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Benoa Marina Bali merupakan tempat strategis di tengah pulau Bali untuk kegiatan sandar kapal 

(berthing) dengan kedalaman -4 MLWS yang kedepannya akan didukung dengan fasilitas perkantoran, 

yacht club, restorant dan terminal yang dikelola langsung oleh PT Pelindo Properti Indonesia yang 

merupakan cucu perusahaan Pelindo III.
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INFO LEBIH LANJUT:

Jl. Raya Pelabuhan Dermaga Benoa Marina Selatan

Denpasar, Bali Indonesia 80222

benoa.marina@pelindoproperti.co.id

+62 361 4482 120

Benoa
Marina Bali

Benoa Marina Bali juga dilengkapi dengan Daily Cruise 

Terminal. Daily Cruise Terminal merupakan terminal 

khusus untuk penumpang kapal cruise kecil yang melayani 

rute Pelabuhan Benoa ke sekitar, seperti Benoa - Nusa 
2Lembongan dan lain lain. Bangunan 2 lantai seluas 750 m  

ini terdiri dari ruang tunggu yang dapat menampung 200 

orang, serta beberapa area untuk toko souvenir dan 

tenant makanan dan minuman.

Alternatif Slot
Berthing Yacht

CAPACITY

5 Slot : 50m x 12m
3 Slot : 18m x 7m
2 Slot : 15m x 7m

35 Slot  : 18m x 7m
CAPACITY

BENOA BALI  MARINA
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CERITA SAMPUL

Semangat para runner tampak di acara Pelindo 

III Port Run.  Ajang lari ini sebagai puncak 

acara peringatan ulang tahun ke 27 Pelindo III. 

Bertema Sinergi Bersama Membangun Negeri, 

Pelindo III Port Run tahun ini diikuti 5000 

peserta yang terdiri dari stakeholder, perwakilan 

mitra bisnis serta masyarakat umum.  

ALAMAT REDAKSI

Jl. Perak Timur 610 Surabaya 60165 Indonesia

Telp: +62 (31) 3298631-3298637

Fax: +62 (31) 3295204;3295207
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PEMBERITAHUAN

Majalah Dermaga adalah milik Pelindo III yang diterbitkan bekerja sama dengan 

Butawarna Design sebagai penerbit. Seluruh hak cipta konten umum yang tidak 

berkaitan dengan konten korporasi Pelindo III menjadi tanggung jawab oleh 

Butawarna Design. 

Tidak diperbolehkan untuk mereproduksi isi atau sebagian isi dari majalah ini 

kecuali atas izin tertulis dari Pelindo III dan penerbit.

CATATAN EDITOR

Artikel utama pada edisi 
kali ini membahas tentang 
rangkaian kegiatan HUT ke-27 
Pelindo III. Berbagai kegiatan 
diselenggarakan mulai dari 
kepedulian lingkungan hingga 
kesehatan dengan melibatkan 
stakeholder, mitra bisnis dan 
masyarakat umum.

Milenial Pelindo III mengadakan 
aksi sosial dan peduli lingkungan 
bertajuk upscylce workshop 
di Kampung Kefir Surabaya. 
Para warga diberikan pelatihan 
pengolahan sampah rumah 
tangga untuk dijadikan produk 
bernilai jual mulai dari mengolah 
minyak goreng bekas menjadi 
lilin hias atau mengelola bekas 
kemasan minuman menjadi 
tas jinjing. Sehingga nantinya 
mereka dapat berkreasi sendiri 
dan dapat memberikan tambahan 
pendapatan bagi keluarganya.

Selain itu, dalam rangkaian 
kegiatan HUT Pelindo III 

juga diselenggarakan rapat kerja 
yang melibatkan kementerian 
dan pemerintah daerah. Upaya 
ini dilakukan semata-mata 
untuk menyamakan persepsi dan 
menemukan akar permasalahan 
antara pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan  dan BUMN sebagai agen 
pembangunan sehingga bisa bekerja 
dengan optimal.

Pelindo III dipenghujung tahun 
2019 memberikan apresiasi kepada 
pengguna jasanya yang setia 
menggunakan jasa dan layanan 
sehingga dapat memberikan 
kontribusi besar kepada Pelindo 
III. Berbagai perusahaan turut 
serta dalam malam peganugerahan 
tersebut mulai dari pelayaran, pemilik 
kargo dan EMKL. 

Sebagai puncak peringatan HUT 
ke-27 Pelindo III diselenggarakan 
kegiatan Port Run yang diikuti oleh 
5.000 peserta pada kategori 10K, 5K 
dan 2,7K. Yang tidak ketinggalan, 
penampilan The Godfather of  Broken 

Heart, Didi Kempot semakin 
menambah semarak kegiatan.

Dermaga pada edisi kali ini juga 
mengajak pembaca berjalan-
jalan ke kota seribu sungai 
Banjarmasin. Sungai menjadi 
urat nadi perekonomian, 
sehingga banyak dari mereka 
tak lepas dari aktifitas di sungai. 
Tak ketinggalan, Kota Martapura 
yang dijuluki Kota Intan 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 kamu tidak 
ketinggalan tiap edisinya.

Pelindo III @pelindo3 Pelindo III@pelindo3
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KESIAPAN LAYANAN BONGKAR 
CURAH CAIR
Jelang Natal dan Tahun Baru Pelindo III dukung antisipasi stok BBM 
dengan melakukan kegiatan bongkar BBM Kapal SC Explorer L 111 
milik Pertamina di Pelabuhan Tanjung Wangi.
(Foto Oleh Abdul Haris Yulianto)
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5000 PELARI MERIAHKAN 
PELINDO III PORT RUN 2019
5000 RUNNERS ENLIVEN
PELINDO III PORT RUN 2019

Port Run pada tahun sebelumnya. Puncak kemeriahan 
acara di tutup dengan penampilan penyanyi Didi Kempot, 
para peserta yang hadir pun larut dalam kemeriahan 
kegiatan ini.

Selain menyelenggarakan kegiatan Pelindo Port 
Run 2019, rangkaian peringatan ulang tahun ke-27 Pelindo III 
juga melakukan kegiatan sosial berupa bantuan langsung 
ke sejumlah warga di sekitar wilayah kerja Pelindo III. 
Diantaranya bantuan sembako murah sebanyak 13000 
paket serta khitan massal gratis kepada 80 anak serta 
pelatihan pengelolahan sampah di kampung kefir. 
Terbaru Pelindo III menanggung biaya perawatan 8 pasien 
operasi di RS PHC dengan total nilai biaya mencapai 600 
juta rupiah. 

Mahesa

LAPORAN 
UTAMA

Pelindo III Port Run 2019 sendiri dilaksanakan 
hari minggu (8/12), peserta lari mulai di berangkatkan 
pukul 06.00 wib oleh Direktur Utama Pelindo III di kantor 
pusat Pelindo III. Peserta sendiri dibagi menjadi tiga 
kelompok lari dengan jarak 2,7 kilometer, 5 kilometer dan 
10 kilometer. Seperti pada gelaran sebelumnya,peserta 
yang mendaftarkan diri dalam kegiatan ini tidak di 
pungut biaya alias gratis, sehingga tak heran mendapat 
antusias cukup tinggi dari peserta, bahkan data dari 
panitia peserta yang hadir tidak hanya dari Surabaya 
bahkan Palembang, Bali dan Jakarta.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung 
mengatakan, dengan diadakannya kegiatan Pelindo III 
Port Run 2019 ini diharapkan sinergi antara Pelindo III 
dengan mitra bisnis dan stakeholder semakin kompak. 
Selain itu acara ini juga diharapkan semakin mendekatkan 
Pelindo III dengan masyarakat.

“Sejak pertama digelar, kegiatan ini langsung 
mendapat daya tarik cukup tinggi dari masyarakat, 
terbukti digelaran ketiga ini sejak pertama kali dibuka 
pendaftran kemarin pada tanggal 25 November saja dalam 
waktu kurang lebih satu jam pendaftar sudah penuh, 
pun demikian dihari ke dua dan ketiga pendaftaran. 
Harapan kami nantinya kita bisa terus bersinergi dengan 
mitra bisnis dan stakeholder sehingga target Pelindo 
III kedepan bisa tercapai serta mendekatkan Pelindo III 
dengan masyarakat”.

Usai kegiatan, panita juga langsung mengundi 
sejumlah hadiah langsung yang akan di bagikan langsung 
kepada para peserta, para peserta Pelindo III Port Run 
2019 yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik 
dibagi beberapa kategori diantaranya pelari umum pria 
dan wanita, best costume group maupun individu, lomba 
foto instagram hingga doorprize sejumlah peralatan 
elektronik serta 4 buah motor dengan total hadiah 270 
juta rupiah, jumlah ini pun naik dibandingkan gelaran 

Pelindo III held a running event again titled Pelindo III 
Port Run 2019 as the highlight of Pelindo III 27th anniversary. 
With the theme of Synergy Together in Building the Nation, this 
Pelindo III Port Run 2019 was attended by 5000 participants 
consisting of stakeholders, representatives of business partners 
and the general public.  

Pelindo III Port Run 2019 itself was held on Sunday 
(8/12), and participants started to be departed at 06.00 a.m. 
by President Director of Pelindo III at the Pelindo III head 
office. The participants themselves were divided into three 
running groups with a distance of 2.7 kilometers, 5 kilometers 
and 10 kilometers. As in the previous event, participants 
who had registered themselves in this activity could join free 
of charge, so it was not surprising that there was quite high 
enthusiasm from the participants. Based on the data from the 
committee, participants not only come from Surabaya, but also 
Palembang, Bali and Jakarta.

Pelindo III President Director Doso Agung said, with 
the holding of the Pelindo III Port Run 2019 activity, it was 
hoped that synergy between Pelindo III, business partners 
and stakeholders would become more cohesive. In addition, 
this event was also expected to bring Pelindo III closer to the 
community.

“Since it was first held, this activity immediately gained 
a high enough appeal from the community, as evidenced in this 
third event since it was first opened registration on November 
25th, only within an hour or less, the registration was full, 
even so on the second and third day of registration . We hope 
that in the future we can continue to synergize with business 
partners and stakeholders so that Pelindo III future targets can 
be achieved and bring Pelindo III closer to the community “.

After the activity, the committee would also draw 
a number of prizes that would be distributed directly to the 
participants. Pelindo III Port Run 2019 participants who were 
lucky would get attractive prizes divided into several categories 
including male and female general runners, best costume 
groups and individuals, Instagram photo competitions to 
the door prize of a number of electronic equipment as well as 
4 motorcycles with a total prize of 270 million rupiah. This 
number had also increased compared to the Port Run event in 
the previous year. The climax of the event was concluded with 
the singing performance by Didi Kempot. The participants who 
attended joined in the festive activity.

In addition to organizing Pelindo Port Run 2019 
activities, the 27th anniversary of Pelindo III also carried out 
social activities in the form of direct assistance to a number of 
residents in the vicinity of Pelindo III working area. Among 
them were cheap food supplies as many as 13,000 packages, 
free mass circumcision for 80 children and training in waste 
management in the Kefir village. Last but not least, Pelindo 
III covered the treatment cost of 8 surgery patients at PHC 
Hospital with a total of up to 600 million rupiah. 

Pelindo III kembali menggelar ajang lari berjudul Pelindo 
III Port Run 2019 sebagai puncak acara peringatan ulang 
tahun ke 27 Pelindo III. Dengan tema Sinergi Bersama 
Membangun Negeri, Pelindo III Port Run 2019 kali ini 
di ikuti 5000 peserta yang terdiri dari Stakeholder, 
perwakilan mitra bisnis serta masyarakat umum.  

The  Godfather of  Brokenheart Didi Kempot Ramaikan Puncak Acara HUT Pelindo III 

Ribuan Peserta Port Run Meriahkan HUT Pelindo III
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Kharis Fauzi

LAPORAN 
UTAMA

Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung mengatakan 
penganugerahan pelanggan ini sebagai bentuk apresiasi 
kepada pengguna jasa yang senantiasa setia menggunakan 
jasa dan layanan serta memberikan kontribusi besar kepada 
Pelindo III. “Ajang penganugerahan pelanggan ini juga 
sebagai upaya untuk mendorong perusahaan mereka agar 
dapat semakin meningkatkan produksinya,” jelas Doso.

Penghargaan diberikan kepada 49 perusahaan yang 
terdiri dari perusahaan pelayaran dan pemilik barang mulai 
meliputi curah kering, curah cair, general cargo, RoRo/
penumpang, cruise, peti kemas domestik dan peti kemas 
internasional.  Penghargaan tersebut dibagi dalam 9 kategori 
yaitu pioneer in digital vessel services, pioneer in digital 
terminal services, reliable and trustworthy customer, ace 
of customer initiative in terminal services, ace of customer 
initiative in vessel service, bright star newcomer, ace of  

customer initiative in business improvement, excellent 
strategic partnership, dan key contributor customer.

Sementara itu Direktur Operasi dan Komersial, 
Putut Sri Muljanto menjelaskan beberapa inovasi dan 
program strategis yang dilakukan Pelindo III semata-mata 
untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan layanan 
guna mendukung bisnis mereka mulai dari pemberlakuan 
tarif transhipment petikemas domestik antar terminal 
untuk mengurangi biaya logistik sebesar 65% dari tarif  
normal. 

Di sisi lain, Pelindo III juga terus melakukan 
percepatan pelayanan diantaranya dengan membangun 
Pelabuhan Gili Mas dengan dermaga sepanjang 440 meter 
dan mampu menampung kapal Cruise guna mendukung 
program pemerintah mencapai target 20 juta wisatawan. 
Pelayanan keluhan pelanggan yang online 24 jam 7 hari non 
stop, fasilitas  shore connection yang mampu menekan biaya 
operasional bongkar muat sebesar 40% dan mempercepat 
kegiatan bongkar muat yang semula 4-5 hari menjadi 3-4 
hari, serta digitalisasi layanan seperti Integrated Billing 
Sytem (IBS)  untuk mempermudah pengguna jasa dalam 
melakukan transaksi pelayanan yang lebih efisien dalam 
hal waktu dan biaya serta dapat melakukan monitoring 
secara real time.

“Upaya peningkatan produktifitas dan efisiensi 
dalam menekan biaya logistik tidak bisa dilakukan secara 
sendiri-sendiri namun perlu dilakukan bersama-sama dan 
bersinergi antara BUMN dan swasta. Pelindo III sebagai 
penyedia jasa kepelabuhanan harus bersinergi dengan 
pengguna jasa seperti pelayaran dan pemilik barang agar 
daya saing sistem logistik nasional dapat tercapai,” imbuh 
Putut.

Throughput Pelindo III
Berdasarkan data trafik hingga Oktober 2019, arus kapal 
mencapai 63.990 unit, mengalami kenaikan sebesar 16 
persen dibandingkan tahun lalu periode yang sama tercatat 
sebanyak 55.120 unit. Kenaikan arus kapal tersebut diikuti 
meningkatnya arus barang, petikemas dan penumpang. 

Untuk arus barang mencapai 2.731.543 M3 hingga 
Oktober 2019 atau naik sebesar 3 persen dibandingkan 
tahun lalu pada periode yang sama tercatat 2.651.290. Arus 
petikemas hingga Oktober 2019 tercatat 4.450.803 TEUs 
atau naik sebesar 2 persen dibandingkan tahun lalu pada 
periode yang sama sebanyak 4.370.625 TEUs. 

Sementara itu arus penumpang mencapai 2.983.159 
orang atau naik sebesar 16 persen dibandingkan tahun lalu 
pada periode yang sama tercatat sebanyak 2.579.059 orang. 
Sedangkan arus hewan mengalami penurunan, tercatat 
hingga Oktober 2019 mencapai 105.334 ekor atau menurun 
sebesar 6 persen jika dibandingkan tahun lalu periode yang 
sama yang tercatat sebanyak 111.564 ekor.

LAMPAUI TARGET 2019, 
PELINDO III APRESIASI MITRA BISNIS

Sebagai wujud apresiasi kepada mitra bisnis yang telah 
berkontribusi kepada perusahaan, Pelindo III menggelar 
penganugerahan pelanggan di penghujung tahun 2019. 
Acara bertajuk “Malam Penganugerahan Pelanggan Pelindo 
III Sinergi Bersama Membangun Negeri” diselenggarakan 
di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (4/12) mengundang 139 
perusahaan dari pelayaran, cargo owner, maupun EMKL.

Dirut Pelindo III Doso Agung Memberikan Sambutan pada Malam Penganugerahan Pelanggan

As a token of appreciation to business partners who had 
contributed to the company, Pelindo III held a customer award 
at the end of 2019. The event titled “Evening of Awarding 
Pelindo III Customers Synergy Together to Build the Country” 
was held at the Shangri-La Hotel on Wednesday in Surabaya 
(4/12), inviting 139 companies from shipping, cargo owners and 
Ship Cargo Expeditions (EMKL).

Pelindo III President Director Doso Agung said that 
this customer awarding was a form of appreciation for service 
users who were always loyal to use services and made a major 
contribution to Pelindo III. “This customer awarding event is 
also an effort to encourage their companies to be able to further 
increase their production,” explained Doso.

Awards were given to 49 companies consisting of 
shipping companies and goods owners starting to include dry 
bulk, liquid bulk, general cargo, Roll on-Roll off/passenger 
ship, cruise, domestic containers and international containers. 
The award was divided into 9 categories, namely pioneer in 
digital vessel services, pioneers in digital terminal services, 
reliable and trustworthy customers, ace of customer initiatives 
in terminal services, ace of customer initiatives in vessel 
services, bright star newcomers, ace of customer initiatives in 
business improvement, excellent strategic partnership, and key 

customer contributors.
Meanwhile, Director of Operations and Commercial 

Putut Sri Muljanto explained that several innovations and 
strategic programs carried out by Pelindo III were solely 
to facilitate and provide ease of service to support their 
business, starting from the imposition of domestic container 
transhipment tariffs between terminals to reduce logistics 
costs by 65% of normal rate. 

On the other hand, Pelindo III also continues to 
accelerate services including development of 440 meter long 
Gili Mas Port’s pier that would able to accommodate cruise 
ships to support the government’s program to reach the target 
of 20 million tourists. Also online customer complaint services 
are available 24 / 7 non-stop, shore connection facilities that 
can reduce loading and unloading operational costs by 40%, 
accelerate loading and unloading activities that were originally 
4-5 days to 3-4 days, and digitizing services such as Integrated 
Billing Sytem (IBS) to facilitate service users in making more 
efficient service transactions in terms of time and cost, and can 
conduct monitoring in real time.

“Efforts to increase productivity and efficiency in 
reducing logistics costs cannot be done individually but need to 
be done together and synergized between SOEs and the private 
sector. Pelindo III as a port service provider must synergize 
with service users such as shipping and goods owners so that 
the competitiveness of the national logistics system can be 
achieved,” Putut added. 

Pelindo III Throughput
Based on traffic data until October 2019, the flow of ships 
reached 63,990 units, an increase of 16 percent compared 
to last year in the same period that were 55,120 units. The 
increase in ship flow was followed by an increase in the flow of 
goods, containers and passengers.

For the flow of goods reached 2,731,543 M3 until 
October 2019 or increased by 3 percent compared to last 
year in the same period that recorded 2,651,290. The flow 
of containers up to October 2019 was 4,450,803 TEUs, an 
increase of 2% compared to last year in the same period of 
4,370,625 TEUs. 

Meanwhile the flow of passengers reached 2,983,159 
people or an increase of 16 percent compared to last year in 
the same period that were 2,579,059 people. While the flow 
of animals has decreased, recorded until October 2019 reached 
105,334 tails or decreased by 6 percent compared to last year 
the same period which was recorded as many as 111,564 tails. 

EXCEED THE 2019 TARGET
PELINDO III APPRECIATES BUSINESS PARTNER
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AKSI MILENIAL DALAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

menerima pasien pra-sejahtera. “8 orang pasien yang 
membutuhkan, mendapatkan bantuan biaya operasi besar 
dari Pelindo III. Agar pasien dan keluarga tidak terbebani, 
sehingga dapat fokus pada penyembuhan dan bisa segera 
berkumpul kembali dengan keluarga,” kata Toto Heli Yanto 
di sela berbagi aneka bingkisan dengan pasien.

