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CATATAN EDITOR

Pada awal tahun yang baru selalu 
dipenuhi dengan harapan yang 
membuncah. Sebagai wujud 
semangat untuk dapat berkarya 
lebih agar manfaat dari kehadiran 
kita untuk keluarga, kolega, 
dan pengguna jasa dapat lebih 
besar lagi. Begitu pula Majalah 
Dermaga, jelang ulang tahunnya 
yang ke-30 pada 27 Februari 2019, 
majalah kepelabuhanan tertua 
di Indonesia ini terbit dengan 
penampilan baru yang lebih 
segar, lebih bersih, dan dengan 
ragam konten yang lebih muda. 
Harapannya Majalah Dermaga 
dapat semakin informatif  dalam 
menyajikan kabar terbaru aksi 
korporasi Pelindo III dan juga 
info perkembangan teraktual dari 
sektor maritim dan logistik dunia. 

Artikel utama pada edisi ini 
yaitu tentang Pelindo III yang 

merangsang peningkatan arus 
peti kemas transhipment domestik 
dengan menerapkan tarif  khusus di 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 
Diharapkan pasar peti kemas Pelindo 
III akan meluas, seiring peningkatan 
produksi arus peti kemas korporat 
yang tumbuh 8,5 persen di tahun 
2018 lalu. Nuansa sinergi antar-
Pelindo juga semakin menguat. 
Terbaru, di bidang optimalisasi aset 
dan perawatan peralatan. Semua 
inovasi dan terobosan bisnis tentunya 
dilakukan demi meningkatkan 
layanan pada pengguna jasa dan 
menekan biaya logistik nasional.

Work-life Balance! Seperti kata Andrew 
Wilkinson, kita tidak perlu membuat 
hidup kita jadi menyedihkan dalam 
menjadi orang yang sukses. Maka 
dalam tampilan barunya Majalah 
Dermaga juga akan membantu 
pembaca untuk lebih menikmati 

hidup dengan memilihkan 
film-film yang mencerahkan 
untuk ditonton, buku-buku 
yang penting dibaca, tren gaya 
hidup yang berkualitas, dan 
tentunya juga kisah pejalan 
yang bisa menginspirasi untuk 
kita memulai perjalanan kita 
sendiri. Hal terakhir, tapi tidak 
kalah penting, pada era media 
sosial seperti sekarang ini 
kita juga perlu mendapatkan 
rekomendasi influencers dan vlog 
yang seru dan bermanfaat untuk 
diikuti. Jangan lupa unduh 
aplikasi Majalah Dermaga di 
Playstore dan e-magazine setiap 
edisinya pada majalahdermaga.
co.id/magazine. Selamat 
membaca!

Redaksi Catatan Editor
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SURABAYA JADI 
LANGGANAN 
”NONGKRONG”
KAPAL PESIAR

Genting Dream milik Dream Cruise Line merupakan salah 
satu kapal pesiar paling besar yang pernah masuk ke perairan 
Indonesia. Pertama kali sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, 
Surabaya, pada tahun 2017 dan hingga kini juga rutin berlabuh 
di Pelabuhan Celukan Bawang, Bali, yang juga dioperasikan 
oleh Pelindo III. Panjang kapal ini mencapai 355,33 meter atau 
hampir tiga kali lebih besar daripada Gedung Terminal Gapura 
Surya Nusantara. 
(Foto oleh Moh. Rizal Andika Franda)
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Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menyebutkan 
bahwa pemangkasan tarif  tersebut sebagai bentuk 
komitmen Pelindo III dalam menekan biaya logistik 
nasional dan pemenuhan tugas sebagai agen 
pembangunan. Pelabuhan Tanjung Perak saat ini 
mengemban peran sebagai penghubung antara wilayah 
barat dan wilayah timur Indonesia sehingga Pelabuhan 
Tanjung Perak merupakan domestik transhipment port peti 
kemas.

“Dengan kata lain perusahaan pelayaran mendapat diskon 
handling peti kemas transhipment sebesar 35 persen, ini baru 
diberlakukan di lingkungan Pelindo III atau sekaligus yang 
pertama di pelabuhan yang ada di Indonesia ini,” jelas Doso 
Agung, pada acara “Kerjasama PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) dengan Perusahaan Pelayaran dalam Memperkuat 
Konektivitas dan Penyederhanaan Sistem Pembayaran 
(Single Billing),” di Surabaya, Senin (14/1).

Menurutnya peti kemas transhipment di Pelabuhan 
Tanjung Perak berasal dari wilayah Sumatera, Jakarta, dan 
sekitarnya.  Ada juga dari Kalimantan yang akan diangkut 

Pelindo III President Director Doso Agung said that the tariff cut 
was company’s commitment to reduce national logistics costs and 
to fulfill its task as agents of development. Port of Tanjung Perak, 
he said, currently had a role to connect western and eastern regions 
of Indonesia so that it became a domestic container transhipment 
port.

“In other words, shipping companies get a 35 percent discount 
on handling container transhipment. This has only been 
implemented in the Pelindo III’s domain, the first in any port in 
Indonesia,”  said Doso Agung in the event “Cooperation of PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) and Shipping Companies in 
Strengthening Connectivity and Simplifyng Payment Systems” in 
Surabaya (1/14).

According to Doso Agung, transhipment containers at Port of 
Tanjung Perak came from Sumatra, Jakarta and surrounding 
areas. There were also from Kalimantan which would then be 
transported to various eastern regions of Indonesia such as 
Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua and vice versa.

“With the increasing flow of domestic transhipment containers, 

Laporan Utama

PENERAPAN TARIF
TRANSHIPMENT 
ANTARTERMINAL
PETI KEMAS DOMESTIK 
PANGKAS BIAYA  
LOGISTIK

Pelindo III mengumumkan 
akan memberlakukan tarif  
khusus untuk handling 
(penanganan) transhipment 
peti kemas domestik 
antarterminal di Pelabuhan 
Tanjung Perak, Surabaya.  
Sebelumnya tarif  khusus 
tersebut sudah diberlakukan 
oleh Pelindo III di satu 
terminal saja. Dengan 
pemberlakuan tarif  khusus 
ini maka tarif  handling peti 
kemas di Pelabuhan Tanjung 
Perak menjadi sebesar 65 
persen dari tarif  normal 
(paket handling peti kemas 
domestik). 

Pelindo III announced that 
it would impose special tariff 
for handling transhipment of 
domestic containers between 
terminals at Surabaya Port of 
Tanjung Perak. Previously, the 
special tariff had been applied 
by Pelindo III in one terminal 
only. By applying this special 
tariff, the handling tariff of 
containers at Port of Tanjung 
Perak went down to 65 percent 
of the normal tariff (domestic 
container handling package). 

LAPORAN 
UTAMA

Hafidz Novalsyah 

IMPLEMENTATION OF TRANSHIPMENT TARIFF 
AMONG DOMESTIC CONTAINER TERMINAL REDUCES 
LOGISTIC COST

“Dengan meningkatnya arus peti 
kemas transhipment domestik, 
Pelabuhan Tanjung Perak semakin 
mengukuhkan posisinya sebagai 
penghubung wilayah Indonesia 
bagian barat dan timur, dengan 
didukung sekitar 72 rute pelayaran 
peti kemas domestik,”
– Doso Agung.

“With the increasing flow of domestic 
transhipment containers, Port of Tanjung 
Perak has strengthened its position as 
a connector between the western and 
eastern parts of Indonesia, supported by 
around 72 domestic container shipping 
routes,” 
– Doso Agung.

Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Perak
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ke berbagai wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, 
Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan sebaliknya.

“Dengan meningkatnya arus peti kemas transhipment 
domestik, Pelabuhan Tanjung Perak semakin mengukuhkan 
posisinya sebagai penghubung wilayah Indonesia bagian 
barat dan timur, dengan didukung sekitar 72 rute pelayaran 
peti kemas domestik,” tambah Doso.

Berdasarkan data Pelindo III, selama tiga tahun terakhir 
arus peti kemas transhipment di Pelabuhan Tanjung Perak 
menunjukkan tren positif. Pada tahun 2016 arus peti kemas 
transhipment tercatat 33.374 boks, tahun 2017 tumbuh menjadi 
35.131 boks dan di tahun 2018 mencapai 36.980 boks.

Beberapa perusahaan pelayaran domestik yang melayani 
rute transhipment diantaranya Meratus, Tanto, Salam Pacific 
Indonesia Lines, Tempuran Emas, Mentari Sejati Perkasa, 
dan Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan. Pelayanan 
peti kemas domestik juga dilayani oleh seluruh terminal di 
Pelabuhan Tanjung Perak, termasuk yang dioperatori oleh 
anak perusahaan Pelindo III seperti TPS, BJTI Port, dan 
Teluk Lamong.

Terpisah Ketua DPC Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA) 
Stenven Lesawengen menyambut baik langkah penerapan 
tarif  transhipment peti kemas domestik antarterminal 
sebesar 65 persen dari tarif  normal handling peti kemas 
yang diberlakukan di wilayah Pelindo III. “Kami rasa positif  
sekali. Ini hal baik yang dilakukan di tahun baru 2019 (diskon 
tarif  paket handling peti kemas sebesar 35 persen per boks 
peti kemas di terminal bongkar maupun di terminal muat) 
dapat mereduksi biaya logistik yang ditanggung pengguna 
jasa,” ujarnya. 

“Kawasan Timur Indonesia (KTI) sedang digenjot 
pembangunannya oleh Pemerintah, maka volume 
kargonya luar biasa. Sehingga pemberian diskon tarif  
paket handling peti kemas domestik di Pelabuhan Tanjung 
Perak merupakan langkah tepat. Karena Tanjung Perak 
merupakan loading port atau pelabuhan muat bagi banyak 
kargo ke arah KTI,” tambahnya. Pihaknya juga berharap 
agar ke depan akan lebih banyak lagi terobosan dalam 
rangka penurunan biaya logistik dan peningkatan arus 
pertumbuhan barang (peti kemas).

Window Connectivity
Pada kesempatan yang sama Direktur Operasi dan 
Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menyebut 
Pelindo III saat ini tengah memperkuat konektivitas 
antara pelabuhan di Indonesia melalui sistem window 
connectivity. Sistem tersebut akan mengintegrasikan 
sistem informasi antar pelabuhan yang dapat 

meningkatkan efektivitas pelayanan bagi para pengguna 
jasa.

“Sistem ini dapat memberikan kepastian sandar bagi 
perusahaan pelayaran, standardisasi operasional 
di terminal dan proses bongkar muat barang yang 
berdampak pada turn round voyage (TRV) kapal,” katanya.

Putut menyontohkan rute Surabaya-Samarinda-
Surabaya sebelumnya ditempuh 8 hari dengan adanya 
sistem ini dapat ditempuh menjadi 7 hari.  Dengan TRV 
yang pendek maka jumlah voyage/trip dapat meningkat 
dari 45 voyage menjadi 52 voyage.  Untuk menerapkan 
sistem ini, lanjut Putut dibutuhkan komitmen antar 
operator pelabuhan dan operator pelayaran. Tahap 
awal, seluruh pelabuhan di lingkungan Pelindo III 
akan terhubung dengan window system mulai tanggal 
15 Januari 2019.  Selanjutnya akan terhubung dengan 
Pelindo IV mulai tanggal 1 Februari 2019.

“Komitmen harus dibangun karena menyangkut 
pertukaran data dan informasi.  Selanjutnya kami 
berharap dapat dikembangkan juga di wilayah Pelindo 
I dan IPC/Pelindo II sehingga seluruh pelabuhan di 
Indonesia akan terhubung dengan sistem ini,” tutup 
Putut.

Port of Tanjung Perak has strengthened its position as a connector 
between the western and eastern parts of Indonesia, supported by 
around 72 domestic container shipping routes,” Doso added.

Based on data from Pelindo III, over the past three years the flow 
of transhipment containers at Port of Tanjung Perak has shown 
a positive trend. In 2016 the flow of transhipment containers was 
33,374 boxes, 2017 grew to 35,131 boxes and in 2018 reached 
36,980 boxes.

Some domestic shipping companies that served transhipment 
routes include Meratus, Tanto, Salam Pacific Indonesia Lines, 
Tempuran Emas, Mentari Sejati Perkasa, and Nusantara 
Panurjwan Shipping Company. Domestic container service was 
also served by all terminals at Port of Tanjung Perak, including 
those operated by Pelindo III subsidiaries such as the Terminal 
Petikemas Surabaya, BJTI Port, and Teluk Lamong Terminal.

Separately, chairman of the branch leadership board of the 
Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Stenven 
Lesawengen welcomed the implemention of domestic inter-
terminal container transhipment tariff at 65 percent of the 
normal handling container tariff imposed in Pelindo III. “We 
feel very positive. This is a good thing done in the new year 2019 
(discounting container handling package tariff at 35 percent per 
container box at the loading or unloading terminal) to reduce 
logistics costs borne by service users (shipping companies),” he 
said. 

“East Indonesia Region (EIR) development is currently being 
pumped out by government, so the volume of cargo is extraordinary. 
The discount tariff for domestic container handling packages at 
Port of Tanjung Perak is the right step. Because Tanjung Perak is a 
loading port for a lot of cargo in the direction to EIR,” he added. He 
also hoped that in the future there would be more breakthroughs 
in order to reduce logistics costs and increased the flow of goods 
(containers).

Window Connectivity
On the same occasion, Pelindo III Director of Operations and 
Commercial Putut Sri Muljanto said that Pelindo III was 
strengthening connectivity between ports in Indonesia through the 
window connectivity system. The system would integrate inter-
port information systems that could improve the effectiveness of 
services for users.

“This system can provide docking assurance for shipping 
companies, standardization of operations in terminals, also 
loading and unloading processes that have impact on ship’s Turn 
Round Voyage (TRV),” he said.

