola kerja operasional 
tetap berjalan optimal dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah, 
melalui instansi yang berwenang terkait upaya pencegahan penyebaran 
Covid-19. TTL menerapkan pola kerja WFH ( Work From Home ) kepada 
pegawai, khususnya yang berada pada lini back office. Untuk pegawai 
operasional juga diperlakukan WFH, dengan melihat situasi dan kondisi 
kegiatan bongkar muat petikemas maupun bongkar curah kering.

Pegawai yang tetap bekerja pada bagian operasional dan non 
operasional sangat diperhatikan terkait protokol keselamatan dan 
kesehatan kerja, khususnya pada kondisi wabah Covid-19 ini. Dalam 
rangka pelayanan prima 24 jam non stop, pegawai diberikan fasilitas 
tambahan suplemen penambah imun, asupan tradisional yang berkhasiat, 
dan tentunya fasilitas pendukung yang dapat membantu lingkungan kerja 
menjadi lebih sehat dan aman bagi penyebaran virus Corona. 

“Meski dalam kondisi pandemi saat ini, 
alhamdulillah kinerja Teluk lamong positif,”  
– Rumaji, Direktur Operasional dan Teknik.

Fasilitas dan peralatan bongkar curah kering di TTL sudah 
terintegrasi antara Grab Ship Unloader (GSU) dan Belt Conveyor 
sepanjang lebih dari 1 kilometer menghubungkan ke silo dan 
flat storage. Hal ini menjadikan TTL sebagai terminal pertama 
di Indonesia yang menggunakan belt conveyor komoditi food dan 
feed grain. Penggunaan GSU terintegrasi dengan belt conveyor, 
menjadikan kinerja di dermaga dan gudang lebih efektif, efisien serta 
meningkatkan safety. 

Tetap di Rumah, Kami Jaga Logistikmu
Dalam kondisi wabah dan krisis kesehatan ini, peran TTL sebagai 
salah satu pelabuhan (terminal) Pelindo III diharapkan tetap optimal, 
sehingga dapat mendukung kelancaran distribusi logistik nasional. 
Operasional pelabuhan dipastikan tetap berjalan 24 jam 7 hari, demi 
kelancaran logistik hingga diterima masyarakat. Anjuran Pemerintah 
untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 
merupakan upaya memutus rantai penyebaran Virus Corona. Physical 

LAPORAN 
UTAMA

Reka Yusmara

Para petugas operasional Terminal 
Teluk Lamong bersiaga 24 jam selama 
7 hari penuh menjaga logistik selama 

Pandemi Covid-19 melanda.
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government also declared the corona outbreak as a national 
disaster on March 14, 2020.

Pelindo III Group, with the majority of which its 
business in the area of port services, continued to be 
fully operational in order to support the smooth logistics 
process for the community. One of them was Teluk Lamong 
Terminal (TTL). As the first terminal with the concept of 
automation and environmentally friendly in Indonesia, TTL 
continued to operate 24/7, prioritizing safety and health in 
the work environment. The regulation of operational work 
patterns continued to run optimally by taking into account 
directives from the Government, through the authorized 
institutions related to efforts to prevent the spread of 
COVID-19. TTL applied WFH (Work From Home) work 
patterns to employees, especially those in the back office 
line. Operational employees were also treated by WFH, by 
looking at the situation and condition of container loading 
and unloading activities.

Employees who continued to work in the operational 
and non-operational sections were very concerned about 
work safety and health protocols, especially in the conditions 
of the COVID-19 outbreak. In the context of 24-hour non-stop 

excellent service, employees were provided with additional 
facilities for enhancing immune supplements, traditional 
nutritious intake, and of course supporting facilities that 
could help the work environment become healthier and 
safer for the spread of the Coronavirus.

Container Production Flow Continues to Grow 
Positive
Container production flows in the first quarter grew 6% 
compared to the same period in 2019. In the quarter of 2020, 
container production flows were recorded at 183,449 TEUs, 
and 172,999 TEUs in 2019 in the same period. International 
and domestic containers had increased by 5,000 to 6,000 
TEUs. “Although in the current pandemic conditions, thank 
God TTL performance is positive,” said Rumaji, Director of 
Operations & Engineering. Rumaji added, TTL was ready to 
support logistical distribution amid the COVID-19 outbreak. 
As an economic gateway, particularly in East Java, TTL 
played a role in the smooth and logistical availability during 
this health crisis. “We also give appreciation to service 
users, who continue to entrust their logistics services to 
Lamong Bay,” Rumaji added.

period. TTL dry bulk loading was specialized in food and feed 
grain commodities. Most types of commodities that were 
unloaded were soybeans, corn, wheat and soybean meal. 
All of them were imported from Latin American countries, 
including Argentina, Brazil and Paraguay.

Dry bulk unloading facilities and equipment at TTL 
had been integrated between Grab Ship Unloader (GSU) 
and Belt Conveyor for more than 1 kilometer connecting to 
silos and flat storage. This made TTL the first terminal in 
Indonesia to use food commodities and feed grain conveyor 
belts. The use of GSU was integrated with the conveyor belt, 
making the performance at the dock and warehouse more 
effective, efficient and safety improved.

Stay at Home, We Take Care of Your Logistics
In this outbreak and health crisis, The role of TTL as one 
of Pelindo III terminals was expected to remain optimal, 
so that it could support the smooth distribution of national 
logistics. It was certain that port operations would continue 
to operate 24/7, for the sake of smooth logistics to be 
accepted by the public. The Government’s suggestion to 
conduct Large-Scale Social Restrictions (PSBB) was an 
effort to break the chain of COVID-19. Physical Distancing 
must became a lifestyle nowadays. In fact, President Joko 
Widodo repeatedly told people to start working from home, 
learn from home and worship at home. The goal was only 
one, namely to break the spread of the pandemic. 

Teluk Lamong Terminal remained consistent and 
was committed to optimally serving customer logistics. 
Community support was sufficient with #DiRumahSaja, 
and Teluk Lamong Terminal which would #JagaLogistikmu. 
Hopefully this “storm” would soon pass for Indonesia. 

Distancing, harus menjadi gaya hidup  saat ini. Bahkan, 
Presiden RI Joko Widodo berulang kali menyampaikan 
kepada masyarakat untuk mulai  kerja dari rumah, 
belajar dari rumah dan ibadah di rumah. Tujuannya 
hanya satu, yaitu  memutus penyebaran Covid 19. 

Terminal Teluk Lamong tetap konsisten dan 
berkomitmen untuk melayani logistik pelanggan 
secara optimal. Dukungan masyarakat cukup dengan 
#DiRumahSaja dan Terminal Teluk Lamong yang akan 
#JagaLogistikmu. Semoga “badai” ini segera berlalu 
untuk Indonesia. 

24 Hours Services Still Maintained 
Since CoronaVirus (Covid -19) was determined by the WHO 
pandemic outbreak on March 11, the countries of the world 
have been affected. Indonesia is no exception. The virus 
spread rapidly to areas far from the center of the outbreak in 
the city of Wuhan, China. This made WHO to considerate and 
determine the pandemic status of COVID-19. The Indonesian 

“Although in the current pandemic 
conditions, thank God Teluk Lamong 

performance is positive,” 
– Rumaji, Direktur Operasional dan Teknik.
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Dry Bulk Production Flow Isn’t Stagnant
As was the case with container production flows, dry bulk 
unloading at TTL was also growing. In the first quarter of 
2020, dry bulk production flow was recorded at 712,128 tons, 
an increase of 5,809 tons compared to 2019 in the same 

Kapal berbendera asing
membawa kebutuhan logistik 

sandar di Terminal Teluk Lamong 
saat pandemi Covid-19.

Proses labuh kapal.
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Saya adalah Orang Dengan 
Autoimun (ODAI) yang telah berteman 
dengan autoimun jenis Rheumatoid 
Arthritis (RA) sejak tahun 2013 dan 
Sjogren Syndrome (SS) sejak tahun 
2016. Saya bertemu dengan dua 
jenis penyakit autoimun ini setelah 
mencari dan berkelana ke tiga dokter 
spesialis yaitu spesialis THT, syaraf 
dan penyakit dalam (rheumatologist). 
Alhamdulillah, karena biasanya ODAI 
harus berkelana ke minimal 4-5 
dokter spesialis sampai akhirnya 
tegak diagnosis walaupun di tahun 
2015, saya pun pernah didiagnosis 
autoimun jenis psoriatic arthritis.

Cerita sedikit ya. Sepanjang  
tahun 2013 saya didera rasa sakit di 
sekujur tubuh. Rasanya seperti habis 
berolahraga berat atau bersih-bersih 
rumah atau malah seperti habis 
dipukul bertubi-tubi. Kala itu, saya 
kira saya hanya kecapekan biasa 
dan ada asam urat sehingga saya 
mencoba menghilangkan rasa capek 
dengan meminum vitamin, obat 

AUTOIMUN DAN COVID-19
SEBERAPA “DEKAT”?

Artikel ini bertujuan untuk membuka wawasan kita terhadap 
penyakit autoimun agar semakin banyak orang yang “aware” 
dengan penyakit ini dan mau mencoba mengerti serta 
memahami kondisi orang dengan autoimun.
Yang perlu digarisbawahi adalah : kami hanya ingin anda 
mengerti dan bukan malah mengasihani.

dan kadang pusing. Tidak ada pola 
yang bisa saya tangkap. Saya coba 
membuat catatan harian seperti 
makan apa dan apa yang saya lakukan 
tapi saya tak juga menemukan 
polanya. Akhirnya saya mencoba 
mendatangi dokter THT. Kenapa THT? 
Karena dengan asuransi, saya bisa 
langsung ke THT dan tanpa melewati 
dokter umum. Saya utarakan bahwa 
saya kerap merasa pusing namun 
dokter tak menemukan apa-apa. 
Saya dirujuk ke dokter syaraf karena 
dikuatirkan ada syaraf kejepit yang 
membuat saya kerap pusing. Saya 
di MRI tapi alhamdulillah semuanya 
normal saja. Kebetulan kala itu, 
dokter syaraf melihat sesuatu pada 
fisik saya dan mengatakan bahwa 
mungkin saya terkena autoimun 
dan dia memberikan rujukan ke 
dokter spesialis penyakit dalam. 
Dan akhirnya di Desember 2013, 
dokter spesialis penyakit dalam 
mendiagnosis saya sebagai ODAI 
jenis RA. RA inilah yang membuat 

“Saya tahu kalau 
autoimun belum 
ada obatnya. Obat 
yang diberikan oleh 
dokter hanyalah 
‘menidurkan’ 
autoimun saya 
agar mereka tidak 
menyerang organ 
tubuh saya yang 
lain.“

badan saya terasa remuk dan lelah berkepanjangan.
Tahun berlalu, saya mencoba mencari second opinion 

karena saya mulai lelah menghadapi penyakit ini dan 
meminum obat-obatan setiap hari. Saya tahu kalau 
autoimun belum ada obatnya. Obat yang diberikan oleh 
dokter hanyalah ‘menidurkan’ autoimun saya agar mereka 
tidak menyerang organ tubuh saya yang lain. Tahun 2016, 
saya mendatangi professor autoimun dimana professor 
tersebut juga menderita RA. Beliau mengatakan bahwa 
selain RA, saya juga menderita autoimun jenis sjogren 
syndrome (SS) yaitu kekurangan cairan dalam tubuh. 
Itulah mengapa mata saya terasa amat kering dan 
berpasir sehingga sampai sekarang setiap dua jam sekali 
saya harus meneteskan obat mata. Itulah mengapa kulit 
saya kering dan bersisik. Tenggorokan saya kering, 
seperti orang kehausan berkepanjangan. 

Saya menjalani banyak tes sebelum akhirnya 
mendapati kenyataan “ya…saya kena autoimun”. Semua 
tes dan obat-obatan itu melelahkan. Setiap bulan saya 
harus kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam dan 
tiga bulan sekali kontrol ke dokter spesialis mata. Setiap 
kali bertemu dokter, yang saya tanyakan adalah :”Kapan 
saya lepas obat, dok?”. Dan jawabnya pasti sama : “Sabar 
ya, bu”. Saya tidak bertanya kapan saya sembuh karena 
autoimun belum ada obatnya dan karena saya yakin 
kesembuhan hanya milik Allah, pemilik jiwa dan raga 
saya. Saya ikhlas dan sudah berdamai dengan penyakit 
saya.

Sejak wabah Covid19, saya otomatis terdaftar sebagai 
orang yang rentan terinfeksi Virus Corona. Kenapa 
begitu?. Layanan kesehatan Irlandia telah menambahkan 
beberapa kriteria orang yang rentan terinfeksi virus 
corona Covid-19, yaitu pasien yang menjalani perawatan 
atau pengobatan kanker, pasien yang menjalani 
perawatan untuk penyakit autoimun, seperti rheumatoid 
arthritis, lupus, multiple sclerosis (MS) dan penyakit 
radang usus, pasien dengan HIV dan Orang yang pernah 
menjalani transplantasi organ atau sumsum tulang 
(suara.com, 20/3/20).

Ya kita tidak boleh panik tapi hello…kami ODAI. 
Bagaimana kami gak panik, ketika tiba-tiba obat yang 
harus kami minum menghilang dari apotek karena 
diborong habis-habisan?. Pemerintah mengumumkan 
Avigan dan Cloroquine sebagai obat yang digunakan 
untuk mengobati pasien Covid19. Mengobati dan bukan 

mencegah tapi mengapa orang lantas berbondong-
bondong membeli cloroquine?. Obat itu memang sedang 
naik daun. Sebagai penderita autoimun, saya dan teman-
teman dengan kasus Rheumatoid Arthritis memerlukan 
obat ini. Saya pernah pakai obat ini setiap hari untuk 
mengurangi peradangan. Selain digunakan oleh penderita 
RA,cloroquine juga digunakan untuk penyakit malaria. 
Beberapa merk cloroquine bahkan memasang gambar 
nyamuk di kemasannya. Cloroquine masuk kategori obat 
keras dan harus dengan resep dokter. 

Kedua, bagaimana kami tidak panik bila masih 
banyak orang yang belum paham kalau ODAI itu “dekat” 
dengan virus sehingga ketika kami mengajukan WFH 
(Work From Home), kami masih dianggap mengada-
ada?. Autoimun itu seperti penyakit hantu. Orang melihat 
saya sebagai pribadi yang kuat dan keliatan baik-baik 
saja padahal badan remuk karena inflamasi sendi. Nyeri 
pada persendian, otot dan tulang serta SS yang saya 
derita itu menyakitkan. Orang lain yang memiliki imun 
sempurna akan pulih dengan segera tanpa kendala 
ketika virus menyerangnya namun tidak dengan ODAI. 
ODAI bisa menjadi agen penyebaran virus dengan cepat 
karena imun tubuh saya bingung. Imun yang seharusnya 
menjadi tentara bagi tubuh saya kadang malah berbalik 
menyerang organ yang sehat sehingga saya dan ODAI 
lainnya rentan terhadap virus dan bakteri. 