Kemudian di Yayasan Abdi Asih Surabaya, para 
milenial Pelindo III Group juga berbagi bingkisan dan 
menghibur anak-anak penyintas AIDS yang dirawat di sana. 
Mereka bermain dan bernyanyi bersama. Selain itu juga 
ada badut yang mempertunjukan atraksi sulap dan aneka 
tingkah lucu yang memancing gelak tawa anak-anak. Pegiat 
di yayasan tersebut, Liliek Sulistyowati, mengungkapkan 
rasa senangnya karena ada anak-anak muda dari komunitas 
usaha (BUMN) yang ingat untuk berbagi kasih dan bahagia 
dengan anak-anak yang membutuhkan dukungan.

Pada kesempatan terpisah, Maritime Millennials 
Movement (ME) Pelindo III Group juga mengadakan aksi 
sosial dan peduli lingkungan. Aksi yang bertajuk Upcycle 
Workshop tersebut digelar di salah satu kampung binaan 
Pelindo III, Kampung Kefir, kawasan Gundi, Surabaya. 
“Salah satu tujuan kegiatan ini adalah pemberdayaan 
berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan yang berkelanjutan 
dengan adanya pelatihan pengolahan sampah rumah 
tangga. Kemudian warga juga diberikan pelatihan dan alat 
untuk mengolah sampah menjadi produk yang bernilai 
jual. Sehingga nantinya warga dapat berkreasi sendiri dan 
diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi 
keluarga,” kata koordinator ME, Emil Puji Arifan.

Ia memaparkan, pada kegiatan tersebut warga 
kampung diajak mengolah minyak goreng bekas menjadi 
lilin hias. Termasuk dengan dicampuri pewarna alami 
untuk memberi corak artistik dan juga bahan alami yang 
memberikan aroma segar, seperti daun pandan dan jeruk 
lemon. Selain itu warga juga diajak membuat tas jinjing 
dari bekas kemasan minuman. “Sebagai ‘hadiah’ dalam 
rangka HUT Pelindo III, kami memberikan 4 mesin jahit 
dan memberikan pelatihan kepada warga agar semakin 
bersemangat menjalankan berbagai inisiatif pelestarian 
lingkungan. Sehingga Kampung Kefir binaan Pelindo III 
ini bisa menjadi salah satu kampung percontohan di Kota 
Surabaya agar semakin lestari dan hijau,” ujarnya.

Khotimah, warga Kampung Kefir, mengaku 
senang dengan adanya kegiatan tersebut. Semoga adanya 
bantuan mesin jahit bisa mendorong warga untuk aktif  
berkarya dari berbagai bahan bekas. “Seperti halnya ketika 
sebelumnya ada bantuan lemari es dari Pelindo III, warga 
semakin terbantu untuk memproduksi susu sapi murni 
yang difermentasi, yang kini menjadi produk rumahan 
khas dari Kampung Kefir,” ceritanya.

Karyawan milenial BUMN Pelindo III yang tergabung 
dalam Maritime Millennials Movement (ME) 
memperingati Hari Ulang Tahun Pelindo III yang ke-27 
dengan aksi sosial dan lingkungan. Hari Ulang Tahun 
Pelindo III yang bertepatan dengan peringatan Hari 
AIDS Sedunia pada 1 Desember lalu diperingati dengan 
kegiatan Pelindo III Share The Happiness atau berbagi 
kebahagiaan dengan pasien di RS PHC Surabaya dan adik-
adik penyintas AIDS di Yayasan Abdi Asih Surabaya. Tak 
hanya pegawai milenial, Direktur SDM Pelindo III Toto Heli 
Yanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut 
Sri Muljanto beserta top management di anak dan cucu 
perusahaan turut hadir.

The Pelindo III millennial employees, who were members of 
the Maritime Millennials Movement (ME), commemorated 
Pelindo III 27th Anniversary with social and environmental 
action. Pelindo III anniversary which coincided with the 
commemoration of World AIDS Day on 1 December was 
commemorated with Pelindo III Share The Happiness activities 
or sharing happiness with patients at Surabaya PHC Hospital 
and AIDS survivors at the Surabaya Abdi Asih Foundation. Not 
only millennial employees, Pelindo III HR Director Toto Heli 
Yanto, Pelindo III Operations and Commercial Director Putut 
Sri Muljanto along with top management in the company’s 
subsidiary were also present.

MILLENNIAL ACTION IN COMMUNITY EMPOWERMENT

who were not prosperous enough to pay. “8 patients who need 
it, get help with large operating costs from Pelindo III. So that 
the patient and family are not burdened, that they can focus on 
healing and can immediately reunite with the family,” said Toto 
Heli Yanto in between of sharing various gifts with patients.

Then at the Abdi Asih Foundation in Surabaya, 
Pelindo III Group millennials also shared gifts and entertained 
AIDS survivors who were treated there. They played and sang 
together. In addition there were also clowns who performed 
magic attractions and various funny behaviors that provoke 
the laughter of children. Activist at the foundation, Liliek 
Sulistyowati, expressed her pleasure because there were young 
people from the business community (SOE) who remembered to 
share love and happiness with children that needed support.

On a separate occasion, the Maritime Millennials 
Movement (ME) of the Pelindo III Group also held social and 
environmental actions. The action, titled Upcycle Workshop, 
was held in one of Pelindo III fostered villages, Kefir Village, 
Gundi area, Surabaya. “One of the objectives of this activity is 
sustainable empowerment, both in terms of the environment 
that is sustainable with the training in household waste 
management. Then residents are also given training and tools to 
process waste into valuable products. So that later on residents 
can create their own and are expected to provide additional 
income for families,” said ME coordinator, Emil Puji Arifan.

He explained, in the activity the residents were invited 
to process used cooking oil into decorative candles, mixed with 
natural dyes to give an artistic style and natural ingredients 
that give a fresh aroma, such as pandan leaves and lemons. In 
addition, residents were also invited to make tote bags from 
used beverage packaging. “As a ‘gift’ in the context of Pelindo III 
anniversary, we provide 4 sewing machines and provide training 
to residents to be more eager to carry out various environmental 
preservation initiatives. So that the Pelindo III Kefir Village can 
become one of the pilot villages in the city of Surabaya to be more 
sustainable and green,” he said.

Khotimah, a resident of Kefir Village, said she was 
happy with the activity. Hopefully the help of sewing machines 
could encourage residents to actively work with a variety of 
used materials. “As was the case when previously there was 
a refrigerator assistance from Pelindo III, residents were 
increasingly helped to produce fermented pure cow’s milk, which 
is now a typical home product from Kefir Village,” she said. 

Direksi bersama pegawai milenialnya berkeliling 
untuk membagikan bingkisan kepada pasien kelas 3 
dan anak-anak. RS PHC Surabaya sebagai pusat layanan 
kesehatan yang modern di kawasan Surabaya Utara tetap 

The Directors along with their millennial employees 
went around distributing gifts to third-grade patients and 
children. Surabaya PHC Hospital as a modern health service 
center in the North Surabaya region still accepted patients 

Milenial Pelindo III Bersama Warga Kampung Kefir Membuat Tas Jinjing dari Kemasan Minuman



       |  Dermaga      Dermaga  |    Edisi 252  -  Desember 2019 Edisi 252  -  Desember 201914 15Laporan Utama Laporan Utama

Mahesa

LAPORAN 
UTAMA

GALI POTENSI WISATA HINGGA DISTRIBUSI 
EKSPORT IKAN, PELINDO III SIAP BERSINERGI 
DENGAN 3 KEMENTERIAN STRATEGIS

Target 20 juta wisatawan datang ke Indonesia tahun 
2019 yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia 
menjadi motivasi tersendiri bagi Pelindo III untuk turut 
serta mewujudkannya. Sebagai operator pelabuhan 
yang menjadi salah satu pintu gerbang masuknya 
wisatawan manca negara ke Indonesia melalui wisata 
kapal cruise, Pelindo III telah menyiapkan sejumlah 
infrastuktur penunjang yang terdapat pada sejumlah 
pelabuhan dibawahnya, mulai dari perbaikan area 
gedung pelabuhan, pengerukan alur dan kolam hingga 
menambah panjang dermaga sesuai standart agar 
kapal cruise bisa bersandar. Hal ini disampaikan dalam 
rapat kerja hari ke dua Pelindo III bersama sejumlah 
Kementerian dan Kepala Daerah, Selasa (3/12).

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung 
mengungkapkan, dirinya beserta jajaran Pelindo III 
berkomitmen penuh mendukung terwujudnya target 

pemerintah mendatangkan wisatawan, Pelindo III sendiri 
saat ini memiliki enam pelabuhan yang bisa digunakan 
bersandar oleh kapal cruise, diantaranya adalah pelabuhan 
Tanjung Mas, Tanjung Perak, Benoa,  Celukan Bawang, 
Lembar dan Gili Mas. Dengan hadirnya pelabuhan 
berstandart kapal cruise ini diharapkan bisa mendongkrak 
potensi wisata wilayah di sekitar pelabuhan tersebut. 
Hingga akhir november 2019 tercatat 124 unit kapal cruise 
bersandar di pelabuhan Pelindo III, sementara di tahun 
2020 Pelindo III sudah menerima 79 booking kunjungan 
dari sejumlah perusahaan kapal cruise yang akan membawa 
wisatawan asing.  

“Kami terus menambah kapasitas dermaga dan 
fasilitas pendukung lainnya sehingga kapal cruise bisa 
sandar di dermaga. Kalau enggak bisa sandar, pasti jumlah 
turis yang akan turun dan terbatas karena harus ditransfer 
lagi ke kapal kecil karena kapal cruise hanya dapat berlabuh, 
tapi kalau bisa bersandar orang-orang akan turun dari 
kapal pesiar langsung ke pelabuhan kita dan ini baik untuk 
perkembangan ekonomi wisata”. Ungkap Doso Agung.

Sementara Direktur Kepelabuhanan Dirjen Hubla 
Kementerian Perhubungan Subagiyo, mengapresiasi 
kesiapan Pelindo III sebagai salah satu operator pelabuhan 
di Indonesia yang telah sigap menyiapkan infrastruktur 
pelabuhan yang memadai guna menyambut kedatangan 
wisatawan asing melalui jalur laut dengan menggunakan 
kapal cruise. Mengingat sektor perhubungan laut menjadi 
tanggung jawab bersama antara Kementerian Perhubungan 
dengan Pelindo III.

“Sektor pariwisata saat ini terus dipacu oleh 
pemerintah agar bisa memperoleh pendapatan negara 
melebihi sektor migas sehingga ini menjadi salah satu 
sektor unggulan destinasi wisata premium yang ditetapkan 
Presiden Joko Widodo. Ini adalah tugas kita bersama 
terutama kita yang berada di sektor transportasi untuk 
mendukung rencana tersebut”. imbuh Subagiyo.

Tidak hanya membahas sektor pariwisata,  dalam 
raker Pelindo III hari ke dua ini juga membahas tentang 
dukungan potensi eksport ikan Indonesia ke luar negeri, 
bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 
Kemenko Maritim. Dalam hal ini M. Zulfikar Mochtar 
dari Dirjen Perikanan Tangkap  Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) mendorong Pelindo III sebagai operator 
pelabuhan untuk membangun sistem logistik perikanan di 
pelabuhan khususnya di bawah Pelindo III.

”Presiden kita menginginkan Indonesia sebagai 
poros maritim dunia termasuk dengan segala potensinya 
diantaranya adalah potensi lokasi indonesia sebagai jalur 
perdaganan laut dan kekayaan ikan di dalamnya, jumlah 
ikan tuna kita terbesar dunia sehingga potensi ini menjadi 
tanggung jawab kita bersama untuk di manfaatkan sebagai 
salah satu pendapatan kita”. Pungkas M. Zulficar Mochtar. 

The 2019 target of 20 million tourists coming to Indonesia 
announced by the Indonesian government was a motivation 
for Pelindo III to participate in making it happen. As a port 
operator which was one of the gateways for foreign tourists to 
Indonesia through cruise ship tours, Pelindo III had prepared 
a number of supporting infrastructure found in a number of 
ports below, ranging from repairing the port building area, 
dredging channel and ponds to increasing the length of the 
pier in standard accordance so that cruise ships could dock. 
This was stated at the Pelindo III working day meeting with a 
number of Ministries and Regional Heads (3/12).

EXPLORE THE POTENTIAL OF TOURISM TO THE 
DISTRIBUTION OF FISH EXPORTS, PELINDO III IS READY 
TO SYNERGIZE WITH 3 STRATEGIC MINISTRIES

Pelindo III President Director Doso Agung revealed that 
he and Pelindo III staff were fully committed to supporting the 
realization of the government’s target of bringing tourists. Pelindo 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Menjadi Salah Satu Pembicara di Rapat Kerja Pelindo III

III itself currently had six ports that could be docked by cruise ships, 
including Tanjung Mas Port, Tanjung Perak Port, Benoa Port, 
Celukan Bawang Port, Lembar Port and Gili Mas Port. With the 
presence of a standardized cruise ship port, it was expected to be able 
to boost the tourism potential of the region around the port. Until the 
end of November 2019, there were 124 cruise ship units docking on 
Pelindo III port, while in 2020 Pelindo III had received 79 booking 
visits from a number of cruise ship companies that would bring 
foreign tourists.  

“We continue to increase the capacity of the wharf and 
other supporting facilities so that cruise ships can berth at the wharf. 
If you cannot dock, surely the number of tourists is limited because 
they have to be transferred again with small ship. But if ships can 
berth, people will get off the cruise ship directly to our port and this is 
good for the development of the tourist economy,” said Doso Agung.

While the Port Director of General Directorate of Sea 
Transportation from the Ministry of Transportation, Subagiyo, 
appreciated the readiness of Pelindo III as one of the port operators 
in Indonesia who had been prepared to build adequate port 
infrastructure to welcome foreign tourists through the sea using 
cruise ships. Especially considering the sea transportation sector 
was a joint responsibility between the Ministry of Transportation 
and Pelindo III.

“The tourism sector is currently being driven by the 
government to be able to obtain state revenues exceeding the oil 
and gas sector so that this has become one of the leading sectors 
of premium tourism destinations determined by President Joko 
Widodo. It is our duty, especially for those of us in the transportation 
sector to support the plan,” Subagiyo added.

Not only discussing the tourism sector, the second day 
of the Pelindo III meeting also discussed the potential support 
of Indonesian fish exports abroad, together with the Ministry 
of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) and the Coordinating 
Ministry for Maritime Affairs and Investments. In this case M. 
Zulfikar Mochtar from the  General Director of Capture Fisheries 
of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) encouraged 
Pelindo III as a port operator to build a fisheries logistics system at 
ports especially under Pelindo III.

“Our president wants Indonesia as the world’s maritime 
axis, including with all its potentials, among others, were Indonesia’s 
potential location as a sea trade route and the wealth of fish resources 
in it. We have the largest number of tuna resources in the world so 
that this potential is our shared responsibility to utilize it as one of 
our revenues,” concluded M. Zulficar Mochtar. 
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Dalam sambutannya, Direktur Utama Pelindo III 
Doso Agung mengapresiasi capaian Pelindo III di tahun 
2019 ini yang rata-rata tercapai di atas target 2-5 persen. 
Di tahun depan ada beberapa hal strategis yang harus 
dicapai antara lain pengembangan pelabuhan baru dan 
kawasannya yaitu Pelabuhan Bajo dan Santong, Program 
Human Capital Global Standard Talent melalui integrated 
talent management and learning management, digitalisasi 
port industry 4.0, modernisasi alat fasilitas pelabuhan, 
sinergi dalam rangka ketahanan energi dan yang tak 
kalah penting yaitu holding BUMN Maritim dan Pelindo 
Incorporated.

“Tentunya yang saya harapkan dari pertemuan 
ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan dan BUMN sebagai lokomotif  
pembangunan sehingga dapat melangkah lebih cepat dan 
kerja lebih optimal,” imbuh Doso Agung.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian 
Syahrul Yasin Limpo yang hadir sebagai salah satu 
pembicara menyebutkan bahwa ia menginginkan 
pelabuhan lebih terakses dengan baik, tidak ribet, tidak 
berbelit-belit, sehingga kegiatan ekspor lebih nyaman 
untuk melakukan akselerasi. 

“Saya bersama jajaran gubernur maupun bupati 
akan menggenjot ekspor. Target ekspor kita tiga kali lipat 
dari sekarang ini dengan margin yang sangat besar. Salah 
satu yang saya harapkan dari pertemuan ini, Pelindo 
harus mampu memacu energi baru agar proses-proses di 
pelabuhan itu aman, berdasarkan aturan tapi tidak ribet, 
online system juga harus dibuka agar akselerasinya bisa 
lebih cepat,” pungkasnya.

Disela-sela acara, Doso Agung menyebut raker kali 
ini menghadirkan kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah untuk bagaimana akselerasi ekspor tiga kali lipat 
dapat terwujud. “Pada tahun 2020 kami harap investasi 
dan program kerja dapat terserap dan terlaksana sesuai 
sasaran. Kami juga memiliki IT yang terintegrasi di seluruh 
pelabuhan nantinya kami bisa join supaya kemudahan 
ekspor dapat terwujud. Selama ini ekspor kita terkendala 
dokumen,  kapal, container. Dengan adanya data yang 
disampaikan Menteri Pertanian, kita bisa tahu per 
wilayah/kabupaten kemampuan ekspornya sehingga bisa 
memudahkan kita dalam upaya meningkatkan ekspor,” 
ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo yang juga hadir dan memberikan pemaparan 
potensi Jawa Tengah dalam rapat kerja ini menyambut baik 
rencana Pelindo III dalam meningkatkan sinergi dengan 

Laporan Utama Laporan Utama

WUJUDKAN INDONESIA MAJU, PELINDO III 
GELAR RAKER BERSAMA 5 KEMENTERIAN
DAN 8 PEMERINTAH DAERAH

Usai berhasil capai produksi sebesar 2-5 persen dari 
target di tahun 2019, Pelindo III kembali melakukan 
rapat kerja (raker) untuk mengevaluasi capaian 2019 
serta  menyusun target dan rencana kerja baru di  
tahun 2020, Senin (2/12). Dalam Rapat kerja bertajuk 
sinergi nasional menuju Indonesia maju, Pelindo III 
turut menghadirkan perwakilan pemerintah daerah 
dari delapan provinsi yang menjadi wilayah kerja 
Pelindo III (Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, NTT dan 
DIY) serta pemerintah pusat dari 5 Kementerian 
(ESDM, Pertanian, Perhubungan, Kelautan dan 
Perikanan, Kemenko Kemaritiman) dan Kejaksaan 
untuk meningkatkan sinergritas kerja dengan 
pemerintah daerah di wilayah kerja Pelindo III.

After successfully achieving production of 2-5% of the target 
in 2019, Pelindo III would hold a work meeting to evaluate 
the achievements of 2019 and to set new targets and work 
plans in 2020 (2/12). In the work meeting titled National 
Synergy towards Advanced Indonesia, Pelindo III also 
presented representatives of local governments from eight 
provinces that became Pelindo III working areas (East Java, 
Central Java, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bali, 
West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara and Yogyakarta) 
and the central government from 5 Ministries (Ministry of 
Energy and Mineral Resources, Agriculture, Transportation, 
Maritime Affairs and Fisheries, Coordinating Ministry of 
Maritime Affairs) and the Prosecutors Office to improve 
work synergy with local governments in the working area of 
Pelindo III.

REALIZING ADVANCED INDONESIA, PELINDO III HOLDS A MEETING 
TOGETHER WITH 5 MINISTRIES AND 8 LOCAL GOVERNMENTS

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Memberikan Paparan di Raker Pelindo III

“Pada tahun 2020 kami harap investasi
dan program kerja dapat terserap 
dan terlaksana sesuai sasaran. Kami 
juga memiliki IT yang terintegrasi di 
seluruh pelabuhan nantinya kami 
bisa join supaya kemudahan ekspor 
dapat terwujud. Selama ini ekspor kita 
terkendala dokumen, kapal, container. 
Dengan adanya data yang disampaikan 
Menteri Pertanian, kita bisa tahu per
wilayah/kabupaten kemampuan 
ekspornya sehingga bisa memudahkan 
kita dalam upaya meningkatkan 
ekspor,”  
– Doso Agung.