Putut gave an example of the Surabaya-Samarinda-Surabaya 
route. Previously it took 8 days, with the existence of this system 
that only took 7 days. With short TRV, the number of voyages / 
trips could increase from 45 to 52 voyages. To implement this 
system, it needed commitment between port operators and 
shipping operators, Putut continued. In the initial stage, all ports 
in Pelindo III would be connected to the window system starting 
on January 15, 2019. Furthermore, it would be connected with 
Pelindo IV starting February 1, 2019.

“Commitments must be built because it involves exchanging 
data and information. Furthermore, we hope that it can also be 
developed in the Pelindo I and IPC / Pelindo II regions so that 
all ports in Indonesia will be connected to this system,” Putut 
concluded.

Dirut Pelindo III Doso Agung (ketiga kiri) bersama direksi Pelindo III, Pelindo 4 
& pengguna jasa pada acara Customer Gathering di Surabaya, Januari 2019.

Laporan Utama Laporan Utama
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Jumlah arus peti kemas 
tahun 2018 di terminal 
pelabuhan Pelindo III 
naik 8,5 persen jika 
dibandingkan di tahun 
2017.  Pelindo III mencatat 
arus peti kemas tahun 
2018 sebesar 5,3 juta TEUs 
sementara di tahun 2017 
hanya 4,9 juta TEUs.  

The number of container 
flows throughout 2018 at port 
terminals managed by Pelindo 
III rose by 8.5 percent compared 
to the previous period in 2017. 
Pelindo III recorded container 
flows in 2018 was 5.3 million 
TEU compared to  4.9 million 
TEU in 2017.  

LAPORAN 
UTAMA

R. Suryo Khasabu 

Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat 
menyebut kenaikan jumlah arus peti kemas tersebut salah 
satunya disebabkan oleh meningkatnya arus peti kemas 
luar negeri di lingkungan Pelindo III yang mencapai 9,35 
persen. Arus peti kemas luar negeri tumbuh dari 2,1 juta 
TEUs di tahun 2017 menjadi 2,3 juta TEUs di tahun 2018.
 
“Di tahun 2018 kemarin ada 1,14 juta TEUs peti kemas 
impor, 1,15 juta TEUs peti kemas eksport dan 21 ribu peti 
kemas transhipment internasional. Kegiatan peti kemas 
internasional dilakukan di 3 terminal Pelindo III yakni 
Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Terminal Teluk 
Lamong (TTL) dan di Terminal Peti kemas Semarang 
(TPKS),” kata Faruq di Surabaya, Selasa (22/01).

Lebih lanjut Faruq menyebut kenaikan arus peti kemas 
di lingkungan Pelindo III juga dipicu oleh meningkatnya 
arus peti kemas domestik sebesar 8 persen. Sepanjang 
tahun 2018, Pelindo III mencatat arus peti kemas domestik 
sebesar 3 juta TEUs. Hal ini salah satunya disebabkan 
oleh letak pelabuhan di bawah Pelindo III yang berada di 
antara kawasan barat dan timur Indonesia.

“Sebanyak 70 persen arus peti kemas domestik Pelindo 
III tercatat di Pelabuhan Tanjung Perak. Ini semakin 
mengukuhkan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pusat 
peti kemas domestik di Indonesia.  Ada 72 rute pelayaran 
domestik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak.  
Setidaknya 75 persen dari rute tersebut mengarah ke 
wilayah timur Indonesia,” tambahnya.

Corporate Secretary of Pelindo III Faruq Hidayat said that 
the increasing number of container flows was partly due to the 
increasing flow of foreign containers in the Pelindo III domain 
which reached 9.35 percent. The flow of foreign containers grew 
from 2.1 million TEU in 2017 to 2.3 million TEU in 2018. 

“In 2018, there were 1.14 million TEU imported containers, 1.15 
million TEU exported containers and 21 thousand international 
transhipment containers. International container activities 
are carried out in three Pelindo III terminals, namely Surabaya 
Container Terminal, Teluk Lamong Terminal and at the Semarang 
Container Terminal,” Faruq said in Surabaya (01/22).

Furthermore, Faruq said that the increasing flow of containers 
within Pelindo III was also triggered by the increasing flow of 
domestic containers by 8 percent. Throughout 2018, Pelindo III 
recorded flow of domestic containers at 3 million TEU. This was 
partly due to the location of the port under Pelindo III located 
between the western and eastern regions of Indonesia.

“As many as 70 percent of Pelindo III’s domestic container flows 
are recorded at Port of Tanjung Perak. This further strengthens 
the Port of Tanjung Perak as a domestic container center in 
Indonesia. There are 72 domestic shipping routes to and from 
Port of Tanjung Perak. At least 75 percent of these routes point to 
eastern Indonesia,” he added.

Laporan Utama

PELINDO III CONTAINER FLOW
INCREASES BY 8,5 PERCENT

ARUS
PETI KEMAS
PELINDO III
NAIK 8,5 PERSEN

“Kenaikan arus peti kemas di 
lingkungan Pelindo III juga 
dipicu oleh meningkatnya arus 
peti kemas domestik sebesar 8 
persen.  Sepanjang tahun 2018, 
Pelindo III mencatat arus peti 
kemas domestik sebesar 3 juta 
TEUs.  Hal ini salah satunya 
disebabkan oleh letak pelabuhan 
di bawah Pelindo III yang berada 
di antara kawasan barat dan 
timur Indonesia.”
– Faruq Hidayat 

“The increasing flow of containers within 
Pelindo III was also triggered by the 
increasing flow of domestic containers 
by 8 percent. Throughout 2018, Pelindo 
III recorded flow of domestic containers 
at 3 million TEU. This was partly due to 
the location of the port under Pelindo III 
located between the western and eastern 
regions of Indonesia.”
– Faruq Hidayat

Proses Bongkar Muat Peti Kemas di Atas Kapal
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Pelindo III juga tengah melakukan pengembangan 
di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Serangkaian 
pekerjaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas 
pelabuhan maupun kapasitas produksi di pelabuhan 
utama Jawa Tengah itu.  Seperti pengerukan kolam 
pelabuhan di dermaga peti kemas menjadi -12 meter 
di bawah permukaan laut (LWS), peninggian lapangan 
penumpukan peti kemas, penambahan alat bongkar 
muat jenis Automated Rubber Tyred Ganty (A-RTG).

“Kami juga akan membangun terminal curah di Pelabuhan 
Tanjung Emas dengan luas area 7 hektar tepatnya di 
Kalibaru Barat. Saat ini kami masih menunggu turunnya 
izin dari Kementerian Perhubungan, diharapkan 
pekerjaan kami dapat selesai pada tahun 2020 
mendatang,” jelasnya.

Central Java 
Separately, Vice President Corporate Communication of Pelindo 
III R.Suryo Khasabu said the international containers flow at 
Semarang Container Terminal in the Tanjung Emas Port area, 
Central Java, increased by 5 percent. The flow was dominated 
by export containers which reached 331 thousand TEU. While 
import containers were recorded at 311 thousand TEU.

“Exported cargos through the Semarang Container Terminal 
are dominated by handicraft products, horticulture products, 
textiles, and several other products. The regions producing export 
commodities are Boyolali, Kudus, Jepara, Semarang, and also 
Purbalingga,” he said.

Pelindo III was also developing at the Port of Tanjung Emas, 
Semarang. A series of work to increase port capacity and 
production capacity in the main port of Central Java was carried 

out, such as the dredging of port ponds at container docks to -12 
meters below sea level, elevation of container stacking fields, 
addition of Automated Rubber Tyred Ganty (A-RTG) as a loading 
and unloading equipment.

“We will also build a 7 hectares bulk terminal at the Tanjung Emas 
Port in West Kalibaru area. At the moment we are still waiting for 
the permission from Ministry of Transportation. It is hoped that 
our work can be completed by 2020,” he explained. 

Jawa Tengah
Terpisah Kepala Humas Pelindo III R. Suryo Khasabu 
mengatakan arus peti kemas internasional di Terminal 
Petikemas Semarang di area Pelabuhan Tanjung Emas, 
Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 5 persen.  
Arus peti kemas tersebut didominasi peti kemas ekspor 
yang yang mencapai 331 ribu TEUs.  Sementara peti 
kemas impor tercatat sebanyak 311 ribu TEUs.

“Barang-barang ekspor yang melalui Terminal 
Petikemas Semarang didominasi oleh produk kerajinan 
tangan, produk hortikultura, tekstil, dan beberapa 
produk lainnya.  Daerah penghasil komoditas ekpor 
adalah Boyolali, Kudus, Jepara, Semarang, dan juga 
Purbalingga,” ucapnya.

“Barang ekspor yang melalui 
TPKS didominasi oleh produk 
kerajinan tangan, hortikultura, 
tekstil, dan produk lainnya.  
Daerah penghasil komoditas 
ekpor adalah Boyolali, Kudus, 
Jepara, Semarang, dan 
Purbalingga,”
– R. Suryo Khasabu

“Exported cargos through the Semarang 
Container Terminal are dominated 
by handicraft products, horticulture 
products, textiles, and several other 
products. The regions producing export 
commodities are Boyolali, Kudus, Jepara, 
Semarang, and also Purbalingga,” 
– R. Suryo Khasabu

Laporan Utama Laporan Utama

Peti kemas siap diangkut truk di TPS
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Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian 
diantaranya perjanjian kerjasama optimalisasi asset, 
engineering project dan penyediaan suku cadang antara 
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) dengan 
PT Equiport Inti Indonesia dan perjanjian kerjasama 
pertukaran informasi dan dukungan penyediaan suku 
cadang antara PT JPPI dan dengan PT Berkah Industri 
Mesin Angkat (BIMA) di Hotel Sheraton, Surabaya 
(14/12).

PT JPPI yang merupakan anak usaha Pelindo II akan 
diproyeksikan menjadi subholding membawahi BIMA 
(anak usaha Pelindo III) dan Equiport (anak usaha 
Pelindo IV) untuk menangani maintenance peralatan 
pelabuhan melalui penanaman saham baru.

Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri 
Muljanto menyebut sinergi ini tidak terlepas dari 
imbauan Menteri BUMN yang menginginkan anak 
usaha perusahaan plat merah tersebut menghilangkan 
sekat kewilayahan. “Semua peralatan pelabuhan 
di wilayah Pelindo I, II, II dan IV nantinya akan 
dimaintenance oleh tiga perusahaan tersebut, dan 
tidak menutup kemungkinan akan merambah ke 
wilayah TUKS dan pelabuhan swasta sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan secara korporasi,” jelasnya.

The agreement that was outlined included an agreement on asset 
optimization, engineering project and the supply of spare parts 
between PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) and 
PT Equiport Inti Indonesia, and an agreement on information 
exchange and support for the supply of spare parts between PT 
JPPI and PT Berkah Industri Mesin Lift (BIMA) at Sheraton 
Hotel, Surabaya (12/14).

PT JPPI, a subsidiary of Pelindo II, would be projected to become 
subholding in charge of BIMA (a subsidiary of Pelindo III) and 
Equiport (a subsidiary of Pelindo IV) to handle maintenance of 
port equipment through investment of new shares.

Pelindo III Operational and Commercial Director, Putut Sri 
Muljanto, said that this synergy was inseparable from the appeal 
of the Minister of State-owned Enterprise who wanted the 
subsidiary of the red plate company to eliminate the territorial 
bulkhead. “All port equipment in the Pelindo I, II, II and IV areas 
will be maintained by the three companies, and it is possible to 
penetrate into the TUKS area and private ports so that they can 
increase corporate revenue,” he explained.

SYNERGY AMONG PELINDO
IN OPTIMIZING ASSETS AND SERVICES

SINERGI
ANTAR-PELINDO 
OPTIMALISASIKAN 
ASET DAN LAYANAN

BUMN kepelabuhanan 
Pelindo I, II, III dan IV 
menyiapkan rencana sinergi 
guna mengoptimalkan 
pelayanan kepada 
pengguna jasanya. 

State-owned enterprise Pelindo 
I, II, III and IV prepared 
synergy plans to optimize service 
for their users. 

LAPORAN 
UTAMA

Kharis Fauzi

“Sebelumnya masing-masing 
pelabuhan memiliki portal 
customer sendiri-sendiri untuk 
pengguna jasa. Sehingga pengguna 
jasa harus memiliki 4 akses yang 
berbeda untuk mendapatkan jasa 
kepelabuhanan  ketika mereka 
datang ke wilayah pelabuhan 
yang dikelola oleh masing-masing 
Pelindo. Dengan adanya IBS ini 
akan sangat memudahkan layanan 
bagi pengguna jasa karena hanya 
membutuhkan satu akses saja,” 
- Putut Sri Muljanto

“Previously, each port had its own 
customer portal for service users. Each 
user must have 4 different accesses to get 
port services when they come to the port 
area managed by different Pelindo. The 
existence of IBS will greatly facilitate 
services for users because it only requires 
one access,” 
- Putut Sri Muljanto

Rakortas Pelindo, sinergi demi negeri
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Selain itu, proses pengadaan alat di seluruh pelabuhan 
(Pelindo I s.d IV) juga akan dilakukan melalui satu 
pintu yang dikoordinir oleh JPPI sehingga harga yang 
diperoleh akan lebih kompetitif  karena dilakukan 
pembelian secara kolektif  dibandingkan pengadaan 
oleh masing-masing Pelindo. Sehingga standarisasi 
disemua pelabuhan dapat terwujud baik melalui alat, 
maintenance maupun SDM karena mereka memiliki alat 
yang sama.