Ketiga, wabah Covid19 membuat ODAI tidak bisa 
kontrol ke rumah sakit padahal saya setiap bulan kontrol 
dan tebus obat di rumah sakit yang saat ini merupakan 
rumah sakit rujukan Covid19. Saat ini yang saya lakukan 
adalah bertahan dengan cadangan obat yang saya punya 
dan menebus obat di apotik terdekat yang kadang kosong 
juga stoknya.

OK deh saya tidak panik. Tapi tolong kita sama-sama 
menjaga kebersihan ya. Tetap dirumah, Jaga jarak, pakai 
masker dan rajin cuci tangan…itu cukup untuk kami 
para ODAI. Tolong lakukan itu semua demi kami ya..
penyandang autoimmune syndrome yang punya satu, dan 
multiple autoimmune syndrome yang punya dua bahkan 
sepuluh autoimun ditubuhnya. 

OPINI

Opini Opini

asam urat dan pereda nyeri namun 
tak kunjung hilang. Rasa capek, 
kelelahan yang amat sangat itu hanya 
berhenti sesaat dan lalu muncul 
lagi. Saya juga sering demam, mual 

CAMELIA ARIESTANTI
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Virus corona atau Covid-19 secara resmi dinyatakan sebagai pandemi 
oleh World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia 
pada 12 Maret 2020 dan Port Technology International (PTI) telah merinci 
pelabuhan yang sangat terdampak akibat virus tersebut.

Berbagai kegiatan operasional pelabuhan tersibuk dan terpenting di 
dunia dibatasi guna menekan penyebaran Covid-19 sehingga penurunan 
trafik logistik pun tak bisa dihindarkan. Bahkan pelabuhan di Tiongkok, 
serta pelabuhan lainnya yang memiliki jalur pelayaran utama dunia 
juga tak mampu menghadang hantaman permasalahan global ini. Dan 
berikut Hub pelabuhan terbesar di dunia yang paling terdampak akibat 
virus corona.

DUNIA
MARITIM

Kharis Fauzi

Pandemi Covid-19 Hantam Industri Maritim 
Dunia Hingga Potensi Terbentuknya 
Ekosistem Kerja Baru

Pandemi Covid-19
Munculkan Peluang 
Ekosistem Baru di Pelabuhan 

Pelabuhan Long Beach
dan Los Angeles
Pelabuhan kembar di pantai barat AS 
adalah pelabuhan yang paling terkena 
dampak virus corona di wilayah 
Amerika Utara, meskipun kasusnya 
hanya berkembang di hub pantai 
barat lainnya dan New York. Keduanya 
adalah dua pelabuhan tersibuk di 
AS dan memiliki  peran yang sangat 
penting dalam perdagangan AS 
dengan Tiongkok. Pelabuhan Los 
Angeles dan Long Beach mengalami 
penurunan trafik year-on-year (YoY) 
pada bulan Januari 2020 - masing-
masing 5,4 persen dan 4,6 persen. 
Sebelumnya, Fitch Ratings juga 
telah memberikan peringatan bahwa 
perdagangan dunia akan sangat 
terdampak jika virus corona tidak 

segera ditanggulangi. Direktur 
eksekutif Port of Los Angeles, Gene 
Seroka saat diwawancarai oleh CNBC 
pada bulan Februari lalu, menilai 
bahwa perlambatan ekonomi akan 
lebih buruk dari yang disebabkan oleh 
virus SARS pada 2002-2003.

Seroka juga memperkirakan penurunan 
YoY sebanyak 25 persen pada bulan 
Februari dan 15 persen untuk kuartal 
pertama 2020. Namun, rekan Seroka di 
Pelabuhan Long Beach memperkirakan 
bahwa trafik akan meningkat dalam 12 
bulan ke depan.

Trafik terus mengalami penurunan 
pada Februari 2020, di Los Angeles 
sebesar 22,9 persen dan Long Beach 
9,8 persen. Dalam komentarnya ke 

PTI, Seroka memperkirakan akan 
terjadi penurunan pada Maret karena 
pemulihan industri di Tiongkok tetap 
lambat.

Pelabuhan Shanghai
Virus corona juga berdampak pada 
rantai pasokan, bahkan Tiongkok pun 
bisa terputus dari ekonomi global. 
Data menunjukkan, perdagangan 
luar negeri Tiongkok turun 11 persen 
YoY dalam dua bulan pertama 2020. 
Perdagangan dengan AS turun 19,6 
persen, dengan Jepang dan Uni Eropa 
menurun masing-masing 15,3 persen 
dan 14,2 persen. Ini merupakan tren 
kinerja ekonomi terburuk Tiongkok 
sejak 2009.

Pelabuhan Shanghai yang merupakan 
pelabuhan tersibuk di dunia, juga tak 
lepas dari dampak Covid-19. Kondisi 
penurunan trafik logistik ini juga 
semakin tinggi setelah pemerintahnya 
menunda bekerja setelah tahun baru 
imlek. Hal tersebut berdampak pada 
trafik kapal di Shanghai dan pelabuhan 
besar lainnya yaitu Yangshang, masing-
masing mengalami penurunan 17 
persen pada Januari dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 2019.

Pelabuhan Singapura
Singapura adalah pelabuhan tersibuk 
kedua di dunia dan mitra dagang 
terbesar Tiongkok. Pada tahap awal 
wabah, Pelabuhan Singapura adalah 

salah satu pelabuhan utama pertama 
yang terdampak. Pelabuhan Singapura 
menjadi salah satu pelabuhan yang 
pertama bereaksi dan menerapkan 
prosedur pemeriksaan suhu yang 
ketat pada pelaut dari kapal yang 
masuk ke pelabuhannya.

Beberapa pengunjung dari Tiongkok 
juga tidak diizinkan masuk, khususnya 
mereka yang berasal dari Provinsi 
Hubei dan Wuhan. Pada 12 Maret 
2020, ada 166 kasus virus korona 
di Singapura, 93 di antaranya telah 
sepenuhnya pulih dan saat itu belum 

Pandemi Covid-19 menyebabkan 
terhambatnya rantai pasokan global 
secara terus menerus sehingga 
mengakibatkan munculnya masalah 
dalam lingkup industri maritim. 
Beberapa pelabuhan menutup 
layanannya terhadap kapal dari 
negara-negara yang dilanda virus 
dalam 14 hari. Sedangkan pelabuhan 
lainnya memberikan ijin kapal masuk 
ke pelabuhan dengan syarat jika kru 
kapal memiliki riwayat kesehatan 
tidak terkena virus tersebut.

Lars Jensen, CEO dan Mitra 
dari Sea Intelligence Consulting 
mengungkapkan bahwa akan ada 
lebih banyak masalah muncul dalam 
beberapa minggu ke depan seiring 
dengan menyebarnya pandemi 

yang mengakibatkan banyak orang 
sakit, mengisolasi bahkan lockdown, 
sehingga pelabuhan dan operator 
transportasi antar moda sementara 
waktu akan mengurangi pekerjanya. 
“Jika dilihat lebih dekat tantangan 
terkait permasalah tersebut, 
kebanyakan disebabkan oleh kontak 
fisik dalam proses bisnisnya, seperti 
pertukaran informasi pada media 
non-digital serta proses fisik yang 
membutuhkan tenaga kerja di 
lapangan,” jelasnya.

“Masalah ini tidak dapat diselesaikan 
dalam jangka pendek - hanya 
manajemen kontingensi yang dapat 
mengatasi masalah saat ini. Namun, 
dalam jangka panjang ada hal yang 
cenderung dapat mempercepat 

pemulihan tersebut, yaitu otomasi,” 
imbuh Jensen.

Jensen memperkirakan bahwa 
setelah pandemi mereda, akan ada 
peningkatan tajam penggunaan alat 
digital untuk pertukaran informasi dan 
tidak lagi menggunakan kertas. Selain 
itu, hal yang mungkin terjadi adalah 
adanya peningkatan penyerapan 
dalam peralatan otomasi, serta 
pengurangan pada pekerjaan manual.
Salah satu contoh otomasi pelabuhan 
ini adalah EagleRail Container 
Logistics, yang mengotomasikan 
angkutan kontainer melalui listrik, 
overhead light rail, menggantikan truk 
jarak pendek di pelabuhan.

Mike Wychocki, CEO, EagleRail 
Container Logistics menjelaskan 
pentingnya bagi industri perkapalan 
dan transportasi antar moda 
untuk berinvestasi dalam otomasi 
penanganan peti kemas, baik di dalam 
maupun di luar gerbang pelabuhan. 
Keselamatan dan keamanan rantai 
pasokan global serta jutaan nyawa 
sangat bergantung pada otomasi. 
“Kami yakin bahwa adopsi cepat dari 
solusi EagleRail lebih penting karena 
dapat mengatasi semua potensi 
keterlambatan yang disebabkan oleh 
gangguan rantai pasokan akibat 
wabah global ini.” jelasnya

Sistem EagleRail beroperasi 24/7 
dengan kru memonitor jarak jauh, 
mengumpulkan, memantau dan 
berbagi data pada semua titik lokasi, 
kondisi peti kemas yang tersegel, 
waktu perjalanan, clearance, dan 
lainnya secara real time. 
(Disarikan dari porttechnology.org)

Dunia Maritim Dunia Maritim

Pelabuhan Dunia Goyang Akibat Hantaman Covid-19

ada korban meninggal akibat wabah 
tersebut.

Namun, ada kekhawatiran terkait 
mega proyek  Pelabuhan Tuas 
Singapura. Pada awal Maret 2020, 
Menteri Transportasi Singapura Khaw 
Boon Wan mengatakan mega proyek 
itu adalah salah satu dari beberapa 
proyek infrastruktur utama yang 
berpotensi ditunda jika krisis akibat 
virus corona tidak terselesaikan. 
Proyek Tuas sendiri merupakan proyek 
terbesar di industri maritim dan akan 
menjadi pelabuhan terbesar.
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distribusi barang dan pergerakan penumpang kapal laut 
tujuan domestik dan internasional. Diharapkan kegiatan 
serupa rutin diselenggarakan setiap hari Jumat dengan 
melibatkan dan mengikutsertakan instansi maritim 
terkait yang beroperasi di wilayah kerja Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya. (Yuanita Dewi Pratiwi)

Salah satu ikhtiar #Pelindo3MelawanCovid19, 
Pelindo III Regional Jatim membagikan 
sembilan unit wastafel portabel gratis kepada 
beberapa kantor kelurahan dan kantor 
kecamatan di wilayah Pabean Cantikan, 
Surabaya. Aksi ini sebagai wujud nyata 
kepedulian Pelindo III Regional Jatim terhadap 
masyarakat setempat sekaligus upaya 
mengingatkan pentingnya membiasakan diri 
mencuci tangan menggunakan sabun dan air 
yang mengalir yang efektif membunuh kuman 
dan virus termasuk covid-19.
(Yuanita Dewi Pratiwi)

Adanya himbauan pemerintah dalam 
melakukan pembatasan jarak baik 
secara fisik (physical distancing) 
maupun social (social distancing), PT 
PDS pun mematuhi himbauan tersebut 
dengan menyelenggarakan proses 
wawancara rekrutmen melalui video 
conference (vidcon). Dalam proses 
rekrutmen dan seleksi, wawancara 
menjadi bagian penting untuk 
mendapat gambaran awal tentang 
kecakapan  dan kepribadian pelamar. 
Adanya wabah Covid-19, proses 
wawancara juga harus dilaksanakan 
dengan mematuhi protokol keamanan 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
(Vema Novitasari)

Pelindo III Regional Jawa Tengah bekerja sama dengan 
Cepat Tanggap Jawa Tengah merenovasi rumah tidak layak 
huni. Sedikitnya di tahun 2020 ini lima unit rumah di Kota 
Semarang sudah dilakukan renovasi dengan total nilai 
bantuan sebesar Rp100 juta. Bantuan Renovasi rumah tidak 
layak huni merupakan program yang diinisiasi oleh Pelindo 
III regional Jawa Tengah bekerjasama dengan Cepat Tanggap 
Jawa Tengah, yang ditujukan untuk keluarga prasejahtera, 
dhuafa, lansia dan difabel. Program yang dijalankan sejak 13 
Maret ini ditargetkan selesai pada April nanti bertujuan untuk 
mengentaskan kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur 
dengan memberikan hunian yang layak bagi keluarga yang 
membutuhkan. 

Bu Tumini salah satu dari lima orang penerima 
manfaat bantuan tersebut mengucapkan banyak terima kasih 
kepada para dermawan yang sudah memberikan bantuan 
untuk merenovasi rumahnya.

Eko selaku koordinator dari ACT pembangunan 
program bantuan renovasi tidak layak huni mengungkapkan 
bahwa selain cuaca tidak ada kendala yang berarti selama 
proses renovasi. Ia beserta tim merasa terbantu dengan 
anak-anak dan menantu Bu Tumini yang semangat 
membantu proses renovasi sejak awal hingga tahap akhir. 

SECERCA ASA
UNTUK SESAMA

KINI
CUCI TANGAN 
SEMAKIN MUDAH

INTERVIEW
MASA KINI

Pelindo III Regional Jawa Timur menggiatkan 
bersih - bersih serentak di area Pelabuhan Tanjung Perak 
Jumat (27/03). Dipusatkan di Terminal Ro-Ro (Surabaya 
Veem) Jamrud Selatan, kegiatan kerja bakti bersama 
tersebut diikuti oleh Kantor Pusat Pelindo III dan Regional 
Jawa Timur bekerja sama dengan instansi maritim 
Polairud, Syahbandar serta Otoritas Pelabuhan sebagai 
upaya pencegahan penyebaran dan penularan covid-19.

Direktur SDM Pelindo III Toto Heli Yanto, 
menegaskan di tengah maraknya penyebaran virus 
corona, maka kewajiban bagi Pelindo III untuk tetap 
dapat menjaga kebersihan, kesehatan dan kenyamanan 
lingkungan kerja karena menjadi pintu gerbang 
perekonomian Indonesia Timur sekaligus menjadi pusat 

KABAR
PELINDO III

KOMPAK CEGAH 
PENYEBARAN COVID-19

Adapun proses renovasinya dengan mengganti dinding 
rumah yang sebelumnya berupa kayu yang sudah 
lapuk dimakan rayap kemudian pembangunan kamar 
mandi, WC, dan dapur yang sebelumnya tanpa atap 
dan penutup yang layak untuk melindungi, tahap lain 
yaitu pengecatan dinding rumah dan kamar mandi, 
plester lantai rumah, teras, hingga dapur dan kamar 
mandi yang sebelumnya hanya beralaskan tanah, 
tahap terakhir yaitu dengan pemasangan penerangan 
lampu di kamar mandi dan WC. Durasi pengerjaan 
renovasi rumah milik Ibu Tumini yang normalnya dapat 
mencapai 9 hingga 10 hari dapat dikerjakan hanya 
dengan durasi waktu 5 hari, hal ini dikarenakan kerja 
keras tim yang bersedia bekerja lembur dari pukul  7 
pagi hingga pukul 9 malam.
(Diah Ayu Puspitasari)
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Pemandangan Kota Maumere dari atas.