“Saya ingin mengundang kapal cruise 
yang sandar di pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang untuk over night, di Jawa Tengah, 
nanti akan kami buatkan paket-paket 
wisata yang menarik di Jawa Tengah mulai 
Solo, Semarang, DIY, Jogyakarta, dan 
wilayah lainnya. Dengan begitu harapan 
kami para turis dapat belanja lebih banyak 
dan dapat meningkatkan pasar ekonomi 
melalui pariwisata,”  
– Ganjar Pranowo.
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“Jika ini bisa tercapai tentunya peningkatan 
ekonomi 7 persen di Jateng tidak akan sulit diraih dan 
kami bisa berkontribusi pada nasional, tentunya saya 
sendiri berharap pada Pelindo III bisa membantu kami dan 
bersinergi bersama membangun bangsa,” ungkap Ganjar 
Pranowo.

Tema sinergi nasional menuju Indonesia maju 
sendiri dipilih sebagai pijakan Pelindo III untuk mendukung 
program pemerintah guna memajukan bangsa dan negara. 
Diharapkan sinergi dengan pemerintah daerah mampu 

pemerintah daerah di wilayahnya. Meskipun sebelumnya 
sinergi antara Pelindo III sudah berjalan cukup baik dengan 
adanya pelabuhan Tanjung Mas dan fasilitas penyeberangan 
wisatawan menuju Karimun Jawa, kehadiran Pelindo III 
tetap di nantikan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di Jateng sebesar 7 persen di tahun 2024 melalui 
pembangunan pelabuhan barang di Kendal dan Kudus 
sebagai gerbang ekonomi kreatif  dan wisata.

“Saya ingin mengundang kapal cruise yang sandar 
di pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk over night,  di 
Jawa Tengah, nanti akan kami buatkan paket-paket wisata 
yang menarik di Jawa Tengah mulai Solo, Semarang, 
DIY, Jogyakarta, dan wilayah lainnya. Dengan begitu 
harapan kami para turis dapat belanja lebih banyak dan 
dapat meningkatkan pasar ekonomi melalui pariwisata,” 
pungkasnya. 
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membantu Pelindo III meraih target sekaligus membangun 
ekosistem ekonomi yang terdiri dari pengusaha lokal, 
UKM, BUMD dan BUMN sehingga secara bersama-sama 
membangun Indonesia maju. 

Laporan Utama Laporan Utama

Semarang, also Yogyakarta and other regions. That way we 
hope that tourists can spend more and increase the economic 
market through tourism,” he concluded.

“If this can be achieved, of course, a 7 percent economic 
increase in Central Java will not be difficult to achieve and we 
can contribute to the national, of course I myself hope that 
Pelindo III can help us and synergize together to build the 
nation,” said Ganjar Pranowo.

The theme of national synergy towards advancing Indonesia 
was chosen as the foundation of Pelindo III to support 
government programs in advancing the nation and state. It 
was hoped that synergy with the regional government would 
be able to help Pelindo III achieved its targets while building 
an economic ecosystem consisting of local entrepreneurs, 
small and medium-sized enterprises, regional owned 
enterprises and SOEs so that together they could develop 
advanced Indonesia. 

“In 2020 we hope that investments and 
work programs can be absorbed and 
implemented according to the target. 
We also have integrated IT to join the 
operations of all ports together so that 
export facilities can be realized. So far 
our exports have been constrained by 
documents, ships and containers. With 
the data presented by the Minister of 
Agriculture, we can know each region’s 
export capabilities to make it easier for us  
to increase the exports,”  
– Doso Agung.

Suasana Raker Pelindo III

In his remarks, Pelindo III President Director Doso Agung 
appreciated the achievements of Pelindo III in 2019, which on 
average reached above the 2-5 percent target. Next year there 
would be a number of strategic things that must be achieved, 
including the development of new ports and areas, namely 
Bajo and Santong Ports, the Human Capital Global Standard 
Talent Program through integrated talent management 
and learning management, port industry 4.0 digitization, 
modernization of port facility equipment, synergy in order 
energy security, and last but not least the Holding Company 
of SOE’s between Maritime and Pelindo Incorporated.

“Of course, what I expect from this meeting is to synchronize 
the perception between the government as a policy maker 
and SOEs as a locomotive of 
development so that it can move 
faster and work more optimally,” 
added Doso Agung.

On that occasion, the Minister of 
Agriculture Syahrul Yasin Limpo 
who was present as one of the 
speakers mentioned that he wanted 
the port to be better accessed, 
not complicated, so that export 
activities were more comfortable to 
accelerate.

“I, along with the governors and 
regents, will boost exports. Our 
export target is three times the 
present size with a very large 
margin. I hope that from this 
meeting, Pelindo must be able 
to spur new energy so that the 
processes at the port are safe, 
based on rules but not complicated, 
online systems must also be opened 
so that acceleration can be faster,” 
he concluded.

On the sidelines of the event, 
Doso Agung said that the meeting 
this time presented ministries 

/ institutions and local governments on how tripling the 
export acceleration could be realized. “In 2020 we hope 
that investments and work programs can be absorbed and 
implemented according to the target. We also have integrated 
IT to join the operations of all ports together so that export 
facilities can be realized. So far our exports have been 
constrained by documents, ships and containers. With the 
data presented by the Minister of Agriculture, we can know 
each region’s export capabilities to make it easier for us  to 
increase the exports,” he said.

Meanwhile, Central Java Governor Ganjar Pranowo, who 
also attended and gave a presentation on the potential of 
Central Java, in this working meeting welcomed Pelindo 
III plan to increase synergy with local governments in his 
region. Although previously the synergy with Pelindo III 
had run quite well with the existence of the Tanjung Mas 
Port and tourist crossing facilities to Karimun Jawa, the 
presence of Pelindo III remained to be expected to increase 
economic growth in Central Java by 7% in 2024 through the 
construction of goods ports in Kendal and Kudus as the gate 
of creative and tourist economy.

“I would like to invite cruise ships that dock in Semarang 
Tanjung Emas Port for staying over night. Later we will 
make attractive tour packages in Central Java from Solo, 
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Vessel Evolution Source: http://mitracaonline.com

Bisnis 4.0, digitalisasi, bisnis disruption, mungkin kata-kata yang sering 
ditelinga kita. Iya, memang saat ini adalah era tersebut sudah datang dan 
mungkin ada yang melakukan atau terdampak. Bisa dibilang hampir semua 
sektor terdampak dengan kondisi ini. Perusahaan dipaksa untuk berubah 
dan dipaksa untuk berinovasi oleh pasar. Mau tidak mau, suka tidak suka 
kita harus berubah menuju kesana, jika tidak? Kita akan terdisrupted dan 
lama-lama menjadi penonton di masa depan atau effort kita akan terkuras 
habis untuk memajukan bisnis kita dimasa yang akan datang karena 
terkurung dengan strategi bisnis saat ini. Ditulisan ini tidak membahas 
tentang bisnis 4.0 dan digitalisasi tetapi bagaimana perusahaan-perusahaan 
mengalami disruption dikarenakan perubahan – perubahan pada pasar dan 
perubahan-perubahan segmentasi pasar. 

PETIKEMAS BISNIS :
OPPORTUNITY, CHALLENGE

AND THREAT

OPINI

I NYOMAN SUTRISNA 
VP Container Service

Tidak terkecuali bisnis petikemas. Saat ini posisi bisnis petikemas ada 
pada 2 sisi. Satu sisi ancaman disisi lain sebuah kesempatan untuk 
berkembang lebih pesat. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah 
salah satu instrument menuntut bisnis ini harus lebih kompetitif  
dan lebih mengutamakan sebuah pelayanan yang didasarkan atas 
kebutuhan-kebutuhan pelanggan. 

crane. Kapal – kapal dengan post panamax rata-rata 
memiliki kapal dengan outreach 15 Row ke atas. Dan 
ini tentunya kita harus memilki crane-crane yang bisa 
menjangkau lebih dari 15 ROW. Dan juga kapal-kapal 
pos panamax memiliki dimensi atau freeboard yang 
tinggi, spek tinggi crane juga menjadi pertimbangan 
dalam penentuan spek crane. Dari kapasitas kemampuan 
dermaga juga berpengaruh, kapal-kapal dengan post 
panamax memiliki DWT sekitar 65 ribu lebih. Dan ini 
harus menjadi pertimbangan untuk pembuatan dermaga 
itu sendiri, setidaknya dermaga yang dibuat harus mampu 
melayani kapal-kapal dengan type post panamax atau post 
panamax plus. Draft kapal juga menjadi pertimbangan 
kita dalam mempersiapkan kapal-kapal post panamax 
plus datang. Untuk kapal-kapal post panamax plus 
mempunyai draft rata – rata 14m lebih juga menjadi 
bagian pertimbangan untuk pengembangan pelabuhan. 
Dengan adanya perubahan-perubahan ini,  diperlukan 
pertimbangan-pertimbangan dalam pengembangan 
terminal kedepan agar Pelindo III tetap menjadi terdepan 
di sektor pelabuhan dan siap untuk melayani kapal-kapal 
dengan generasi Post Panamax. 

Petikemas di Indonesia. Apa korelasi dari signal-signal 
tersebut? Mungkin itu pertanyaan selanjutnya dan 
tentunya perlu jawaban secara analisa singkat tidak 
jelimet. 

Signal-signal diatas menandakan bahwa segmen 
market di bisnis terminal petikemas akan mengalami 
perubahan. Dulu yang hanya melayani kapal dengan fully 
cellular (feeder). tapi saat ini kita harus mempersiapkan 
diri untuk melayani kapal-kapal dengan type panamax 
dan post panamax. Lihat grafis evolusi kapal container di 
dunia. 

Signal – signal tersebut juga terkorelasi dengan 
peralatan – peralatan dan infrastructure yang ada saat 
ini. Apakah peralatan – peralatannya dan infrastructure 
sudah berevolusi atau belum? Kalau belum, mungkin ini 
saatnya kita berfikir agar kedepan kita tetap dan lebih 
kompetitif. Jangan salah, kompetitor selalu melihat dan 
menganalisa kelemahan – kelemahan kita yang nantinya 
menjadi strength point mereka untuk berkompetisi. 
Kembali lagi permasalahan peralatan, 20 tahun TPS 
berdiri sudah mempunyai tiga spek crane yang sudah 
tergunakan. Adapun ketiga spek tersebut dibuat oleh 
Barata Crane 1,2,3,4, IMPSA crane 6,8,9,10 dan Kone 
crane 14,15,16. Dan dari ketiga jenis crane itu memiliki 
dimensi yang berbeda, tetapi sayang yang berbeda 
hanya ukuran tinggi crane dan SWL tersebut sedangkan 
dimensi yang lain seperti rail gauge, length of  spen masih 
sama karena ini terpengaruh oleh infrastructure yang 
ada. Dimensi/ukuran crane berkorelasi dengan kekuatan 
crane dan kemampuan melayani kapal tersebut. Dan 
salah satu menjadi perhatian kita adalah dimensi rail 
gauge. Sedangkan rail gauge ini berpengaruh pada truck 
line yang ada dibawah crane. Saat ini rail gauge yang ada 
di lingkungan Pelindo III hanya bisa mengakomodasi 3 
line saja yang artinya hanya mengakomodasi pelayanan 
kapal maximal 3 cranes saja atau dengan kata lain crane 
desnity maximal 3, sedangkan produktivitas seperti BSH 
sangat terpengaruh pada Crane Density atau banyak 
penggunaan crane ketika melayani kapal. Apa bisa 
menggunakan 4 cranes? Bisa,  tetapi secara safety dan 
effectivitas tidak terpenuhi, karena penggunaan 4 crane 
dengan 3 line mengakibatkan beberapa crane mengalami 
idle (tidak bekerja secara konsisten) sedangkan idle 
adalah cost yang terbuang percuma dari sisi terminal. 
Sedangkan kapal – kapal panamax dan post panamax 
secara tidak langsung menuntut penggunaan crane 
secara maksimal dengan memperhatikan keselamatan 
dan kelancaran bongkar muat karena dari ship particular 
sangat mendukung penggunaan 4 atau 5 crane sekaligus, 
dan juga pelayaran butuh produktivitas tinggi karena 
lebih efisien. Disamping rail gauge hal yang menjadi 
pertimbangan untuk kebutuhan kapal – kapal panamax 
dan post panamax adalah outreach crane atau jangkauan 

Satu sisi bisnis petikemas ini sangat menjanjikan 
untuk menjadikan primer revenue di sektor pelabuhan. 
Kedua, yang membuat bisnis ini menjanjikan adalah 
terjadinya perubahan cara pengiriman barang yang 
dulunya melalui bulk cargo sekarang pindah ke petikemas. 
Banyak kita lihat di lapangan komoditi yang dulunya 
menggunakan bulk saat ini berubah melalui petikemas, 
seperti gandum, kedelai, pakan ternak, dll karena menurut 
pelaku bisnis petikemas lebih aman dan terschedule. 
Ini adalah salah satu yang membuat opportunity untuk 
pelaku bisnis petikemas meningkat. Satu sisi kenaikan 
petikemas secara global terus mengalami kenaikan, ini 
bisa dilihat dari data yang disajikan oleh UNCTAD, salah 
satu organisasi PBB yang fokus terhadap perdagangan 
dan pengembangan, dari tahun ketahun menunjukkan 
trend yang positif, lihat grafis. Dalam 2 tahun terakhir 
mengalami kenaikan rata-rata 6%. Dengan adanya 
kenaikan ini, bisnis petikemas pun akan mengalami 
disruption. Apa yang terdisrupted?

Dalam 5 tahun terkahir beberapa customer 
petikemas yaitu pelayaran mengirim signal bahwa mereka 
akan melakukan upsize kapal. Upsize kapal dalam hal ini 

mengubah ukuran kapal-kapal yang sebelumnya kapal 
dengan ukuran fully cellular (feeder) akan diubah menjadi 
kapal dengan ukuran panamax dan post panamax. Yang 
mana kapal-kapal panamax diyakini oleh pelayaran lebih 
efisien lebih efektif. Dulunya mendatangkan 3 kapal setiap 
minggunya menjadi 1 kapal tiap minggu. Sungguh efisien 
sekali. 

Signal yang kedua adalah harga carter kapal – 
kapal post panamax lebih murah dibandingkan dengan 
kapal-kapal panamax atau feeder. Dan ini signal yang 
dikirim oleh pelayaran ke pelaku-pelaku bisnis petikemas. 
Dengan cost lebih murah berarti ocean freight lebih 
murah dan siapa yang bisa menawarkan ocean freight 
yang lebih murah, mereka akan menjadi pemenang. 
Mungkin dengan cara ini mereka bisa menerapkan salah 
satu strategi pemasaran yaitu low cost. Dengan low cost 
mereka bisa menjadi pemimpin market. 

Sebagai pelaku bisnis petikemas salah satunya 
terminal petikemas, signal ini adalah satu acuan kita untuk 
membuat strategi bisnis ke depan agar lebih kompetitif. 
Agar 5-10 tahun kita masih kompetitif, agar 5-10 tahun 
kedepan kita lebih siap dan tetap menjadi Leader bisnis 
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MSC menyatakan penggunaan 
biofuel mulai digunakan pada 
kapalnya saat di Rotterdam, Belanda, 
7 Desember. “Kami senang melihat 
uji coba ini berhasil dan saya 
sangat berharap pemakaian biofuel 
dapat dilakukan di seluruh kapal 
kami. Penggunaan bahan bakar 
campuran biofuel diperkirakan 
dapat menurunkan 15-20% emisi 
CO2,” kata Bud Darr, Wakil Presiden 
Eksekutif, Kebijakan Kemaritiman & 
Urusan Pemerintahan, MSC Group.

“Potensi pengurangan CO2 dalam 
komponen biofuel ini bisa mencapai 
80-90%, yang kami pantau secara 
berkala,” lanjutnya.

Biofuel dapat menjadi solusi 
alternatif  bagi sektor perkapalan 
untuk memenuhi ambisi  IMO di 

DUNIA
MARITIM

Kharis Fauzi

MSC Temukan formula 
Penurunan Emisi CO2 
Dengan Bahan Bakar 
Campuran Biofuel

Setelah dilakukan uji coba penggunaan bahan bakar campuran 
biofuel di tahun 2019, Mediterranean Shipping Company (MSC) 

saat ini menerapkan penggunaan 30% bahan bakar campuran pada 
kapalnya. Mulanya uji coba dilakukan dengan penggunaan bahan 

bakar campuran minimal 10 persen dan percobaan berikutnya 
menggunakan bahan bakar campuran mencapai 30 persen.

tahun 2030 dalam pengurangan 
intensitas emisi CO2, serta membuat 
kemajuan yang signifikan di tahun 
2050. Penggunaan biofuel pada kapal 
kontainer dapat secara signifikan 
membantu mengurangi emisi dan 
meningkatkan kualitas udara.

Keputusan MSC menggunakan 
biofuel merupakan pendekatan 
strategis perusahaan yang lebih luas 
untuk keberlangsungan perusahaan. 
Perusahaan tetap berkomitmen 
mengimplementasikan rencana 
konkret untuk memodernisasi 
armadanya yang lebih ramah 
lingkungan dan efisien melalui 
program investasi industri terbesar 
pengiriman kontainer.

“Potensi pengurangan 
CO2 dalam komponen 
biofuel ini bisa 
mencapai 80-90%, 
yang kami pantau 
secara berkala,”
- Bud Darr, 
Wakil Presiden 
Eksekutif, Kebijakan 
Kemaritiman & Urusan 
Pemerintahan, MSC 
Group. 

“Masa depan negara kita 
harus didukung oleh 
penggunaan bahan bakar 
yang ramah lingkungan, SDM 
yang handal, kemudahan 
prosedur pengiriman barang, 
platform digital yang mudah 
dioperasikan dan berbagai
inovasi di bidang 
kemaritiman” 
- Quay Ley Hoon

Di antara inisiasi baru tersebut adalah perluasan 
Program MPA’s Green Ship, yang memberlakukan 
insentif  untuk mendorong penggunaan mesin berbahan 
bakar alternatif  dengan kandungan karbon lebih rendah 
seperti gas alam cair (LNG). Selain itu, MPA juga akan 
meluncurkan insentif  baru untuk penggunaan bunker 
LNG selama di pelabuhan dan untuk kapal yang melebihi 
persyaratan IMO’s Energy Efficiency Design Index atau 
Indeks Desain Efisiensi Energi yang ditetapkan IMO.

Salah satu tujuan MPA adalah menjadikan LNG 
sebagai bahan bakar alternatif  bagi agen pengiriman 
barang setelah Januari tahun 2020, dan emisi kapal 
diijinkan maksimum 0,5% sulfur. Kepala Eksekutif  
MPA Quah Ley Hoon mengatakan visi Singapura adalah 
menjadi “pelabuhan hub global dan pusat maritim 
internasional untuk dunia pelayaran”.