Di sisi lain, Pelindo juga telah sepakat membuat portal 
bersama yang diterapkan pada Integrated Billing 
System (IBS) National untuk menyatukan customer 
portal pelayanan jasa kepelabuhanan. “Sebelumnya 
masing-masing pelabuhan memiliki portal customer 
sendiri-sendiri untuk pengguna jasa. Sehingga 
pengguna jasa harus memiliki 4 akses yang berbeda 
untuk mendapatkan jasa kepelabuhanan  ketika mereka 
datang ke wilayah pelabuhan yang dikelola oleh masing-
masing Pelindo. Dengan adanya IBS ini akan sangat 
memudahkan layanan bagi pengguna jasa karena hanya 
membutuhkan satu akses saja,” jelasnya.

Layanan IBS national yang dapat dimanfaatkan oleh 
pengguna jasa kepelabuhanan berupa booking, tracking 
layanan kapal, peti kemas dan non peti kemas, billing 
dan payment.

“Nantinya semua pengguna jasa yang memperoleh 
layanan kepelabuhanan di semua wilayah Pelindo hanya 
akan mendapat satu billing karena sudah melalui satu 
pintu akses,” pungkasnya.

Laporan Utama Laporan Utama

“Nantinya semua pengguna 
jasa yang memperoleh layanan 
kepelabuhanan di semua wilayah 
Pelindo hanya akan mendapat satu 
billing karena sudah melalui satu 
pintu akses,”  
- Putut Sri Muljanto

“Later, all service users who obtain port 
services in all Pelindo regions will only 
get one billing because they have already 
passed by one access,” 
- Putut Sri Muljanto

In addition, the process of procuring equipment in all ports 
(Pelindo I until IV) would also be carried out through a single 
door coordinated by JPPI so that the prices obtained would be 
more competitive through collective purchases than procurement 
by individual Pelindo. This way, standardization in all ports 
could be realized either through tools, maintenance or human 
resources because they have the same tools.

On the other hand, Pelindo had agreed to create a joint portal 
through the National Integrated Billing System (NIBS) to bring 
together different customer port service portals. “Previously, 
each port had its own customer portal for service users. Each 
user must have 4 different accesses to get port services when they 
come to the port area managed by different Pelindo. The existence 
of IBS will greatly facilitate services for users because it only 
requires one access,” he explained.

National IBS services that could be utilized by port users include 
booking, ship service tracking, container and non-container, 
billing and payment services.

“Later, all service users who obtain port services in all Pelindo 
regions will only get one billing because they have already passed 
one access door,” he concluded.

Proses Pemindahan Peti Kemas dari Dermaga ke Lapangan Penumpukan/Container Yard dengan menggunakan Truk
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PELINDO III 
TANAM                     BIBIT BAKAU
DI PELABUHAN BENOA

Pelindo III bersama institusi 
maritim Pelabuhan Benoa 
dan warga mengadakan 
aksi pelestarian lingkungan 
berupa penanaman 
50.000 bibit bakau di 
kawasan Pelabuhan Benoa, 
Denpasar, Bali, Rabu (23/1). 

Pelindo III along with the 
Port of Benoa maritime 
institution and residents held 
environmental preservation 
actions in the form of planting 
50,000 mangrove seeds in the 
Port of Benoa area, Denpasar, 
Bali (1/23). 

LAPORAN 
UTAMA

Mareta Mulia Atmadja 

cukup luas. “Misalnya aksi penanaman bakau perdana 
ini saja dilaksanakan secara menyebar di Taman Hutan 
Raya Ngurah Rai seluas 17,2 hektar,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa rencana Pelindo III 
mengembangkan Pelabuhan Benoa sebagai gerbang 
laut masuknya turis mancanegara ke Bali, tidak lepas 
dari pelestarian lingkungan sekitar pelabuhan. “Karena 
dalam industri pelayaran pariwisata kapal pesiar, 
tentunya selain faktor keamanan, faktor kelestarian 
lingkungan sekitar pelabuhan juga menjadi perhatian. 
Karena itu Pelabuhan Benoa terus dikembangkan 
dengan konsep pelabuhan ramah lingkungan agar dapat 
memberikan manfaat ekonomi ke masyarakat dan 
pariwisata Bali,” ungkapnya.

Hutan Raya Ngurah Rai, Magdalena mengapresiasi 
langkah Pelindo III tersebut. “Diharapkan upaya 
pelestarian alam penanaman bakau akan memberikan 
dampak positif  bagi kelangsungan fungsi ekosistem. 
Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 
yang tinggal di kawasan Pelabuhan Benoa,” katanya.

Terpisah, Kelihan Adat Banjar Pesanggaran I Wayan 
Widiada mengatakan bahwa masyarakat adat 
Pesanggaran sangat mendukung pengembangan 
Pelabuhan Benoa. “Terutama untuk meningkatkan 
fasilitas pelabuhan, termasuk dari sisi lingkungannya. 
Sehingga dapat memberikan dampak positif  terhadap 
lingkungan Bali, serta Desa Pesanggaran pada 
khususnya,” ujarnya.

“Demi menjaga kelestarian lingkungan, terutama 
peluasan habitat bakau, Pelindo III kembali 
mengadakan penanaman tanaman bakau secara 
bertahap di hutan pesisir kawasan Pelabuhan Benoa. 
Berikutnya juga akan dilakukan perawatan dan 
pengawasan, agar dapat tumbuh dengan baik,” kata CEO 
Pelindo III Regional Bali Nusa Tenggara, I Wayan Eka 
Saputra.

Ia mengaku optimis dapat mewujudkan komitmen 
pelestarian lingkungan tersebut. Karena sudut-sudut 
kawasan pelabuhan yang potensial untuk dihijaukan 

He further explained that Pelindo III’s plan to develop Port of 
Benoa as a sea gate for the entry of foreign tourists to Bali was 
inseparable from the preservation of the environment around the 
port. . “Because in the cruise ship tourism industry, of course in 
addition to safety factors, environmental sustainability factors 
around the port are also a concern. Therefore, Port of Benoa 
continues to be developed with the concept of environmentally 
friendly ports in order to provide economic benefits to the 
community and tourism in Bali,” he said.

Ngurah Rai Raya Forest, Magdalena appreciated the steps of 
Pelindo III. “It is expected that mangrove planting conservation 
efforts will have a positive impact on the sustainability of 
ecosystem. So that it can provide benefits for people who live in 
the Port of Benoa area,” she said.

Separately, the Chief of Pesanggaran Banjar, I Wayan Widiada 
said that the Pesanggaran indigenous people strongly supported 
the development of Port of Benoa. “Especially to improve port 
facilities, including the environmental side. So that it can have 
a positive impact on the environment of Bali, as well as for 
Pesanggaran Village in particular,” he said.“In order to preserve the environment, especially the expansion 

of mangrove habitat, Pelindo III has gradually plant mangroves 
in the coastal forest of the Port of Benoa area. Next, care and 
supervision will be carried out, so that it can grow well, “said the 
CEO of Pelindo III Bali Nusa Tenggara Regional, I Wayan Eka 
Saputra, on the sidelines of the activity.

He was optimistic that he could realize the environmental 
conservation commitment. Because the harbor had quite 
extensive potential area for reforestation. “For example, the 
initial planting of mangroves was carried out across the 17.2 
hectare of Ngurah Rai Forest Park,” he explained. 

“Karena dalam industri pelayaran 
pariwisata kapal pesiar, tentunya 
selain faktor keamanan, faktor 
kelestarian lingkungan sekitar 
pelabuhan juga menjadi perhatian. 
Karena itu Pelabuhan Benoa terus 
dikembangkan dengan konsep 
pelabuhan ramah lingkungan 
agar dapat memberikan manfaat 
ekonomi ke masyarakat dan 
pariwisata Bali,” 
– I Wayan Eka Saputra

“Because in the cruise ship tourism 
industry, of course in addition to safety 
factors, environmental sustainability 
factors around the port are also a concern. 
Therefore, Port of Benoa continues 
to be developed with the concept of 
environmentally friendly ports in order 
to provide economic benefits to the 
community and tourism in Bali,” 
– I Wayan Eka Saputra

Laporan Utama Laporan Utama

PELINDO III PLANTS 50,000 MANGROVE SEEDS AT PORT OF BENOA

Aksi Peduli Lingkungan Tanam Bibit Bakau di Pelabuhan Benoa

50.000
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Beberapa orang mungkin pernah mendengar 
pepatah yang mengatakan bahwa di dunia 
ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. 
Sadar atau tidak, semua hal di dunia ini 
pasti mengalami perubahan. Jika tidak cepat 
beradaptasi dengan perubahan tersebut, maka 
bersiaplah untuk tertinggal. 

TRANSFORMASI, 
HARUSKAH?

Opini

Beberapa orang mungkin pernah mendengar pepatah 
yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang 
abadi kecuali perubahan. Sadar atau tidak, semua hal 
di dunia ini pasti mengalami perubahan. Jika tidak 
cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut, maka 
bersiaplah untuk tertinggal. Kok kedengerannya ngeri 
banget ya? Tapi memang seperti itulah kenyataannya. 
Sudah banyak perusahaan yang kalah bersaing karena 
terlambat merespon perubahan yang terjadi, seperti 
Nokia dan Blackberry.

Pun demikian dengan Pelindo III, dalam beberapa 
tahun terakhir, perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
kepelabuhanan ini pun telah mengalami beberapa kali 
perubahan dalam organisasinya. Mulai dari visi misi, 
slogan, logo, sispro, platform ERP, budaya perusahaan 
sampai struktur organisasinya pun tak luput dari 
transformasi. 

Transformasi tersebut dipicu oleh beberapa faktor, baik 
dari faktor external maupun dari internal perusahaan 
itu sendiri. Faktor utama yang mendorong Pelindo III 
untuk bertransformasi adalah adanya Undang-Undang 
no 17 tahun 2008 yang mencabut hak monopoli di 
bidang pelabuhan sehingga Pelindo III berupaya untuk 
terus berinovasi meningkatkan daya saing perusahaan. 
Dengan hilangnya hak monopoli yang sebelumnya 
dimiliki oleh Pelindo III selama bertahun-tahun, maka 
manajemen sepakat untuk melakukan pembenahan dan 
transformasi di segala aspek demi mendukung integrasi 
logistik nasional yang lebih efisien serta meningkatkan 
daya saing perusahaan.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, pelabuhan 
merupakan salah satu obyek vital bagi sebuah negara 
dan berperan penting dalam mendukung perekonomian 
nasional. Sebagai contoh, suatu negara kecil seperti 
Singapura bisa menjadi sebuah negara maju salah 
satunya karena didukung oleh pelabuhan yang 
berstandard internasional yaitu Port of  Singapore yang 
berperan sebagai Transhipment Port bagi negara-negara 
tetangganya, termasuk Indonesia.

Untuk itu Pelindo III berupaya untuk terus berbenah demi 
mengejar ketertinggalannya. Dan baru-baru ini, Direktur 
Utama PT Pelindo III (Persero) mengumumkan perubahan 
yang cukup fenomenal, yaitu Transformasi Bisnis yang akan 
dipimpin oleh Direktur Transformasi dan Pengembangan 
Bisnis, Bapak Toto Nugroho. Langkah pertama dalam 
transformasi dan pengembangan bisnis yang diambil 
adalah bersinergi dengan PT Pertamina, terutama dalam 
pengelolaan TUKS yang diharapkan dapat memberikan 
simbiosis mutualisme bagi masing-masing pihak.
Dalam transformasi bisnis jasa pelabuhan, sinergi 

adalah koentji, sedangkan kepuasan pelanggan adalah 
yang utama. Sebagai langkah nyata, Pelindo III 
telah menyediakan layanan keluhan pelanggan baik 
melalui call center, whatsapp, dan aplikasi i-care demi 
mendengarkan keluhan dan kebutuhan informasi 
pelanggan. Transformasi ini mungkin terlihat sudah 
terlalu mainstream karena pada umumnya perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa pasti mempunyai layanan 
tersebut. Namun bagi Pelindo III ini merupakan salah satu 
starting point yang menunjukkan kepedulian terhadap 
pelanggan. Layanan keluhan pelanggan tersebut 
merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan 
dari Port Operation Command Center (POCC) yang 
menyediakan pelayanan jasa kepelabuhan terintegrasi 
yang berfungsi sebagai pusat kendali dan monitoring 
kegiatan pelabuhan untuk mencapai service excelent.

Seiring dengan berkembangnya era digitalisasi, 
transformasi bisnis juga perlu diimbangi dengan 
transformasi digital yang dapat menyederhanakan 
proses bisnis agar lebih efisien, menamban value 
added, bahkan dapat memberikan potensi peningkatan 
pendapatan. Dari sisi SDM, pengembangan kemampuan 
(reskilling) dan peningkatan kemampuan (upskilling) 
perlu dilakukan untuk mengimbangi kebijakan 
transformasi perusahaan. Melakukan transformasi 
bisnis dalam sebuah perusahaan memang tidak 
semudah membalikkan telapak tangan dan tidak 
secepat membuat mie instant. Dampaknya pun mungkin 
tidak terlalu terlihat dalam jangka pendek. Karena 
transformasi tidak dapat dilakukan secara singkat dan 
sepotong-potong, namun merupakan perubahan yang 
dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan 
terhadap pola pikir, pola pandang, dan pola bisnis, 
strategi bisnis, budaya perusahaan, maupun perilaku 
dan kemampuan organisasi. Jika perusahaan berhasil 
melakukan transformasi bisnis, maka perusahaan akan 
menjadi semakin kuat dan kompetitif  sehingga dapat 
terus bertahan bahkan menjadi pemimpin dalam bisnis 
pelabuhan sesuai dengan tagline nya “Beyond Port of 
Indonesia”.