Maumere pernah hancur dihantam gempa dan tsunami pada 1992. 
Kota yang tenang dengan pelabuhan indahnya itu pun lantak, ribuan 
penduduknya jadi korban, dan menyisakan sedikit bangunan yang berdiri 
kokoh. Kini, pemandangan memilukan itu nyaris tak bersisa. Ibukota 
Kabupaten Sikka ini menjelma menjadi kota yang cantik, ramai walau tak 

padat, dengan pantai-pantai cantik yang mengelilinginya.

Berasal dari kata ma’u yang 
berarti pelabuhan, dan mere yang artinya 
besar dalam Bahasa Ende, Maumere 
dibangun oleh Moang Juang Korung 
Da Cunha sebagai perkampungan dan 
benteng di hadapan teluk yang berfungsi 
melindungi Kerajaan Sikka yang dipimpin 
Raja Don Cosmo Semau Da Silva. Saat itu 
Sikka merupakan sebuah onderafdeling 
-setingkat kawedanan- yang dipimpin 
oleh raja dan ratu secara turun-temurun, 
warisan penjajah Portugis yang kemudian 
berpindah tangan ke Hindia Belanda. 

Sejarah Maumere tak dapat 
dilepaskan dari keberadaan Portugis. 
Hampir 90% penduduk Sikka menganut 
agama Katolik Roma. Alkisah, sekitar 
tahun 1600-an,  datang armada Portugis 
dengan perahu dan mendarat di Pantai 
Bola di pesisir selatan Maumere, untuk 
mencari air. Semula mereka mendarat 
di Konga, Larantuka. Tapi karena banyak 
nyamuk, mereka menuju Maumere. Di 
Maumere kemudian rombongan yang 
dipimpin Pastor Dominikus itu tinggal dan 

menyebarkan ajaran Katolik, membaptis 
orang-orang di sekitar Bola dan timur Sikka, 
dan mendirikan gereja. Untuk mengenang 
pendaratan mereka, ditancapkan salib dari 
pohon lontar di atas karang yang kemudian 
disebut Watu Krus atau batu salib. Watu 
Krus kini menjadi tempat ziarah umat 
Katolik di Sikka yang populer. Jika musim 
kemarau berkepanjangan, mereka akan 
datang ke tempat 26 km dari pusat kota ini, 
berdoa, memohon hujan turun.

Namun, Maumere tak cuma 
menyajikan pesona spiritual Watu Krus, 
ada juga pantai-pantai dan bukit yang 
menarik seperti :

Pantai Kajuwulu. Berjarak sekitar 24 
kilometer dari pusat kota, pantai di Jalan 
Raya Magepanda, Desa Magepanda ini 
menawarkan hamparan pasir putih, 
dengan laut yang jernih. Di sini  pengunjung 
dapat berenang dan snorkeling, menikmati 
pemandangan bawah laut. Pengunjung 
juga dapat mendaki bukit, mengunjungi 
tanda salib besar di ujung bukit, sambil 
menikmati matahari terbenam.

Ada lagi Pantai Koka di Desa 
Wolowiro, Kecamatan Paga yang letaknya 
cukup tersembunyi dan menawarkan 
ketenangan. Pasir putihnya, ombaknya 
yang besar tapi cukup tenang, serta 
tebing-tebingnya yang menjulang indah, 

TRAVEL

Ary Hana

MAUMERE,
KOTA TEPIAN PULAU ULAR

YANG MENAWAN
Pantai Koka. 
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kearifan lokal penduduk 
setempat dan kesejukan udara 
desa.

Untuk menuju Maumere 
cukup mudah, Anda dapat 
terbang dari Bandara Ngurah 
Rai Denpasar menuju Bandara 
Fransiskus Xaverius Seda di 
Maumere. Ada juga kapal 
pelni yang berangkat dari 
Jakarta dan singgah di 
banyak pelabuhan hingga 

3

2
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membuat pantai ini menjadi 
tempat yang nyaman buat 
berjemur dan berenang.  
Di Pantai Waiara, 11 km 
dari pusat kota, tepatnya di 
Desa Waiara, Kecamatan 
Kewapante. Pesona pantai ini 
adalah terumbu karangnya 
yang berwarna-warni, dan 
beragam jenis biota laut yang 
jarang dieksplor. 

Jika berkunjung ke 
Pantai Waiterang, 28 km 
dari pusat Kota Maumere, 
tepatnya di Desa Waiterang, 
Kecamatan Waigete, Anda 
dapat snorkeling dan 
menyelam. Pantai ini memiliki 
beberapa spot menyelam yang 
menarik, yang paling populer 
adalah sebuah kapal kandas 
peninggalan perang dunia 
kedua milik Jepang. Sedang 

meter di atas permukaan 
laut ini, melalui Desa Egon 
Gahar di sebelah selatan 
dan Desa Blidit di utara. 
Untuk mencapai puncak, 
dibutuhkan waktu sekitar 2,5-
3 jam, melalui kawasan hutan 
eucalyptus -bahan minyak 
putih- yang khas aromanya. 
Sudah banyak biro wisata 
yang menawarkan perjalanan 
ke gunung ini dengan paket 
seharga Rp.3 jutaan. Anda 
juga dapat berkunjung ke 
kawasan Hutan Mangrove 
Magepanda di Desa Reroroja, 
Kecamatan Magepanda. 
Hutan seluas sekitar 70 ha ini 
menawarkan pemandangan 
hijau menyegarkan mata 
sekaligus laut biru yang tenang 
dan udara menyejukkan.

Jika ingin melihat 
dari dekat kerajinan tenun, 
datanglah ke Desa Doka 
di Kecamatan Bola. Selain 
melihat keasyikan mama-
mama menenun di depan 
rumah sambil berbelanja kain 
tenun, Anda juga dapat melihat 

1

berlabuh ke Ende dan Maumere. Namun kapal 
memiliki jadwal tertentu, panjang perjalanannya, 
serta kerap terlambat. Anda dapat juga naik bus 
dari Labuan Bajo dan berhenti di terminal bus 
Ende, lalu berganti  bus jurusan Ende-Maumere 
yang melalui Moni. Untuk menginap, banyak 
hostel, hotel, dan villa di Maumere. Jadi jangan 
ragu  ke kota tepian Pulau Ular yang indah ini.

di Pantai Paga di Kecamatan 
Paga, yang berada sekitar 
48 kilometer dari pusat 
kota. Walau jauh, pantai ini 
menawarkan keindahan yang 
menawan dan wisata kuliner 
khas lokal yang patut dicoba. 
Kalau senggang coba ke 
Pantai Doreng di  Desa Nen 
Bura, Kecamatan Doreng, 
menawarkan keindahan 
sekaligus kesunyian. Di 

sinilah armada Portugis 
pertama kali mendarat 
sebelum menuju Watu Krus.

Selain kawasan pantai, 
Taman Laut Teluk Maumere 
juga patut dikunjungi. Kerap 
menjadi lokasi olahraga 
menyelam, perairan di 
Kecamatan Alok Timur ini 
kaya akan keindahan bawah 
laut. Setidaknya ada 19 pulau 

kecil di sini dengan terumbu karang dan biota 
lautnya yang menawan, seperti Pulau Kojadoi, 
Pulau Kojagete, Pulau Sukun, Pulau Babi, Pulau 
Kambing, dan Pulau Pangabatang. Khusus di 
Pulau Pangabatang pernah menjadi lokasi film 
lama, ‘Kisah Tiga Dara’. Pangabatang menjadi 
pulau paling populer karena menawarkan 
sensasi berlibur di sebuah pulau pribadi yang 
perawan dan alami. Penduduknya juga sedikit, 
dan menawarkan spot menyelam terbaik. 

Jika ingin mengenal ikon Maumere, 
datanglah ke Bukit Nilo di di Desa Wuliwutik, 
Kecamatan Nita. Di atas bukit setinggi 1600-an 
meter di atas laut ini berdiri patung Bunda Maria 
setinggi 28 meter. Patung yang diresmikan tahun 
2005 ini kerap dikunjungi peziarah dalam dan 
luar negeri. Di sini pengunjung dapat menikmati 
keindahan kota dari ketinggian.

Untuk melihat kehidupan masyarakat 
lokal dari dekat, Anda dapat mengunjungi Pasar 
Geliting. Pasar tradisional tertua di Sikka ini 
menjual beragam barang, termasuk oleh-oleh 
seperti aneka tenun ikat, moke, dan jajanan.

Jika ingin tahu replika Kota Betlehem, 
Anda dapat pergi ke Bukit Iligai di Desa Nelle 
Wutung, Kecamatan Nelle. Sedang jika ingin 
belajar sejarah Maumere, kunjungilah Museum 
Bikon Blewut. Satu-satunya museum  di Kota 
Maumere ini berada di Jalan Raya Maumere - 
Ende, Desa Nita, Kecamatan Nita. Bangunannya 
dulu menyatu dengan Seminari Ledalero. 
Museum ini menyimpan koleksi penemuan 
barang prasejarah Pastor Theodor Verhoeven 
dari Belanda seperti fosil manusia purba, fosil 
gajah purba, alat tenun dari jaman purba, dan 
lainnya. Dibangun sejak 1973, museum ini kerap 
dikunjungi turis lokal dan manca.

Ikon lain Maumere adalah Gereja Tua 
Sikka yang dibangun di masa kekuasaan Portugis 
tahun 1899. Gereja ini berada 28 km dari pusat 
kota, tepatnya di Desa Sikka, Kecamatan Lela. 
Bangunan  utamanya berbahan kayu dan ada 
sebuah prasasti dengan nama pastor di atasnya.

Beberapa wisata alam yang menarik di 
Maumere antara lain Gunung Egon yang berada 30 
km dari pusat kota, tepatnya di Desa Nangabotong 
Kecamatan Waigetei. Ada dua rute pendakian 
menuju gunung berapi setinggi sekitar 1700 (1) Patung Perawan Maria di Bukit Nilo.

(2) Gereja Tua Sikka. (3) Gunung Egon.
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Lekun. Makanan tradisional 
orang Sikka ini cukup unik karena 
dimasak menggunakan bambu, lalu 
dibakar hingga matang. Sepintas 
mirip pembuatan lemang. Bahan 
utamanya adalah tepung beras 
ketan hitam, yang dicampur dengan 
parutan kelapa, gula yang dicairkan, 
dan buah pisang yang sudah matang. 
Lekun kerap disajikan dalam ritual-
ritual adat.

Lawar. Jangan bayangkan 
lawar Maumere mirip lawar di Pulau 
Bali yang terbuat dari daging babi. 
Bukan, lawar di sini terbuat dari 
sayuran seperti bunga pepaya, daun 
pepaya, dan daun singkong yang 
dibumbui parutan kelapa setengah 
tua, bawang merah, bawang putih, 1

Ary Hana

TRAVEL

Singgah di Maumere, jangan 
lupa mencicipi kuliner khas 
kota replika Bethlehem ini. 
Banyak restoran dan rumah 
makan yang menyajikan 
makanan nusantara di kota 
ini, misalnya warung yang 
menyajikan masakan Jawa, 
Rumah Makan Padang, warung 
bakso, Cotto Makassar. 

ASAM PEDAS NIKMAT

2

3

daun kemangi, cabai, jeruk nipis, 
terasi, dan garam secukupnya. 
Rasanya nano-nano, ada pedas, 
asam, dan pahit, sungguh pas buat 
teman nasi panas.

Puas mencicipi makanan 
khas Maumere yang kaya rasa 
asam, pedas, dan gurih, jangan lupa 
membeli buah tangan untuk dibawa 
pulang buat handai taulan. Berikut 
beberapa oleh-oleh khas Maumere 
yang mungkin sulit Anda temukan di 
tempat lain:

(1) Rumpu rampe dan sambal terasi. (2) Lekun 
yang disajikan dengan sayur, ikan, pisang, dan 

sambal. (3) Lawar.

Hal ini karena banyak pendatang 
yang menghuni kota di pesisir pantai ini. 
Jika ingin menikmati selera lokal, Anda 
dapat pergi ke warung pinggir jalan, atau 
menuju bibir Pantai Lokaria. Di sana Anda 
dapat menemukan penjaja kuliner lokal. 
Beberapa kuliner khas yang patut Anda 
cicipi adalah:

Rumpu Rampe. Kuliner ini paling 
populer di Maumere maupun Flores. 
Terbuat dari daun pepaya,  buah pepaya 
yang masih mentah, bunga pepaya, daun 
pepaya, dan jantung pisang, rumpu rampe 
berasa sedikit pahit namun nikmat jika 
dipadukan dengan udang rebon -udang 
kecil-kecil yang digoreng dan dibumbui 
pedas- dan disantap bersama jagung bose 
atau nasi putih yang masih mengepul.

Wogi. Bahan utama makanan ini 
adalah teri merah yang hanya didapat di 

perairan sekitar Paga. Wogi mudah 
dijumpai pada bulan Oktober hingga 
Desember tatkala sekitar perairan 
ini sedang musim panen teri merah. 
Masakan ini dibuat dengan cara 
mengawetkan teri merah bersama 
garam, lalu dibiarkan selama 3-7 
hari. Setelah itu baru dicampur 
dengan bahan seperti cabai, kecap, 
kemangi, dan bumbu lainnya. Wogi 
kerap dijadikan makanan pembuka 
pada ritual-ritual adat.

Mage wair. Berasal dari kata 
mage atau asam dan wair atau air, 
mage wair adalah bentuk lain dari 
kuah asam. Bahan utamanya adalah 
ikan segar yang dimasak dengan 
bumbu asam. Makanan ini terasa 
lezat dan segar tatkala disantap di 
cuaca terik Maumere, bersama nasi 
hangat.

Filu.  Penganan ini merupakan 
jajanan tradisional Orang Sikka. 
Terbuat dari tepung beras, gula  
merah -dapat diganti gula pasir 
jika tak ada gula merah- dicampur 
sedikit moke atau arak khas Flores, 
diuleni, lalu digoreng dengan 
minyak panas. Filu nikmat disantap 
ditemani segelas teh hangat dan 
dimakan panas-panas. 

Ohu ai prungan. Sebetulnya 
ini makanan khas Orang Tana Ai yang 
mendiami timur Kabupaten Sikka. 
Bahan utamanya adalah gaplek, ubi 
kayu kering yang ditumbuk hingga 
halus mirip tepung. Tepung gaplek 
ini kemudian dicampur dengan 
parutan kelapa tua, kadang ditambah 
gula aren, diaduk hingga merata. 
Adonan lalu diletakkan di dalam 
nome -anyaman daun lontar- dan 
dikukus di periuk tanah. Penganan 
ini kerap menjadi pengganti nasi. 
Jika dijadikan pengganti nasi, 
biasanya tak dicampur gula merah, 
tapi dicampur teri kering. Ohu ai 
prungan paling sedang disantap 
dengan ikan kuah asam atau mage 
wair. Coba saja, pasti ketagihan.
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“Makanan tradisional 
orang Sikka ini cukup 
unik karena dimasak 

menggunakan 
bambu, lalu dibakar 

hingga matang. 
Sepintas mirip 

pembuatan lemang.” 