“Masa depan negara kita harus didukung oleh 
penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, SDM 
yang handal, kemudahan prosedur pengiriman barang, 
platform digital yang mudah dioperasikan dan berbagai 
inovasi di bidang kemaritiman”

Singapura adalah pusat bunker terkemuka di 
dunia dan saat ini bersiap menjadi bunker LNG. 
Untuk membantu upaya itu, MPA telah mendukung 
pembangunan dua kapal bunker LNG untuk 
memfasilitasi bunker LNG ship-to-ship mulai Triwulan 
III tahun 2020. Selain itu, MPA berupaya memperkuat 

MPA Percepat 
Persiapan IMO 2020
The Maritime Port Authority of  Singapore (MPA) telah 
mengumumkan beberapa inisiasi baru untuk membantu 
para agen pengiriman barang memenuhi peraturan 
IMO tentang emisi gas sulfur, dan menjadikan kegiatan 
operasionalnya lebih ramah lingkungan melalui 
digitalisasi, di Forum Singapore Registry of  Ships (SRS).

konektivitas digital Singapura, dan pada akhir 2019 
nantinya MPA menginginkan semua layanan yang 
disediakan oleh One Stop Document Center tersedia 
secara online.  (Disarikan dari porttechnology.org)
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Gede Narayana dalam sambutannya di acara 
penganugerahan tersebut berharap kepada semua 
pimpinan badan publik selaku atasan PPID (Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan pelaksana 
pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan 
keterbukaan informasi sebagai budaya. “Jika pimpinan 

badan publik sudah menjadikan pelaksanaan 
keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka 
mindset mereka selalu berupaya memberikan pelayanan 
informasi terbaik kepada publik,” jelasnya. (Oleh: Kharis 
Fauzi)

PT Pelindo Husada Citra (PHC) yang mengoperasikan 
jaringan Rumah Sakit, Klinik Umum dan Klinik K3 
Perusahaan terus berkomitmen dan berperan aktif  
dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan 
kerja di Kota Semarang. Bekerjasama dengan Satuan 
Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) Wilayah 
Semarang, PT PHC menyelenggarakan Seminar dan 
Sosialisasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) kepada 100 lebih perusahaan yang berada di Kota 
Semarang.

Direktur Utama PT PHC, dr Agus Akhmadi mengatakan 
“K3 itu harus menjadi salah satu prioritas utama 
perusahaan. Kalau K3 nya bagus, image perusahaan juga 
akan bagus. Karena faktor keselamatan dan kesehatan 

seluruh orang dilingkungan kerja terjamin”. ”Nah, salah 
satu program agar keselamatan dan kesehatan kerja di 
perusahaan terwujud dengan baik ialah dengan adanya 
fasilitas Klinik K3 dan First Aid di perusahaan. Lebih-
lebih di perusahaan yang mempunyai risiko tinggi 
terhadap kecelakaan kerja” ungkapnya.

Klinik K3 dan First Aid yang ditempatkan disuatu 
perusahaan, nantinya akan memiliki tugas dengan 
ruang lingkup mulai dari program promosi kesehatan, 
pencegah kecelakaan kerja, penanganan medis jika 
terjadi kecelakaan kerja hingga fungsi rehabilitatif  
agar pekerja siap kembali bekerja pasca mengalami 
kecelakaan kerja. (Oleh: Irvan Prayogo)

KABAR
PELINDO III

Pelindo III korporat, Pelabuhan tanjung Perak, dan 
Pelindo III Group, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
dan PT Terminal Teluk Lamong (TTL) raih penghargaan 
SNI Awards 2019 dari Badan Standardisasi Nasional 
(BSN) kategori organisasi menengah dan besar jasa. 
Malam penganugerahan ajang tersebut dihadiri oleh 
Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi 
Nasional Bambang Brodjonegoro di Balai Kartini Jakarta, 
Rabu (20/11) malam. 

SNI Award merupakan penghargaan tertinggi 
dari pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi 
yang dinilai telah  menjalankan sistem manajemen 
operasional yang baik dan telah menerapkan SNI secara 
konsisten. Standarisasi menjadi salah satu alat untuk 
meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar 
transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha 
yang sehat dan transparan

“Standarisasi sangat penting mulai dari riset 
hingga dikeluarkannya produk yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Standarisasi juga diharapkan mampu 
membawa lingkungan yang kondusif  untuk inovasi 
yang dibutuhkan dunia usaha dan masyarakat sehingga 
mutu serta kualitas terjaga dengan baik,” ujar Bambang 
Brodjonegoro.  (Oleh: Kharis Fauzi)

SNI AWARDS 2019
PELINDO III GROUP SABET 
EMPAT PENGHARGAAN

MAKIN APIK DENGAN HADIRNYA KLINIK

Pelindo III menjadi satu-satunya badan publik menuju 
informatif  di ajang penghargaan Anugerah Keterbukaan 
Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh 
Komisi Informasi (KI) Pusat. Penganugerahan tersebut 
diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat 
Gede Narayana dengan disaksikan langsung oleh Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin di Gedung II istana wakil presiden, 
Kamis (21/11).

PENGANUGERAHAN 
KETERBUKAAN 
INFORMASI PUBLIK 
PELINDO III MENUJU 
BUMN INFORMATIF
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Pasar apung Lok Baintan

Ary Hana

Kerap dijuluki Kota Seribu Sungai, Banjarmasin memang dialiri oleh lebih 
60 sungai. Ada Sungai Martapura, Sungai Barito, Sungai Kuin dan lainnya. 
Dulu, Banjarmasin adalah delta-delta di sepanjang perpotongan sungai 
yang dihuni oleh Orang Melayu atau oloh masih. Perkampungan di delta-
delta ini  disebut Banjarmasih atau Kampung Orang Melayu, yang menjadi 
asal nama Banjarmasin. Di sekitar kampung ada suku Dayak, di antaranya 
Dayak Plaju, Dayak Meratus, Dayak Kayaan dan lainnya. Asimilasi antara 
Orang Melayu dan Dayak melahirkan Suku Banjar yang dikenal sekarang.

Di Banjarmasin pernah berdiri Kerajaan 
Banjar, dengan raja pertamanya seorang pelarian 
Kerajaan Daha, yaitu Pangeran Samudra. Kerajaan 
Banjar berdiri sejak 1526, dan dibubarkan 
pemerintahan Hindia Belanda pada 1860. Kini, 
sisa-sisa kerajaan dapat kita saksikan dalam 
Museum Wasaka, peninggalan berupa benteng, 
dan kain adat Sasirangan.

Banyaknya aliran sungai membuat 
Banjarmasin kaya tujuan wisata yang berkaitan 
dengan sungai, seperti susur sungai, pasar di 
atas sungai, rumah tradisional di tengah dan tepi 
sungai, dan lainnya. Budaya Orang Banjar tak 
lepas dari aktivitas mereka di sungai. Sungai juga 
menjadi urat nadi perekonomian. Jika berkunjung 
ke Banjarmasin, jangan lewatkan beberapa atraksi 
wisata yang menarik, di antaranya :

Pasar Terapung. Mungkin hanya 
di Banjarmasin Anda dapat melihat pasar di 
tengah sungai. Orang-orang menjajakan barang 
dagangannya -mayoritas berupa sayur, buah, dan 
makanan, baik jajanan banjar atau soto banjar- 
dari atas jukung. Si pembeli dapat membeli dengan 
menaiki kelotok atau jukung, atau cukup berdiri 
di tepi sungai. Setidaknya ada tiga pasar apung di 
Banjarmasin, Pasar Terapung Lok Baintan, Muara 
Kuin, dan Siring.   

Pasar Terapung Lok Baintan berada di 
muara Sungai Martapura, tepatnya di Jalan Sungai 
Martapura, Desa Sungai Tandipah. Pasar ini buka 
pagi, dari jam 06.00-08.00. Untuk ke sini, Anda 
dapat naik angkot yang melalui Jalan Sungai 
Martapura atau menyewa kelotok. Tentu saja, 
Anda harus berangkat subuh agar tak melewatkan 
keramaian pasar. Sedang Pasar Terapung tertua, 

TRAVEL

JALAN-JALAN KE

KOTA SERIBU SUNGAI
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Masjid. Penikmat wisata 
religi dapat mengunjungi masjid di 
Banjarmasin.Ada dua masjid yang 
menjadi ikon kota, yaitu Masjid Raya 
Sabilal Muhtadin yang berada di 
Jalan Sudirman dan masjid tertua 
Sultan Suriansyah. Masjid Raya 
Sabilal terletak di sisi barat sungai 
Martapura, dibangun tahun 1981 untuk 
menghormati ulama besar Banjar, alm 
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 
Ulama ini  mengabdikan hidupnya 
untuk perkembangan agama islam di 
Kerajaan Banjar. Lingkungan masjid 
seluas 100 hektar, dan kubahnya 
berlapis emas.

Sedang Masjid Sultan 
Suriansyah dibangun sekitar tahun 
1525-1550. Sultan Suriansyah adalah 
Raja Banjar  pertama yang memeluk 
agama islam. Arsitektur masjid cukup 
unik, atapnya berbentuk tumpang 
empat. Mimbar di dalam masjid terbuat 
dari kayu ulin dengan  ukiran bermotif  
tumbuhan, Masjid ini berada di  di tepi 
Sungai Kuin. Tak jauh dari masjid ada  
makam Sultan Suriansyah.

Menara Pandang. Di tepi 
Sungai Martapura, di Jalan Piere 
Tendean, ada bangunan empat lantai, 
dengan lantai teratas berupa bangunan 
terbuka, tempat Anda dapat menikmati 
keindahan Kota Banjarmasin dari atas. 

3
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Muara Kuin, berada di atas Sungai 
Barito dan muara Sungai Kuin. Pasar 
ini buka sejak subuh hingga matahari 
terbit.Para pedagang wanita -jukuh- 
menjual barang dagangannya di atas 
jukung, sedang para pembeli disebut 
panyambangan. Pasar ini sudah 
ada sejak 5 abad lalu, sayangnya 
kini mulai ditinggalkan penjualnya 
karena banyak pembeli lebih memilih 
berbelanja di pasar yang berada di 
darat. Transaksi ala barter juga tak 
lagi dilakukan. Pulang dari pasar ini, 
Anda dapat langsung menuju Pulau 
Kembang.

Belakangan pemerintah kota 
menggalakkan lagi pasar terapung, 
maka dibuatlah Pasar Terapung Siring 
yang berada di tengah kota, di tepi 
Sungai Martapura. Pasar ini buka 
sejak matahari terbit pukul 06.00 
hingga 10.00. Banyak pedagang yang 
berjualan di sini, termasuk pedagang 
dari Pasar Terapung Lok Baintan 
dan Muara Kuin. Pembelinya pun 
banyak, apalagi dari sini mereka dapat 
mengunjungi Menara Pandang dan 
Patung Bekantan yang cukup dekat 
jaraknya, karena dibangun dalam 
Kawasan Wisata Terpadu.

Pulau Kembang sebetulnya 
adalah delta yang berada di tengah 
Sungai Barito. Penghuni pulau adalah 
kawanan monyet ekor panjang dan 
bekantan. Konon monyet di sini 

jumputan, ada juga yang berupa 
gradasi warna dipadukan dengan 
motif  baru seperti binatang, bunga. 
Harganya berkisar antara puluhan 
ribu hingga ratusan ribu rupiah.
Untuk kain berbahan katun harganya 
antara Rp.85000-Rp.90000 per dua 
meter, sedang yang berbahan sutra 
sekitar Rp.250000. Sedang gantungan 
kunci dan kipas sekitar Rp.10000-
Rp.25000.

Museum Wasaka. Penyuka 
sejarah dapat mengunjungi museum 
yang berada di tepi Sungai Martapura, 
Gang Ha Andir, Kampung Kenanga Ulu 
ini. Bangunan museum berupa rumah 
adat Banjar yang disebut Bumbungan. 
Di dalamnya terdapat koleksi senjata 
perang dari saat Banjarmasin berupa 
kerajaan hingga kini. Ada senapan angin 
berbahan kayu, baju perang barajah 
yang penuh mantra dan konon kebal 
terhadap senjata, dan lainnya. Museum 
ini menjadi pengingat besarnya 
perjuangan rakyat Kalimantan Selatan 
melawan penjajah. Wasaka merupakan 
singkatan dari  Waja Sampai Kaputing, 
motto perjuangan rakyat Banjar. 
Museum buka dari pukul 09.00-12.00 
WITA (Selasa – Kamis), 09.00-11.00 
WITA (Jumat), 00-12.30 WITA (Sabtu-
Minggu) dengan tiket: Rp 3.000 per 
orang.

(1) Pasar terapung Siring di tengah kota.
(2) Museum Wasaka.

(3) Masjid Sabilal Muhtadin.

bebas, dengan beragam motif  dan 
produk. Kain ini menjadi oleh-oleh 
khas Banjarmasin. 

Jika ingin membeli kain ini, 
Anda dapat berkunjung ke Kampung 
Sasirangan. Kampung ini berada di 
Jalan Seberang Masjid, bersebelahan 
dengan Pasar Lama. Ada banyak 
toko yang menjual sasirangan 
dalam berbagai bentuk, seperti kain 
sepanjang 2 meter, kemeja, kaos, 
dompet, gantungan kunci, sandal, 
taplak meja, tempat tisu, kopiah, 
jilbab, dan lainnya. Anda juga dapat 
langsung melihat para perajin 
sasirangan yang bekerja di dalam 
rumah warga kampung.

Beragam motif  dapat Anda 
temui di sini. Ada gigi haruan, 

1

2

“Belakangan 
pemerintah kota 

menggalakkan lagi 
pasar terapung, 

maka dibuatlah Pasar 
Terapung Siring yang 

berada di tengah 
kota, di tepi Sungai 

Martapura.” 

Bangunan ini disebut Menara Pandang, 
yang buka sejak 10.00 – 21.00 WITA 
(Senin – Jumat), 10.00-22.00 WITA 
(Sabtu), 08.00-21.00 WITA (Minggu). 
Di ruang lain dalam bangunan kerap 
ada pertunjukan musik tradisional dan 
pameran kebudayaan Banjar.

Masih di jalan yang sama, ada 
Patung Bekantan. Bekantan adalah 
salah satu primata yang hidup di 
hutan pedalaman yang dijadikan 
maskot Kota Banjarmasin. Patung ini  
setinggi 6,5 meter dalam posisi duduk 
sambil menikmati buah rumbia d tepi 
sungai Martapura. Tempat nongkrong 
lainnya adalah Pantai Angsana. Di 
pantai ini Anda dapat berenang, 
bermain pasir, atau snorkeling.

Yang suka suasana hijau dapat 
mengunjungi Taman Siring Martapura 
sambil nongkrong atau bermain. 
Sedang yang ingin menikmati aneka 
satwa dapat mengunjungi  Taman 
Satwa Jahri Saleh di Banjarmasin 
Utara, yang sepintas mirip kebun 
binatang atau taman safari. Jika ingin 
menikmati senja, dapat duduk-duduk 
di tepian Sunga Barito.

membawa hoki, sehingga banyak 
pengunjung datang agar keinginannya 
terkabul. Di pulau ini juga ada hutan 
mangrove, pas buat tetirah saat udara 
panas. Untuk menuju pulau ini Anda 
dapat menyewa kelotok di Alak-alak, 
lalu menyusuri Sungai Barito.

Kampung Sasirangan.  Suku 
Banjar memiliki kain adat, namanya 
sasirangan. Warna kain ini khas, 
karena dibuat dengan menggunakan 
bahan perintang seperti tali, benang, 
dan lainnya. Awalnya, kain ini 
dipercaya memiliki kekuatan gaib yang 
berfungsi untuk pengobatan, mampu 
mengusir roh jahat dan melindungi 
pemiliknya dari gangguan makhluk 
halus. Karena itu dibuat berdasarkan 
pesanan. Kini kain sasirangan dijual 
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TRAVEL

Kerap dijuluki Kota Intan, Martapura memang kaya akan hasil tambang 
berkilau ini. Ada tambang intan di dekat Martapura, ada pasar intan 
permata di kota tepi Sungai Taduk ini. Julukan lain Martapura adalah 
kota santri. Ada puluhan pondok pesantren di sini, yang tersohor adalah 
Pesantren Darussalam. Begitu banyaknya para santri, sehingga bukan 
pemandangan aneh melihat para pemuda mengenakan gamis putih-
putih berada di jalanan kota.

BERTANDANG KE
KOTA INTAN
MARTAPURA

“Dalam sejarah, nama 
Martapura diturunkan 

oleh seorang tokoh 
Banjar. ” 

2

Batu mulia yang dijual, bentuknya 
beragam. Ada yang polosan, ada 
yang dalam bentuk perhiasan seperti 
liontin, kalung, gelang, dan lainnya. 
Pembeli juga dapat melihat langsung 
proses pembuatan batu permata ini 
jika tertarik dan takut batu mulia yang 
dibelinya palsu. Jika ingin melihat 
langsung sekaligus merasakan 
langsung sensasi mendulang intan di 
alam bebas, Anda dapat berkunjung 
ke Kecamatan Cempaka, Kota 
Banjarbaru yang berjarak 14 km dari 
Kota Martapura.

Dekat lokasi Pasar CBS ada 
taman dengan nama yang sama, Di 
tengah taman ada semacam tugu 
atau monumen. Pada hari tertentu 
kerap dilakukan pertunjukan seni 
dan budaya di Taman CBS. Sekitar 

(1) Kawasan wisata terpadu pasar CBS, pusat jual 
beli intan terbesar di borneo.

(2) Mendulang intan menggunakan lingganan. 

dan meminta pengikutnya menebas 
hutan untuk dijadikan bakal area 
masjid dan alun-alun. Tempat 
itu diyakininya paling aman se-
Banjarmasin, jauh dari godaan 
dan kebencian, yang kemudian 
dinamainya Martapura.

Martapura kaya sejarah 
karena pernah menjadi ibukota 
Kesultanan Banjar pada tahun 
1632. Pusat ibukotanya berpindah-
pindah, yang paling lama di Kayu 
Tangi, sehingga akhirnya Kerajaan 
Banjar dinamai Kerajaan Kayu 
Tangi. Ibukota akhirnya pindah 
ke Banjarmasin tahun 1857, 
sebelum akhirnya dibubarkan oleh 
Pemerintahan Hindia Belanda tahun 
1860, menjadi semacam regency atau 
kadipaten.

Kini, daya tarik wisata 
utama Martapura adalah Pasar 
CBS -Cahaya Bumi Selamat- yang 
menjadi pusat perdagangan intan 
dan batu permata. Ada lebih 80 
pedagang batu mulia di sini, mulai 
yang menghuni pertokoan hingga 
pedagang asongan. Cikal bakal 
pasar sudah berdiri  sejak 1950-an 
sebelum diperluas menjadi kawasan 
terpadu seperti sekarang. Di Pasar 
CBS, pembeli akan mendapatkan 
harga yang lumayan murah, dari 
beberapa puluh ribu rupiah hingga 
jutaan rupiah sesuai kualitas barang. 

Ketika sambang ke Martapura, 
Anda tak hanya menikmati kilau 
pesona intan dan batu permata, juga 
ada bangunan bersejarah dan kaya 
nilai religi, serta panorama alam 
yang dibungkus ketenangan dan 
kesantunan.

Menuju Martapura tidaklah 
rumit, apalagi jika Anda menggunakan 
jasa penerbangan dan turun di Bandara 
Syamsudin Noor, Banjarmasin. Anda 
cukup naik taksi atau mobil sekitar 
setengah jam, menempuh jarak 17 
km. Jika menuju Martapura dari 
Banjarmasin, Anda butuh waktu sejam 
lebih untuk berkendara menembus 40 
km jalanan ke arah tenggara.

Dalam sejarah, nama 
Martapura diturunkan oleh seorang 
tokoh Banjar. Dari Hikayat Banjar 
dan Kotawaringin dikisahkan bahwa 
Marhum Panambahan menghilang 
selama 10 hari, kemudian muncul Fo

to
: w

w
w

.sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m



       |  Dermaga      Dermaga  |    Edisi 252  -  Desember 2019 Edisi 252  -  Desember 201932 33

pendulang yang datang menghadap 
Syekh Salman Al Farisi alias Datu 
Gadung  memohon petunjuk tempat 
mendulang ikan. Datu Badung 
yang merupakan keturunan Syekh 
Muhammad Al Arsyad Al Banjari, 
pewaris ajaran islam di Banjarmasin, 
kemudian menunjukkan ciri-ciri 
tempat yang mirip dengan tempat di 
Cempaka.  Dan ternyata di Cempaka 
memang banyak ditemukan batu 
mulia, sehingga kemudian menjadi 
pusat pendulangan intan yang 
terkenal.

Anda masih dapat menyaksikan 
pendulangan intan secara tradisional 
di Cempaka. Ketika mendulang intan, 

Travel Travel

1

2

3 5

(1) Kawasan pendulangan intandi Kecamatan 
Cempaka. (2) Pasar Terapung Lok Baintan.