Opini

OPINI

“Dalam transformasi bisnis 
jasa pelabuhan, sinergi 
adalah koentji, sedangkan 
kepuasan pelanggan adalah 
yang utama” 

YONA ASRI CARERA
Staf  corporate finance Kantor Pusat
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Memulai tahun 2019 ini, sangat penting untuk 
mengikuti apa tren besar berikutnya dan 
bagaimana tren tersebut dapat mendisrupsi bisnis 
kepelabuhanan. 2019 merupakan tahun akselerasi 
implementasi otomasi di pelabuhan. Maka jika ada 
dua pertanyaan besar, yakni “Apa tren digitalisasi 
yang akan menguat?” dan “Bagaimana peran 
teknologi dapat mengangkat level bisnis?” Berikut 
jawaban dari Dr. Yvo Saanen, TBA Group, yang 
dikutip dari laman Port Technology.

       TREN 
PELABUHAN 
DI

MARITIM
LOGISTIK

1. Jaringan 5G
Ekosistem 5G akan terus berkembang dan meluas, 
maka akan meningkatkan level penerapan otomasi dan 
kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang sangat 
dibutuhkan untuk pada sisi operasional. Pelabuhan 
dan terminal akan sangat membutuhkan manfaat dari 
terobosan teknologi. Pelabuhan Hamburg di Jerman 
yang merupakan salah satu dari sepuluh terminal peti 
kemas terbesar di Eropa, telah mengujicobakan teknologi 
5G untuk berubah menjadi dalam bahasa mereka, 
‘sebuah hub dari industri komunikasi mobile generasi 
berikutnya’. Jadi berdasarkan uji cobaya, teknologi 
5G akan mengoptimalkan rencana pengembangan 
pelabuhan ke depan. Lalu juga meningkatkan kinerja di 
lapangan untuk memonitor kegiatan operasional sehari-
hari untuk menjadikan pelabuhan terminal menjadi 
lebih ‘pintar’ (efektif  kinerja operasionalnya).

Kemudian peningkatan konektivitas dan kecepatan yang 
ditawarkan oleh 5G membuatnya mampu menransfer 
data secara aman dalam hitungan miliseconds! Sehingga 
sangat berpotensi untuk melakukan disrupsi berupa 
transformasi teknologi pada industri pelayaran peti 
kemas, jaringan antarpelabuhan, serta perusahaan jasa 
logistik untuk menjadi pondasi dari jaringan rantai 
pasok yang lebih ‘pintar’. 5G juga akan menjadi perekat 
dari teknologi Internet of  Things (IoT).

2. Teknologi Sensor
Teknologi ini akan semakin berkembang dengan dasar 
jaringan 5G. Teknologi yang fleksibel dan dalam jaringan 
besar ini akan dikembangkan tandem dengan IoT 
dengan jaringan seluler. IoT seluler maksudnya ialah 
keterhubungan antara peralatan fisik. Pada pelabuhan 
dan terminal dapat diimplementasikan agar peralatan 
pada pelabuhan mampu mentransmisikan data melalui 
sensor dengan lebih independent (tidak bergantung), 
terotomasi, dan dioperasikan dengan efisien.

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) telah menerapkan inovasi ini 
yang berupa container tracking management system 
yang menggunakan sensor optik untuk mendeteksi 
perubahan kondisi, termasuk mendeteksi bila peti kemas 
dibuka oleh pihak yang tidak berwenang. Pada tahap 
finalnya, pelabuhan dan terminal akan fokus untuk 
membesarkan kapasitas data yang mampu diolah oleh 
sensor pintar. Terutama untuk mengembangkan layanan 
baru dan platform untuk memanfaatkan informasi 
dengan maksimal.

3. Internet of Vehicles
Ketika solusi pintar bergantung pada IoT dan sudah 
mulai banyak diterapkan di pelabuhan dan terminal di 
dunia, Internet of  Vehicles (IoV) masih dalam tahap awal 
pengembangan. Meskipun begitu, konsep tersebut akan 
lepas landas di tahun 2019 ini menjadi penting dalam 
mendukung manajemen lalu lintas di pelabuhan menjadi 
lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan keamanan 
dan menekan risiko tabrakan.

Pelabuhan Valencia di Spanyol bekerja sama dengan 
MSC Mediterranean Shipping Company telah bekerja 
sama untuk mengintegrasikan teknologi IoV sebagai 
solusi trucking. Jadi truk MSC di Spanyol telah dilengkapi 
dengan perangkat IoV untuk men-track kendaraan 
secara real time sehingga dapat membantu pelabuhan 
untuk memprediksi dan mempersiapkan kedatangan 
dan potensi kemacetan di gerbang pelabuhan.

4. Port Centric Logistics
Meski teknologi dianggap mampu menjadi kunci dari 
peningkatan efisiensi dan reliabilitas, namun pada sektor 
pelabuhan dan terminal, selalu ada kepentingan untuk 
menjadi pusat perdagangan demi menyederhanakan 
infrastruktur jaringan logistik. ‘Kebangkitan’ konsep 
port centric logistics menjadi bukti bahwa pentingnya 
proses bisnis rantai pasok secara end-to-end (dari hulu 
hingga hilir) yang modern ialah menerapkan konsep ini.

Perusahaan raksasa dunia Amazon telah berhasil 
mengubah harapan customer-nya bahwa terkait 
kecepatan pengiriman, maka pelabuhan berperan 
penting untuk berinvestasi lebih luas pada rantai pasok 
dan menyediakan kondisi yang kondusif  untuk menyelia 
barang. Sebelum barang-barang tersebut masuk ke 
jaringan rantai pasok yang lebih luas. Cara ini diyakini 
membuka gerbang bisnis yang lebih besar lagi.

Akhir kata, bisnis maritim yang menerapkan port centric 
logistics pada operasi keseharian akan berkembang 
signifikan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, 
sekaligus menuju cara sukses yang telah dilakukan oleh 
pelabuhan-pelabuhan modern lainnya. Sedangkan 
pelabuhan yang tidak mengikuti teknologi akan mulai 
kehilangan bisnisnya satu demi satu dan kemudian mati. 
Pelabuhan kita yang mana? 
(Disarikan dari Port Technology)

Hafidz Novalsyah
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KABAR
PELINDO III Pelabuhan Tanjung Perak masih menjadi tujuan utama bagi 

berbagai institusi pendidikan untuk dikunjungi. Bertempat 
di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan 
Tanjung Perak berkesempatan menerima kunjungan industri 
para siswa taruna dari SMKN 1 Kulon Progo - Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) Jurusan Kelautan dan Pertambangan. 

M. Hanies selaku staf  operasional menjelaskan bahwa sebagai 
salah satu pelabuhan dengan terminal penumpang kapal laut 
bertaraf  internasional di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Perak 
menjadi salah satu tujuan favorit yang sering disinggahi berbagai 
kapal pesiar asing dengan membawa ribuan wisatawan asing 
mengunjungi berbagai tempat wisata di Kota Surabaya dan 
Provinsi Jawa Timur khususnya Bromo. Sementara itu, Supardini 
Kepala Sekolah SMKN 1 Temon Kulon mengungkapkan bahwa 
kegiatan kunjungan ini untuk lebih mengenalkan dan melihat 
langsung kegiatan industri di bidang kemaritiman yang salah 
satunya adalah di bidang jasa kepelabuhanan. (Tisna Prabamita)

Seiring dengan komitmen Pelindo III dan DP World dalam hal 
pengurangan sampah plastik, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
melalui program Global Volunteer Week melakukan bersih-bersih 
pantai Dubibir Situbondo, Jumat (7/12). Sedikitnya 40 sukarelawan 
TPS terlibat dalam aksi tersebut, dan faktanya memang banyak 
sampah plastik yang berceceran di sekitar pantai, mulai dari 
bungkus makanan sampai dengan sampah sedotan yang mencemari 
pantai.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, paus di Wakatobi menjadi korban 
dari sampah plastik, dimana banyak sampah plastik ditemukan 
di dalam tubuhnya. Untuk itu melalui kegiatan ini, TPS ingin 
berpartisipasi dalam mengurangi potensi terjadinya kembali insiden 
tersebut, sekaligus mengajak semuanya untuk mulai diet plastik. 
Global volunteer week sendiri merupakan kegiatan yang digagas oleh 
DP World, dan TPS meyelenggarakannya setiap satu tahun sekali.

TPS berharap dapat menularkan semangat untuk selalu menjaga 
kebersihan pantai kepada seluruh masyarakat di sekitar pantai 
Dubibir. “Apa yang kami lakukan hari ini, semoga dapat terus 
dilanjutkan oleh seluruh masyarakat di sekitar sini”, ungkap Nur 
Syamsiah, Finance Director PT TPS. (Susana Emyliasari)

layanan kesehatan di RS PHC Surabaya sampai 
dengan 150 ribu rupiah. “Ada tiga layanan yang kami 
tawarkan, diantaranya potongan harga senilai Rp 
150.000,- dengan penukaran 400 Traveloka Poin untuk 
Smartklamp Gold, potongan harga Rp 55.000,- dengan 
penukaran 275 Traveloka Poin untuk Senam Hamil serta 
potongan harga Rp 102.000,- dengan penukaran 375 
Traveloka Poin untuk Pijat Bayi. Fasilitas yang diberikan 
sama dengan mereka yang membayar tunai, cukup 
datang menemui customer service kami.” ungkap Kepala 
RS PHC Surabaya, dr. Pudji Djanuartono, M.Kes. (Irvan 
Prayogo)

TANJUNG PERAK
JADI TEMPAT FAVORIT
BELAJAR KEPELABUHANAN

GLOBAL VOLUNTEER WEEK 
TPS BERSIH-BERSIH PANTAI

“KEPOIN” 
LAYANAN PHC 
YANG MASUK 
KATALOG 
TRAVELOKA POIN

Kabar pelindo III

RS PHC Surabaya memberikan kabar gembira bagi 
para Mom & Kid’s. Bekerjasama dengan Traveloka, 
sebuah perusahaan internet penyedia jasa travel 
booking destinasi lokal dan internasional, RS PHC 
Surabaya memasukan 3 layanan dalam Program Katalog 
Traveloka Poin dengan benefit potongan harga sampai 
dengan ratusan ribu rupiah.

Asal tahu saja, Traveloka Poin merupakan program 
reward bagi member Traveloka. Nah, dengan 
menukarkan sejumlah poin tertentu, pengguna 
Traveloka dapat menikmati potongan harga kategori 

Kabar Pelindo III

MS Maasdam sambangi Pelabuhan Tanjung Emas 
pada Kamis, (24/01). Kapal berbendera Rotterdarm ini 
memiliki GT 55.575 Ton dan LOA 219.21 meter sandar di 
Dermaga Samudera Pelabuhan Tanjung Emas.
CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, Arief  Prabowo 
menuturkan bahwa Kapal pesiar MS Maasdam 
mengangkut sebanyak 1213 wisatawan dan 570 kru 
kapal. “Ini merupakan kali pertama MS. Maasdam 
mengunjungi Pelabuhan Tanjung Emas di tahun 

KAPAL PESIAR 
MS MAASDAM 
SAMBANGI 
PELABUHAN 
TANJUNG EMAS

2019,” tuturnya. Untuk menyambut wisatawan yang 
datang, Pelindo III menyediakan berbagai hiburan 
kepada wisatawan seperti live music, tarian daerah, 
dan stand souvenir yang dapat dinikmati di Terminal 
Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas. Hal tersebut 
merupakan bentuk peningkatan fasilitas manajemen 
untuk menciptakan citra positif  kepada para wisatawan 
mengenai pelayanan di Pelabuhan Tanjung Emas. (Diah 
Ayu Puspitasari)
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Tahukah Anda? Akhir Januari yang lalu, umat Hindu 
di Pulai Bali baru saja merayakan hari raya Siwa Ratri. 
Perayaan ini memperingati turunnya Dewi Siwa, dan 
dirayakan di seantero pulu. Selama sehari sampai larut 
malam, umat Hindu mendatangi rumah ibadah dan 
melantunkan puja-puji untuk sang Dewi.

WHAT TO DO: 
Jika anda menyukai berada di udara terbuka, menikmati 
angin pantai, kami sarankan menjelajahi garis pantai 
Bali yang seperti tidak berujung. Pantai Kuta yang 
ramai dengan wisatawan dan peselancar, tentunya 
menjadi tujuan utama berbagai pelancong yang berniat 
melihat keindahan pantai Bali. Pantai Kuta memang 
menawarkan lokasi yang strategis dan mudah didatangi, 
dengan kemudahan akses pada restoran dan kafe di 
sekitarnya. Jika tidak memiliki rencana sepanjang hari, 
menghabiskan seharian di Pantai Kuta juga bisa menjadi 
pilihan kegiatan yang menarik. Anda dapat memulai 
hari dengan mencoba surfing atau olahraga air lainnya, 
lalu menghabiskan sore dengan bersantai menunggu 
matahari terbenam. Tutuplah hari anda dengan pergi 
makan malam ke restoran hidangan laut setelah 
matahari terbenam. Udara malam di daerah pantai Kuta 
cukup bersahabat untuk dewasa maupun anak-anak.

Pilihan lain adalah Pantai Sanur. Jika anda menyukai 
beraktivitas di pagi hari, sempatkan menyaksikan 
matahari terbit di Panti Sanur. Dibandingnkan dengan 
pantai lain di daerah Denpasar, Pantai Sanur tergolong 

Bali adalah destinasi wisata yang tidak pernah 
mati. Sepanjang tahun, wisatawan lokal maupun 
internasional selalu berdatangan dengan antusias 
untuk menyambangi tujuan wisata yang klasik, 
maupun tujuan modern dan terbaru. Khususnya di 
daerah pusat kota, Bali – selalu tersedia berbagai 
tempat dan kegiatan menarik untuk semua jenis 
pelancong, dari yang bepergian dengan keluarga, 
sampai dengan yang senang menjelajah sendiri. 
Bentuk pemandangan yang aktivitas yang 
ditawarkan oleh Pulau Dewata pun beragam, dari 
beach hopping, menyaksikan upacara keagaamaan, 
atau menyusuri daerah padat kafe yang menarik.