Travel Travel

MAUMERE
KULINER KHAS
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Tenun ikat Sikka. Tak lengkap 
rasanya mengunjungi Maumere 
tanpa membeli kerajinan tenun 
ikat Sikka. Tak sulit menemukan 
toko atau lapak yang menjual 
cindera mata satu ini. Anda dapat 
mengunjungi toko suvenir yang 
biasa berada dekat tempat wisata, 
ke pasar tradisional seperti Pasar 
Geliting, atau ke galeri. Jika ke 
Pasar Geliting misalnya, Anda 
harus datang pagi-pagi sekali 
karena menjelang tengah hari 
pasar akan tutup. Aneka kerajinan 
tenun ikat dijual di sini, mulai syal, 
kain utuh, sarung, tas, dompet, 
hingga baju atasan. Harganya pun 
beragam, tergantung dari pewarna 

1

2 4

(1) Beragam motif tenun ikat Sikka. 
(2) Ikan cucut. (3) Penenun tradisional di salah 
satu desa adat. (4) Aneka ikan kering dan teri.
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Maumere. Moke memiliki kadar 
alkohol lumayan tinggi, sekitar 
25-20% , berwarna bening, dan 
rasanya cukup menyengat. Sepintas 
mengingatkan pada arak bali. 
Sedang anggur lontar memiliki 
kadar alkohol yang lebih rendah, 
sekitar 10%,  dan berasa manis. 
Beberapa jenis anggur lontar diracik 
dengan rempah-rempah dan gula 
karamel. Fungsi kedua minuman ini 
sama, menghangatkan badan, dan 
membuat tidur pulas. Tentu saja 
harus dikonsumsi sekedarnya, agar 
tak merusak kesehatan. Moke dan 
anggur lontar biasa dikemas dalam 
botol beling berukuran sekitar 
setengah liter dengan harga jual 
berkisar Rp.50000-Rp.60000 per 
botol.

Gading gajah. Jika beruntung, 
Anda dapat menemukan aneka 
perhiasan dari gading gajah di 
pasar tradisional atau galeri. Ada 
yang berbentuk liontin, pipa rokok, 
cincin, gelang, atau gantungan 
kunci. Harganya bervariasi, sekitar 
beberapa ratus ribu rupiah. Jika 
membeli perhiasan dari gading 
gajah, sebaiknya Anda berhati-hati, 
karena banyak yang palsu.

Ikan kering. Aneka jenis 
ikan kering, baik berupa ikan 
yang diasinkan maupun sekedar 
dikeringkan, banyak Anda temui 
di toko oleh-oleh maupun pasar 
tradisional. Selain aneka jenis ikan, 
ada juga cumi kering, teri, dan udang 
kering. Anda tinggal pilih mana yang 
paling Anda suka, sampai di rumah 
tinggal goreng ikan kering, buat 
sambal dan lalapan, lalu disantap 
dengan nasi hangat. 

3

tenun hingga ukurannya. Jika 
menggunakan pewarna alami, harga 
kain tenun ikat jauh lebih mahal, 
dapat mencapai satu juta rupiah 
lebih. Namun jika menggunakan 
pewarna kimia -warnanya biasanya 
menyolok dan luntur jika dicuci- 
harganya sekitar Rp.500000. Untuk 
sebuah syal dijual sekitar Rp.50000. 
Sebaiknya jika berbelanja di pasar 
tradisional, bawalah teman lokal 
sehingga akan mendapat harga yang 
wajar. Penjual biasanya memberi 
harga mahal, bisa lima kali harga 
aslinya, jika tahu pembelinya orang 
luar pulau.

Di Galeri tenun, harga tenun 
ikat yang ditawarkan biasanya lebih 
mahal, namun koleksinya lengkap. 
Ada tenun ikat motif Sikka, Sikka 
Iwang, Tana Ai, Palue, Kidung, 
dan Lio. Di galeri Anda juga akan 
mendapat penjelasan lengkap 
tentang makna setiap motif, proses 
pembuatannya, mana yang pewarna 
alami mana yang bukan. Berbelanja 
di galeri biasanya dilakukan oleh 
mereka yang benar-benar berminat 
akan tenun ikat.

Moke dan anggur lontar. Jika 
Anda penyuka aneka minuman 
fermentasi, cobalah mencicipi 
moke dan anggur lontar khas 
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Tak lengkap rasanya mengunjungi 
Maumere tanpa membeli kerajinan tenun 

ikat Sikka. 

Travel Travel
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Tak tampak turis di sudut kota, 
hanya ada orang-orang lokal yang 
melakukan persiapan sederhana dan 
tertutup. Itu karena pandemik covid-19 
yang gaungnya mengepung kota 
membuatnya makin terisolasi.

Alkisah lebih lima abad silam 
seorang bocah dari Suku Resiona yang 
sedang bermain di pantai menemukan 
patung perempuan cantik. Patung itu 
lalu dibawanya pulang dan diserahkan 
kepada neneknya. Patung lalu 
diletakkan di korke -rumah adat- dan 
dihormati mirip seorang Dewi. Kisah 
lain menyebutkan bocah itu melihat 
seorang dewi yang berjalan di atas air. 
Merasa takjub, bocah itu menanyainya 
namun tak paham dengan jawaban 
si dewi. Dia lalu melapor kepada 
tetua suku di desa. Saat kembali 
ke pantai, dewi itu lenyap, yang ada 
hanya patung cantik beraut syahdu. Di 
dekatnya tersusun kerang-kerangan 

membentuk simbol yang kemudian 
-diterjemahkan misionaris- berbunyi 
‘Santa Maria Reinha Rosari’. Sejak saat 
itu Raja Larantuka menjadikan patung 
itu sebagai dewi sesembahan mereka.

Sebelum berangkat perang, 
raja dan pasukannya akan berdoa di 
patung itu. Begitu juga ketika akan 
membuka lahan untuk bercocok 
tanam, atau ada yang sakit, Orang 
Lamaholot akan berdoa di depan sang 
dewi. Patung itu dianggap sebagai 
pemberian ‘rera wulan’, sang pencipta. 
Mereka lalu menyebutnya Tuan Ma 
-berarti tuan dan mama-, sedang 
Orang Lamaholot menyebutnya Rera 
Wulan Tanah Ekan, Dewa Langit dan 
Dewa Bumi.

Ketika armada Portugis datang 
pada awal abad ke-16 untuk mencari 
rempah-rempah, ikut bersama 
mereka para misionaris yang hendak 

menyebarkan ajaran Katolik. Ketika 
misionaris itu dibawa ke tempat sang 
dewi, mereka langsung berlutut 
dan menyebut patung itu sebagai 
perwujudan Bunda Maria. Sejak saat 
itu raja beserta keluarga dan rakyatnya 
secara sukarela dibaptis dan menganut 
ajaran Katolik. Menurut teori, bisa jadi 
patung Tuan Ma hanyut dibawa air laut 

dari kapal asing yang karam di sekitar 
Laut Flores. 

Pada 1650 Raja Larantuka Ola 
Adobala dibaptis dan menyerahkan 
kerajaannya kepada Tuan Ma sebagai 
perwujudan Bunda Maria. Sejak saat 
itu, kota Larantuka disebut sebagai 
Kota Reinha yang berarti Kota Ratu 
dalam Bahasa Portugis, atau Kota 
Maria. Pada 1665, putranya, Don 
Gaspar I, mulai mengarak patung 
Tuan Ma keliling Larantuka. Hingga 
kini tradisi arak-arakan ini terus 
berlangsung. 

Sejak pagi Kamis Putih, Kapela 
Tuan Ma sudah dipenuhi ribuan umat. 
Mereka ingin mencium patung Tuan 
Ma. Antrian panjang berlangsung 
hingga Jumat siang. Setiap peziarah 
akan merasakan langsung pesona 
magis patung yang hanya dapat ditemui 
setahun sekali ini. Ada yang mengaku 
jika melihat wajah Tuan Ma muram, 
maka hidupnya akan mengalami 
kesulitan. Sedang jika wajah Tuan 
Ma berseri-seri maka hidupnya akan 
penuh berkah. Banyak peziarah yang 
mengajukan permohonan tatkala 
mencium Tuan Ma.
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2
(1) Gereja katedral di Larantuka. 
(2) Mengarak Tuan Meninu menuju Armida.

Alkisah lebih lima 
abad silam seorang 

bocah dari Suku 
Resiona yang 

sedang bermain di 
pantai menemukan 
patung perempuan 

cantik.

Larantuka kali ini tak seramai 
biasanya. Ribuan peziarah dari 
seluruh Flores, pulau-pulau lain di 
nusantara bahkan dari luar negeri 
tak akan membanjiri kota suci demi 
mengikuti ritual Semana Santa yang 
biasanya dimulai sejak seminggu 
sebelum Paskah. 

Ary Hana

BUDAYA

RITUAL 
PASKAH
DI TENGAH 
CORONA
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(1) Ritual Semana Santa di Larantuka. 
(2) Salah satu pemandangan di jalan di 

kepulauan Alor. (3) Sebuah gereja di desa 
dekat sikka.

2

1

3

Puncak ritual Paskah dimulai 
Hari Jumat, tatkala Patung Tuan 
Meninu -patung kanak-kanak Yesus- 
diarak menggunakan perahu kayu 
yang didayung melewati Kapela Tuan 
Ana, lalu mendarat di pantai depan 
istana Raja Larantuka dan diarak 
menuju armida (kapela kecil yang 
akan dilewati prosesi arakan).  Tuan 
Ma lalu diarak menjemput Tuan Ana, 
kemudian bersama-sama kedua 
patung diarak menuju Katedral Renha 
Rosari, sebelum misa Jumat Agung 
dimulai. Pada malamnya, berlangsung 
ritual Jalan Salib yang berupa napak 
tilas perjalanan Yesus memanggul 
salib ke Bukit Golgota, melalui 14 
perhentian. Di Larantuka, Patung Tuan 
Ma dan Tuan Ana diarak paling depan 
saat ritual ini berlangsung. Ritual 
Jalan Salib berlangsung hingga pukul 
2-3 pagi, diikuti umat yang berjalan 
beriring membawa lilin. Di sepanjang 
jalan yang dilewati, lilin juga dipasang 
sepanjang pagar bambu. Sesta Vera 
atau puncak perayaan Semana Santa 
-pekan suci Paskah- ini membuktikan 
akulturasi  budaya Portugis dan Orang 
Lamaholot.

Di Maumere, ritual Jalan salib 
ini disebut Logu Senhor. Ritual ini 
dilakukan di Paroki Santo Ignatius 
Loyola Sikka. Umat akan membawa 
daun palma, membasuh kaki para 
rasul, passio, dan doa di hari Jumat 
Agung. Seperti Semana Santa, Logu 
Senhor juga menarik ribuan peziarah 

Ritual Jalan Salib dapat 
pula kita saksikan pada Perayaan 
Paskah di Gereja Hati Kudus Tuhan 
Yesus Ganjuran, Sumbermulyo, 
Bambanglipuro, Bantul. Di sini, 
fragmen kisah Yesus memikul salib 
akan melewati candi bernuansa Jawa 
di kompleks gereja. Di dalam candi 
ada patung Yesus, yang menunjukkan 
adanya akulturasi antara ajaran Katolik 
dengan budaya Jawa. Sementara di 
Wonogiri, Gunung Kidul, ritual Jalan 
Salib akan melalui jalan desa berliku-
liku naik dan turun sesuai kontur 
wilayah dan tampak epik. 

Di Palangka Raya, Kalimantan 
Tengah, masyarakat mengenal ritual 
Memento Mori -dalam bahasa latin 
berarti ‘ingatlah akan kematian’- 
untuk menyambut Paskah. Ritual ini 
merupakan bentuk akulturasi antara 
budaya masyarakat lokal dengan 
Belanda yang lahir di abad ke-19.  Umat 
Katolik akan berkumpul, mengunjungi 
dan membersihkan makam keluarga 
dan kerabat, sejak Sabtu hingga 

untuk datang. Tradisi yang sudah 
berlangsung sejak abad ke-16 di 
Gereja Tua Santo Ignatius Loyola 
Sikka ini diawali ketika Moang Lesu 
mencoba mencari jalan pembebasan 
dari penderitaan bagi rakyatnya. Untuk 
itu dia mengembara, bahkan berguru 
ke Tanah Malaka, hingga akhirnya 
memperdalam ajaran Katolik, dibaptis 
sebagai Don Alexius Ximenes da Silva, 
dan kemudian menjadi Raja Sikka. 

Logu Senhor berarti berjalan 
di bawah usungan Salib Senhor sambil 
membawa lilin menyala dengan 
tangan, dan terus berdoa kepada 
Yesus. Salib Senhor dipercaya menjadi 
rahmat, kekuatan Allah yang dapat 
menyembuhkan berbagai penyakit 
dan membebaskan manusia dari 
penderitaan. 
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Minggu dini hari. Di pagi harinya 
baru mereka melakukan kebaktian di 
tenda-tenda yang disediakan gereja di 
dekat makam, atau langsung menuju 
gereja.

Orang Kote di Noemuti Timor 
Tengah Utara melakukan tradisi Kure 
menjelang Paskah. Mereka akan 
membersihkan patung Yesus dan 
Bunda Maria yang dipajang di dalam 
gereja. Selain bersih-bersih, umat 
juga membawa persembahan berupa 
makanan, buah-buahan, minuman, sirih, 
juga uang yang ditujukan kepada Tuhan, 
Setelah didoakan pastor dan tetua adat, 
persembahan ini akan dibagi-bagikan 
kepada peziarah, kelompok doa, dan 

Kemeriahan Paskah 
seperti ini mungkin 
tak akan kita temui 

tahun ini, diganti doa 
dan kebaktian dari 
dalam rumah via 

streaming.

Di Gereja Tua Santo 
Ignatius Loyola 
Sikka ini diawali 

ketika Moang Lesu 
mencoba mencari 
jalan pembebasan 

dari penderitaan bagi 
rakyatnya.

Budaya Budaya

pengunjung yang menghadiri prosesi, 
untuk dinikmati bersama.

Di Jogjakarta, seminggu 
sebelum perayaan Paskah, banyak 
umat berziarah ke Gua Maria di 
Sendangsono, Kulon Progo. Peziarah 
yang datang membawa lilin dan bunga, 
berdoa di depan gua. Kemeriahan 
Paskah seperti ini mungkin tak akan 
kita temui tahun ini, diganti doa dan 
kebaktian dari dalam rumah via 
streaming. Namun semoga makna 
Paskah, yang membawa kekuatan 
Tuhan untuk menyelamatan umat 
manusia, akan terus bersama kita. 
Selamat Merayakan Paskah Tahun 
2020 M.
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PELINDO III 
LAWAN
COVID-19

ESAI 
FOTO

Beragam langkah preventif dilakukan 
oleh Pelindo III Group guna mencegah 
penyebaran virus corona (Covid-19) 
di lingkungan kerja antara lain 
pengecekan suhu tubuh menggunakan 
thermo gun, penyediaan hand 
sanitizer, penyemprotan disinfektan, 
penyuntikan vaksin influenza untuk 
para pegawai, kegiatan jumat bersih, 
penyediaan minuman herbal dan work 
from home bagi pekerja. Selain itu bagi 
para pegawai yang baru datang dari 
perjalanan dinas luar negeri diberikan 
waktu selama 14 hari untuk isolasi diri 
dirumah masing-masing.
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Tak banyak orang yang bermimpi 
menjadi petani, khususnya anak muda. 
Tapi tidak dengan Sandi Octa Susila 
yang dikenal dengan nama Kang Sandi. 
Kang Sandi, adalah seorang petani dan 
agripreneur muda asal Cianjur, pemilik 
perusahaan Mitra Tani, supplier sayur 
dan buah khususnya di kota Bogor dan 
Cianjur. 