(3) Masjid Agung Al Karomah.
(4) Danau wisata alam dekat waduk Rian kanan.

(5) Monumen Martapura, terletak di tengah kota, 
dalam alun-alun 
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“Datu Badung yang merupakan keturunan Syekh 
Muhammad Al Arsyad Al Banjari, pewaris ajaran 

islam di Banjarmasin, kemudian menunjukkan ciri-
ciri tempat yang mirip dengan tempat di Cempaka,” 

Cempaka menjadi salah satu daya 
tarik wisata Martapura. Banyak 
turis -baik lokal maupun manca- 
yang datang ke sini. Mereka tak 
hanya melihat langsung  proses 
pendulangan intan dan emas, 
tapi juga ikut serta mendulang 
menggunakan lingganan, lalu belajar 
cara menggosok intan, mengolah 
dan memasarkannya. Ada dua lokasi 
pendulangan yang dapat dikunjungi, 
yaitu di Pumpung dan Ujung 
Marung. Yang malas mendulang, 
dapat membeli langsung intan 
dengan harga yang jauh lebih murah 
ketimbang membeli di pasar CBS. 
Tertarik? Sila datang ke Martapura!

4

500 meter dari taman ada Alun-alun 
Ratu Zalecha. Di sini pernah berdiri 
RS Ratu Zalecha. Di alun-alun ini ada 
Prasasti Intan Martapura, sebagai 
bukti Martapura memang kota 
intan. Di samping alun-alun Zalecha 
ada alun-alun kota. Ketika udara 
kota sangat terik, banyak warga yang 
mendinginkan tubuh, di alun-alun 
atau Taman CBS, sekedar menikmati 
sepoi angin dan segarnya udara. 
Kalau ingin shalat, cukup kunjungi 
Masjid Agung Al Karomah yang kaya 
sejarah.

Tempat ngadem yang nyaman 
lainnya adalah Bukit Tiwingan 
di perbatasan Kota Banjarbaru. 
Disebut juga Bukit Matang Kaladan, 
untuk menuju ke sini Anda dapat 
mendaki dari samping Pelabuhan 
Tiwingan selama sekitar 30 menit. 
Sebelumnya, Anda harus menuju 
Waduk Riam Kanan dulu. Dari atas 
Bukit Matang Kaladan, Anda dapat 
menikmati pemandangan Danau 
Wisata Alam Riam Kanan sekaligus 
Waduk Riam Kanan serta delta-delta 
mirip pulau kecil. Di bukit ini kerap 
orang berkemah di akhir minggu. 

Tak jauh dari Bukit Tiwingan, 
ada Waduk Riam Kanan yang 
dijadikan cagar alam. Banyak 
kerambah ikan menghampar di 
tepi waduk. Jika ingin menuju 
Danau Wisata Alam, Anda 
harus menyewa kelotok.  Danau 
berair hijau ini dikelilingi oleh 
perbukitan menghijau dan desa 
dengan panorama alami. Sepintas 
mengingatkan akan Danau Laut 
Tawar di Takengon, Aceh.

Belum puas berburu batu mulia 
di Pasar CBS, Anda dapat berkunjung 
langsung ke  pendulangan intan 
yang berada di Kecamatan Cempaka, 
Kota Banjarbaru. Jaraknya dekat 
saja, hanya 14 km dari pusat Kota 
Martapura. Ada kisah sejarah 
bagaimana pusat tambang intan ini 
ditemukan. Di masa lalu ada seorang 

10-15 orang bekerja berkelompok 
menggunakan lingganan -semacam 
tampah- mencari intan dari tanah 
yang mereka gali. Kerja berjam-
jam sehari, berhari-hari selama 
setahun ini akan terbayar jika 
bijih intan yang ditemukan cukup 
besar karatnya. Intan terbesar yang 
pernah ditemukan di sini sebesar 
166,75 karat, dengan berat 33 gram 
pada tahun 1965. Intan ini diberi 
nama Presiden Sukarno trisakti. 
Kisah penambang intan juga pernah 
diangkat ke layar lebar dengan judul 
Intan Berduri pada 1972, pemeran 
utamanya almarhum Benyamin 
Sueb.

Kini, pendulangan intan di 
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Ary Hana

BUDAYA

Umat kristiani di nusantara 
memiliki cara yang unik 
untuk merayakan natal 

yang jatuh setiap tanggal 
25 Desember. Tak sekedar 

mengikuti kebaktian di 
gereja jelang malam natal, 
memasang pohon natal di 

rumah, berbagi hadiah, dan 
makan bersama, tapi juga 

melanjutkan tradisi leluhur 
yang diwariskan nenek 
moyang. Hal ini karena 
agama-agama samawi, 

termasuk kristian, masuk 
dan diterima di nusantara 
setelah melalui akulturasi 

dengan budaya lokal selama 
berabad-abad. Berikut kisah 

perayaan natal di setiap 
daerah di Indonesia.

PERAYAAAN NATAL
ALA NUSANTARA

1

“Rabo-rabo adalah tradisi mengunjungi 
kerabat saat Natal yang biasa dilakukan 

bangsa Portugis,”

adat Bali. Yang perempuan 
mengenakan kamen -sarung- 
dan kebaya berwarna putih atau 
lainnya dengan selendang kuning 
mengikat pinggang. Sedang 
jemaat lelaki mengenakan destar. 
Misa disampaikan dalam bahasa 
Bali, kidung kebaktian juga 
dilantunkan dalam bahasa Bali. 
Ketika firman Tuhan hendak 
diucapkan, maka akan diiringi 
dengan tarian adat Bali dan 
gamelan Bali.

Banten -sesaji berupa lauk, 
nasi, buah, dan aneka penganan- 

juga dibawa untuk mendapat berkat 
dari pendeta atau pastor. Usai 
diberkati, maka banten akan disantap 
bersama keluarga. Pernak-pernik 
natal di setiap rumah pun dibuat 
sesuai seni ukir dan seni hias Bali 
yang terkenal. Misalnya ada yang 
membuat pohon natal dari bilah-
bilah bambu, membuat boneka santa 
claus maupun gua tempat lahir Yesus 
dari kayu yang diwarnai dan diukir 
dengan indah.     

Tembang dan wayang kulit 
di Yogyakarta. Jika ingin mengikuti 
kebaktian natal yang unik di 
Yogyakarta, datang saja ke Gereja 
Maria Assumpta di Pakem. Jelang 
malam natal, gereja akan penuh 
dengan ratusan umat kristiani Jawa 
yang mengikuti kebaktian. Mereka 
adalah penduduk desa sekitar Pakem. 
Para perempuan akan mengenakan 
kebaya dan jarik sederhana, sedang 
para lelaki mengenakan pakaian 
Jawa berupa beskap, jarik. Sebelum 
khutbah, para jemaat gereja akan 
melantunkan tembang pangkur 
dan beberapa tembang jawa lainnya 
dengan kata-kata yang sudah 
diubah menjadi puji-pujian kepada 
Bunda Maria dan Yesus. Tembang 
akan diiringi dengan gamelan, lalu 
khutbah disampaikan dalam bahasa 
Jawa. Pada malam natal akan digelar 
wayang kulit dengan tema kelahiran 
Yesus di Betlehem.   

Selain mengikuti misa, umat 
yang datang juga berziarah dan 
mengambil air suci di dua mata air 
yang disebut Sumur Kitiran Kencana. 
Masih di Yogyakarta, di beberapa 
tempat digelar pernik yang terbuat 
dari botol air mineral plastik sebagai 
kepedulian akan banyaknya sampah 
plastik yang dibuang ke lingkungan.

Karnaval dan drumband 
di Salatiga. Di Salatiga, perayaan 
menyambut natal sudah dimulai 
1-2 minggu sebelum tanggal 25 
Desember. Biasanya pemerintah 
daerah setempat akan menggelar 

karnaval yang diikuti oleh semua 
masyarakat kristiani kota kecil 
tersebut. Pada karnaval akan 
digelar lomba drumband yang 
diikuti oleh kelompok drumband 
Sekolah Menengah, lalu pawai yang 
diikuti semua lapisan masyarakat. 
Menjelang malam natal, gereja-
gereja akan penuh dengan umat yang 
mengikuti misa.

Rabo-rabo di Jakarta. 
Sementara itu warga kristiani 
keturunan Portugis di Kampung 
Tugu, Cilincing, merayakan natal 
dengan mengikuti misa di gereja, 
baru melakukan tradisi rabo-
rabo. Rabo-rabo adalah tradisi 
mengunjungi kerabat saat Natal yang 
biasa dilakukan bangsa Portugis. 
Ketika berkunjung, ada musik yang 
mengiringi. Baik yang berkunjung 
maupun yang dikunjungi harus ikut 
menari, sehingga suasana menjadi 
semarak. Setelah itu mereka akan 
saling mencoreng-coreng muka 
dengan bedak aneka warna, yang 
melambangkan penebusan dosa dan 
saling meminta maaf menjelang 
tahun baru tiba.

Pesta kembang api di Ambon. 
Menjelang natal, Ambon sangat 
meriah. Pernak-pernik natal seperti 
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2

(1) Gua kelahiran Yesus yang terbuat dari 
botol plastik bekas di Yogyakarta.(2) Pohon 

Natal dengan hiasan lampu di mall.

Penjor dan banten di Bali. 
Walau minoritas, umat kristiani di 
Bali merayakan natal dengan meriah 
dan unik. Umumnya umat kristiani 
menghuni desa-desa di di Jembrana 
maupun Kuta, Badung. di Desa 
Blimbingsari, Kabupaten Jembrana 
misalnya, perayaan natal mirip 
dengan perayaan Galungan di bagian 
lain bali. Desa yang penduduknya 
mayoritas beragama kristen ini 
akan memasang penjor dan hiasan 
khas Pulau Dewata di setiap rumah 
penganut Kristen, sudut dan jalan 
desa, termasuk di gereja.  Umat yang 
ikut misa akan mengenakan pakaian 
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3

2

1

5

lampu, hiasan santa claus, dan 
pohon natal banyak menghiasi 
sudut kota dan pulau. Lagu natal 
berkumandang di setiap rumah umat 
kristiani. Puncaknya, pada malam 
natal adalah kembang api yang 
diluncurkan dari Jembatan Merah 
Putih dan menghiasi udara kota. 
Selain itu terdengar lonceng gereja 
dan sirine yang dibunyikan secara 
serentak. Di beberapa sudut pulau, 
meriam bambu ikut ditembakkan 
ke udara. Usai kebaktian, ada tradisi 
berkunjung dari rumah ke rumah 
sambil menikmati suguhan gratis.

Ziarah kubur dan meriam 
bambu di Flores. Perayaan natal 
di Flores, khususnya di Maumere 
dan Larantuka, biasanya dimulai 
dengan ziarah kubur. Umat kristiani 
mengunjungi makam kerabat dan 
keluarga, berdoa di sana sambil 
menyalakan lilin. Itu sebabnya jika 
malam tiba dan melewati kompleks 
pekuburan, akan tampak cahaya 
berkedip-kedip dari lilin. Di Sikka, 
untuk mengikuti misa natal, akan 
tampak barisan panjang warga yang 
datang dari desa-desa dan kampung-
kampung setempat, berjalan kaki 

tempat, digelar kegiatan bakti sosial 
seperti pengobatan gratis, pasar murah, 
dan pembagian sembako beberapa hari 
sebelum natal untuk membantu warga 
setempat yang kurang mampu agar 
dapat merayakan natal dengan gembira.

Bersih kubur dan pawai di 
Manado. Umat kristiani di kota ujung 
Sulawesi ini menyambut dan merayakan 
natal sebulan penuh. Sejak awal Desember 
mereka sudah melakukan persiapan 
seperti memasang dan menghias pohon 
natal, lalu mengunjungi pemakaman 
keluarga untuk membersihkan area 
pemakaman dan menghiasinya dengan 
bunga-bunga segar. Di malam natal, 
mereka melakukan misa di gereja 
dilanjutkan dengan makan bersama. 
Di  minggu pertama bulan Januari, 
umat kristiani akan melakukan tradisi 
kunci taon, yaitu pawai, berjalan kaki 
mengelilingi kampung-kampung sambil 
mengenakan aneka kostum yang lucu 
dan unik.

Marbinda di Sumatera Utara.
Umat kristiani Batak Toba menyambut 
natal dan tahun baru dengan memotong 
hewan -bisa kambing, sapi, dan babi- 
lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada 
warga. Tradisi memotong hewan alias 
marbinda ini dilakukan untuk merawat 

kebersamaan di antara mereka, 
juga dengan warga sekitar. Hewan 
yang dipotong dibeli dari uang yang 
dikumpulkan umat kristiani di tempat 
tersebut.

Masih banyak lagi tradisi 
merayakan natal dan tahun baru di 
nusantara. Seperti tradisi memotong 
kerbau belang di Toraja, dan lainnya lagi. 
Tradisi ini terus dilestarikan karena dapat 
menjaga kebersamaan, memperkuat 
persatuan, menularkan rasa gembira, 
dan mengembangkan jiwa sosial antar 
umat kristiani dan antara umat kristiani 
dan umat beragama lainnya. 

(1) Gereja Penjor menyambut Natal di Bali.
(2) Pohon Natal dari bambu di Kuta, Bali.

(3) Karnaval dan lomba drumband 
menyambut Natal di Salatiga. 
(4) Kebaktian Natal di Gereja. 

melambangkan kegembiraan atas  
kelahiran Yesus Kristus. Sementara 
itu di beberapa tempat seperti Ruteng, 
warga merayakan natal dengan 
membuat kandang tempat lahir Yesus 
dalam bentuk rumah panggung.

Bakar batu di Papua. Umat 
kristiani di Papua, seperti di Nduga, 
Baliem, Merauke dan lainnya 
merayakan natal dengan melakukan 
tradisi membakar batu atau barapen. 
Batu-batu yang dibakar ini nantinya 
akan dijadikan tempat memasak 
babi untuk dimakan bersama usai 
mengikuti misa natal. Di beberapa 

mengenakan pakaian adat menuju 
gereja. Sementara itu lonceng 
gereja samar-samar berdentang 
mengundang warga untuk datang ke 
gereja. 

Pada malam natal, akan 
terdengar suara dentuman meriam 
bambu dan aneka kembang 
api menghiasi langit Flores. 
Meriam bambu ini dibuat dengan 
memasukkan  abu dapur dan 
minyak tanah ke dalam bambu 
yang sudah dipahat, kemudian 
melalui sebuah lubang kecil api pun 
disulut. Dentuman meriam bambu 
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SEMARAK HUT PELINDO III

ESAI 
FOTO

Dengan mengangkat tema “Sinergi Nasional Menuju Indonesia Maju”, 
Pelindo III bertransformasi menjadi bagian dari mata rantai logistik, 
terus berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik bagi Indonesia. 
Usia 27tahun bagi Pelindo III diwarnai dengan kesederhanaan, 
kedewasaaan, kebahagiaan, dan menjalin kebersamaan bersama para 
stakeholder, masyarakat dan pegawai khususnya. Hal tersebut juga 
menjadi pijakan Pelindo III untuk mendukung program pemerintah 
guna memajukan bangsa dan negara.

Berbagai kegiatan meriahkan peringatan HUT ke-27 Pelindo III. Mulai dari 
aksi milenial Pelindo III peduli lingkungan dan berbagi kebahagiaan dengan 
para pasien, pertandingan sepak bola U12 antar klub, pertandingan 3 on 
3 basket ball antar instansi di lingkungan pelabuhan, rapat kerja dengan 
mengundang kementerian dan pemerintah daerah, pemberian apresiasi 
kepada pengguna jasa, peragaan busana oleh Perispindo III dan port run 
sebagai puncak acara.
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Banyak yang mungkin 
mengasosiasikan ODHA dengan sosok 
lemah tak berdaya dan sakit-sakitan 
sepanjang hidupnya. Sayangnya, hal 
tersebut bisa jadi salah. Hal ini dibuktikan 
oleh perempuan yang satu ini. Walaupun 
ia merupakan salah seorang ODHA, Eva 
berhasil menepis pendapat masyarakat 
awam dengan banyak prestasi yang ia 
lakukan. Kondisi fisik yang ia miliki bisa 
dibilang justru tidak terlihat lemah sama 
sekali.

Dalam kesehariannya ia sering berlatih 
tinju, salah satu olahraga yang tentunya 
membutuhkan energi yang relatif  
banyak untuk dilakukan. Ia juga pernah 
melakukan olahraga lari dan berhasil 
mencapai garis akhir pada perhelatan 
Jakarta Marathon 2018. Selain itu, ia 
juga menjadi satu-satunya perempuan 
di Timnas Indonesia pada kompetisi 
sepakbola dunia bagi kaum minoritas, 
Homeless World Cup (HWC) di Meksiko 
pada tahun 2018.

Pria yang satu ini merupakan salah 
seorang yang paling bersemangat untuk 
melawan stigma negatif yang mengelilingi 
para ODHA. Ia pertama kali didiagnosis 
menderita AIDS pada saat ia berusia 20 
tahun. Untuk membantu orang-orang 
yang memiliki nasib serupa dengannya, ia 
membuat komunitas Rumah Cemara untuk 
membantu para ODHA lainnya untuk bisa 
mempunyai kesempatan berprestasi. 

Ia bersama keempat temannya 
mendirikan Rumah Cemara dengan 
harapan komunitas ini bisa menjadi wadah 
bagi para ODHA yang ingin meningkatkan 
kualitas hidupnya. Hingga saat ini, Rumah 
Cemara telah memiliki ribuan anggota di 
dalamnya. Melalui Rumah Cemara, para 
ODHA dibimbing dengan saling bercerita 
dan meningkatkan motivasi mereka semua. 

Eva Dewi Rahmadiani Ginan Koesmayadi

INFLUENCERS

Pada setiap tanggal 1 Desember tiap tahunnya diperingati sebagai Hari AIDS 
Sedunia. Saat ini, masih banyak yang mungkin mengira bahwa orang dengan 
HIV/AIDS (ODHA) tidak bisa menjalani hari-hari mereka seperti biasa 
Nyatanya, ada banyak sekali kisah-kisah menginspirasi dari para ODHA. 
Berikut ini adalah beberapa para ODHA yang mungkin bisa dijadikan contoh 
dalam menjalani hidup:

Para Pejuang ODHA yang Menginspirasi Kasih Ibu 
Kepada
Beta

Pria yang juga akrab dengan panggilan 
Bogiem ini pertama kali mengetahui 
dirinya mengidap AIDS pada tahun 2005. 
Saat mengetahui hal tersebut ia pernah 
merasa terpuruk, mengalami overdosis, 
bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Ia 
akhirnya berhasil bangkit dari sisi gelapnya 
dan berusaha untuk meraih prestasi 
meskipun dengan adanya penyakit yang 
ada di dalam tubuhnya. 

Ia kemudian menjadi salah satu pemain 
Timnas dalam ajang Homeless World 
Cup di Brasil. Pada tahun 2015 ia bahkan 
menjadi pelatih timnas dan membawa 
timnya meraih posisi 17 di dunia. Mengenai 
prestasinya ini, ia menyampaikan rasa 
syukurnya kepada Rumah Cemara yang 
memberikan dirinya kesempatan untuk 
bisa aktif melakukan hal-hal yang berguna 
meskipun ia adalah seorang ODHA.

Gimgim Sofyan

Pada tanggal 22 Desember tiap tahunnya dirayakan Hari Ibu 
Nasional di Indonesia. Perayaan ini merupakan sebuah bentuk 
apresiasi terhadap peran seorang ibu di dalam keluarga baik 
untuk keluarganya juga untuk lingkungan sosialnya. Selain 
Indonesia, ada sekitar 75 negara lainnya yang juga merayakan 
hari Ibu ini tiap tahunnya. 

Sudah tahukan Anda sebelumnya mengenai Hari Ibu Nasional? 
Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Soekarno dalam 
Kongres Perempuan Indonesia pada 1928 di Yogyakarta. Tujuannya adalah 
untuk merayakan semangat wanita Indonesia juga untuk meningkatkan 
kesadaran wanita dalam berbangsa dan bernegara, terinspirasi dari para 
pahlawan perempuan Indonesia. Saat ini perayaan ini biasanya dilakukan 
untuk mengungkapkan rasa sayang terhadap ibu terkasih. 