DOWNTOWN 
DELIGHTS

Wisatawan asing selepas berselancar di pantai Seminyak

Tari Kecak, ritual seni dramatari yang sudah mendunia 

Siluet pura Batu Bolong
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lebih sepi – anda pun dapat bersantai dan beristirahat 
dengan lebih tenang. Matahari pagi adalah menjadi 
teman yang baik untuk menemani aktivitas membaca di 
pinggir pantai, atau bermain pasir dan mengejar ombak. 
Hamparan pasir putih dan ombak tenangnya pastinya 
memanjakan anda. Anda juga bisa menyeberang ke Nusa 
Penida dari Pantai Sanur. 

Menjelajahi makanan yang ditawarkan di Bali adalah 
sesuatu wajib anda lakukan. Dengan berbagai jenis 
makanan, mulai dari penganan tradisional sampai 
dengan makanan ringan modern, Bali adalah tempat 
untuk bersantai dan memanjakan lidah anda.

Nasi Pedas Bu Andika adalah salah satu kuliner legendaris 
di Bali. Ketika anda menyambangi kedainya, anda akan 
disambut dengan jejeran lauk pauk yang bisa dipilih 
untuk disantap sebagai pelengkap makan siang. Jika anda 
beruntung, anda bisa saja mendapatkan kulit ayam khas 
Bu Andika yang seringkali habis dengan cepat. Pilihan 
makanan berat lainnya adalah bebek goring, atau bebek 
betutu. Salah satu gerai favorit di Bali adalah Bebek Tepi 
Sawah. Sajian bebeknya yang renyah, dilengkapi dengan 
sambalnya yang menggugah selera membuat anda ingin 
segera menandaskan pesanan anda. 

Setelah bersantap siang, sempatkan mencoba rujak kuah 
pindang Bu Putu. Olahan rujak ini menggunakan air 
rebusan ikan pindng yang dicampur dengan gula merah 
dan ikan terasi. Untuk menghilangkan aroma amisnya, 
digunakan rebusan daun serai dan salam. Perpaduan 
antara kuah pindang yang gurih, pedas, masam 
menyegarkan, dan potongan rujak membuat penganan 
ini menjadi pengganjal yang cocok sampai waktu makan 
malam nanti. Sisakan sedikit ruang di perut anda untuk 
mencoba Gusto Gelato, es krim legendaris yang dapat 
membantu anda bertahan di suasana terik Bali. Gusto 
menawarkan berbagai rasa unik, dari serai, kemangi, 
sampai cokelat dan cabai.

Jika anda mencari suasana yang lebih modern, atau 
café yang hits. Cobalah datang ke Titik Temu Kopi di 
daerah Seminyak. Café yang telah berdiri sejak tahun 
2016 ini selalu ramai dipadati pengunjung yang ingin 
mencoba sendiri setelah melihat banyaknya unggahan 
atau publikasi mengenai Titik Temu di Instagram. 
Rasa penasaran itu tidak salah, karena atmosfer yang 
ditawarkan Titik Temu memang estetik, modern, dan 
membuat betah berlama-lama. Suguhan kopinya pun 
tidak perlu diragukan lagi. Pilihan lainnya adalah 
Ultimo, di mana anda bisa menyicipi makanan khas Italia 
yang enak dengan harga yang masih cukup terjangkau. 
Sedangkan untuk atmosfer fine dining, anda bisa mencoba 
membuat reservasi ke Metis. Metis menyajikan suguhan 

Prancis-Mediterania dengan lokasi 
yang nyaman. Untuk makan malam 
yang lebih santai, pilihan restoran 
seafood di pinggir pantai Jimbaran 
bisa jadi pilihan kuliner dengan 
keluarga. Menyediakan bermacam 
pilihan hidangan laut segar, anda 
bisa memilih cara masak goring 
maupun bakar. 

Anda juga bisa menghabiskan waktu 
dengan mengunjungi Garuda Wisnu 
Kencana, di Garuda Wisnu Kencana 
Cultural Park, Ungasan. Patung 
setinggi 75 meter ini membutuhkan 
waktu lebih dari 20 tahun untuk 
diselesaikan. Garuda Wisnu 
Kencana dirancang untuk menjadi 
patung tertinggi di Indonesia, dan 
konsepnya terinspirasi dari mitologi 
Hindu terkait pencarian tirta amerta 
atau air kehidupan. Dalam mitos ini, 
digambarkan Garuda menyetujui 
untuk ditunggangi oleh Dewa Wisnu, 
sebagai imbalan jasanya yang telah 
membaskan ibu sang Garuda.

Seniman pembuat patung tersebut, 
Nyoman Nuarta, adalah alumni 
Fakultas Seni Rupa dan Desain, 
Institut Teknologi Bandung. Perupa 

yang namanya sudah malang-
melintang di dunia seni Indonesia. 
Patung Garuda Wisnu kencana 
rampung pada tahun 2018 silam, 
dan sekarang menjadi salah satu 
destinasi wisata favorit turis. 

Di area yang sama, anda dapat 
menyaksikan pertunjukan tari 
Kecak, yang dimulai setiap jam 18.30. 
Tarian Kecak yang popular selama 
bertahun-tahun belakangan ini, 
pertama digubah pada taun 1930 
untuk ditempilkan oleh sekelompok 
laki-laki yang menirukan suara 
gamelan, dan membuat suara cak 
cak cak secara berulang. Pemeran 
utama di penampilan ini adalah 
sekelompok penari yang menarikan 
kisah epos Ramayana. Jalannya 
pertunjukan ini menceritakan 
tentang Rama, raja di kerajaan 
yang dikirim ke pengasingan. Sita, 
istri yang setia, dan saudaranya, 
Laksamana, bersikeras untuk 
mengikutinya ke hutan. Cerita 
menjadi sulit ketika Sita diculik, dan 
Rama harus menyelamatkannya 
– melawan prajurit dan pasukan 
monyet putih.   

WHERE TO STAY
Dengan beragam pilihan yang 
mudah diakses, akomodasi di Bali 
dapat dibedakan sesuai kebutuhan 
dan jumlah penunjung yang 
bepergian bersama anda. Hostel 
adalah pilihan tepat jika anda 
bepergian sendiri atau tidak ingin 
menghabiskan banyak waktu 
menikmati fasilitas yang disediakan 
oleh penyedia akomodasi anda. Jika 
anda bepergian sebagai keluarga, 
kamar hotel atau resort cukup 
luas dapat menjadi pilihan, atau 
menyewa satu villa lengkap dengan 
fasilitas kolam renang pribadi.

HOW TO GET AROUND
Untuk perjalanan dengan keluarga; 
tentunya menyewa transportasi 
pribadi adalah pilihan paling 
nyaman. Anda bisa mneyewa 
mobil dengan jasa supir atau lepas 
kunci. Untuk perjalanan dengan 
jumlah peserta lebih sedikit, anda 
bisa menyewa taksi harian dengan 
bernegosiasi dengan supir taksi, 
atau menggunakan jasa transportasi 
online. 

Menikmati langit dan garis horison di pantai Sanur

Menyaksikan mentari tenggelam di pantai Sanur

Siluet horison di Tanah Lot
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Menjauh dari hingar bingar pusat Pulau Bali, Ubud 
terletak di sebelah utara dan dapat ditempuh dengan 
satu jam perjalanan dari Denpasar. Berbeda dengan 
kebanyakan turis muda yang memenuhi bagian selatan 
Denpasar, Ubud lebih populer dengan turis dengan usia 
yang cenderung lebih dewasa. Walaupun agak sulit untuk 
mendapatkan transportasi online. Ubud adalah Kota yang 
nyaman untuk dijelajahi dengan berjalan kaki. Anda 
bisa berkeliling Kota dengan mudah, apalagi jika anda 
menginap di jantung Kota Ubud. Empat hari memang 
terkesan singkat, namun itu lebih dari cukup untuk 
menjelajahi Ubud. Berikut adalah rangkaian perjalanan 
yang kami rangkum untuk anda. Tahukah anda? Ubud 
adalah rumah bagi dua festival makanan dan literatur – 
Ubud Food Festival dan Ubud Writers and Readers Festival. 
UFF selalu dilangsungkan di akhir Bulan April, sementara 
UWRF berlangsung di akhir Bulan Oktober. Kedua festival 
tersebut selalu menarik wisatawan mancanegara untuk 
berbondong-bondong datang dan merayakan kehidupan 

melalui makanan, dan sastra.

    HARI 
JELAJAH 

UBUD

4 

Tegalalang, Ubud
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Hari Pertama:
Makan siang: Made’s Warung
Terletak di Jembatan Tjampuhan, anda tidak boleh 
melewatkan menu Nasi Ayam Tutu dan Sate Lilit yang 
ditawarkan Murni’s Warung. Nikmati makan siang anda 
dengan pemandangan sungai, lengkap dengan suguhan 
kelapa segar.

Camilan: Balipop
Tersembunyi di Jalan Goutama, Balipop menyediakan 
popsicle dengan berbagai rasa buah. Dijual mulai dari 
harga 20 ribu, Balipop adalah pilihan tepat untuk 
berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

Makan malam: Casa Luna
Pastikan anda mampir ke Casa Luna, restoran dan 
bakery yang dijalankan oleh penggagas UFF dan UWRF, 
Janet DeNeefe. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, 
Casa Luna menyajikan menu makan malam tradisional 
Bali maupun fusion, dengan nuansa terbaik. 

Kunjungi: Confiture de Bali, menjual selai dengan 
mentega dalam berbagai rasa dan varian, ini bisa jadi 
salah satu pilihan oleh-oleh unik dari Ubud. 

Hari Kedua:
Untuk santapan pagi, Bebek Tepi Sawah. Bebek 
Tepi Sawah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. 
Menyediakan makanan enak, bebek renyah dan nasi yang 
pulen, dilengkapi dengan pemandangan sawah luas yang 
membuat anda tidak ingin buru-buru menyelesaikan 
makan siang anda. 

Berhenti sejenak untuk bersantai di Ary’s Bookcafe. 
Jangan tertipu dengan penampilan luarnya yang 
terlihat kecil, jika anda masuk ke dalam, Ary’s memiliki 
pekarangan luas nan asri. Anda bisa membaca buku buku 
yang disediakan sambil menyesap jus herbal racikan 
dapur mereka.

Ingin variasi dari makanan tradisional Bali? Luangkan 
waktu makan malam anda untuk mampir ke Nostimo 
Greek Grill untuk mencoba makanan khas Yunani yang 
terbaik di Ubud. Pilihlah platter besar mereka untuk 
berbagi; anda bisa memilih dari pilihan daging ayam, 
sapi, babi, ataupun domba.

Kunjungi: Bali Buda & Ganesha Bookshop
Sempatkan mampir di Ganesha Bookshop untuk melihat 
koleksi secondhand books mereka yang dibandrol 
dengan harga murah, dengan kondisi yang masih 
sangat baik. Ganesha juga menjual buku-buku baru dari 
penerbit lokal maupun internasional. Di antara koleksi 
tokonya, terdapat pula kartu pos, notebooks, dan pernak-

pernik bertemakan Bali yang layak dijadikan oleh-oleh. 
Ganesha memiliki cabang lain di daerah selatan pulau 
Bali.

Di sebelah toko buku, ada bakery Bali Buda yang 
menyediakan roti dan penganan ramah vegan, yang 
lumayan mengganjal perut. 

Hari Ketiga:
Makan pagi di Seniman Coffee Studio, di mana tersedia 
pilihan kopi. Cobalah suguhan cold brew mereka. 
Nyaman dengan meja individual atau komunal, Seniman 
juga menyediakan makanan khas Indonesia. Anda bisa 
membawa pulang biji kopi Seniman yang selalu segar 
dan memiliki berkualitas tinggi.

Setelah makan pagi, kunjungilah Pasar Seni Ubud untuk 
membeli pernak-pernik khas Bali. Mulai dari perhiasan, 
asbak, kaos, dan celana katun nyaman yang cocok 
digunakan untuk berkeliling kota Ubud. Jika sudah puas 
berbelanja, anda bisa berhenti sejenak di café kcil atau 
gelateria di sekitar pasar seni ini.

Terletak di jalan Raya Sanggingan, Indus menawarkan 
pemandangan menghadap punggung bukit Tjampuhan 
yang sangat indah. Menu makan malam yang ditawarkan 
berkisar di menu tradisional Indonesia; salah satu 
pilihan terbaiknya adalah nasi kuning beserta sate, 
lengkap dengan sayur dan urapnya.

Hari Keempat:
Terletak di dekat Ubud Monkey Forest, mulailah hari anda 
di Café du Monyet. Café ini meiliki halaman belakang 
menghadap ke sawah. Makanan yang disediakan adalah 
kuliner Prancis, Western, dan beberapa menu lokal. Café 
du Monyet bisa menjadi pilihan sarapan tengah hari.
Kunjungi KOU Handmade Soap di jalan Dewi Sita; buah 
tangan sabun natural handcrafted dijual di toko mungil 
ini dengan berbagai varian aroma buah. KOU juga 
menjual selai caramel dan susu yang menjadi favorit 
banyak orang.

Untuk makan malam penutupp perjalanan anda di 
Ubud, kafe Batan Waru adalah tempat yang santai untuk 
menikmati makan malam dengan keluarga. Kafe ini 
sudah menempati jalan Dewi Sita sejak bertahun-tahun 
yang lalu, dan kualitas makanannya sudah tidak perlu 
diragukan sama sekali.sabun natural handcrafted dijual 
di toko mungil ini dengan berbagai varian aroma buah. 