Ia mulai terjun di bidang pertanian 
di awal 2014 yaitu pada saat ia masih 
semester 5 tanpa diketahui orang 
tuanya, hanya berbekal ilmu yang 
ia dapatkan di perkuliahan. Dengan 
manajemen yang baik serta kepiawaian 
dalam merangkul petani, Sandi sukses 
mengelola teamwork yang baik serta 
meraih pasar yang luas seperti hotel dan 
restoran. Selain usaha budidaya lahan, 
Sandi juga membina Pusat Pelatihan 
Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) 
yang terbuka bagi siapa saja. Baginya, 
ia ingin mengubah paradigma bahwa 
petani itu tak melulu pekerjaan yang 
dipandang sebelah mata.

Pada awal 2019, Swietenia atau 
akrab disapa Tenia dinobatkan menjadi 
Perempuan Berpengaruh Dunia oleh BBC. 
Tenia ada penyelam dan pendiri Divers 
Clean Action, sebuah organisasi nirlaba 
yang bergerak dalam bidang lingkungan 
dengan fokus pada permasalahan sampah 
plastik di laut. Jika laut sudah penuh 
dengan sampah, ikan-ikan di dalamnya 
pasti akan tercemar serta ekosistemnya 
tidak akan sehat. Sedangkan di Indonesia 
masyarakat banyak yang hidupnya dari 
laut, seperti nelayang-nelayan di pesisir.

Tidak hanya membersihkan laut 
dari sampah, saat ini Divers Clean 
Action (DCA) juga memadukan program 
lingkungan dengan penyelaman untuk 
mengembangkan masyarakat pesisir 
dan melakukan berbagai kampanye dan 
pelatihan terkait sampah laut. 

Sandi Octa Swietenia Puspa Lestari

Saat SD, Rohman terpaksa tak 
melanjutkan kuliah karena harus 
membantu orang tuanya; mulai menjadi 
kuli bangunan hingga menjadi kuli sayur.
Pengalaman ini mendorong Rohman 
untuk menularkan semangat literasi 
kepada warga sekitar, khususnya kepada 
anak-anak yang memiliki kecenderungan 
putus sekolah, agar berani bermimpi 
tinggi. 

Rohman mengenang, saat menjadi 
buruh tani, ia menyisihkan upahnya untuk 
membeli buku. Dari uang Rp15.000 yang 
diperolehnya setiap hari, Rohman selalu 
menyisihkan untuk membeli bermacam-
macam jenis buku guna melengkapi 
koleksi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 
Bina Kreasi Muda yang ia dirikan pada 
2010. Saat ini, TBM-nya tidak hanya 
menggerakkan minat baca, tetapi juga 
manajemen sampah. setiap warga yang 
hendak membaca buku di TBM Bina 
Kreasi Muda diwajibkan membawa 
sampah daur ulang yang nantinya akan 
diproses menjadi kerajinan tangan.

Rohman Gumilar

Bagi anda yang doyan bersepeda, anda pasti akan mudah merasa bosan di 
momen work from home ini karena anda tidak dapat mengarungi jalanan 
aspal maupun pedesaan saat ini. Tetapi, bagaimana kalau memperbaiki 
sepeda, atau bahkan mungkin merakit sepeda? Coba evaluasi kembali 
postur tubuh anda dan apa yang tubuh anda butuhkan agar bersepeda 
menjadi optimal. Video di atas dari akan memberi tips dan trik tentang 
komposisi dasar sebuah road bike dan juga alat apa saja yang anda 
butuhkan. Saat senggang di rumah sempurna bukan untuk membuka 
kembali toolbox anda?

Mudah dan Murah,
Rakit Road Bike di Rumah

@Cycling Channel Indonesia

Stay-at-home dan physical distancing tidak hanya sulit bagi orang dewasa, 
tetapi juga anak - anak. Dengan energi mereka yang cukup banyak dan 
kebutuhan untuk mengeluarkan energy excess mereka yang tinggi, anak 
- anak akan mudah stress jika tak bisa bermain dan aktif. Jika mereka 
stress, mereka akan menjadi cranky yang juga akan menyulitkan orang 
tua. Untuk menanganinya, anda bisa melihat akun youtube berjudul 
Cosmic Kids Yoga yang didedikasikan untuk anak - anak. Pada video ini, 
anak akan berlatih mengatur nafas dan tanpa ia sadari, ia akan ia akan 
merilekskan ototnya melalui asana atau gerakan yoga. Anda juga dapat 
menemani si kecil berlatih!

Anak Tetap Aktif, Tak Mudah Cranky @Cosmic Kids Yoga

Chef yang satu ini, Bachtiar Sigar, telah menghebohkan dunia twitter 
beberapa waktu belakangan. Sebagai Chef, Bahtiar tidak pelit resep 
dan justru membagikan resep yang mudah diikuti banyak orang 
dengan alat yang sederhana. Ia menjadi fenomena dengan pie susunya 
yang dapat dibuat di teflon dan rice cooker. Di video ini, Chef Bahtiar 
mendemonstrasikan alat - alat masak darurat yang dapat anda miliki 
dengan budget secukupnya. Makan enak tidak perlu menguras kantong!

Masak Darurat @Bahtiar Sigar
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Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah surga dunia dengan 
kekayaan agraris dan maritimnya. Tetapi, dengan terpencarnya populasi 
dan jumlahnya yang tinggi, sulit untuk memetakan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia, Tiga pemuda ini berani memajukan Indonesia 
melalui hal - hal yang menjadi dasar budaya Indonesia; ketahanan 
pangan, literasi, dan laut bebas sampah.

INFLUENCERS

Karya Anak Bangsa untuk Indonesia:
Pangan, Pendidikan, dan Manajemen Sampah

NETIZEN
Prinka

Usir Bosan kala 
WFH: Channel 
Terbaik untuk 
Saat Senggang

Istilah WFH atau work-from-home jadi sering 
digunakan karenakan COVID-19 yang membuat 
berada di luar rumah justru lebih berbahaya. 
Tetapi, apa saja yang bisa anda lakukan di 
rumah, selain menonton serial dan melakukan 
olahraga dalam ruangan? Berikut channel 
youtube yang dapat mengaktualisasi waktu 
anda serta memberi solusi untuk anda dan 
keluarga di rumah. 

VLOG

Prinka
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Weekend seru dengan permainan tradisional 
#dirumahaja. Hiburan tidak harus berada di luar 
tetapi #dirumahaja dengan bermain Engklek 
dan telepon benang memberikan edukasi bahwa 
peralatan sederhana bisa dijadikan alat komunikasi. 
Karena bahagia itu sederhana, tanpa gadget dan 
bermain mengulang masa lalu membuat feel like 
a child any more.

Disaat wabah corona seperti ini, salah 
satu hal yang penting adalah menjaga 
kebugaran dan daya tahan tubuh dengan 
berolah raga. Salah satu olah raga yang 
banyak digemari adalah bersepeda, 
dalam rangka mendukung kebijakan 
pemerintah untuk menekan penyebaran 
COVID 19 tentunya kita tidak bisa 
bersepeda bersama-sama di jalanan 
umum dan menggantinya menjadi 
bersepeda #dirumahsaja.

Untuk bersepeda di rumah kita 
memerlukan alat bantu yang umumnya 
disebut Indoor Bike Trainer yang terdiri 
dari berbagai jenis dan fitur, mulai dari 
yang sederhana seperti Roller Trainer 
sampai yang canggih yaitu Smart Trainer. 
dengan alat tersebut kita bisa bersepeda 

ria di rumah. Untuk menambah 
keseruan, bisa kita tambahkan aplikasi 
bersepeda yang disebut virtual trainer.

Aplikasi virtual trainer yang sedang 
diminati sekarang ialah ZWIFT,dimana kita 
seperti bermain game online tapi dengan 
sepeda kita. Kelebihannya kita bisa memilih 

rute di luar negeri dan tentunya bisa 
berintraksi sesama pengguna via online 
dan menyelesaikan tantangan. Aplikas 
Zwift dihubungkan dengan TRAINER yang 
memiliki teknologi ANT+ dan Bluetooth 
atau memasang speed sensor dan cadence 
meter pada sepeda.

Menjadi pahlawan di rumah, kita ngga stuck 
di rumah,  justru kita lebih aman dan lebih 
sehat di rumah, adanya virus ini membuat 
kita lebih bersemangat untuk bersih-bersih 
rumah, supaya lebih safety bersih bersih 
nya pakai baju APD seadanya, menerapkan 
pola hidup bersih dan sehat, kalian tau 
apa yg harus di lakukan disaat seperti 
sekarang, be kind,  be safe and please,  be 
inside,  bikin keseruan #dirumahaja.

PERSONEL

Personel Personel

Anjuran tegas Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran 
Covid-19 dengan #dirumahaja dan pembelajaran sekolah yang 
diliburkan, membuat sebagian masyarakat yang berperan 
sebagai orang tua sekaligus pekerja harus memutar otak 
menciptakan kegiatan agar tidak bosan #dirumahaja. Nah, apa 
saja sih kegiatan para portizen saat #dirumahaja.
Yuk kita simak berbagai aktifitas mereka

Diberikan waktu untuk WFH, saya 
gunakan untuk menyalurkan minat 
menulis saya di blog pribadi dan 
podcast yang baru saja saya mulai. 
Wabah Covid19 membawa banyak 
ide untuk tulisan saya di blog dan di 
podcast juga. Beberapa teman yang 
juga WFH, saya jadikan narasumber 
blog dan podcast saya. Saya ingin 
membagikan cerita bagaimana 
misalnya lockdown di New Zealand, 
di Thailand dan bagaimana seorang 
atlet tetap berlatih di tengah 
kepungan wabah Covid19. Tulisan atau 
perbincangan yang humanis seperti 
itu, saya rasa lebih menarik daripada 
kita hanya mendengarkan berita 
tentang kematian pasien Covid19. 
Selain tetap menyelesaikan pekerjaan 

yang menjadi tugas saya, melakukan 
teleconference dengan teman-
teman yang tetap ngantor, saya 
juga melakukan kegiatan lain yang 
membahagiakan yaitu bermain 
bersama kucing-kucing saya. Dulu, 
sebelum ada wabah Covid19, saya 
suka street feeding alias memberi 
makan kucing jalanan. Sekarang 
saya lebih fokus pada kucing-kucing 
di sekitar rumah saja. Membelai 
kucing, bermain dengan mereka 
bisa menurunkan tingkat stres saya 
ditengah situasi Wabah Covid19 
seperti ini. Karena selain kesehatan 
fisik, untuk dapat terhindar dari 
penularan Virus Corona, maka kita 
juga harus menjaga kesehatan 
mental, bukan?.

CAMELIA – Kantor Pusat
WFH: Antara Tugas Kantor dan Penyaluran Hobi

GITA – Pelabuhan Gresik

YANI – Kantor Pusat

KHAIR – Pelabuhan Sampit
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Wok Hard & Stay Healty

Olahraga apa yang kamu suka ? Gym, zumba, 
atau yoga, gerakan olah raga apapun bisa kamu 
lakukan #dirumahaja bahkan tanpa alat apapun 
kamu masih tetep bisa olah raga #dirumahaja.

Just do it on your way, karena berolah raga 
adalah cara kita mengapresiasi dan berterima 
kasih terhadap tubuh kita, memberikan sesuatu 
yang baik untuk diri kita sendiri, merasa lebih 
baik, tetap sehat dan hidup lebih lama.

RENATA – Kantor Pusat

ngevlog bareng, hehe... mulai dari vlog origami ala mereka, 
sampai vlog kegiatan mereka...

Yah... paling gak momentum seperti ini lebih 
meningkatkan bonding bareng keluarga, karena family 
timenya lebih banyak, satu lagi yang ga kalah penting, dengan 
#dirumahaja, mereka jadi gak pernah batuk pilek loh, bener-
bener dengan #dirumahaja banyak hal positif yang kita 
dapatkan. Termasuk, mengajarkan kita untuk hidup lebih 
hemat !!
#dirumahaja, kita lawan Covid-19 !!

Kalau biasanya tiap weekend selalu kita manfaatkan bareng 
anak dengan kegiatan di luar rumah, seperti antar mereka 
les renang, ngemall berbuntut playground, sampai dengan 
liburan ke luar kota. 

Kini kita harus #dirumahaja, yang membuat orang tua 
berputar otak, harus ngapain agar anak-anak  tetap produktif 
dan gak bosan. Ternyata banyak banget yang bisa kita lakukan 
#dirumahaja, mulai dari berkebun, berkemah, bersih-bersih 
rumah dengan fun, nonton bareng, masak bareng, bikin 
kerajinan tangan, belajar sambil bermain, sampai dengan 

SUSAN - Terminal Petikemas Surabaya
Tingkatkan Bonding dengan Weekend #dirumahaja

Aktifitas baruku #dirumahaja membuat skill memasakku 
jadi nambah. Keseruanku pekan ini dengan mencoba resep 
baru macaroni schotel panggang with extra cheese dan ini 
hasilnya...

Mager #dirumahaja selain dapat memotong rantai 
penyebaran virus corona juga dapat digunakan untuk 
mengasah skill dan digunakan untuk kegiatan yang 
bermanfaat seperti mendekor rumah dan taman biar 
lebih indah dan nyaman #dirumahaja membuat kegiatan 
memasak jadi lebih kreatif, rumah jadi lebih indah dan 
keluarga jadi makin terurus. Yuk tetep berkegiatan positif 
sekalipun #dirumahaja.

AYU – Pelabuhan Tanjung Emas

Weekend seru dengan eksperimen sains. 
Eksperimen sains mengajarkan anak bahwa 
sains dapat dipelajari dengan cara bermain 
yang menyenangkan dan melatih mental 
untuk lebih positif, berfikir logis dan sistematis 
(urut) serta pantang menyerah. Belajar sains 
bukan berarti harus menghafalkan rumus-
rumus atau hitungan yang sulit bukan.

ANAM – Pelindo Daya Sejahtera

Novel Marahton cara ampuh membunuh 
waktu terutama buat pegawai rantau. Selain 
menghilangkan penat, novel dapat mengasah 
imajinasi kita memahami alur cerita. Jadi, 
jangan bosen buat #dirumahaja yaaa.

DALE – Terminal Teluk Lamong

Personel Personel
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Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan 
rapat koordinasi “Pengembangan Bisnis 
dan Properti Pelindo III Grup Tahun 2020” 
yang digelar di Kantor Pusat Pelindo III 
Surabaya, Rabu (4/3). Rapat koordinasi 
ini diadakan dengan mengangkat 
“Kharismatik” sebagai tema. Di depan 
CEO regional serta direktur anak dan 
cucu perusahaan di lingkungan Pelindo 
III Group, Direktur Transformasi dan 
Pengembangan Bisnis Toto Nugroho 
ingin menunjukkan bahwa SDM Pelindo 
III itu memang kreatif, andalan, responsif, 
inovatif, solutif, dan interaktif.