Ramai Diperingati,
Tahukah Anda Sejarah Hari Ibu?

VLOG

@VisualTV Live

Hari Ibu Nasional biasanya diperingati untuk mengapresiasi jasa-jasa 
para ibu dalam membesarkan anak-anaknya dan merawat keluarganya. 
Baik ibu yang tinggal di rumah dan ibu yang bekerja mempunyai peran 
sama pentingnya untuk keluarganya. Bagi seorang ibu penting untuk 
memiliki kemampuan adaptasi dan semangat juang yang tinggi untuk 
bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kesehariannya di dalam keluarga. 
Semangat juang ini telah lama ada, terutama terlihat oleh para pejuang 
perempuan Indonesia zaman dahulu untuk membangun bangsa.

Sejarah dan Makna
Peringatan Hari Ibu Nasional

@Mommies Daily

Dalam film pendek berdurasi kurang dari 6 menit ini, diceritakan kisah 
seorang anak dari ibu yang bekerja sebagai tukang sampah. Seorang anak 
yang tahu mimpinya apa dan tahu keinginannya apa. Juga, seorang ibu 
yang selalu mengerti dan selalu mendukung mimpi anaknya. Video pendek 
oleh Rangga Kusumahendra ini mampu mengingatkan bahwa setinggi 
apapun mimpi kita, selalu ada ibu yang mendukung kita dari samping. 

Kasih Ibu @Rangga Kusmalendra
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3. Endah Siswari.
Harapan saya, Pelindo III bisa menjadi 
perusahaan dengan SDM yang Unggul, 
Berwawasan Global untuk Indonesia 
Maju, menjadi Perusahaan percontohan, 
Kesejahteraan pegawai meningkat, dan 
lebih mengepakkan sayap ke Industri 
Internasional.

4. Nina Zulinar Fatmawati.
Selamat Ulang Tahun ke-27 Pelindo III !!!. 
Semangat berinovasi untuk memajukan 
perekonomian di Indonesia, selalu 
bersiap menghadapi tantangan baru, 
menjadi pelabuhan yang berkelas 
internasional dan menjadi manfaat 
untuk semua orang. Aamiin! 

5. Gadis Hayu Noor.
Ditengah kondisi perekonomian yang 
tidak menentu dan BUMN yang menjadi 

sorotan publik, berharap Pelindo III tetap 
menjadi salah satu Perusahaan andalan 
Negara dibidang Kepelabuhanan dan 
dapat lebih berkembang dimasa yang 
akan datang.

6. Aprilyana Sulistyanto.
Harapan saya semoga Pelindo III mampu 
mewujudkan setiap aspirasi stakeholder 
dan berkontribusi dalam membangun 
negeri untuk menjadi yang terdepan, 
dan menjadi Pemimpin Bisnis dalam 
kepelabuhanan Indonesia. Pelindo III 
Jaya!!! 

7. Luqman Firmansyah.
Selamat Ulang Tahun yang ke-27 Pelindo 
III, harapan saya Pelindo III ke depannya 
dapat selalu berkontribusi positif  
bagi bangsa dan negara baik dari sisi 
perekonomian, lingkungan maupun sisi 

1. Andhy Sigit Prihandono.
Semoga seluruh karyawan dapat 
memahami Visi dan Misi  Pelindo III, 
sehingga dapat senantiasa bekerja se-Visi 
dan se-Misi demi Memajukan Negeri

2. Astri Elfrida Tamara.
Harapan untuk Pelindo III ke depan 
semoga semakin maju, berkembang 
menjadi perusahaan yang bukan hanya 
menghasilkan profit tapi juga mampu 
mengembangkan keterampilan dan 
pengetahuan SDM yang berada di 
dalamnya. 

Harapan Portizen Untuk 
Pelindo III Kedepan

?

PERSONEL

sosial kemasyarakatan, makin sejahtera 
pegawainya, terus tumbuh serta 
berkembang menjadi pemimpin bisnis di 
Pelabuhan sesuai dengan visi perusahaan 
dan tentunya melalui prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik. Amiiinnnn... . . 

8. Faisol Ali Achmad. 
Selamat ulang tahun yang ke 27 untuk 
Pelindo III. Saya merasa sangat bangga 
menjadi bagian dari Perusahaan 
ini. Beyond port of  Indonesia tidak 
hanya slogan semata, Perusahaan 
telah meunjukan komitmen dalam 
mewujudkan visinya. Hal ini dapat 
dilihat dari berbagai upaya digitalisasi 
dan inovasi yang dijalankan. 
Sejalan di usianya yang ke 27, Pelindo 
III terus memberikan warna di 
industri kepelabuhanan melalui 
berbagai perubahan yang dihadirkan. 

Menyongsong tantangan dengan 
persiapan yang matang. Do’a saya, 
semoga perusahaan dan karyawan terus 
memiliki hubungan industrial yang 
baik serta terus berkolaborasi dalam 
mencapai target-target perusahaan 
sehingga kinerja dan laba perusahaan 
terus menunjukkan peningkatan yang 
ujung-ujungnya peningkatan juga 
untuk kesejahteraan karyawan. 

9. Jufrianto Siahaan.
Harapan portizen ke Pelindo III? Yang 
pasti harapan yang terbaik. Semakin 
lekas meraih visinya sebagai pemimpin 
bisnis di pelabuhan dan mampu 
menciptakan stimulasi positif  bagi 
seluruh pelaku usaha, melalui praktik 
kerja para portizen yang inovatif  dan 
berintegritas. Dirgahayu Pelindo III. 

10. Achmad Sholeh .
Harapannya Pelindo III dapat melayani 
pelanggan secara lebih profesional dan 
berkontribusi lebih besar terhadap 
perekonomian Indonesia.

11. Prahara Pradita Winna.
Pelindo III dapat terus berinovasi 
sehingga mampu bersaing dengan 
penyedia layanan kepelabuhanan di 
tingkat Global.
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Sepanjang tahun ini, Perispindo III 
telah melakukan banyak kegiatan dan 
program kerja di bidang ekonomi, 
sosial, pendidikan, dan organisasi. Hal 
ini diharapkan untuk menciptakan 
dan menjadi wadah bagi para istri 
hebat sehingga dapat mendukung 
serta mendorong kinerja suaminya 
dalam bekerja dan memberikan 
kontribusi nyata 
yang lebih baik 
bagi bangsa dan 
negara. Salah 
satu agenda yang 
telah dilakukan 
Perispindo III 
sebelumnya adalah 
seminar wirausaha 
bertajuk “Perispindo 
III Success 
Entrepreneur” 
dengan tujuan 
untuk menciptakan 
wanita-wanita 
mandiri. Ibu 

PerispindoPerispindo

Memperingati HUT Persatuan Istri 
Pegawai Pelindo III (Perispindo III), 
peragaan busana digelar dengan tajuk 
“Semarak Nusantara” pada Rabu 
(04/12) di Gedung Terminal Gapura 
Surya Nusantara, Surabaya. 

Acara ini dihadiri oleh direksi Pelindo 
III Direktur Utama Doso Agung, 
Direktur Operasi dan Komersial Putut 
Sri Muljanto, Direktur Teknik Joko 
Noerhudha, Direktur Sumber Daya 
Manusia Toto Heli Yanto, Direktur 
Transformasi dan Pengembangan 
Bisnis Toto Nugroho Pranatyasto, 
Ketua Umum Badan Pengurus 
Pusat (BPP) Perispindo III Ibu Lina 

Di sisi lain, dalam ulang tahun 
Perispindo III ini, Direktur Utama 
Pelindo III Doso Agung mengingatkan 
pentingnya peranan istri dalam 
mendukung kinerja suami. “Para ibu-
ibu harusnya lebih tahu (mengenai 
bisnis perusahaan suaminya), supaya 
mendorong suami untuk bekerja lebih 
baik dan lebih giat untuk perusahaan 
ini,” ujarnya ketika membuka acara. Ia 
juga menegaskan bahwa kesuksesan 
Pelindo III tidaklah luput dari para 
suami yang bekerja, dan kinerja para 
suami tidak dapat dipisahkan dari 
dukungan istri yang hebat. Sehingga, 
tercapainya kinerja perusahaan juga 
merupakan sebuah keberhasilan 
bagi Perispindo III. “Perlu diketahui 
bahwa istri adalah sosok yang luar 
biasa. Jika matahari terbit hanya dari 
pagi sampai sore, ibu-ibu melayani 
bapak-bapak mulai dari pagi sampai 
mata suami tidur,” jelas Doso yang 
mengundang gelak tawa setuju dari 
para peserta yang hadir. 

Peringati HUT, Perispindo III 
Gelar Peragaan Busana

Ketua Umum Perispindo III dan Jajaran Pengurus Bersama Peserta Pemenang Peragaan Busana

Lina mengungkapkan bahwa, demi 
menjadi istri yang hebat dalam 
mendampingi kesuksesan suami, 
Perispindo III ke depannya terus 
berkomitmen untuk meningkatkan 
kualitas diri.
(Oleh: Ananda Dwi Rahma)

Marlina Doso Agung, dan jajaran 
pengurus serta anggota Perispindo 
III. Meskipun digelar di Surabaya, hal 
itu tidak mengikis semangat peserta 
yang datang dari anak perusahaan 
dan pelabuhan di luar kota bahkan 
hingga luar pulau untuk hadir dan 
memeriahkan acara tersebut.

Ketua Umum BPP Perispindo III 
Ibu Lina Marlina Doso Agung 
mengungkapkan bahwa busana-
busana yang diperagakan sangat luar 
biasa dan membuatnya terkesima. 
Sesuai dengan tema yang diangkat 
yaitu “Semangat Nusantara”, busana-
busana tersebut tidak lepas dari ciri 

khas daerah-daerah dari Sabang 
sampai Merauke. Seperti yang 
menjadi kriteria penilaian, kecantikan 
wanita bukan hanya dari wajah dan 
tubuh, melainkan juga kepercayaan 
diri dari peserta ketika memperagakan 
busana. Ketua Pelaksana Harian BPP 
Perispindo III, Dien Rachmawati, pun 
mengekspresikan kekagumannya 
ketika hendak mengumumkan para 
juara peragaan busana. “Saya juga 
merasa syok melihat para peserta. 
Begitu banyak, begitu bagus. Saya 
sangat menghargai dan mengapresiasi 
ibu-ibu yang begitu bersemangat 
untuk mensukseskan acara ini,” 
pungkas Dien.

Peserta Memperagakan Busananya
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1. Cari tahu kondisi musim, cuaca, dan 
geografis tempat liburan. Lakukan riset 
terlebih dahulu untuk mengetahui 
baju apa saja yang cocok kamu bawa ke 
tempat kamu bepergian. Salah kostum 
seperti membawa baju dingin ke tempat 
yang ternyata sedang musim panas, itu 
hanya akan membuat usahamu untuk 
membawanya sia-sia dan menambah 
berat barang bawaan!  

1 2

2. Prinsip Serba 3. Sesuaikan fungsi 
pakaian anda dengan tas ini. Yaitu, tiga 
tema pakaian yang selalu harus ada di 
tas anda adalah; baju formal, kasual, 
dan pakaian untuk tidur. Perbanyaklah 
mengemas pakaian bernuansa kasual, 
karena biasanya itu yang lebih Anda 
perlukan dalam keseharian perjalanan 
Anda. 

3. Gunakan Tas Berukuran Kecil. Tanpa 
kamu sadari, ukuran tas yang besar 
membuat kamu ingin memasukkan apa 
saja. Padahal, dengan minimnya tempat, 
kamu justru dapat memaksimalkan ruang 
di tas yang kamu miliki.

3

Berkemas Secara Efisien untuk 
“Travel Light”

Banyak orang kini mulai 
beralih pada travel light. 

Travel light adalah konsep 
bepergian yang hanya 

membutuhkan satu tas 
untuk memuat seluruh 
perlengkapan liburan- 

dengan bobot yang cukup 
ringan. Akan tetapi, 

mengemas perlengkapan 
untuk travel light memiliki 

tantangan tersendiri. 
Yuk, ketahui apa saja yang 
dapat kamu lakukan untuk 
mengemas secara efektif!

5. Gulung Pakaianmu. Salah satu cara 
efektif yang bisa kamu lakukan adalah 
dengan menggulung pakaianmu. Dengan 
digulung, pakaianmu dapat lebih mudah 
untuk disusun serta hanya memakan 
sedikit ruang dalam tas. Kamu pun bisa 
mengemas perlengkapan lain dengan 
lebih leluasa!

4

4. Bawa Pakaian Dengan Warna Netral. 
Kemaslah bawahan yang dapat dipadukan 
setidaknya dengan tiga gaya busana 
berbeda. Jika Anda berencana hanya 
ingin memakainya sekali saja. Lebih baik 
urungkan niat Anda untuk membawanya.

5
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1. Tentukan Tujuan. Gunakan panduan 
SMART untuk mendorongmu ke tingkat 
berikutnya. S (Specific), M (Measureable) 
atau dapat diukur, A (Achievable) atau 
realistis,  R (Relevant) , dan T (Time 
bound).

1 2

2. Lindungi Kaki. Berlari hanya 
membutuhkan sedikit peralatan khusus. 
Tetapi, memiliki sepatu lari yang nyaman 
dan pas sangat penting. Cara termudah 
adalah coba cek apakah kakimu cenderung 
melebar atau menyempit?

3. Menambah Jarak Lari dalam 10%. Untuk 
meminimalisir resiko cedera, peraturan 
ini menentukan bahwa kamu tidak boleh 
menambah jarak lari mingguanmu lebih 
dari 10% dibanding minggu sebelumnya. 

Pedoman Penting
untuk Pelari Pemula

Sebagai pelari pemula, kita 
mudah tergesa ataupun 
malah bingung di dalam 
dunia lari; diombang-
ambingkan antara kata 
teman yang sudah sering 
berlatih atau internet.
Jangan bingung lagi. 5 Tips 
dasar ini dapat menjadi 
pijakanmu untuk berlari 
dan finish strong!

5. Pentingnya Kekuatan Batang Tubuh. 
Batang tubuh yang kuat membantu 
pengendalian tubuh seorang pelari. Bagi 
pelari yang perlu diperhatikan adalah 
Stabilitas, Keseimbangan, serta Postur dan 
Koordinasi. 

4

4. Pemanasan. Mulai dengan latihan 
kardiovaskular ringan, perlahan menjadi 
lebih bertenaga dan juga peregangan - 
agar ototmu siap untuk digunakan.
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Mitigasi
Penculikan Anak

Akhir-akhir ini ada isu 
yang patut diperhatikan 
lebih lanjut khususnya bagi 
para orang tua. Isu yang 
menjadi sorotan ini adalah 
kasus penculikan anak yang 
terjadi belakangan ini. Bagi 
para orang tua tentunya 
ingin selalu menjaga buah 
hatinya agar terhindar dari 
bahaya seperti penculikan 
ini. Maka dari itu penting 
untuk menjalankan dan 
mengusahakan berbagai 
macam cara untuk 
mencegah agar hal ini 
tidak terjadi. Salah satu di 
antaranya adalah dengan 
menggunakan alat-
alat teknologi yang bisa 
membantu para orang tua 
untuk menjaga keamanan 
anak-anaknya. Berikut ini 
adalah beberapa gadget yang 
mungkin bisa digunakan 
untuk meminimalisir 
bahaya penculikan anak:

orang tua bisa memantau apa-apa saja 
yang sedang terjadi dengan buah hati 
mereka. Khususnya bisa melihat siapa-
siapa saja yang mungkin berinteraksi 
dengan anak di rumah sehingga 
meminimalisir terjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan termasuk penculikan. 

2. GPS Trancking Device. Saat 
ini teknologi pelacakan tidak hanya 
diaplikasikan di telepon genggam saja. 
Sudah banyak sekali alat yang bisa menjadi 
GPS atau pelacak untuk digunakan oleh 
orang-orang terkasih. Untuk anak-anak, 
alat ini biasanya bisa berupa jam tangan 
yang mudah digunakan dengan model 
yang lucu dan menarik. 

3. Child Abduction Alarm. Bagi 
para orang tua mungkin bisa merasa 
khawatir ketika anak berada di luar 
jangkauan penglihatan saat berada di 

tempat umum. Hal ini bisa diminimalisir 
dengan menggunakan alarm khusus ini. 
Biasanya transmitter akan dipasangkan 
kepada anak dan orang tua bisa 
memegang receiver-nya. Jarak bisa 
ditentukan sesuai dengan keinginan 
orang tua. Dengan alat ini makan 
penculikan anak bisa diminimalisir 
karena memastikan anak selalu berada 
di penglihatan orang tua. 

4. Tasers. Alat yang satu ini bisa menjadi 
salah satu pilihan untuk perlindungan 
diri yang mungkin bisa dicoba. Dengan 
menggunakan alat ini para orang tua 
bisa meminimalisir terjadinya modus 
penculikan paksa misalnya yang bisa 
terjadi pada anak mereka. Dengan 
menggunakan tasers, maka pelaku 
kejahatan bisa dilumpuhkan dengan 
mudah dan bisa menggagalkan aksi 
kejahatannya. 

2 4

1 3

1. Baby Monitor. Dengan adanya alat 
ini para orang tua bisa memastikan 
keamanan anak mereka dari manapun 
mereka berada. Misalnya di rumah 
ketika berbeda ruangan atau saat sedang 
berada di luar rumah. Dengan alat ini 

Aplikasi 
Parenting 
untuk 
Tumbuh 
Kembang 
Buah Hati

Dengan kemajuan 
teknologi saat ini para 
orang tua, khususnya orang 
tua muda bisa memiliki 
acuan untuk membantu 
mereka untuk memantau 
tumbuh kembang buah 
hati. Kecemasan yang 
mungkin bisa terjadi 
karena khawatir mengenai 
tumbuh kembang anak 
bisa diminimalisir dengan 
berbagai aplikasi yang 
didesain khusus untuk 
memandu orang tua. 
Berikut ini adalah beberapa 
aplikasi parenting yang 
mungkin bisa kamu 
pertimbangkan untuk 
diunduh di gawai pintarmu:

1. Teman Bumil.
Persiapan untuk anak agar tumbuh 
kembang dengan optimal tentunya 
harus dimulau sedini mungkin yakni 
sejak di dalam kandungan. Dengan 
aplikasi ini para orang tua khususnya 
ibu hamil bisa melihat simulasi tentang 
bagaimana perkembangan janin 

di dalam kandungannya. Terdapat 
juga artikel, resep, fitur album foto, 
bahkan referensi nama bayi yang bisa 
dipertimbangkan oleh para orang tua 
untuk anak mereka. 

2. PRIMA.
Aplikasi yang satu ini bisa membantu 
para orang tua untuk memantau tumbuh 
kembang anak mereka. Pertumbuhan 
bisa dipantau dengan mengacu kepada 
kurva pertumbuhan dari WHO dan 
CDC. Cukup dengan mengisi data anak 
maka akan bisa dipantau perkembangan 
anak apakah sudah sesuai dengan 
usianya atau tidak. Ada juga pengingat 
untuk pemberian vaksin dan berbagai 
artikel kesehatan yang relevan dan 
bisa menjadi sumber pengetahuan bagi 
orang tua. 

3. Mommychi.
Aplikasi ini bisa membantu para orang 
tua sejak masa persiapan kehamilan, 
mengandung, hingga si kecil lahir 
dan mulai tumbuh besar. Ada fitur 

untuk pencatatan kontrol kehamilan, 
monitoring kesehatan anak, jadwal 
imunisasi serta pendeteksi tumbuh 
kembang anak dan penyakit. Terdapat 
juga fitur direktori untuk memudahkan 
pencarian pendukung kesehatan seperti 
rumah sakit, dokter serta apotek.