1
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(1) Lanskap terasering lahan sawah terpapar cahaya mentari.  
(2) Deretan penjor di pinggir jalan menyambut perayaan 
Galungan. (3) Kolam pemandian di Goa Gajah. (4) Arsitektur 
pendopo Goa  Gajah. (5) Keramaian Pasar Seni Ubud.
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Esai Foto Esai Foto

ESAI 
FOTO

Menyambut hari raya Imlek tahun Babi 

Tanah yang jatuh pada 5 Februari 2019, 

redaksi Dermaga mempersembahkan 

esai foto tematis Imlek. Esai foto edisi ini 

mencakup beberapa klenteng di Jakarta 

dan sekitarnya; Boen Tek Bio di Tangerang, 

Banten, dan Klenteng Petak Sembilan di 

Glodok, Jakarta, serta beberapa foto dari 

prosesi ibadah di Vihara Darma Bakti, 

Petak Sembilan, Glodok. 

Peringatan tahun baru Imlek biasanya 

berlangsung sampai 15 hari. Satu hari 

sebelum atau pada saat hari raya Imlek, 

anggota komunitas Tionghoa memenuhi 

kewajiban mereka untuk melakukan 

pemujaan kepada leluhur. Maka, satu 

hari sebelumnya atau pada saat Hari Raya 

Imlek, para anggota keluarga akan datang 

mengunjungi rumah abu tempat penitipan 

lingwei  (abu) leluhur untuk bersembahyang. 

Foto Oleh
Febri Amar

DOA BARU& HARAPAN
Sebagai bentuk penghormatan dan 

sebagai tanda balas-budi mereka, 
pada saat acara sembahyang 

dilakukan pula persembahan 
jamuan makan untuk arwah para 

leluhur.  Praktik jamuan makan 
dan persembahan bakaran yang 

dilakukan oleh keturunannya 
merupakan bentuk perwujudan 
tanda bakti dan balas budi, atas 

apa yang telah dilakukan oleh 
leluhur ataupun orangtua mereka 

semasa masih hidupnya.
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Berpengaruh, kredibel, dengan basis audiens yang 
setia; influencer tidak hanya disukai karena konten 
mereka yang orisinal nan menarik, namun juga 
karena mereka dapat membuat pengikutnya merasa 
terhubung. Siapa sajakah mereka? Intip profil mereka 
di daftar Netizen bulan ini.

CEO & founder brand mode Cotton 
Ink, Carline Darjanto adalah seorang 
entrepreneur, fashion entrepreneur, dan 
juga seorang ibu yang senang berbagi 
dengan warga Instagram mengenai 
kehidupannya sehari-hari. Sering 
membagikan ceritanya mengenai 
parenting dan motherhood, ia juga 
membagikan unggahan mengenai usaha 
bisnis modenya, CottonInk. Selain cerita 
perjalanan CottonInk telah menginjak 
usia 10 tahun, Carline menyelingi 
unggahannya dengan cerita mengenai 
travelling, lengkap dengan kuliner yang 
ia coba.

Hal lain yang menarik dari profil 
Carline? Ia juga sering membagikan 
berbagai resep makanan dan berbagai 
penganan home-baked goods¬ di akun 
pribadinya yang lain.

Disebut sebagai ‘ibu favorit netizen’, 
‘Ibok’ Retno Hening adalah perempuan 
asal Dumai, Riau, yang sekarang 
menetap di Muscat, Oman. Akunnya 
membagikan berbagai cerita tentang 
keluarganya, khususnya anaknya yang 
menggemaskan, Kirana. Kirana adalah 
balita kesayangan warga Instagram, 
yang sering tampil menghibur karena 
berbagai kelincahan dan idenya.

Dengan jumlah pengikut lebih dari 
satu juta pengguna, Ibok Retno tetap 
konstan menjaga interaksinya dengan 
pengikutnya, bahkan tidak jarang 
menerima sesama warga negara 
Indonesia yang sedang mengunjungi 
Oman. Ia juga telah menerbitkan 
buku yang menceritakan awal 
pengalamannya sebagai ibu muda, 
lengkap sampai cerita terkini. 

@retnohening

Carline Darjanto Retno Hening 

@carlinedarjanto

NETIZEN

INFLUENCERS

Ceria dan berwarna adalah kesan yang 
ditangkap saat mengunjungi akun 
Instagram travelling yang dikelola oleh 
Kenny Santana. Nama  Kartu Pos dipilih 
agar pengikutnya selalu mengaitkan 
kehadiran unggahannya dengan kiriman 
tentang tempat-tempat wisata, dan 
cerita mengenai perjalanan. Tidak hanya 
berbagi cerita tentang perjalanannya, 
Kenny sering membagikan pula tips 
travelling, ulasan dan informasi 
penginapan, informasi tiket berharga 
miring, maupun berbagai giveaway 
dengan hadiah beragam.

Ikuti perjalanan Kenny di websitenya:
www.kartupos.co.id

Kartu Pos Insta 

@kartuposinsta

Tren vlogger berkembang pesat di 
kanal media sosial YouTube, karena 
kemudahannya dalam membagikan 
informasi berbentuk audio visual. 
Berikut adalah vlogger Indonesia 
yang hadir dengan konten video 
menarik, informatif, dan menghibur.

Memiliki 435 ribu subscribers, kanal Youtube milik Diana Amelia ini 
menyajikan bermacam resep makanan, camilan, dan minuman unik yang 
dikemas secara singkat dan apik. Penjelasannya yang jelas dan mudah 
dipahami, membuat resep yang ia bagikan di rumah mudah dicoba oleh 
subscriberya. Di antara resepnya yang paling banyak disaksikan adalah 
resep membuat Es Milo Kepal, dan Susu Goreng. Dimulai tahun 2017 silam, 
saat ini, kanal Youtube Pufflova sudah ditonton lebih dari 22 juta kali.

Pufflova

Platform penggalangan dana KitaBisa turut meramaikan jejaring sosial 
Youtube dengan unggahan dialog dalam masyarakat yang dikemas 
sebagai social experiment. Dengan motivasi untuk menghadirkan 
konten yang menarik dan membuka mata netizen, KitaBisa mengusung 
tajuk dialog Bertemu di Tengah yang dihadiri oleh dua narasumber dari 
latar belakang berbeda, dan Ngobrol Tanpa Melihat untuk memfasilitasi 
dialog bebas prasangka berdasarkan stereotip.t

KitaBisa Social Experiment 

Siapa yang tidak suka menonton video ulasan makanan? Kanal Youtube 
JWestBros yang dijalankan oleh duo sahabat asal Jakarta Barat ini 
menghadirkan video review makanan, dokumentasi wisata kuliner, 
guided cinematic cooking, dan sesekali tips & trik travelling. Andy Garcia 
dan Victor Samuel telah menjalankan  kanal Youtube mereka sejak tahun 
2016, dan. Salah satu video mereka yang harus ditonton adalah video 
mencoba Ransum TNI.

JWestBros

VLOG

@pufflovaa

@Kitabisa com

JWestBros
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Q. Bagaimana persiapan anda 
memasuki semester pertama 
Tahun ini ?

A. Tentunya persiapan saya tahun ini 
banyak dengan mempersiapkan 
mental agar dapat menjalani tugas 
dengan baik. Saya juga merasa 
bahwa saya harus meingkatkan 
kecepatan dalam bekerja, namun 
di saat yang sama, menjaga flow 
pekerjaan agar tidak berujung stress. 
Persiapan lainnya mungkin untuk 
melatih konsentrasi, kesabaran, dan 
kesadaran supaya tetap bekerja keras.

Q. Adakah tips pribadi untuk 
menjaga produktivitas?

A. Saya selalu mengusahakan untuk 
datang ke kantor lebih awal, agar 
dapat bersiap dengan lebih maksimal. 
Saya juga selalu menjaga semangat 
dalam belajar dan menambah 
ilmu baru, karena pastinya ilmu 
dan kemampuan yang kita punya 
tidak akan cukup. Selain itu, saya 
menanamkan mindset positif  agar 
dapat memenuhi amanah kerja, 
serta menjaga silaturahmi yang baik 
dengan semua rekan kerja, agar 
pekerjaan tetap lancar dan produktif.

Q. Kota Pelabuhan mana yang 
menjadi favorit? 

A. Saya suka meluangkan waktu luang 
untuk bermain tenis meja, karena 
walaupun terkesan simple, rupanya 
olahraga ini cukup menantang. 
Olahraga ini membutuhkan 
kecepatan dalam melihat gerakan 
bola, menganalisa dan memutuskan 
eksekusi pukulan yang tepat, akurat 
dan konstan.

Q. Kegiatan apakah yang anda 
nikmati diluar jam kerja? 

A. Saya sering mendapati diri sendiri 
memikirkan soal ini! Apabila tengah 
melakukan perjalanan dinas ke Kota 
Surabaya, saya sempatkan mampir 
kuliner Bebek Tugu Pahlawan. 
Biasanya saya memesan bagian dada 
atau paha super, supaya mantep 
makannya. Karena mendapatkan 
seporsi bebek itu harus dengan 
perjuangan; sudah jauh, antrinya 
panjang pula. Makanya saya pesan 
porsi besar supaya dijamin puas.

Q. Adakah makanan khas daerah 
yang selalu disempatkan 
disambangi setiap ada 
perjalanan dinas?

Aditya
Rachman

PERSONEL

Pegawai yang terpilih melalui voting portizen di 
program employee of  the month kali ini adalah
seorang pegawai dari Pelabuhan Kupang. Sosoknya 
dapat menjadi motivasi penerapan budaya
perusahaan yang disiplin, bertanggung jawab, serta 
konsisten dalam melaksanakan pekerjaan.

Personel Personel

Sebagai perwakilan Maritime 
Millennials Movement (ME) Pelindo 
III untuk mengikuti Ekspedisi 
Tol Trans Jawa, Perjalanan dari 
exit tol Satelit hingga exit tol 
Kalikuto menjadi pengalaman tak 
terlupakan. Siapa mengira ternyata 
saya mendapat kesempatan di 
bus utama dengan Presiden Joko 
Widodo, Ibu Iriana, Menteri PUPR, 
Menteri Perhubungan, Menteri 
BUMN, dan Gubernur Jawa Timur, 
serta tentunya juga kawan milenial 
dari BUMN lain.
Tepat pukul 07.30 WIB, kami 
meninggalkan hotel menuju ke 
pemberhentian pertama KM 
671. Di sana Presiden Jokowi 
menandatangani 4 prasasti sebagai 
simbol diresmikannya 4 ruas tol di 
Provinsi Jawa Timur. Pemberhentian 
selanjutnya adalah Rest Area KM 
597 Ngawi – Kertosono. Presiden 
beserta rombongan meninjau 
langsung kesiapan rest area 

dan menikmati santapan lokal. 
Ekspedisi dilanjutkan ke Jembatan 
Kalikuto, tempat acara peresmian 
Tol Trans Jawa dilaksanakan dan 
berakhir di Rest Area KM 391 di ruas 
Batang - Semarang. 
Semua berbaur tanpa jarak bak 
keluarga yang sedang berwisata. 
Tak terkecuali saya seperti 
bermimpi bisa duduk sebaris 
dengan Presiden dan Ibu Negara. 
Kesempatan itu saya manfaatkan 
untuk melaporkan kepada Presiden 
Jokowi terkait inisiatif  ME Pelindo 
III. Saya jelaskan sekilas perihal 
gerakan #PortizenDietPlastik untuk 
pembentukan lingkungan hidup 
yang lebih bersahabat. Ia berpesan 
bahwa rakyat dan pemerintah 
pada tahun 2025 harus bisa stop 
penggunaan plastik sekali pakai. 
Menjadi mimpi besar yang harus 
kita wujudkan bersama karena 
Indonesia saat ini menjadi salah 
satu penyumbang terbesar sampah 
plastik di dunia. 
Presiden Jokowi pun memberikan 
atensi luar biasa dan spontan 
menjawab ajakan saya untuk 
bersama-sama berseru, “Ayooo 
diet plaastik!” seraya mengepalkan 
tangan kanannya. Yeay! Saya 
mengabadikan momen tersebut 
dalam video dan membagikannya 
melalui akun Instagram. 

Pengalaman tersebut membuat saya 
berpikir, betapa bijaknya sesosok 
yang high profile untuk memberi 
perhatian dan meluangkan waktu 
terhadap inisiatif  generasi muda. 
Kerendah-hatian mereka mungkin 
tampak sederhana, tapi sebenarnya 

menjadi penyemangat yang luar 
biasa. Sebuah apresiasi yang bisa 
mendorong lahirnya karya luar 
biasa anak negeri. Hal ini penting, 
karena kelak di tangan anak muda 
lah masa depan negara ini dipegang. 
Spirit of  Millennials! BUMN Hadir 
untuk Negeri! Kerja Nyata Indonesia 
Jaya! (Rachmartika Astarini)

Hari itu, (20/12) adalah hari 
kunjungan kerja Presiden Joko 
Widodo ke Jawa Timur dalam 
meresmikan Tol Trans Jawa. 
Adanya fasilitas infrastruktur 
itu pertumbuhan ekonomi di 
Pulau Jawa akan terakselerasi 
lebih cepat, sehingga mampu 
mengurangi biaya logistik. 

SATU BUS
BERSAMA 
JOKOWI

“Rakyat dan pemerintah pada 
tahun 2025 harus bisa stop 
penggunaan plastik sekali 
pakai. Menjadi mimpi besar 
yang harus kita wujudkan 
bersama karena Indonesia 
saat ini menjadi salah satu 
penyumbang terbesar sampah 
plastik di dunia,” 
- Joko Widodo

A. Nah, kalau pembaca Dermaga 
mampir ke Pemalang, jangan lupa 
cicip Nasi Grombyang. Ini adalah 
sajian soto yang berbahan daging 
sapi/kerbau, dengan potongan 
lumayan besar yang dihidangkan 
lengkap dengan nasi.