Di era disrupsi, bagaimana Pelindo III 
bisa membuat pengembangan bisnis 
melalui inovasi baru, di luar konteks 
RKAP dan juga RKM karena memang 
konteksnya Pelindo III sekarang 
menghadapi kondisi global yang berbeda. 
“Kita harus terus memberikan pelayanan 
terbaik bagi pengguna jasa sehingga 
mampu tetap survive di tahun 2020,” ujar 
Toto Nugroho, Direktur Transformasi dan 
Pengembangan Bisnis Pelindo III.

Banyak isu-isu ekonomi yang sekarang 
berkembang, semisal penurunan 
perdagangan. Diharapkan jika Pelindo 
III agar bisa terus sustain, Pelindo III 
harus mencari cara lain supaya dengan 
penurunan ekonomi itu tidak berdampak 

penurunan pada performa perusahaan. 
Salah satu caranya adalah bagaimana 
Pelindo III membuat sesuatu yang baru 
melalui inovasi terutama dalam bidang 
bisnis.

Di rapat koordinasi ini CEO regional serta 
direktur anak dan cucu perusahaan di 
lingkungan Pelindo III Group memaparkan 
strategi dan inovasi terkait apa yang akan 
dibuat menghadapi tahun kerja 2020 agar 
kinerja mereka tetap bagus meskipun 
ada penurunan perdagangan.

Kegiatan ini adalah kegiatan yang 
diinisiasi langsung oleh management 
Pelindo III, kegiatan khusus yang 
diadakan agar kita bersama-sama untuk 
menumbuhkan inovasi dan juga ide-
ide terkait bagaimana bisnis tersebut 
dijalankan. Artinya kegiatan ini belum 
menjadi agenda rutin tapi lebih kepada 
inisiasi perkembangan respon Pelindo 
III terhadap perkembangan kondisi 
perekonomian di Indonesia.

Selain perkembangan bisnis, dalam acara 
tersebut juga membahas perkembangan 
properti di lingkungan Pelindo III, seperti 
penggunaan lahan yang belum maksimal. 
Para CEO Regional memaparkan strategi 
dan inovasi dalam memaksimal lahan 
tersebut. Tidak harus lahan tersebut 
dikembangkan untuk supporting 
pelabuhan tapi ada refreshment ide baru 
misalkan bagaimana kalau dijadikan 
tempat wisata. Salah satu ide inovasi 
dalam pemanfaatan lahan adalah dari 
Pelabuhan Pulang Pisau, lahan di sana 
bisa dimanfaatkan untuk ditanami 
tumbuhan sengon. Diharapkan selain 
bisa meningkatkan produksi kayu, jasa 
kepelabuhanan juga bisa meningkat atas 
kegiatan pengiriman komoditi tersebut. 
Alternatif lain adalah lahan tersebut 
dapat disewakan kepada invenstor yang 
ingin berinvestasi. 

Bahan diskusi lainnya yang dibahas 
dalam acara tersebut adalah bagaimana 
di sekarang ini dermaga-dermaga 
yang tidak dioperasikan oleh Pelindo III 
dianggap sebagai pesaing, padahal hal 
tersebut bisa dianggap sebagai bagian 
untuk meleverage bisnis Pelindo III, 
secara tidak langsung menjadi satu 
kesatuan dengan Pelindo III.

Direktur anak dan cucu perusahaan 
di lingkungan Pelindo III Group pun 
turut serta menyumbangkan inovasi. 
PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) 
memaparkan bisnis kelistrikan dan air, PT 
Pelindo Properti Indonesia (PPI) dengan 
mengoptimalkan dari sisi pelayanan 
untuk kapal-kapal yacht, PT Pelindo Daya 
Sejahtera (PDS) berupaya melebarkan 
sayap dengan menjalin mitra kerja di luar 
PT Pelindo III Group.

Jadi tujuan utama acara tersebut sebagai 
respon bagaimana Pelindo III harus siap 
menghadapi era disrupsi. Diharapkan 
SDM di Pelindo III mampu terus 
meningkatkan kemampuan, berpikir out 
of the box, yang mampu bersaing, terus 
belajar, dan menciptakan ide-ide baru. 

Nyaris tak beda dengan 2019, perekonomian global tahun 2020 pun masih 
berselimut ketidakpastian. Maka, strategi pengelolaan ekonomi yang 
penuh kehati-hatian (prudent), sebagaimana telah dipraktikkan Pelindo III 
sepanjang 2019 patut dipertahankan dan dilanjutkan sepanjang 2020.

KHARISMATIK:
CARA MENGHADAPI 
TAHUN EKONOMI 2020

“Kita harus terus 
memberikan 

pelayanan terbaik 
bagi pengguna 
jasa sehingga 
mampu tetap 

survive di tahun 
2020,”

- Toto Nugroho
Achmad Noor Riduansyah

PORTIZEN

Direktur Operasi Pelindo III Putut Sri Muljanto dan Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis 
Pelindo III Toto Nugroho bersama tim yang menyumbangkan ide inovasi
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TIPS

1. Terapkan Prinsip Buang dan Simpan 
Dalam Beberes Rumah. Membersihkan 
rumah bukan tentang kesempurnaan, 
akan tetapi justru tentang keefektifan 
dalam fungsi ruang rumah. Apakah 
repot untuk menciptakan cara yang 
efektif? Tidak jika anda sudah tahu 
tujuan anda. Mengutip metode KonMari; 
beberes rumah sebenarnya hanya 
tentang dua hal - Membuang Barang 
atau Menyimpan Barang. Dari sini, kita 
akan memiliki ruang lebih dan juga 
mengetahui tempat menyimpan barang 
yang paling efektif.

1. Tingkatkan dana darurat. IMF telah 
menyebutkan bahwa efek dari pandemi 
Covid-19 ini adalah krisis global. Hal 
ini lah yang tak kalah menakutkan 
selain pandemi itu sendiri. Untuk 
melindungi diri dan keluarga Anda dari 
guncangan jangka pendek, dana darurat 
adalah alat terbaik Anda. Setelah anda 
mengevaluasi cashflow, periksa juga 
pengeluaran Anda yang bisa dipotong 
sebagai dana darurat Anda. Jika Anda 
memiliki paket dana abadi dengan opsi 
uang kembali, sekarang adalah waktu 
yang tepat untuk menggunakannya.

2. Buat Jadwal Membersihkan Rumah.  
Membersihkan rumah tak perlu waktu 
lama. Untuk melakukan ini, yang perlu 
anda lakukan adalah membuat jadwal 
untuk merapikan rumah, misal seminggu 
sekali atau dua minggu sekali dengan 
suatu tujuan. Misalnya minggu ini anda 
akan membereskan buku - buku anda 
atau peralatan dapur anda. Dengan 
jadwal dan tujuan, anda akan dengan 
mudah menyelesaikan pekerjaan rumah.

Rumah Beres Tanpa Stress

Arti rumah, khususnya saat 
ini, menjadi sangat bermakna 

karena tak ada tempat yang lebih 
aman dibanding rumah. Tetapi, 

bagaimana jika rumah anda tidak 
rapi dan membuat anda tidak 
nyaman? Jangan biarkan diri 

anda terusik karena ini. Berikut 
tips efektif dalam membereskan 

rumah!

3. Fokus pada barang, bukan area. 
Seringkali saat kita beberes rumah, kita 
membereskan ruangan per ruangan. 
Ternyata cara tersebut kurang efektif. 
Agar beberes rumah lebih mudah, benahi 
barang - barang di rumah sesuai dengan 
kategori. Misal pakaian, perlengkapan 
P3K, buku, dan perlengkapan lainnya. 
Selain membuat barang terlihat rapi, 
kita juga menjadi lebih mudah saat 
mencari barang saat dibutuhkan.

4. Letakkan Boks di Setiap Ruangan 
Rumah. Anda dapat meletakkan box 
atau keranjang besar yang bervariasi 
di setiap ruangan. Wadah tersebut 
untuk membantu Anda menaruh 
barang-barang yang berserakan supaya 
kelihatan rapi, apalagi kalau Anda sudah 
punya anak. Seringkali anak membiarkan 
mainannya berserakan setelah dimainkan. 
Kehadiran keranjang atau box tersebut 
bisa memudahkan Anda untuk menyimpan 
semua mainan tersebut.

5. Bereskan sekaligus! Dalam kegiatan 
beberes, ada kalanya kita membereskan 
secara bertahap, nah saat harus 
melanjutkan di hari berikutnya, justru 
muncul rasa malas untuk menyelesaikan. 
Agar hal ini tidak terjadi, membereskan 
rumah sebaiknya dilakukan satu kali 
selesai, all at once. Pengerjaan sekaligus 
seperti ini juga melatih pola pikir dan 
menjadi kebiasaan baik, yang nantinya 
akan berdampak terhadap karakter kita.

Kelola
Keuangan
Di Tengah
Pandemi
Prinka
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4. Pertimbangan mengajukan kredit 
bunga ringan. Memiliki cicilan 
mungkin bukan saat yang tepat untuk 
dipertimbangkan sekarang, tetapi jika 
anda memiliki kondisi keuangan yang 
baik dan ingin berjaga - jaga, saat 
inilah tepatnya. Beberapa bank tertentu 
bahkan memungkinkan Anda untuk 
merestrukturisasi hutang Anda menjadi 
pinjaman pribadi dengan bunga lebih 
rendah, yang selanjutnya membantu 
Anda mengelola keuangan Anda. 

2. Evaluasi sumber penghasilan. 
Telusuri cash flow anda, apakah cash 
flow bulanan masih aman? Jika anda 
bekerja di rumah, apakah anda sudah 
berhemat atau justru banyak godaan 
untuk membeli secara online? Momen 
pandemi ini dapat anda gunakan untuk 
mengevaluasi cash flow, sekaligus 
karakter diri anda. Bahkan, anda dapat 
mengevaluasi keinginan dan kebutuhan 
anda serta keluarga.

3. Bijak berbelanja. Sejak pemerintah 
mengumumkan situasi darurat untuk 
Covid-19, tak sedikit orang yang 
menimbun bahan pokok hingga masker. 
Padahal, masih banyak orang lain 
yang lebih membutuhkan dan justru 
kehabisan. Tetap tenang dan belilah 
barang sesuai kebutuhan - serta 
tetap ingat bahwa sembako pun dapat 
membusuk jika terlalu lama disimpan.

5. Membeli asuransi perjalanan. 
Pembatalan perjalanan menjadi 
semakin marak dilakukan. Untuk itu, 
jika nanti anda berencana bepergian, 
tak perlu ragu membayar ekstra 
untuk kemungkinan refund saat anda 
melakukan pembayaran. Cek lagi 
tempat penginapan dan airlines untuk 
klausul ini. 

2

3

4

5
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Menjaga Team Work Tetap Dinamis 
dengan Aplikasi Work from Home

Tidak berada di satu 
gedung maupun kota 

bukan berarti menjadi 
halangan untuk bekerja. 

Jalankan proyek anda 
seperti biasa dan tetap 
terhubung dengan tim 

dengan aplikasi berikut.

1. Jira.
Menjaga kerja sama tim dalam kondisi 
remote adalah sebuah tantangan. Jira 
adalah aplikasi terbaru yang memiliki 
tampilan sederhana tetapi sangat 
komprehensif untuk menampilkan job 
desc dari setiap anggota dan fungsinya. 
Dibandingkan apilkasi to-do list dan 
team management lain, Jira unggul 
dengan laporan bulanannya. Anda dapat 
mengatur sendiri laporan apa yang ingin 
anda dapatkan; laporan perkembangan 
projek, laporan efektivitas kerja, maupun 
laporan waktu dari sebuah projek.

2. Slack.
Jenuh dengan banyaknya grup Whatsapp? 
Coba Slack yang memungkinkan 
penggunanya membuat ruang diskusi 

dengan forum berbeda-beda. Aplikasi 
komunikasi Slack membagi kategori 
group chat dalam berbagai macam 
channel sehingga lebih terorganisir. 
Slack juga mendukung fitur pembagian 
dokumen dengan pengarsipan yang lebih 
terorganisir dan memungkinakn tim 
anda berinteraksi dan melalui Dropbox 
serta Google Drive. 

3. Dropbox Business.
Jika anda mencari aplikasi untuk 
pengarsipan data dengan tingkat 
keamanan yang tinggi, Dropbox 
Business adalah jawabannya. Dropbox 
Business menyediakan ruang yang 
besar untuk anda dan tim menyimpan 
serta mengakses file dari mana saja. 
Anda dan tim tak perlu lagi mengirim file 

dalam email. Cukup unggah ke folder 
dan siapapun dalam tim anda dapat 
mengaksesnya.  

4. Zoom (meeting).
Zoom merupakan sebuah aplikasi yang 
dapat melakukan konferensi jarak jauh 
dengan menggabungkan konferensi 
video, pertemuan online, obrolan, hingga 
kolaborasi seluler.  Aplikasi ini banyak 
digunakan sebagai media komunikasi 
jarak jauh. Tanpa perlu mendaftar, 
anda dan tim dapat saling terkoneksi 
untuk melakukan meeting via kode yang 
nantinya diberikan oleh aplikasi zoom. 
Sehingga, tak perlu membuang waktu 
untuk daftar ke email atau mengingat 
password.

3

4
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Menjaga 
Kesehatan 
Tubuh dengan 
Home Gym

Berada di rumah saja bukan alasan untuk tidak 
berolahraga. Justru, dengan mayoritas kegiatan 
berada di rumah, tentunya tubuh hanya memiliki 
sedikit area dan kesempatan untuk bergerak.
Jaga kesehatan tubuh anda dengan gear 
sederhana yang dapat anda miliki di rumah - gym 
starts from home!

1. TRX Band. 
Ketika ditambatkan ke dinding atau 
pintu yang kokoh, TRX Band menjadi 
sistem untuk melatih seluruh otot 
tubuh; mulai dari otot bagian atas tubuh, 
punggung, dan kaki. Selain melatih 
kekuatan otot, TRX Band juga berfungsi 
untuk membantu Anda membangun 
otot sambil menyempurnakan postur 
dan keselarasan Anda. Anda dapat 
mengatur sendiri tingkat kesulitan 
dengan mengubah sudut tubuh Anda 
saat melakukan gerakan.

2. Weighted Jump Rope.
Tahukah Anda bawah melakukan lompat 
tali selama 10 menit lompat tali itu  
setara dengan jogging 30 menit? Untuk 

itu, lompat tali adalah latihan kardio 
yang efektif. Agar lebih efisien, anda juga 
dapat melatih otot bisep anda dengan 
Jump Rope yang memiliki beban atau 
Weighted Jump Rope. Weighted Jump 
Rope ini memiliki beban yang dapat anda 
lepas dan atur sendiri untuk mengatur 
beban yang ingin anda lakukan.