4. Baby Care Plus.
Dengan aplikasi ini para orang tua 
bisa mencatat berbagai hal mengenai 
pertumbuhan anak mereka. Mulai 
dari jadwal pola makan, pola tidur, 
dan pertumbuhan anak. Pencatatan 
perkembangan bayi ini bisa dimulai 
dari harian, mingguan, bahkan 
bulanan. Dengan aplikasi ini maka track 
kesehatan anak bisa tercatat dengan baik 
dan memudahkan orang tua jika anak 
sedang sakit atau butuh bantuan tenaga 
medis terpercaya.
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Tempat 
Traveling 
untuk 
Tahun Baru

Liburan tahun baru bisa 
jadi merupakan salah 
satu waktu yang ditunggu. 
Sekarang ini, pergantian 
tahun baru sudah berada di 
depan mata. Untuk kamu 
yang belum merencanakan 
waktu liburanmu, mungkin 
sudah saatnya mulai untuk 
mencari tahu tempat seperti 
apa yang ingin kamu datangi 
untuk menghabiskan waktu 
spesialmu dengan orang-
orang terkasih. Berikut ini 
adalah beberapa rekomendasi 
tempat yang mungkin bisa 
dikunjungi dalam perhelatan 
pergantian di tahun 2019 
menuju 2020 ini.

Fo
to

: w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
, w

w
w

.tr
ip

ad
vi

so
r.c

o.
id

@
 Ib

nu
_S

_E
ff

en
dy

, w
w

w
.sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

4

2. Bundaran HI, Jakarta.
Setiap tahunnya, Bundaran HI menjadi 
perhelatan acara perayaan tahun baru 
di dalam kota yang tentunya megah dan 
meriah. Kamu yang tinggal di sekitaran 
Jakarta tidak perlu jauh-jauh untuk bisa 
menonton pertunjukan kembang api 
pada malam tahun baru. 

4. Pantai Losari, Makassar.
Salah satu ikon Kota Makassar ini, yakni 
Pantai Losari bisa menjadi pilihanmu 
untuk menghabiskan malam tahun 
baru yang sebentar lagi akan tiba. 
Biasanya akan ada banyak acara yang 
disajikan di malam pergantian tahun 
untuk menghibur para masyarakat dan 
wisatawan yang sedang berlibur. 

2

1. Pantai Kuta, Bali.
Jika kamu suka menghabiskan waktu 
dengan dilatari suasana pantai maka 
kamu bisa mencoba untuk menghabiskan 
tahun baru di pulau dewata Bali. Suasana 
pergantian tahun baru bisa terasa meriah 
dengan menyaksikan kembang api di 
pinggir pantai-pantai Bali. Selain itu, 
bisa juga menghabiskan waktu dengan 
menyaksikan berbagai perhelatan 
kebudayaan khas Bali. 

1

3. Alun-alun Utara, Yogyakarta.
Menjelang tahun baru ada tempat yang 
bisa kamu datangi di Yogyakarta untuk 
merayakan pergantian tahun. Salah 
satu tempat yang bisa kamu pilih untuk 
menghabiskan momen ini adalah di 
sekitaran Alun-alun Utara Kota Yogyakarta 
hingga Malioboro. Tiap tahunnya 
tempat ini menjadi salah satu pilihan 
warga Yogyakarta dan para turis untuk 
menghabiskan waktu liburan mereka. 

3

Negara Tak Kenal
Korupsi

Korupsi merupakan salah satu 
kejahatan yang merugikan 
banyak orang dan tentunya 
tidak untuk diberikan 
toleransi. Di berbagai negara, 
hukuman untuk kejahatan ini 
beragam dan tidak selalu sama. 
Misalnya saja ada pemberian 
hukuman dengan dikucilkan, 
penjara seumur hidup, bahkan 
hingga hukum pancung. 
Walaupun begitu, ada beberapa 
negara yang ternyata memiliki 
tingkat korupsi yang sangat 
rendah. Berikut ini adalah 
beberapa negara di dunia yang 
bisa dibilang hampir tidak 
mengenal praktik korupsi 
dalam kesehariannya:

1

dalam daftar negara yang memiliki 
tingkat korupsi terendah di dunia. 
Gelar ini sudah didapatkan oleh sejak 
tahun 1995. Praktik suap yang terjadi di 
kalangan pejabat publik bisa dibilang 
sangat kecil. Sebelum menjabat, para 
pejabat publik biasanya akan diberikan 
pelatihan mengenai praktik Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini berguna 
untuk mengajarkan mereka tentang 
bedanya aset-aset untuk publik serta 
aset pribadi sehingga kejahatan korupsi 
bisa diminimalisir sedemikian rupa. Ada 
beberapa contoh menarik yang terjadi di 
Denmark, misalnya ada seorang bekas 
wali kota yang mengundurkan diri 
setelah ia diketahui menggunakan balai 
kota untuk acaranya pribadi.

2

2. Selandia Baru.
Negara yang satu ini merupakan 
negara yang memiliki transparansi 
yang baik dalam bidang bisnis dan 
politik. Hukuman bagi koruptor yang 
tertangkap tangan bisa dibilang cukup 
berat yakni penjara selama 14 tahun. 
Walaupun bukan berarti perilaku 
korupsi tidak ada sama sekali, namun 
kejahatan ini di negara tersebut bisa 
dibilang sangat minim kasusnya. 

1. Denmark
Negara ini menempati posisi kedua 

Prinka

3. Finlandia.
Masih menurut Transparency 
International, negara yang satu ini 
mengantongi skor sebesar 85 dari 100 
sebagai negara yang tingkat korupsinya 
paling sedikit di dunia. Di FInlandia, 

3

sistem peradilan sangat diawasi ketat 
oleh negara sehingga hampir tidak 
pernah terjadi praktik suap dari 
masyarakat kepada pejabat publik. 
Faktor lain penyebab Finlandia bisa 
menempati salah satu posisi tinggi 
dalam minimnya tingkat korupsi 
adalah karena adanya keterbukaan dan 
penghormatan yang diberikan khusus 
kepada jurnalisme di negara tersebut. 
Akses informasi dianggap penting dan 
dijaga sedemikian rupa serta dijamin 
secara konstitusional.

Negara Selandia Baru secara spesifik 
merancang undang-undang yang tertuju 
untuk kejahatan korupsi. Menurut 
lembaga Transparency International, 
negara Selandia Baru menempati urutan 
pertama dengan skor mencapai 91. 

Fo
to

: w
w

w
.b

ri
ta

nn
ic

a.
co

m



       |  Dermaga      Dermaga  |    Edisi 252  -  Desember 2019 Edisi 252  -  Desember 201954 55

LIFESTYLE

Ary Hana

Fo
to

: w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Top List Lifestyle

Stigma bahwa HIV/AIDS penyakit yang menular dan 
mematikan, berkaitan dengan dosa, begitu kuat dalam 

masyarakat. Tak heran, ketika ada anggota keluarga 
atau kerabat kita yang terinfeksi HIV, kerap mereka 

mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. 

Hidup Damai
dengan 

Penderita
HIV/AIDS 
Mulai dari permintaan cerai dari 

pasangan pengidap HIV/AIDS, dijauhi 
dari pergaulan sosial, diasingkan dari 
keluarga, dan lainnya. Alih-alih dapat 
menekan jumlah penderita HIV/
AIDS, justru perlakuan yang tidak 
manusiawi ini akan membuat kondisi 
penderita semakin memburuk, 
dan tidak efektif  dalam mengatasi 
meningkatnya penderita HIV/AIDS di 
masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat 
dilakukan keluarga penderita 
maupun masyarakat agar dapat hidup 
berdampingan dengan penderita HIV/
AIDS, sehingga tercipta pergaulan 
sosial yang manusiawi dan kondusif, 
di antaranya:

1. Menghapus stigma buruk 
tentang HIV/AIDS, untuk itu 
carilah informasi yang sebanyak-
banyaknya tentang penyakit ini. 
Misalnya : 

 Fakta tentang HIV/AIDS :
a.  HIV tak dapat disembuhkan, 

namun jika penderita rajin minum 
obat antiretroviral dia tetap dapat 
hidup dengan sehat dan tidak 
menulari orang lain.

b.  HIV ditularkan lewat cairan seperti 
darah, sperma, cairan vagina, lendir 
di anus, dan menyusui. 

c.  Orang terinfeksi HIV lewat beberapa 
cara, yaitu -seks tanpa pengaman 
(tak menggunakan kondom), dari 
ibu ke anak lewat kehamilan, 
kelahiran, atau menyusui, 
menggunakan jarum suntik bekas 
-yang sebelumnya digunakan 
pengidap HIV, transfusi darah atau 
organ dari penderita HIV.

d.  Aktivitas seperti berciuman, 
berpelukan, berbagi makanan, 
gigitan nyamuk atau serangga, 
duduk di toilet yang sama, mandi, 
batuk dan bersin, keringat tidak 
membuat orang terinfeksi HIV.

2. Jika orang terdekat dengan 
Anda, seperti pasangan, anggota 
keluarga, kawan, kerabat, kenalan 
terinfeksi HIV, jagalah rahasianya 
dengan baik. Jangan ceritakan 
ke orang -walau sahabat dekat- 
tentang kondisinya, karena stigma 
sosial di masyarakat tentang HIV/
AIDS masih kuat. 

3. Beri dukungan kerabat, pasangan, 
teman yang menderita HIV. 
Bentuknya dapat bermacam-
macam, misalnya jadi tempat 

curhat, berkeluh kesah saat 
mereka merasa tertekan dan putus 
asa. Jangan menyalahkan kondisi 
mereka, justru hibur mereka 
dengan membangkitkan semangat 
hidup mereka, misalnya mengajak 
mereka berjalan-jalan, pesiar, dan 
lainnya. 

4. Biarkan mereka menjalani 
hidupnya dengan aktif  seperti 
biasa. Misalnya mereka tetap 
bersekolah, bekerja, melakukan 
pekerjaan rumah tangga di rumah, 
berbelanja, dan lainnya. 

5. Bantu mereka menjalani gaya 
hidup sehat. Jika mereka dulunya 
perokok berat dan suka minum 
minuman beralkohol, maka 
bantulah untuk berhenti merokok 
dan mengkonsumsi alkohol. Jika 
mereka dulunya pecandu narkoba, 
bantulah untuk lepas dari 
ketergantungan narkoba. Ajak 
mereka untuk rutin berolahraga, 
karena dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh. Selain itu ajak 
makan makanan yang sehat, 
bukan makan makanan sampah.

Susana Emyliasari

3. haloibu.id
Akun yang satu ini pertama kali dibentuk 
oleh Ashtra Effendy. Pada awalnya 
kanal yang satu ini bermula di Youtube 
yang mempunyai tujuan utama untuk 
memberdayakan para ibu muda di 
Indonesia. Dari channel Youtube, media 
ini pun berkembang menjadi blog lalu 
kemudian akun Instagram seperti yang 
kita kenal sekarang ini. Melalui akun 
Instagramnya, kita bisa mempelajari ilmu 
menjadi parenting dengan baik dan benar. 

Komunitas
Parenting
di Instagram

Mungkin sudah banyak kita 
ketahui bahwa proses belajar 
bisa kita dapatkan dari mana 
saja, terlebih dengan adanya 
perkembangan teknologi 
saat ini. Ada banyak hal yang 
bisa kita pelajari termasuk 
dengan ilmu-ilmu tak 
pasti seperti bagaimana 
cara mengasuh buah hati 
tercinta. Berikut ini adalah 
beberapa komunitas 
parenting yang aktif di 
media sosial. Mungkin cocok 
untuk Anda yang memang 
ingin mempelajari tentang 
bagaimana mengasuh anak 
dengan baik dan benar:

2. Nutrisi untuk Bangsa.
Akun instagram yang satu ini merupakan 
akun komunitas yang dikelola oleh 
perusahaan ternama yang memang 
berfokus di bidang gizi yakni Sarihusada. 
Sesuai dengan namanya, konten-konten 
dari akun ini kebanyakan besar berbicara 
mengenai nutrisi dan berbagai hal terkait 
dengan perkembangan anak. Untuk 
para calon ibu dan ibu baru yang ingin 
memaksimalkan kecukupan gizi untuk 
anak dan pertumbuhan buah hatinya 
mungkin bisa mendapatkan beberapa 
pelajaran berarti dari akun ini untuk 
diterapkan. 

4

4. whatsupmoms.
Untuk akun yang satu ini visualnya 
bisa dibilang cukup menarik dan untuk 
disimak. Selain konten visual, konten 
videonya juga bisa dinikmati jika 
ingin menyerap berbagai ilmu tentang 
parenting. Melalui akun ini disuguhkan 
info-info yang lebih universal terkait 
dengan parenting. Selain itu, para ibu 
bisa juga mengikuti panduan resep-
resep yang disuguhkan untuk buah hati 
di rumah. 

1. dearmoms.id.
Akun di Instagram yang satu ini memang 
dikhususkan untuk para calon ibu dan 
ibu muda yang baru mengasuh anak. 
Akun ini merupakan sebuah inisiatif  
yang dihasilkan oleh Vendryana Larasati, 
seorang ibu muda yang sekaligus juga 
merupakan content creator. Ada berbagai 
macam konten yang bisa disimak di 
dalam akun ini di antaranya adalah info 
parenting, tips, berbagi keluh kesah, 
serta berbagai konten terkait lainnya. 
Untuk Anda yang lebih menyukai 
tampilan berbentuk visual bergerak bisa 
juga mengikuti akun mereka di Youtube 
Channel. 

3
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Meditasi cinta kasih atau metta 
meditasi biasa dipraktekkan 
umat Buddha dengan tujuan  

menyebarkan cinta kasih 
dan damai di alam semesta. 
Namun meditasi ini bersifat 

universal, dapat dipraktekkan 
semua orang, dari anak-anak 

hingga kakek-nenek, tanpa 
membedakan agama dan 

kepercayaan.
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Tisane, Minuman- 
Herbal Kaya Manfaat

Menghalau 
Amarah dan 

Kebencian 
dengan 

Meditasi
Cinta Kasih

Tisane biasa dikonsumsi orang 
sebagai pengganti teh atau kopi 
karena rendah kafein dan memiliki 
banyak manfaat untuk kesehatan. 
Beberapa jenis tisane yang terkenal 
adalah:

Jahe. Seduhan air jahe biasa 
digunakan untuk mengatasi rasa 
mual, pusing, morning sickness, 
memperlancar pencernaan, dan 
meningkatkan nafsu makan. Air 
jahe juga efektif  mengobati gatal dan 
serak, serta menghangatkan badan.

Chammomile. Seduhan bunga 
chammomile biasa digunakan untuk 
mengatasi insomnia, menenangkan 
kulit yang terkena alergi, mengatasi 
sariawan, mengatasi kecemasan, dan 
sembelit.

Rosela. Seduhan bunga Rosela baik 
untuk menurunkan tekanan darah, 
menurunkan kolesterol, melancarkan 
pencernaan, dan meningkatkan 
kekebalan tubuh karena kaya dengan 
vitamin C.

Mint. Seduhan daun mint biasa 
digunakan untuk mengatasi 
kembung, nyeri pada perut, juga 
dapat menekan rasa lapar sehingga 
kerap diminum saat diet.

Artichoke. Tanaman ini banyak 
terdapat di China dan Vietnam. 
Seduhan kelopak bunga artichoke 
berfungsi menyehatkan hati, 
menstabilkan kadar gula, 
menurunkan kolesterol, membantu 
menurunkan berat badan, mengatasi 
sembelit, dan membuat tidur 
nyenyak.

Ginseng. Berasal dari Korea, seduhan 
akar ginseng dapat meningkatkan 
gairah seks, menurunkan tekanan 
darah, dan mengatasi gangguan 
mental.

Rooibos. Daun semak asal Afrika 
Selatan ini jika diseduh dapat 
mengatasi radang, kaya oksiden, 
membantu melancarkan pencernaan, 
menstabilkan berat badan, dan 
menjaga kesehatan tulang.

Sereh. Rebusan atau seduhan sereh 
mampu meredakan gejala nyeri dan 
kram saat menstruasi, mengurangi 
demam, melancarkan pencernaan 
dan mengurangi sakit pada sendi.

Thyme. Seduhan daun Thyme 
biasa digunakan untuk meredakan 
batuk melegakan pernafasan, dan 
mengobati radang tenggorokan.

Echinacea. Seduhan bunga echinacea 
biasa digunakan untuk mengobati 
gejala flu dan batuk, meningkatkan 
kekebalan tubuh sehingga 
mempercepat penyembuhan penyakit 
karena infeksi.

Beberapa tisane adalah bebungaan 
yang sengaja dicampur dengan 
daun teh -biasanya teh hijau- untuk 
memberi aroma khas pada teh, 
misalnya bunga melati, bunga 
Kamboja, bunga teratai, bunga 
mawar, bunga peach, dan markisa. 
Selain aromanya khas, teh jenis ini 
juga memiliki khasiat tertentu. 

Biasa disebut teh palsu, 
teh herbal, tisane adalah 
minuman yang diseduh 
dari tumbuhan -baik bunga, 
daun, akar, biji, batang- 
selain tumbuhan teh atau 
Camellia Sinensis. Selama 
ini yang kita sebut teh jahe, 
teh melati, teh chammomile, 
teh roibos, teh mint, teh 
rosela, teh artichoke, 
sebetulnya adalah tisane.

Ary Hana

Dasar meditasi cinta kasih adalah: 
1. Cinta kasih yang bersifat universal 

dan tanpa pamrih.
2. Kasih sayang terhadap makhluk 

lain baik manusia, binatang, dan 
sebagainya.

3.  Simpati, misalnya jika ada orang 
berbahagia, kita ikut berbahagia.

4. Keseimbangan batin, yang berarti 
tidak ada rasa suka atau sedih yang 
berlebihan, yang ada rasa netral, 
sadar, dan tenang.

Manfaat meditasi ini banyak sekali. 
Dari berbagai jurnal kesehatan didapat 
mereka yang secara teratur melakukan 
meditasi cinta kasih akan lebih sabar, 

tidak diliputi kebencian, 
tidak mudah stress dan 
depresi. Meditasi juga 
terbukti efektif  mengatasi 
migren, atau rasa nyeri kronis 
yang biasa diderita penderita 
kanker. Selain menjadi lebih 
berbahagia, praktisi meditasi 
metta juga lebih peduli 
terhadap sekitarnya, bersifat 
adil, tidak egois, dan penuh 
kasih sayang terhadap semua 
makhluk.

Beberapa praktisi meditasi 
kasih sayang bahkan 
mengatakan mereka 

terbebas dari insomnia, tidak 
lagi bermimpi buruk, dan selalu 
diliputi keberuntungan, terlepas 
dari marabahaya, lebih mudah 
berkonsentrasi, dan dicintai hewan 
peliharaan. Hal ini karena meditator 
diliputi oleh energi positif, penuh cinta 
kasih, yang membuat hal-hal baik 
mendekat dan hal-hal buruk menjauh.

Kapan meditasi metta dilakukan? Jika 
Anda sedang diliputi kemarahan, jika 
Anda sedang  berduka, putus asa, sakit 
atau kehabisan tenaga. Caranya cukup 
mencari tempat yang tenang, lalu 
lakukan langkah : 
1. Duduk tegak, dengan/tanpa alas 

Ary Hana

bantal, punggung lurus dan santai
2. Perlahan tarik dan keluarkan nafas, 

visualisasikan rasa cinta kasih dan 
kebaikan merasuki tubuh Anda 
hingga tubuh terasa hangat. 

3. Jika masih sulit berkonsentrasi, 
bantu dengan kata-kata yang dapat 
memberi sugesti seperti semoga saya 
bahagia, damai, dan tentram, semoga 
saya terbebas dari kebencian, semoga 
saya terbebas dari penderitaan batin dan 
jasmani, semoga saya hidup damai dan 
bahagia.