Q. Selain itu, ada destinasi wisata atau 
tujuan kuliner yang harus dicoba 
ketika pembaca berkunjung ke kota 
anda (hometown)? 

A. Tanjung Emas, tentunya karena bisa 
dekat dengan keluarga dan tingkat 
kemacetannya belum terlalu parah. 
Serta, di kota Semarang menemukan 

warung makan yang relative murah 
dan terjangkau tidaklah sulit. Favorit 
saya pastinya lesehan, ‘burjo’, dan 
macam-macam warteg. 

Profi le

----------------------------------------------

Nama:
ADITYA RACHMAN

Instansi / Perusahaan
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Pelabuhan Tenau Kupang 
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TIPS

3. Peregangan Otot Bokong.
Masih dengan posisi duduk tegak, 
letakkan pergelangan kaki kiri di 
atas lutut kanan, agar seakan-akan 
membentuk angka empat. Secara 
perlahan, tundukkan bagian badan atas 
dengan posisi punggung yang tetap 
lurus dan tegak. Jika dilakukan dengan 
benar, area bokong dan pangkal paha 
akan terasa regang. Lakukan selama 
sepuluh detik, dengan pengulangan 
sampai dengan sepuluh kali.

Semua peregangan yang disebutkan 
tentunya dapat dengan mudah 
dilakukan tanpa harus berdiri dari 
kursi kerja, atau meninggalkan meja. 
Ulangi peregangan ini beberapa kali 
sepanjang hari agar otot tidak terasa 
kaku. Ketika disertai pula dengan pola 
napas yang baik dan benar, tubuh 
akan terasa lebih santai, dan kerja 
pun akan lebih menyenangkan.

1. Peregangan Otot Kaki (Paha Dan 
Betis).
Duduk tegak, dengan posisi kedua 
tungkai kaki diluruskan. Bungkukkan 
punggung dengan kedua tangan 
menggapai ke jari kaki. Dengan posisi 
jari ke arah langit-langit, jika dilakukan 
dengan benar, dari peregangan ini 
akan terasa flex di otot paha belakang 
(hamstring, dan otot betis. Tahan 
gerakan selama sepuluh detik, lalu 
ulangi sampai dengan sepuluh kali.

2. Peregangan Otot Leher.
Dimulai dengan posisi duduk tegak, 
dekatkanlah telinga ke pundak; seakan 
hendak menempelkan keduanya. Untuk 
memaksimalkan hasil peregangan, 
letakkan tangan di kepala, dan Tarik 
ke arah pundak. Tahan gerakan 
selama sepuluh detik, dan ulangi 
sampai dengan sepuluh kali. Ulangi 
gerakan serupa untuk sisi pundak yang 
lainnya. Peregangan ini berguna untuk 
mengurangi beban yang disimpan di 
leher dan bahu akibat terlalu lama 
duduk dan bekerja di komputer.

1

2

Seringkali, tuntutan 
pekerjaan membuat 
kita tidak beranjak 
dari meja kerja 
selama berjam-jam. 
Walaupun mulanya 
nampak nyaman, 
duduk tanpa 
bergerak selama 
berkepanjangan 
dapat menyebabkan 
keram, lho. 
Luangkanlah sedikit 
waktu di sela-sela 
jam kerja, atau 
saat jeda istirahat, 
untuk melakukan 
peregangan tubuh, 
supaya merasa lebih 
segar.

Kerja Bebas Keram:
Peregangan
Kecil di Meja Kerja

Tips

3

1. Gunakan Reusable Bag Ketika 
Berbelanja.
Bawalah kantong belanja anda sendiri; 
gunakan tote bag berbahan kanvas yang 
kuat untuk berbelanja bulanan di pasar 
swalayan, atau gunakan wrapping cloth 
untuk menggantikan kemasan plastic 
kiloan ketika berbelanja buah dan sayur.

Bagaimana tips zero waste yang sudah 
kami berikan di atas, tidak sulit, bukan? 
Selamat mencoba, dan semoga bisa tetap 
bersemangat menjaga komitmen untuk 
mengurangi limbah!

1

2. Tolak Penawaran Kemasan Plastik 
Saat Berbelanja.
Cara lain untuk mengurangi 
penggunaan plastik, adalah dengan 
tidak menggunakannya sama sekali. 
Mulailah dengan menolak penawaran 
untuk mengemas kemasan dalam 
kemasan plastik. Saat ini, sudah banyak 
alternative untuk kantong belanja 
reusable, tapi, untuk mengemas produk 
belanja dalam kuantitas besar, kardus 
bekas kemasan juga bisa menjadi 
pilihan.

2

3. Bawalah Tumbler Atau Kemasan 
Makanan Sendiri.
Konsumsi air minum dalam kemasan 
dan Styrofoam kemasan makanan 
tentunya menjadi salah satu 
penyumbang limbah terbesar. Dengan 
membawa tumbler atau tempat makan 
sendiri,, anda dapat berkontriusi untuk 
mengarungi limbah sebanyak satu 
sampai dua kemasan botol/Styrofoam 
per harinya!

3

4. Jangan Malu Untuk Bertanya.
Jika sudah membawa perlengkapan 
makan dan minum sendiri, janganlah 
sungkan untuk bertanya kepada 
pramusaji jika memungkinkan untuk 

4

5. Kurangi Pembelian Barang.
Selain mengurangi pengeluaran pribadi, 
mengurangi pembelian barang juga 
akan mengurangi jumlah barang yang 
tidak optimal digunakan, dan hanya 
akan berakhir di TPA. Maka, sebelum 
melakukan pembelian atas sesuatu, 
lakukanlah refleksi singkat: apakah 
barang ini benar-benar dibutuhkan, 
apakah barang ini akan berguna dalam 
jangka panjang, dan apakah barang ini 
tidak bisa didapatkan melalui cara lain 
(meminjam/membeli bekas pakai yang 
masih layak dari marketplace).

5

Langkah Kecil 
Untuk Hidup 
Minim Sampah

Tips

Dengan meningkatnya gaya hidup penuh 
kesadaran atas tanggung jawab pada 
lingkungan, idealnya diikuti pula dengan 
usaha-usaha pribadi untuk mengurangi 
limbah dan sampah, minimal dari limbah 
rumahan. Walaupun seringkali terdengar 
sulit dan mahal untuk mengikuti gaya hidup 
zero waste, namun sebenarnya langkah 
paling mudah untuk memulai adalah 
langkah terkecil yang dimulai dari rumah 
dan ruang kerja sendiri.

menggunakan alat makan pribadi. 
Jangan lupa untuk menanyakan 
jika barang dalam jumlah kecil bisa 
disimpan di dalam tas sendiri, atau 
jika minuman yang dipesan bisa 
dihidangkan tanpa sedotan.
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Everyday Carry (EDC), 
adalah kumpulan gear 

atau perlengkapan kecil 
yang selalu dibawa 

kemanapun anda pergi, 
tentunya berguna sehari-

hari pada berbagai 
situasi umum. EDC 

dibawa sebagai persiapan 
untuk mempermudah 

berbagai macam 
kebutuhan, sebaiknya 
EDC dikemas dengan 
mudah diakses dalam 

keadaan mendesak. 
Biasanya EDC disatukan 

dalam kemasan kecil 
berupa pouch atau tas 

kecil multiguna. Berikut 
adalah pilihan EDC kami:

Kebutuhan Dasar di 
Sehari-hari

4. Card Holder.
Tidak menyukai dompet yang bulky 
karena terlalu banyak kartu? Gunakan 
saja card holder terpisah. Dengan 
kapasitas yang lebih besar dan 
terkhusus kepada penyimpanan kartu, 
bawaan anda akan terasa lebih rapi dan 
terkurasi.  

3. Powerbank atau Unit Baterai 
Ekstra.
Untuk tetap terhubung dengan rekan 
kerja atau keluarga anda sepanjang 
hari, pastikan anda mengikutsertakan 
powerbank atau satu unit baterai 
ekstra untuk ponsel anda di saat 
darurat. Beberapa powerbank juga 
dilengkapi dengan fitur lampu senter, 
menjadikannya gear yang multiguna 
dan pastinya berfungsi.

2. Karabiner
Kehilangan banyak waktu karena 
mencari ceceran kunci di dalam tas? 
Tidak lagi dengan adanya karabiner. 
Karabiner untuk pengait gantungan 
kunci dapat dengan mudah didapatkan 
di toko buku atau toko peralatan outdoor 
terdekat. Jika tidak menyukai tampilan 
sangar seperti kebanyakan karabiner 
outdoor, tenang saja, sekarang produk 
ini tersedia dengan berbagai warna, 
maupun motif.

1. Pocket Notebook & Pena
Seringkali, meraih kertas dan pena 
lebih mudah daripada membuka 
aplikasi catatan di ponsel. Tambahkan 
buku catatan saku beserta alat tulis 
pilihan untuk memastikan bahwa anda 
mencatat segala hal penting yang tidak 
ingin anda lewatkan hari itu; daftar 
belanja, informasi kontak, atau catatan 
kecil lainnya.

5. Kebutuhan Medis Dasar.
Jangan lupa sisakan ruang untuk 
sedikit kebutuhan P3K. Seperti 
obat tetes mata, plester untuk 
mengantisipasi lecet atau goresan 
kecil, hingga obat over the counter yang 
dapat dengan mudah anda capai jika 
sakit kepala menyerang tiba-tiba. Bisa 
juga sertakan lip balm jika anda kulit 
anda mudah terkelupas akibat terkena 
panas dan sinar UV.

1

2

3

4
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GEAR

Everyday 
Carry

Gear

1. Perhatikan Pilihan Pot Yang Tepat.
Kelembaban berlebih adalah hal yang 
wajib dihindari dalam perawatan 
tanaman. Salah satu faktor untuk 
diingat adalah bahan dari pot yang 
menjadi rumah bagi tanaman tersebut, 
gunakanlah pot tanah liat, karena pot 
tanah liat memungkinkan tanaman dan 
tanahnya ‘bernapas’ melalui pori-pori 
pot. Sehingga kelebihan kelembaban 
dapat terlepas secara sendirinya.

2. Pastikan Asupan Cahaya Matahari.
Pastikan asupan cahaya matahari yang 
didapatkan oleh tanaman tidak kurang 
dan tidak lebih; dengan lama paparan 
ideal sebanyak empat sampai enam jam 
per hari. Tapi, jangan sampai tanaman 
anda terpapar kepada sinar terik yang 
akan membakar daunnya. Tanda-
tanda terbakarnya daun adalah engan 
timbulnya bercak merah gelap.

2

3. Perhatikan Intensitas Penyiraman.
Kunci dari menyiram tanaman sukulen 
dan kaktus adalah memastikan media 
tanamnya benar-benar kering ketika 
jadwal siram berlangsung. Untuk 
menghindari kelembaban berlebih, 
siramlah tanaman anda ketika media 
tanam sepenuhnya kering. Sementara 
untuk menghindari kekeringan pada 
tanaman, jangan lupa siram sukulen dan 
kaktus kesayangan anda minimal dua 
kali seminggu.

3

Merawat Sukulen 
dan Kaktus
Belakangan ini, sukulen dan kaktus 
banyak digemari karena bentuknya yang 
compact, untuk dijadikan tanaman hias 
indoor. Selain itu, sukulen dan kaktus 
juga bisa menjadi alternative untuk 
pecinta tanaman yang menginginkan 
sedikit pemandangan segar di meja kerja 
mereka. Ditambah lagi, dengan bentuk 
daunnya yang tebal yang membuat 
kedua jenis tanaman dapat menyimpan 

air dan kelembaban dalam waktu yang 
lama. Namun, dibalik tampilannya yang 
praktis, ternyata merawat sukulen dan 
kaktus membutuhkan perhatian lebih. 
Seringkali, kelebihan kelembaban pada 
tanaman akan membuatnya membusuk, 
namun kurangnya air akan membuat 
tanaman mati mongering dengan 
perlahan.

1
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Headphone terbaik selama dua 
tahun berturut-turut. Dengan 
berat 800 gram, dilengkapi dengan 
teknologi wireless dan daya hidup 
30 jam saat baterai terisi penuh, 
headphone ini dibanderol mulai 
dari 3.5 juta rupiah. Harga yang 
sebanding untuk investasi jangka 
panjang.

2. Bose QuietComfort 35 II.
Rilisan terkini dari versi awal Bose 
QuietComfort 35, versi terbaru 
ini menawarkan ketersambungan 
dengan Google Assistant, untuk 
memenuhi kebutuhan mereka yang 
senantiasa sibuk. Harga mulai dari 
3.5 juta rupiah.

Redam
Bising
dengan
Noise 
Cancelling 
Headphones

Menjaga ketenangan 
ketika bepergian adalah 
salah satu hal yang 
menjadi perhatian utama. 
Namun, dengan bisingnya 
suasana di perjalanan, 
seringkali sulit untuk 
beristirahat sejenak, atau 
bahkan berkonsentrasi 
untuk hal-hal kecil. 
Solusi termudah untuk 
mengatasinya adalah 
untuk menciptakan 
ruangan pribadi di dalam 
kepala anda, dengan 
mendengarkan musik 
atau playlist favorit, bebas 

distraksi dari kebisingan 
lingkungan sekitar.

Gear teknologi favorit 
kami untuk ini adalah 
noise cancelling 
headphones; gear dengan 
kemampuan menakjubkan 
dalam meredam suara 
tidak diinginkan, dan 
memungkinkan sedikit 
ketenangan audio selama 
perjalanan anda. Berikut 
adalah pilihan kami 
untuk noise cancelling 
headphone terbaik, 
sebagai teman perjalanan 
anda:

Gear

3. Philips Fidelio NC1.
Tampilannya yang modis dan 
beratnya yang hanya 700 gram 
menjadikannya pilihan favorit, 
belum lagi harganya yang 
lumayan ekonomis, mulai dari 1.5 
juta rupiah. Daya hidup 25 jam 
mencukupi perjalanan jauh di 
kereta maupun pesawat, namun 
sayangnya tidak dilengkapi 
dengan teknologi nirkabel.