3. Resistance Bands.
Alat yang satu ini memiliki dua fungsi; 
melatih otot dengan massa beban dan 
juga mengurangi cedera pada otot. Anda 
dapat memasangnya pada pergelangan 
kaki atau lutut saat melakukan 
squats, bridge pose, ataupun siku saat 
melakukan plank. 

4. Balance Ball. 
Alat ini boleh jadi terlihat sederhana, 
tetapi Balance Ball sesungguhnya 
adalah alat yang memiliki kesulitan 
lebih tinggi dibanding Jump Rope 
maupun TRX Band. Medicine Balls 
memiliki beban yang konsisten dan 
cocok digunakan untuk latihan bisep 
saat anda melempar ke dinding. Jika 
anda ingin lebih menantang, anda dapat 
melakukan plank dengan Medicine Balls 
menyangga kaki anda. Ini adalah latihan 
yang bagus untuk melatih otot core. 

5. Exercise Bench.
Pada mulanya, alat ini menjadi tren 
di tahun 90an pada video senam 
aerobik. Hingga kini, Exercise Bench 
tetaplah menjadi primadona. Dengan 
bobotnya yang ringan, mudah dipindah 
maupun ditumpuk, Exercise Bench 
adalah alat yang akan mendukung 
anda untuk melakukan latihan dengan 
energi eksplosif seperti latihan steps 
sederhana maupun Zumba.

4
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2. San Fransisco, Amerika Serikat.
San Francisco menjadi kota terbesar 
di Amerika Serikat. yang berkomitmen 
untuk nol limbah pada tahun 2002. Dengan 
besarnya industri makanan dan teknologi, 
San Fransisco mewajibkan tiap restoran 
dan perusahaan untuk melakukan proses 
kompos dan daur ulang.

Saat ini, San Fransisco sukses menekan 
angka limbah hingga hampir 90%, 
sedangkan 10% sisanya adalah limbah 
elektronik dan polyester yang sulit didaur 
ulang. Pada 2020 ini, rencananya San 
Fransisco akan membuat kebijakan baru 
untuk Circular Economy dimana setiap 

3. Capannori, Itali.
Capannori adalah kota kecil di bagian 
utara Itali yang memulai misi “kota-
tanpa-sampah” sejak tahun 90an. 
Gerakan ini dimulai pada tahun 
1997 ketika para aktivis setempat 
menggagalkan proposal Incineration 
Plant atau Pengelola Sampah Berbasis 
Gas dan mengembangkan alternatif 

TOP LIST
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Merancang Limbah dan 
Menjadi Nol-Limbah: 
Kota Nol-Limbah di Dunia

Kembali pada Awal Zaman: 
Penulis Legendaris dari 
Indonesia

Sampah menjadi isu besar 
dimana - mana, khususnya 
di negara Industri. Tetapi, 

kota - kota berikut bermimpi 
untuk menjadi nol limbah 

pada 2020 ini. Dengan 
rancangan yang sudah 
direncanakan selama 

lebih dari 15 tahun, kota - 
kota di bawah ini berhasil 

mengurangi limbah hingga 
80 persen. Dimana sajakah 
kota - kota yang patut kita 

jadikan contoh ini?

Sastra Indonesia terhitung 
sebagai hal baru. Bermula 
dari kebudayaan Melayu, 
sastra perlahan menjadi 

kebutuhan dan media 
untuk mengekspresikan 
diri - mulai dari zaman 
kolonialisme, revolusi, 
hingga era 80an, tokoh 
- tokoh berikut menjadi 

tonggak kepenulisan 
Indonesia.

1. Kamikatsu, Jepang.
Walaupun Jepang adalah salah satu 
negara yang terkenal memiliki sistem 
irigasi dan limbah yang baik, tetapi 
kota kecil di selatan Jepang ini menjadi 

pionir di negaranya. Pada tahun 2003, 
Kamikatsu menetapkan tujuan untuk 
menjadi nol-limbah pada tahun 2020 
tanpa menggunakan insinerator atau 
depot sampah berbahan gas, sehingga 

menjadi kota kecil pertama di Jepang 
yang mengumumkan kebijakan “Nol 
Sampah” yang ramah lingkungan

Dengan mengkategorikan sampah secara 
detail ke dalam 34 bagian, Kamikatsu 
mengelola sampah dengan prinsip; 
reduce, reuse, recycle. Dengan ini, anda 
akan dengan mudah menemukan toko-
toko dimana anda dapat memberikan 
barang anda yang sudah tidak terpakai 
dan juga mendapatkan barang-barang 
yang masih layak pakai secara gratis. 

perusahaan diwajibkan merancang 
manajemen produk dan sampahnya 
sehingga produk yang dihasilkan akan 
kembali ke perusahaan tersebut jika tidak 
dapat didaur ulang.

sebagai gantinya. Saat itu organisasi ini 
menerapkan pajak limbah yang akan 
memberi penghargaan kepada penduduk 
yang dapat mengurangi limbah yang 
tidak dapat didaur ulang.

Capannori sendiri menyediakan kantong 
sampah dengan barcode guna melacak 
produksi sampah setiap rumah tangga. 
Ini hanyalah awal dari upaya pendidikan 
jangka panjang untuk masyarakat 
kotanya.

Romannya yang terkenal, Siti Nurbaya, 
ditulis Marah Roesli terbit pertama 
kali pada 1922. Kisah ini mengundang 
banyak simpati pembaca terhadap 
dua anak muda (Samsul Bahri dan 
Sitti Nurbaya) yang terpisah karena 
kungkungan adat. Tulisannya yang 
mengutuk praktik adat ini dinilai sukses 
oleh pembaca tetapi membuat malu 
kedua orang tuanya. Saking suksesnya, 
roman yang pertama kali terbit pada 
tahun 1922 ini bahkan diterjemahkan 
ke bahasa Rusia pada tahun 1969.

H.B. Jasin dikarenakan ia merupakan 
anggota Lekra. Pada tahun 1965, Siti 
Rukiah harus berpisah dengan suaminya 
karena suaminya diasingkan dan 
rumahnya dijaga oleh tentara karena 
ia pun tak diperbolehkan menulis. 
Sejak saat itu, Siti Rukiah menghidupi 
keluarganya seorang diri dengan 
menjadi penjahit dan juga berjualan kue. 
Saat ini, romannya yang judul Kejatuhan 
dan Hati dapat dinikmati kembali.

3

3

1. Marah Roesli.
Marah Roesli adalah penulis kelahiran 
Sumatra Barat yang juga seorang 
dokter hewan. Dalam sejarah sastra 
Indonesia, Marah Rusli tercatat sebagai 
pengarang roman yang pertama dan 
diberi gelar oleh H.B. Jassin sebagai 
“Bapak Roman Modern Indonesia”. 
Sebelum muncul bentuk roman di 
Indonesia, bentuk prosa yang biasanya 
digunakan adalah hikayat. 

2. Siti Rukiah Kertapati.
Jurnalis, penulis roman, serta penulis 
sastra anak, Siti Rukiah mendapatkan 
penghargaan Seni Sastra pada tahun 
1952 untuk kumpulan cerita pendek 
dan sajak. Selama periode 1946-1952, 
Rukiah banyak menghasilkan tulisan 
dan menerbitkan roman pada 1950 
dengan judul Kejatuhan dan Hati. Tidak 
hanya roman, Siti Rukiah pun menulis 
buku anak berjudul Kerbau, Maju Jalan, 
dan Pelaut. 

Sayangnya, nama Siti Rukiah sengaja 
dihilangkan dari antologi roman oleh 

3. Pramoedya Ananta.
Bermula dari seorang juru ketik di 
Domei (kantor berita Jepang) pada 
usia 17 tahun. Ia kemudian ditangkap 
oleh Belanda pada 22 Juli 1947 
dengan tuduhan menyimpan dokumen 
pemberontakan melawan Belanda yang 
kembali ke Indonesia untuk berkuasa.  
Lalu Pram dijatuhi hukuman penjara dan 
dipenjara di Pulau Edam. Ia dipindahkan 
ke penjara di Bukit Duri hingga tahun 
1949. Selama di penjara, Pram banyak 
menghabiskan waktunya dengan 
menulis buku dan cerpen. Di sanalah, 
ia menyelesaikan novel pertamanya; 
Perburuan (1950). 

Setelah itu ia pun sempat dipenjarakan 
tanpa diadili dan menjadi tahanan politik 
selama 10 tahun di pulau Buru -  di sana, 
ia menyelesaikan Tetralogi Buru, dengan 
judul pertama “Bumi Manusia”. Pada 
2018, dilaksanakanlah sebuah pameran 
untuk mengenangnya, ‘Namaku Pram’ 
sebuah pameran berisi karya - karyanya 
yang berhasil diselamatkan. 
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LIFESTYLE

Ary Hana

Istilah isolasi diri, sosial 
distance, atau physical 
distance belakangan ini 
ngetren sejalan dengan 
maraknya wabah covid 
19. Padahal cara ini sudah 
lama dipraktekkan oleh 
sejumlah orang dengan 
sebutan menyepi, bertapa, 
menjauhkan diri dari 
khalayak, hening, dan 
sebagainya. Manfaat 
isolasi  diri tak hanya 
untuk memutus rantai 
penularan wabah, tapi juga 
mempercepat penyembuhan 
penyakit fisik seperti TBC, 
atau penyakit mental seperti 
depresi dan stress. 

Isolasi Diri Tak Harus 
Tunggu Wabah

Stress tak hanya disebabkan oleh 
meningkatnya beban pekerjaan, 
timbulnya konflik dalam hubungan 
sosial, tapi juga riuhnya aktivitas di dunia 
maya. Ketika seseorang tak bisa lepas 
dari ponsel, sering ngemil informasi 
online seperti membuka berbagai 
portal berita dalam waktu singkat, atau 
update status di media sosial beberapa 
kali dalam sehari, perlahan kesehatan 
mental dan fisiknya akan terpengaruh. 
Terus-terusan membaca berita tentang 
korban covid 19 misalnya, hal-hal 
mengerikan dari virus ini, atau makian 
dan hujatan netizen di media sosial, 
akan membuat Anda semakin panik dan 
cemas. Belum lagi rasa paranoid ketika 
baru bertemu orang asing di tempat 
umum, curiga bahwa mereka bakal 
menginfeksi Anda. Jika hal ini terus 

berlangsung, bukan mustahil jika Anda 
akhirnya akan mengembangkan gejala 
sesak, demam, dan mengira diri sudah 
terinfeksi virus ini. Padahal semua ini 
hanyalah penyakit psikosomatis.

Meningkatnya kecemasan dan rasa 
panik akibat terlalu banyak ngemil 
informasi di internet, akan membuat 
konsentrasi berkurang dan mudah 
pecah. Akibatnya Anda tak dapat 
melihat masalah dengan jernih, 
sulit memecahkan masalah, atau 
mengambil keputusan. Perlahan, tak 
hanya mental Anda yang terganggu, 
namun juga organ dalam sehingga 
muncul penyakit jantung, kanker, atau  
psikosomatis. 

Agar terhindar dari hal di atas, isolasi 
diri harus diikuti dengan langkah 
seperti puasa internet, mengurangi 
akses media sosial, dan hanya 
menonton televisi pada jam-jam 
tertentu. Anda dapat membatasi diri 
dengan puasa ponsel di akhir minggu, 
hanya membaca berita di internet pada 
sore hari untuk mengikuti informasi 
terbaru, atau menonton televisi saat 
menjelang tidur. 

Anda juga dapat melakukan meditasi 
selama beberapa menit saat bangun 
dan menjelang tidur setiap hari guna 
menenangkan otak, menurunkan 
stres, mengurangi kecemasan, dan 
meningkatkan konsentrasi. Dengan 
cara ini kesadaran akan meningkat 
sehingga pikiran tak mudah terpecah 
oleh berbagai berita yang berseliweran 
di lini maya maupun masyarakat. 
Beberapa manfaat isolasi diri, di 
antaranya adalah:

1. Anda lebih memahami diri sendiri, 
karena memiliki banyak waktu 
untuk diri sendiri

2. Anda menjadi lebih fokus dan 
produktif karena punya waktu untuk 
melakukan kegiatan dan hobi yang 
bermanfaat. Ide-ide baru akan 
bermunculan, Anda pun jadi lebih 
kreatif.

3. Tingkat stress akan berkurang, 
kekebalan tubuh meningkat.

4. Hubungan Anda dengan keluarga 
dan teman-teman akan menjadi 
lebih baik,  karena Anda mampu 
melakukan refleksi saat sendiri.

Lifestyle

Tetap Bugar di Saat Puasa

Jangan lewatkan sahur. Jika ingin bertenaga 
sepanjang hari maka Anda harus makan  
sahur. Mengantuk bukan alasan untuk tidak 
sahur. Makan di saat sahur merupakan 
jaminan gizi dan nutrisi bagi tubuh untuk 
beraktivitas sepanjang hari. Di saat sahur 
makanlah makanan yang mengandung protein, vitamin, 
dan serat. Untuk itu selalu santap buah dan sayuran.

Jangan tidur usai sahur. Kebiasaan tidak sehat setelah 
sahur adalah tidur. Tidur membuat sistem pencernaan 
tubuh tidak bekerja semestinya. Untuk itu sahurlah di 
jam-jam menjelang shalat subuh. Usai sahur, Anda dapat 
beraktivitas seperti membersihkan rumah, mencuci, 
mengaji, atau berolahraga ringan seperti berjalan kaki.

Jangan lupa berolahraga. Olahraga terbaik di saat puasa 
adalah di sore hari menjelang berbuka puasa. Olahraga 
dapat berbentuk jalan kaki, jogging ringan, senam seperti 
sit up, push up, sepeda statis, berenang, dan yoga.

Jangan banyak tidur. Terlalu banyak tidur di saat puasa 
justru membuat tubuh lemas. Anda harus tidur sekitar 
6-8 jam setiap hari. Tidurlah usai shalat tarawih dan 
bangun di saat sahur. Di siang hari Anda dapat tidur 
sekitar setengah jam untuk memulihkan kondisi.

Jangan berpanas-panasan. Sebaiknya Anda tidak 
berlama-lama di terik matahari saat puasa agar tubuh 
tidak dehidrasi. Andai harus bekerja di luar ruangan 
kenakan pelindung seperti pakaian dan topi untuk 
mengurangi sengatan matahari.

Puasa tak harus lemas, apalagi 
bermalas-malasan. Anda tetap 
dapat tampil bugar, bertenaga, 
dan bekerja dengan semangat 
kerja walau sedang berpuasa. 
Berikut cara menjaga tubuh agar 
puasa tetap bugar dan segar saat 
berpuasa:

Ary Hana

Jangan lupa gosok gigi dan berkumur. Saat berpuasa, 
bau mulut menjadi hal yang biasa karena mulut berhenti 
beraktivitas selama 14 jam. Untuk itu Anda harus 
menggosok gigi  setelah berbuka dan sahur, serta 
sebelum tidur. Jika perlu, gunakan obat kumur untuk 
menjaga kesehatan gigi dan mulut agar segar sepanjang 
hari.