4. Ulangi pengucapan kata-kata 
di atas selama beberapa menit 
-misalnya 2,3, 5, 10 menit- sambil 
membayangkan rasa cinta kasih 
merasuki diri, sehingga Anda 
merasa  tenang, damai, dan bahagia

5. Jika Anda sudah merasa tenang, 
bahagia, maka meditasi metta 
juga dapat digunakan untuk 
mengirimkan kebahagiaan kepada 
orang lain, misalnya orang yang 
sakit, orang yang kita anggap 
menyakiti kita, anggota keluarga, 
atau makhluk lain dengan 
mengucapkan niat di dalam hati. 
Misalnya, semoga keluarga/orang 
terdekat/semua makhluk bahagia, 
damai, dan tentram, terbebas dari 
kebencian, terbebas dari penderitaan 
batin dan jasmani.
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Sedu Sedan 
Campursari oleh 
Didi Kempot
Pada tanggal 6 Desember 2019, sekumpulan 
Sobat Ambyar berkumpul di area SCBD, 
Jakarta untuk menyaksikan panggung tunggal 
dari Dionisius Prasetyo atau akrab disapa 
Didi Kempot. Akhir  - akhir ini, semenjak 
maraknya lagu patah hati, lagu campursari 
yang dilantunkan Didi Kempot menjadi populer 
kembali, khususnya di kalangan milenial. 
Tabuhan gendang, petikan gitar keroncong, dan 
lirik sedu - sedan membuka kembali kenangan 
akan lagu - lagu campursari Didi Kempot yang 
mulai dikenal sejak tahun 90an. Penasaran 
se-ambyar apa lagu - lagunya? Mari kita 
perhatikan beberapa karyanya!

Layang Kangen. 

Ketika rindu melanda diri, Layang 
Kangen adalah penawar rindumu. 
Memiliki “Surat Kangen”, lagu ini 
bercerita tentang kekasih yang 
berada jauh dan kalian harus saling 
bersabar, karena pekerjaan kadang 
tak bisa ditinggalkan. Jika dulu, Didi 
Kempot ,masih harus menunggu 
surat. Mungkin sekarang, satu dering 
telfon atau satu notifikasi chat dapat 
menjadi penawar rindu kalian berdua.

MUSIK
Prinka

Layangmu tak tompo wingi kuwi
Wis tak woco opo karepe atimu
Trenyuh ati iki moco tulisanmu
Ra kroso netes eluh ning pipiku

Inilah lagu yang mengantarkan 
Didi Kempot ke kancah musik 
pop Indonesia. Sewu Kuto berarti 
“Seribu Kota”, menggambarkan rasa 
kehilangan akan kekasih yang pergi 
merantau entah kemana, seperti 
hilang di telan bumi. Di lagu ini, 
Didi Kempot merelakan perginya 
seseorang, jika memang ia telah 
sukses dan melupakannya. 

Cidro

Berada jauh di perantauan, Cidro 
diciptakan Didi saat ia jauh dari orang 
tuanya. Sialnya, ia pula mengalami 
kesedihan luar biasa karena dikhianati 
oleh seseorang. Cidro bercerita 
tentang rasa sakit yang mendalam 
dan tak pantas untuk dirasakan akibat 
dikhianati berkali - kali. Di lagu Cidro 
ini, Didi bertanya - tanya mengapa 
seseorang mampu melukai berulang 
kali.

Wis sak mestine ati iki nelongso
Wong seng tak tresnani

mblenjani janji
Opo ora eling naliko semono

Kebak kembang wangi
jroning dodo

Stasiun Balapan

Lantunannya boleh jadi ceria, tetapi 
lagu Stasiun Balapan memiliki 
lirik yang menyayat hati. Lagu ini 
mengajakmu berdansa di tengah 
kesedihanmu saat ditinggal kekasih. 
Sering kali, walaupun perjuanganmu 
teramat besar dan kesabaranmu 
teramat panjang, kekasih tak selalu 
melihatnya. Di Stasiun Balapan, 
Didi menjemput kesedihan dan 
merayakannya.

Ning stasiun balapan,
kuto Solo sing dadi kenangan

Kowe karo aku,
naliko ngeterke lungamu

Ning stasiun balapan,
rasane koyo wong kelangan

Kowe ninggal aku,
ra kroso netes eluh ning pipiku

Sewu Kuto

Sewu kuto uwis tak liwati
Sewu ati tak takoni

Nanging kabeh
Podo rangerteni

Lungamu neng endi

Pernahkah kalian terjebak dalam 
sebuah hubungan dimana kalian 
cuma berjuang sendirian di hubungan 
tersebut. Sementara kekasih kalian 
tidak pernah mau dan tidak akan bisa 
mengalah? 

Suket Teki

Aku tak sing ngalah
Trimo mudur timbang loro ati
Tak uyako wong kowe wis lali

Ora bakal bali
Lagu ini tak hanya menceritakan 
kerinduan, tetapi menariknya, juga 
menunjukkan bagaimana campursari 
lekat hubungannya dengan kehidupan 
pedesaan dan alamnya. Jika kasmaran 
dan diberi janji yang tak pasti, lagu 
ini cocok didengarkan. Khususnya di 
musim kemarau, di saat hujan tentu 
akan menyejukkan kerinduanmu.

Banyu Langit

Ademe gunung merapi purba
Sing neng langgran Wonosari 

Yogjakarta
Janjine lungane ra nganti

suwe suwe
Pamit esuk lungane ra nganti sore

Janjine lungo ra nganti
semene suwene

Nganti kapan tak enteni
sak tekane

Di lagu Suket Teki, Didi Kempot 
mencoba menggambarkan hal 
tersebut. Lagu ini mengisahkan 
seseorang yang sudah lelah mengalah 
dan ingin mengakhiri hubungannya 
dengan sang kekasih. Di akhir pula, ia 
berjanji tak akan pernah kembali.
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Berkenalan dengan si kecil Na Willa 
berarti berkenalan dengan gang - gang 
kecil di Surabaya dan hembusan debu 
kapuk dari kasur yang dijemur di pinggir 
jalan. Buku ini berisi catatan-catatan 
Na Willa tentang dunia yang dilihat 
dari sudut pandangnya, di sebuah masa 
ketika dari radio terdengar lagu-lagu 
Lilis Suryani dan kasur kapuk dijemur 
lalu dipukul dengan kipas rotan.

Na Willa tinggal di sebuah gang 
di Surabaya, di rumah dengan pohon 
cemara di depannya, di tahun 60-an. 
Ia menghabiskan hari dengan berlari 
mengejar kereta bersama Dul (walau 
ia selalu tertinggal), pergi ke pasar 
bersama Mak, melewati bapak penjual 
anak ayam kuning, atau memikirkan 
bagaimana orang bisa menyanyi-nyanyi 
di dalam radio.

Buku ini berisi lima cerita pendek 
tentang Na Willa. Reda Gaudiamo 
dengan piawai meracik kejenakaan Na 
Willa dan suasana perkampungan yang 
saling membantu. Ditambah dengan 
ilustrasi dari Cecilia Hidayat, Na Willa 
adalah salah satu buku anak terbaik dari 
Indonesia!

NAWILLA

Pengarang
Penerbit
Tahun Terbit
Tebal

: Reda Gaudiamo
: POST Press
: 2018
: 113 halaman

Liburan akhir tahun sudah di 
depan mata. Perjalanan panjang 
menuju rumah maupun pelesir 
jauh tak lengkap rasanya 
tanpa satu atau dua buku. Pada 
Dermaga edisi kali ini, ada 4 
buku yang dapat dibaca untuk 
menemani perjalananmu. Buku 
- buku yang tak perlu menjadi 
beban pikiran berat, tetapi 
cukup ringan dan bermakna 
untuk mengisi waktumu. 
Berikut keempat buku pilihan 
dari para penulis Indonesia!

RESENSI BUKU

Buku Wajib 
Selama 

Perjalanan

Prinka

Sebagai kalimat 
penutup, aku punya 
pesan untuk semua ayah 
di dunia, Ayah, tolong 
dengarkan aku, kali ini 
saja. Tapi jika ayah tidak 
bisa, hakuna matata!

Kita ini dua orang dewasa 
yang berbeda. Apa, sih, 
yang betul-betul bisa 
kita bicarakan selain 
nostalgia?

MENGAPA AKU HARUS MEMBACA

Pengarang
Penerbit
Tahun Terbit
Tebal

: Abinaya Ghina Jameela
: Gorga
: 2019
: 122 halaman

Buku anak kedua yang akan dibahas 
adalah buku karya penulis Abinaya Ghina 
Jameela. Usianya masih sangat muda dan 
ia sendiri telah menulis semenjak bangku 
SD. Salah satu bukunya yang paling jujur 
dan jenaka adalah Mengapa Aku Harus 
Membaca. Buku ini adalah sekumpulan 
puisi dan prosa pendek karya seorang 
gadis kecil yang merindukan ayahnya.

Sebagai seorang penulis cilik, 
Abinaya sendiri telah menulis tiga buku. 
Buku pertamanya yang berjudul “Resep 
Membuat Jagat Raya” membawanya 
menjadi salah satu penulis yang patut 
diperhatikan. Di dalam buku ini, Abinaya 
mengemukakan pendapatnya sebagai 
seorang anak. Mulai tentang ayahnya 
yang berada di luar kota, ibunya yang 
sibuk mengisi hari, hingga tugas - tugas 
di sekolah dan puisi - puisi yang ia buat 
dikarenakan rindu yang begitu besar 
terhadap ayahnya. 

Abinaya sendiri pun lantang 
mempertanyakan perspektif orang 
dewasa, tentang pekerjaan, tentang 
kawan - kawan bundanya, dan bagaimana 

SEMASA

Pengarang

Penerbit
Tahun Terbit
Tebal

: Teddy W. Kusuma dan 
Maesy Ang

: OAK
: 2018
: 146 halaman

perasaannya saat ia harus menemani 
Bundanya bekerja. Jika penasaran dengan 
dunia yang ia lihat, yuk baca saja melalui 
perspektif Abinaya!

Ada 60 puisi di dalam buku ini. Sebagian 
besar termasuk puisi singkat--tidak lebih 
dari satu halaman, beberapa, seperti 
“Tambak”, “Kebun Kopi Tambora”, dan 
“Hikayat Orang Gunung” menghabiskan 
dua-tiga halaman. Meskipun begitu, 
puisi karya Irma sarat dengan deskripsi 
visual layaknya hikayat Nusantara. 
Hal-hal tentang alam, kopi, dan orang 
- orang yang tersenyum di pelabuhan 
adalah detail yang dapat kita nikmati saat 
membaca bukunya sembari terduduk di 
kereta maupun kapal ferry.

Mari coba membaca satu larik dari 
puisinya yang berjudul, Dari Sebuah 
Jembatan, “tubuhku, tubuh kota tua. 
sementara kapal-kapal tak lagi sampai. 
pukul hampir dini, seorang tionghoa 
melepas ingatannya.”

ANJING GUNUNG

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Irma Agryanti
: Basa Basi
: 2018
: 88  halaman

Anjing Gunung adalah bentuk hubungan 
antara visual dan puisi. Hubungan kedua 
medium ini dihadirkan melalui ruang 
yang dapat diisi puisi dan ruang yang 
dapat diisi bahasa visual. 

setelah ayah mereka meninggal di tanah 
warisan Kakek. Mereka berharap rumah 
ini dapat menjadi pengikat ketika bakalan 
tiba pada waktunya, masing-masing akan 
mengambil jalan sendiri.

Di rumah itu, Coro dan Sachi tumbuh. 
Bermain di sungai, berkeliling rumah, 
menggambar lukisan ‘eksotis’ di dinding, 
maupun pengalaman sedih ketika mereka 
tidak sengaja menggencet kucing dengan 
lemari.

Tidak ada konflik yang meledak-
ledak dalam buku ini. Tidak pula 
ada penggunaan diksi yang terkesan 
dipaksakan.Tulisannya terasa halus, 
mengalir, sejuk, dan sederhana. Konflik 
keluarga yang kompleks dibuat sedekat 
mungkin dengan isu - isu di Indonesia, 
mulai dari warisan dan properti. Meski 
sederhana, buku ini membawa isu yang 
seringkali dibicarakan saat pertemuan 
keluarga besar. 

Buku ini adalah tentang pertemuan Coro 
dan Sachi, sepasang sepupu, kembali ke 
rumah perstirahatan sekaligus rumah 
masa kecil mereka. Rumah Pandanwangi. 
Rumah ini selesai dibangun Bapak (ayah 
Coro) dan Bibi Sari (ibu Sachi) setahun 
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Merayakan Hari Ibu yang jatuh 
pada 22 Desember, kali ini Dermaga 

menyuguhkan film - film yang 
mengharukan, sarat makna, dan juga 

ringan untuk ditonton bersama keluarga. 
Film - film yang tak hanya sarat 

drama, tetapi juga komedi kehidupan. 
Pada edisi kali ini ada 4 film dari tiga 

sutradara yang mampu menunjukkan 
alur hubungan ibu dan anak, ibu dan 
keponakan, dan bahkan ibu dengan 
menantu. Bersama, tonton film ini 

bersama keluarga. Berdua, tonton film 
ini dengan ibu. Apapun agendanya, 

keempat film ini dapat dijadikan 
tontonan family time di saat liburan.

Prinka

FILM

Berdua, 
Bersama Ibu.
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Sutradara
Pemain

Produksi
Genre
Tahun Rilis

: Riri Rizal
: Maisha Kanna, Lil’li Latisha,
  Marsha Timothy 
: Miles Films
: Drama
: 2017

KULARI KE PANTAI

Sam (Maisha Kanna), yang hobi berselancar dan tinggal di 
Rote, NTT, berniat melakukan perjalanan darat bersama 
ibunya, Uci (Marsha Timothy), menuju Pantai G-Land di 
Banyuwangi. Mendengar rencana ini, kakak ipar Uci, Kirana 
(Karina Suwandi), berencana mengikutsertakan putrinya, 
Happy (Lil’li Latisha) yang kian manja dan sombong. Kirana 
berharap perjalanan ini mengubah sudut pandang putrinya. 
Perbedaan gaya hidup membuat Sam dan Happy kerap 
bertengkar.

Film arahan Riri Riza ini adalah tentang perjalanan seorang 
Ibu, anaknya, dan keponakannya, sejauh 1.025km dari 
Jakarta, Cirebon, Temanggung, hingga Banyuwangi kita akan 
disuguhkan dengan tempat-tempat yang indah, kuliner yang 
berbeda, serta karakter-karakter unik yang mengundang tawa 
dan emosi. 

Hubungan kedua gadis kecil yang menarik dikarenakan latar 
belakang yang berbeda dan bagaimana Marsha Timothy dapat 
menjadi penengan untuk keduanya menjadi nyawa yang 
menarik di film ini. Ringan, penuh makna, dan cocok ditonton 
saat liburan!

Sutradara
Pemain

Produksi
Genre
Tahun Rilis

: Ody C. Harahap
: Tatjana Saphira, Morgan Oey, Kevin Julio, 
Slamet Rahardjo

: Starvision
: Drama
: 2017

SWEET 20

Film yang satu ini merupakan remake dari Miss Granny - 
sebuah film dari korea Selatan yang sukses meraup banyak 
penonton berkat temanya yang unik. Di Indonesia, film ini 
digarap oleh Ody Harahap dengan penulis skenario, Upi. 

Sweet 20 bercerita tentang Fatmawati (Niniek L. Karim), nenek 
berusia 70 tahun yang cerewet tinggal bersama putranya 
seorang dosen, Aditya (Lukman Sardi) menantunya yang 
bernama Salma (Cut Mini) dan 2 orang cucunya, Juno (Kevin 
Julio), Luna (Alexa Key). Karena tidak tahan dengan cerewetnya 
Fatmawati, Salma jatuh sakit sehingga membuat Aditya dan 
Luna berkeinginan untuk memasukan Fatmawati di panti 
jompo. Karena hal itu terpukulah Fatmawati dan melarikan 
diri dari rumah. Di suatu jalan dia mendapati ada sebuah 
suatu studio foto. Fatmawati ingin mengabadikan wajahnya 
sebelum dia terlalu tua dan tampak cantik nantinya di foto 
pemakamannya. Ternyata suatu hal ajaib terjadi dan dia 
menjadi lebih muda 50 tahun!

Sweet 20 tak hanya bercerita tentang nostalgia dan masa 
muda. Tetapi, lebih dari itu, Sweet 20 menceritakan hubungan 
menantu dan mertua - Fatmawati dan Salma, hingga nenek 
dan cucunya. Warna-warni hubungan inilah yang sarat makna 
untuk ditonton seluruh keluarga, dari tua hingga muda!

Sutradara
Pemain

Produksi
Genre
Tahun Rilis

: Ernest Prakasa
: Adinia Wirasti, Ernest Prakasa,
  Aurora Ribero, Refal Hady
: Kharisma Starvision
: Drama Komedi
: 2017

SUSAH SINYAL

Susah sinyal menjadi film terbaru yang digarap oleh ernest 
prakasa. Film ini menjadi cerita drama komedi yang komika 
ini bawa ke layar lebar setelah film sebelumnya ‘Ngenest’ 
dan ‘Cek toko sebelah’. Kali ini, film garapan Ernest berkisah 
tentang Ellen (Adinia Wirasti), seorang ibu muda yang 
merangkap peran sebagai kepala keluarga, tulang punggung 
keluarga, dan juga ibu. Namun ambisi besarnya di firma 
hukum baru yang ia dirikan bersama Iwan (Ernest Prakasa) 
jauh melebihi keinginannya untuk membangun kembali 
hubungan dengan keluarganya yang berantakan setelah 
ditinggal sang suami pergi. Alhasil, Kiara (Aurora Ribero) jauh 
lebih dekat dengan neneknya (Niniek L. Karim).

Suatu hari, sang nenek tiba-tiba meninggal akibat serang 
jantung, meninggalkan Ellen dan Kiara berdua saja. Kiara 
hancur berkeping-keping karena sang nenek adalah satu-
satunya orang di dunia yang paling mengerti dan mendukung 
mimpinya sebagai penyanyi. Sedangkan Ellen melihat ini 
sebagai kesempatan emas untuk me-reboot kembali hubungan 
mereka dengan pergi berlibur ke Sumba, sesuai dengan 
permintaan terakhir sang Nenek.

Film  ini berhasil menunjukkan dinamika antar generasi; 
nenek, ibu, dan cucu. Meskipun film ini bercerita tentang 
topik yang cukup dramatis, tetapi kepiawaian Ernest dalam 
penulisan cerita, membuatnya ringan dan tetap menyentuh 
untuk ditonton.
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Sutradara
Pemain

Produksi
Genre
Tahun Rilis

: Riri Rizal
: Jajang C. Noer, Rachel Maryam, 
  Henidar Amroe, Marcella Zalianty
: Miles Film
: Drama
: 2002

ELIANA, ELIANA

Film ini ditajuk sebagai penanda kebangkitan perfilman 
Indonesia. Eliana, Eliana berkisah tentang seorang gadis 
bernama Eliana (Rachel Maryam Sayidina) yang kabur dari 
rumahnya di Padang, Sumatra Barat menuju ibu kota Jakarta 
karena enggan dijodohkan. Prolog film ini memang nampak 
klise dalam narasi film-film kita. Namun cerita menjadi 
menarik saat sang Bunda (Jajang C. Noer) menyusul Eliana ke 
Jakarta setelah 7 tahun tak bertemu dengan putrinya. Kedua ibu 
dan anak ini menghabiskan waktu semalaman menggunakan 
Taksi menyusuri jalan-jalan Jakarta. Perjalanan itulah yang 
memberi keduanya waktu untuk lebih mengenal diri masing-
masing.

Eliana adalah sesosok perempuan muda yang diceritakan kabur 
dari tempat asalnya dan mengejar mimpi di Jakarta. Dengan 
apik, Riri Riza menampilkan bahwa mimpi Eliana ini serasa 
masih buram - mulai dari mimpinya untuk melanjutkan ke 
sekolah tinggi hingga keinginannya untuk hidup yang lebih baik 
secara ekonomi. Juga, bagaimana Ibunya, mengenali Eliana dan 
mimpinya.

Eliana, Eliana adalah salah satu film pendobrak pada masanya. 
Bukan hanya tentang isi cerita, namun memproduksi film pada 
masa itu saja nampaknya sudah terhitung langkah yang berani. 
Pada akhirnya film ini bukan hanya berarti bagi perfilman 
nasional, namun secara khusus memberi arti bagi tiap-tiap 
individu yang memiliki endapan mimpi.