Jangan kalap saat berbuka. Sebaiknya Anda makan 
secara bertahap saat berbuka. Misalnya minum es 
buah lalu shalat maghrib, baru makan secukupnya. 
Tujuannya untuk memberi waktu pencernaan bekerja dan 
tidak kaget. Makan berlebihan akan membebani kerja 
pencernaan, membuat perut sakit, dan menaikkan berat 
badan. Selain itu hindari makanan yang terlalu manis, 
asin, atau berlemak. Makanan ini akan mengganggu 
pencernaan. Jangan lupa untuk banyak minum. Tubuh 
butuh cairan sekitar 1,5-2 liter, itu berarti selama waktu 
berbuka hingga sahur Anda harus mengkonsumsi 8-10 
gelas air. Kurang cairan tubuh akan membuat Anda 
rentan konstipasi. Sebelum menjalankan ibadah puasa, 
ada baiknya konsultasikan kesehatan Anda dengan 
dokter, jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu.

Lifestyle
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Tidurnya disko yang cukup lama bisa jadi 
diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang 
mendorong musisi untuk menyuarakan 
realita dan rasa pesimistik. Tetapi, dengan 
membaiknya kondisi ekonomi secara perlahan 
dan pasar lokal yang semakin percaya 
dengan kualitas musik lokal Indonesia, disko 
terbangun dari tidur panjangnya.

Bermula dari Diskoria, yang menggali arsip 
musik disko Indonesia dan membawanya ke 
ranah permukaan. Diskoria adalah Merdi 
SImanjuntak dan Fadli Aat, duo DJ dari Jakarta 

Tak Lekang 
Waktu: 
Kembalinya 
Disko di 
Indonesia

Pendar lampu disko memang sempat 
meredup pada pertengahan 90-an. 
Meriah pendarnya digantikan oleh riff 
gitar dan bass seperti Pixies, Nirvana, 
dan Smashing Pumpkins, serta serta 
sayu - sayu musik RnB (rhythm and 
bass) seperti Aaliyah dan 2Pac. 

MUSIK

Musik

yang dengan eksklusif hanya 
memainkan musik disko Indonesia 
dari tahu 80-an. Pilihannya untuk 
hanya menggunakan musik 
Indonesia di tengah maraknya 
penggunaan musik luar dalam 
skena disko juga menjadi daya tarik 
serta tantangan tersendiri.

Selain Diskoria yang gigih 
memainkan musik disko Indonesia, 
musisi lama pun kembali ke 
permukaan dengan merilis lagu atau 
album baru. Salah satunya adalah 
Fariz RM. Sejak 2019, Fariz kembali 
ke lantai dansa dan memainkan hits 
lamanya dari keyboard legendaris. 
Pada Maret lalu, Fariz RM merilis 
ulang dua albumnya, Hotel San 
Vincente serta Fariz dan Mustaka, 
dalam format digital yang dapat 
dinikmati di Spotify.

Berikut lagu - lagu Disko terbaik dari 
Indonesia yang dapat anda nikmati 
dimanapun karena kini lantai dansa 
tak mengenal batasan tempat. 

Fariz RM - Sakura
“Senada cinta bersemi di antara 
kita….”, lagu yang sangat groovy dari 
Fariz RM ini memiliki lantunan indah 
dengan betotan bass mantap dipadu 
dengan perkusi yang mengisi pada 
bridge panjang. Dari segi lirik pun, 
lagu ini dapat dimainkan di segala 
zaman dan segala usia.

Damai - Guruh Soekarno Putra
Diambil dari album Guruh yang 
berjudul “Untukmu Indonesia”, 
Guruh Soekarno memang masternya 
untuk meramu musik asik dan 
indahnya lirik. Bersama dengan 
paduan Swara Mahardika, lagu 
ini nikmat untuk sambil berdansa 
bersama teman - teman maupun 
keluarga besar. “ Surya di ufuk 
gilang gemilang laksana kencana….”

Serasa - Chrisye
Pada tahun 1977, di tahun yang 
sama saat film Badai Pasti Berlalu 
dirilis, komposisi musik dari film ini 
pun diramu. Dengan arahan Eros 
Djarot, musik yang dimainkan oleh 
Jockie Soerjoprajogo, lagu - lagu 
apik ini dinyanyikan oleh Chrisye 
dengan vokal pendukung oleh 
Berlian Hutauruk. Serasa, salah 
satu single dari album ini masuk 
ke 150 lagu terbaik Indonesia oleh 
majalah Rolling Stone Indonesia.

Disko Cangkeling - Iwan Fals
Siapa bilang Iwan Fals hanya 
memainkan musik pop dan folk? 
Pada tahun 70an, Iwan Fals 
melakukan plesetan dari lagu “Play 
That Funky Music” dari Wild Cherry 
yang liriknya merupakan lagu 
daerah bahasa Sunda. 

Gelora Asmara - Groove Bandit
Di ujung 90-an, sebuah band yang 
tidak terlalu terkenal meramu 
musik disko dan house menjadi satu 
alunan yang centil juga miris. Lagu 
ini merepresentasikan kepesimisan 
di masa 90an dalam balutan disko 
dan house music. 

Serenata Jiwa Lara
Diskoria feat. Dian Sastro
Di penghujung Maret lalu, Diskoria 
akhirnya kembali membawakan 
musiknya sendiri. Setelah tahun lalu 
mereka merilis single pertamanya 
berjudul Balada Insan Muda. Tahun 
ini, Diskoria merilis Serenata Jiwa 
Lara. Tidak sendirian, mereka pun 
menggandeng Dian Sastro sebagai 
vokalis. Serenata ini pun dapat anda 
nikmati secara digital.

Musik
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Prinka

(1) Cover Diskoria feat Dian Sastro. (2) Cover kaset 
Faris RM. (3) Cover kaset Guruh Soekarno Putra 

“Untukmu Indonesia”. (4) Cover kaset Chrisye 
album “Badai Pasti Berlalu”.
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Di puncak rezim yang penuh kekerasan, 
kisah ini bermula dari satu peristiwa: 
dua orang polisi melakukan tindak 
kekerasan terhadap seorang perempuan 
gila bernama Rona Merah, dan dua orang 
bocah, Ajo Kawir dan Si Tokek, yang 
melihat peristiwa tersebut dari sebuah 
lubang. Sialnya, Ajo Kawir ketahuan 
dalam aksinya tersebut dan sejak saat 
itu dunianya berubah.

Ajo Kawir tumbuh sebagai remaja lelaki 
yang tidak percaya diri. Ia menghindari 
perempuan karena ia tidak memiliki 
kemampuan layaknya laki - laki biasa. 
Trauma pada dirinya membekas hingga 
ia dewasa. Sampai akhirnya Ajo Kawir 
bertemu dengan lawannya, Iteung. 
Seorang gadis yang mampu menimbulkan 
perasaan cinta diantara keduanya. 
Tetapi Ajo Kawir takut dengan segala 
kemungkinan yang ada.

Film ini akan dirilis pada akhir tahun ini 
dengan judul yang sama dan diproduksi 
oleh Palari Films, rumah produksi yang 
pada 2018 lalu memproduksi Aruna dan 
Lidahnya.

SEPERTI DENDAM,
RINDU HARUS DIBAYAR TUNTAS

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Eka Kurniawan
: Gramedia Pustaka Utama
: 2014
: 250 halaman

Pernahkah Anda merasa tidak percaya diri 
dengan bentuk tubuh sendiri? Beberapa 
orang sebal dengan hidung mereka yang 
tidak mancung, bentuk muka yang terlalu 
kotak, sampai gigi yang kuning. Beberapa di 
antara mereka mengeluarkan dana begitu 
besar untuk mengubahnya agar terlihat 
rupawan. Meira Anastasia mengalami hal 
serupa. Sebagai istri figur publik Ernest 
Prakasa, ia kerap dicemooh—terutama 
melalui media sosial Instagram-nya. Ia 
kemudian bercerita tentang pengalaman 
hidupnya berubah dari keterpurukan dan 
menerima dirinya sendiri dalam buku 
“Imperfect”.

Dalam “Imperfect”, Meira membagikan 
pengalaman dirinya yang bangkit dari 
keterpurukan. Setelah mencintai diri 
sendiri, kita pun akan lebih mudah 
menerima ketidaksempurnaan yang ada 
dalam diri. Dengan begitu, kita tidak mudah 
terpengaruh dengan omongan negatif atau 
gunjingan orang lain terutama mereka 
yang tidak begitu kita kenal di media sosial.

Film “Imperfect” dibintangi oleh Jessica 
Mila dan Reza Rahadian dan sudah dirilis 
pada tahun 2019 lalu.

IMPERFECT: A JOURNEY TO 
SELF-ACCEPTANCE

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Meira Anastasia
: Gramedia Pustaka Utama
: 2018
: 178 halaman

Setelah tren film superhero yang 
mulai meredup, tampaknya film 
adaptasi dari buku menunjukkan 
kembali geliatnya. Dimulai dari 
rilisnya Little Women pada akhir 
tahun lalu yang merupakan 
adaptasi dari novel karangan 
Louisa May dengan judul yang 
sama. Tren ini pun tidak hanya 
terjadi di kalangan film rilisan 
Eropa dan Amerika, tetapi 
juga dari film lokal Indonesia.
Sebelum anda menonton 
filmnya, tentu akan lebih seru 
jika anda membaca bukunya 
terlebih dahulu. Berikut buku 
- buku yang akan diangkat 
menjadi film!

Jane Austen adalah penulis dari Inggris 
yang terkenal dengan bukunya Pride and 
Prejudice. Buku ini pun telah difilmkan 
pada tahun 2005 dan dibintangi Keira 
Knightley. Melanjutkan film yang sukses 
pada 2005 ini, sutradara Autumn de Wilde 
memutuskan untuk mengangkat Emma. 
Dari seluruh karangan Austen, Emma 
adalah buku dengan karakter paling 
berani. Ia muda, pemberontak, dan 
memiliki mimpinya sendiri.

Buku ini bercerita tentang Emma 
Woodhouse, seorang gadis manis dari 
kalangan atas, yang percaya dirinya 
cocok sebagai matchmaker alias mak 
comblang dan berpendapat dirinya 
sendiri tak ingin menikah karena ingin 
selalu menemani sang Ayah. Tapi kisah 
usahanya mencomblangi temannya 
mengalami berbagai sandungan 
dan ditentang oleh sahabat keluarga 
sekaligus tetangga sekaligus saudara 
lelaki dari kakak iparnya, Mr. George 
Knightly. Mereka berdua sudah berteman 
sejak kecil dan selalu berantem serta 
saling mengejek tapi juga saling 

menyayangi, hingga akhirnya timbullah 
cinta di antara mereka berdua. 

Emma sendiri sudah rilis pada 13 Februari 
lalu, sementara versi bioskopnya baru 
mulai dirilis pada April 2020 ini.

EMMA

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Jane Austen
: Qanita
: 2014
: 718 halaman

Bermula dari 
Buku,

Hingga ke 
Layar Perak.

Prinka

Di sekolah Connell dan Marianne pura-
pura tidak saling kenal. Dia populer dan 
menyesuaikan diri, bintang tim sepak 
bola sekolah sementara dia kesepian, 
bangga, dan sangat pribadi. Tetapi ketika 
Connell datang untuk menjemput ibunya 
dari pekerjaan rumah tangganya  di 
rumah Marianne, hubungan yang aneh 
dan tak terhapuskan tumbuh di antara 
dua remaja — yang mereka bertekad 
untuk sembunyikan.

Setahun kemudian, mereka berdua 
belajar di Trinity College di Dublin. 
Marianne telah menemukan kakinya di 
dunia sosial baru sementara Connell 
menggantung di sela-sela, pemalu dan 
tidak pasti. Sepanjang tahun-tahun 
mereka di perguruan tinggi, Marianne 
dan Connell saling bertemu, hubungan 
mereka tumbuh dan kandas. 

Sederhana tetapi pergulatan hubungan 
mereka tentunya membuat gemas 
bagi para penonton. Normal People 
karangan Sally Rooney ini segera hadir 
sebagai film serial yang segera hadir di 
bulan April ini.

NORMAL PEOPLE

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Sally Rooney
: Hogart Press
: 2019 
: 273 halaman

Buku ini pun 
telah difilmkan 
pada tahun 2005 
dan dibintangi 
Keira Knightley. 
Melanjutkan 
film yang sukses 
pada 2005 
ini, sutradara 
Autumn de Wilde 
memutuskan 
untuk 
mengangkat 
Emma. 

RESENSI BUKU
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Pekerjaan sudah selesai? Rapat sudah 
dijadwalkan untuk besok? Memasak 

pun sudah? Yuk, mari menikmati sisa 
hari dengan menonton serial. Menonton 

serial memudahkan anda karena 
anda tak perlu untuk mencari lagi 

film apa yang ingin anda tonton untuk 
berikutnya. Berikut serial pilihan yang 
seru untuk diikuti selama anda berada 

di rumah!

Prinka

Bingewatching: 
Daftar Film Serial 
untuk Streaming 

di Rumah
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Produksi
Pemain

Genre
Platform

: The Duffer Brothers
: Winona Ryder, David Harbour, 
  Finn Wolfhard
: Misteri, Thriller
: Netflix

STRANGER THINGS

Puncak keemasan film horror terjadi di era 80-an, baik di 
Indonesia maupun Hollywood, film - film horror dengan setting 
kejadian sehari-hari menjadi primadona di televisi. Jika anda 
ingin bernostalgia menikmati film horror dengan suasana 
80-an, misteri layaknya Lima Sekawan, dan percakapan yang 
ringan, Stranger Things dapat menjadi pilihan anda. 

Stranger Things ditayangkan Netflix pertama kali tahun 2016. 
Film ini berlatar di Kota Hawkins, Indiana pada 1983. Kota kecil 
itu mendadak heboh ketika seorang bocah bernama Will Byers 
hilang. Ibu Will, Joyce yang dibintangi oleh Winona Ryders, 
menjadi panik dan berusaha mencari bantuan kepada polisi 
setempat. Pihak kepolisian melalui pimpinan mereka Jim 
Hopper yang diperankan oleh David Harbour lantas menemukan 
berbagai misteri aneh yang melingkupi kota kecil itu. Sementara 
tiga teman Will, Dustin, Mike dan Lucas menemukan sosok 
asing bernama Eleven. 

Saat ini, Stranger Things akan merilis seri ke-empatnya. Sementara 
itu, anda dapat menikmatinya dari awal hingga seri ke-tiga untuk 
mengikuti apa yang terjadi pada Will dan teman-temannya. 

Pelindo III @pelindo3 @pelindo3 Pelindo III

www.pelindo.co.id

Earth Day
Climate Action

The enormous challenges — but also the vast opportunities — of acting on climate change have 
distinguished the issue as the most pressing topic for the 50th anniversary. Climate change represents 

the biggest challenge to the future of humanity and the life-support systems that make our world 
habitable.

Earth Day 2020 will be far more than a day. It must be a historic moment when citizens of the world rise 
up in a united call for the creativity, innovation, ambition, and bravery that we need to meet our climate 

crisis and seize the enormous opportunities of a zero-carbon future.

22   April 2020th



Inspirasi Kartini 
menumbuhkan
semangat perempuan
tangguh Indonesia

Selamat Hari Kartini
21 April 2020.