4. Bose QuietComfort 25.
Ringan, ekonomis, dengan daya 
hidup baterai 20 jam. Dibanderol 
seharga 1.5 juta rupiah, dan 
dengan berat 600 gram, dan 
dengan output audio yang sangat 
memuaskan, Bose QuietComfort 
25 adalah pilihan cocok untuk 
perjalanan singkat antar kota. 

5. Sennheiser HD 4.50.
Headphone Sennheiser HD 
4.50 tampil ringkas dan ringan 
dengan berat 200 gram, disertai 
daya hidup baterai sampai 20 
jam. Harga dimulai dari 1.1 
juta, menjadikannya pilihan 
yang cocok untuk sekadar 
mengobati rasa penasaran akan 
keajaiban dari noise cancelling 
headphones ini.

Gear

3
1

2

4

5

4. Cegah penggunaan terlalu lama, 
atau menggunakan headphone 
sampai baterai benar-benar habis 
tanpa kemudian segera mengisi 
kembali dayanya.

5. Cegah penggunaan volume terlalu 
keras. Terlalu sering mengatur suara 
maksimal akan membuat komponen 
pada headset atau earphone 
mudah rusak. Suara dari headset 
juga berpotensi tidak memiliki 
suara jernih seperti pada awal 
penggunaan. Selain itu, pengaturan 
suara yang terlalu keras akan 
membuat suara headset bocor. 

1. Hindari penggunaan headphone di 
iklim lembab, apalagi basah. Jangan 
gunakan headphone ketika berada 
dekat air yang sekiranya berbahaya. 

2. Selalu gulung kabel headphone 
secara runut dan benar. Gunakan jari 
telunjuk, jari tengah, dan jari manis, 
kemudian gulunglah kabel sampai 
menyisakan sekitar 10cm. Jadikan 
sisa kabel tersebut sebagai pengikat 
gulungan awal, dan masukkan kepala 
kabel ke bagian tengah gulungan. 

3. Simpan headphone anda di 
dalam case-nya untuk mengurangi 
kemungkinan kabel headphone terbelit 
dengan lainnya, atau bodi headphone 
terbentur dengan perangkat lain.
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1. Jawa / Taman Nasional Bromo 
Tengger Semeru.
Berlokasi di timur pulau Jawa, Taman 
Nasional Bromo Tengger Semeru 
membanggakan gunung Bromo, gunung 
api aktif  dengan puncak datar, yang 
berdiri di atas hamparan bukit pasir 
bernama Segara Wedi. Dalam kompleks 
taman nasional yang sama, terdapat 
gunung Semeru; yang menurut legenda, 
adalah salah satu bagian dari gunung 

ekosistem yang terbagi atas tiga zona: 
submontana, montana, dan subalpin. 
Area submontana meliputi bagian 
selatan taman nasional, dan memiliki 
sejumlah besar hutan hujan tropis. Area 
ini merupakan rumah untuk 225 jenis 
anggrek. Area montana adalah area 
yang menyerupai gurun dan dipenuhi 
oleh sedimentasi vulkanis. Sementara 
itu, area subalpin berdiri dari ketinggian 
2.400m dapl, ia adalah ekosistem alami 
bagi edelweiss Jawa. Setelah ketinggian 
3.100m dapl, tidak lagi dapat ditemukan 
kehidupan vegetatif. 

Berstatus taman nasional pada tahun 
1983, Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru termasuk dalam Jaringan Cagar 
Biosfer Dunia.

sabana, serta hutan dataran rendah, 
hutan bakau dan bukit-bukit, dengan 
Gunung Baluran 1.247m dapl sebagai 
puncak tertinggi.

Taman Nasional Baluran terletak di 
ujung timur laut Jawa, dekat dengan 
pulau Bali dan Madura. Taman ini 
dibatasi oleh Selat Madura di utara, Selat 
Bali di timur, sungai Bajulmati di barat 
dan sungai Klokoran di selatan. Total 
wilayahnya adalah dua puluh lima ribu 
hektar yang terdiri dari lima zona, yaitu: 
Zona Utama (dua belas ribu hektar), 
Zona Rimba (lima ribu lima ratus), Zona 
Pemanfaatan Intensif  (delapan ratus 
hektar), Zona Pemanfaatan Khusus (lima 
ribu hektar) dan Zona Rehabilitasi (tujuh 
ratus hektar). Seringkali disebut sebagai 
Africa van Java karena keindahannya 
membawa anda ke benua Afrika. 

2. Jawa / Taman Nasional Baluran.
Taman Nasional Baluran terletak 
di ujung timur lut Jawa, tepatnya di 
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 
Indonesia. Memiliki iklim yang relatif  
kering dan sebagian besar terdiri dari 

Jambhudwipa yang dipindahkan 
dewa-dewa dari India, ke tanah 
Nusantara. Sedangkan nama Tengger, 
mengacu pada priyantun Tengger, 
yaitu kelompok etnis Tengger yang 
mendiami wilayah sekitar taman 
nasional tersebut. Priyantun Tengger 
dipercaya adalah keturunan Kerajaan 
Majapahit, dan sampai sekarang 
masih menjaga berbagai tradisi sakral 
mereka. 

Dengan luas lebih dari lima puluh 
ribu hektar, TNBTS memiliki 

1
4. Kalimantan / Taman Nasional 
Kutai.
Taman Nasional Kutai adalah taman 
nasional dataran rendah yang terletak 
di pantai timur Pulau Kalimantan, di 
provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, 
berkisar sekitar 10 hingga 50 km di utara 
khatulistiwa. Terletak di utara sungai 
Mahakam dan mencakup beberapa 
danau: Danau Maau, Santan, Besar 
dan Sirapan. Taman Nasional Kutai 
berbatasan dengan kota-kota Bontang 
dan Sangatta dan 120 km utara ibukota 
provinsi Samarinda. Ada beberapa 
pemukiman Bugis tradisional di dalam 
area taman nasional.

2

7 TAMAN 
NASIONAL
DI INDONESIA
Nisya Kunto          

Top List Top List

Sekarang, Taman Nasional Tanjung 
Puting adalah tujuan ekowisata yang 
banyak disukai oleh wisatawan lokal 
maupun internasional, dengan berbagai 
penawaran untuk mengunjungi pusat 
penelitian, dan mengobservasi berbagai 
satwa liar. 

Taman Nasional Kutai didominasi oleh 
hutan hujan tropis dataran rendah dan 
memiliki 958 spesies flora, 41 spesies 
anggrek dan 220 spesies tanaman medis. 
Jenis vegetasi lainnya termasuk hutan 
bakau pantai, hutan rawa air tawar dan 
hutan kerangas. Taman ini menyediakan 
habitat bagi 10 spesies primata, 90 
spesies mamalia, dan 300 spesies 
burung. Jumlah orangutan ditemukan 
telah menurun secara dramatis, dari 
600 yang tercatat pada tahun 2004 
menjadi sekitar 60 pada tahun 2009. 
Namun survei yang dilakukan pada 
tahun 2010 mengidentifikasi lebih dari 
2.000 orangutan yang menghuni taman 
tersebut.

Menjadi rumah bagi orangutan, 
Taman Nasional Kutai membentang 
di area seluas 2.000 km2, bagian dari 
Cagar Alam Kutai Game yang telah 
dilindungi sejak tahun 1970-an. Namun 
status ini tidak mencegah penebangan 
sepertiga dari hutan di tahun-tahun 
berikutnya dan pengenalan perusahaan 
pertambangan berikutnya. 

Ada dua titik utama untuk akses wisata 
ke taman. Anda bisa masuk dari titik 
Sangkima yang berada di jalan antara 
Sangatta dan Bontang; dapat diakses 
dengan mobil atau bus. Atau melalui 
Prevab sekitar 25 menit naik perahu 
ke Sungai Sangatta dari Dermaga 
Kabo (jalur kapal di tepi utara, di sisi 
barat kota Sangatta). Akses ke taman 
diperoleh dengan perjalanan darat ke 
Dermaga Kabo dan perjalanan sungai 
singkat dengan ketinting (perahu kecil 
tradisional untuk menavigasi sungai). 
Sifat yang lebih terpencil dari bagian ini 
melihat hutan dalam kondisi yang cukup 
baik dengan sedikit gangguan di daerah 
tersebut.

Belanda A.H. Loedeboer. Pada tahun 
1937, lingkungan Baluran dinyatakan 
sebagai perlindungan satwa liar oleh 
pemerintah kolonial Belanda.

Begitu sampai di taman nasional 
ini, anda akan disuguhi dengan 
pemandangan savanah yang luas bak tak 
berbatas, dan dihuni bebas oleh satwa 
liar serupa rusa, gajah, kerbau, dan 
hewan lainnya. Salah satu situs menarik 
yang patut dikunjungi adalah Evergreen 
Forest, Curah Tangis, Gua Jepang, dan 
Pantai Bama. 

Taman Nasional Baluran ditetapkan 
statusnya sebagai taman nasional 
pada tahun 1980, dan menjadi taman 
nasional pertama di Indonesia. 
Terletak di Banyuputih, Situbondo 
dan Wongsorejo, Banyuwangi  Taman 
Nasional Baluran adalah rumah bagi 155 
spesies burung dan 26 jenis mamalia. 
Daerah ini telah dilindungi sejak 1928, 
pertama kali diprakarsai oleh pemburu 

3. Kalimantan / Taman Nasional 
Tanjung Puting.
Dengan luas area lebih dari 416 ribu 
hektar, Taman Nasional Tanjung Puting 
meliputi berbagai hutan tropis, hutan 
lindung, pantai, dan hutan mangrove. 
Populer karena menjadi pusat 
konservasi orangutan, di dalam areanya, 
didapati empat pusat riset primata. 
Taman nasional ini berjarak paling 
dekat dengan Pangkalan Bun, dan dapat 
dicapai dengan 1.5 perjalanan menyusuri 
sungai Kumai dan Sekonyer. 

Taman ini didirikan pada tahun 1930-an 
oleh pemerintah kolonial Belanda untuk 
melindungi orangutan dan bekantan, 
dan ditetapkan sebagai Cagar Biosfer 
UNESCO pada tahun 1977 dan menjadi 
taman nasional pada tahun 1982.

Selain monyet orangutan dan belalai, 
taman ini juga menjadi rumah bagi owa, 
kera, macan tutul, beruang madu, babi 
hutan, landak, dan rusa sambar. Taman 
ini juga menampilkan banyak reptil, 
termasuk buaya, kadal monitor, dan 
ular piton, burung, termasuk burung 
enggang dan burung pekakak, dan 
serangga, seperti kupu-kupu Borneo 
raksasa.

3
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1 2

LIFESTYLE

Jika anda mengakses sosial 
media anda dan pergi ke 
laman explore, anda akan 
dengan mudah menemukan 
bermacam foto yang berfokus 
kepada sebuah sedotan 
berbahan stainless steel, atau 
laman e-commerce yang 
menjual produk sikat gigi 
dari bahan dasar bambu. Di 
laman tersebut, anda pun 
akan menemukan kata kunci 
zero waste. Pastinya anda 
bertanya-tanya, apa sih zero 
waste movement ini? Apakah 
ini gagasan gaya hidup 
milenial terbaru?

Nisya Kunto

Zero Waste
Melihat dari realita masa kini, 
manusia hidup di dalam masyarakat 
yang seakan-akan memisahkan, 
dan menutup mata dari eksistensi 
limbah yang semakin hari, semakin 
menumpuk. Hal ini diperparah pula 
dengan berbagai strategi marketing 
serbacepat yang nampaknya 
selalu mendorong target pasar 
mereka untuk mengonsumsi dan 
memakai, tanpa memikirkan secara 
sepenuhnya sadar, dampak yang 
dihasilkan untuk keberlangsungan 
hidup dan lingkungan dalam jangka 
panjang. Semakin lama pula, tanpa 
kita sadari, tempat pembuangan 
sampah semakin dipenuhi 
limbah tak terurai, permukaan air 
meluap, dan dampak mendesak 
lainnya. Sebuah revolusi gaya 
hidup yang menghadirkan solusi 

berkepanjangan pun diperlukan, 
dan di sini lah zero waste 
mengambil bagian.
 
Singkirkanlah dahulu stigma 
awal bahwa manusia dan 
masyarakat tidak dapat hidup 
tanpa menghasilkan limbah karena 
memang dalam kenyataannya, 
kita semua terjebak dalam 
aliran konstan limbah ekonomi. 
Nyatanya, zero waste adalah gaya 
hidup yang mengadopsi falsafah 
bahwa semua sumber daya dan 
material pendukung kehidupan 
dapat digunakan kembali, atau 
dialihfungsikan, sehingga 
menciptakan limbah sesedikit 
mungkin. Gaya hidup zero waste 
menitikberatkan pada 3R, yaitu 
Refuse, Reduce, Reuse, yang 

Gaya Hidup Ramah 
Lingkungan

5. Sulawesi / Taman Nasional Taka 
Bonerate.
Taman Nasional Taka Bonerate adalah 
taman laut di Selayar, bagian selatan 
pulau Sulawesi. Dengan luas 530.765 
hektar, yang meliputi bentangan pulau 
karang seluas 220.000 hektar, Taka 
Bonerate yang berarti ‘pulau karang 
di atas pasir’ adalah atol terbesar di 
Indonesia, Asia Tenggara, dan ketiga 
terbesar di dunia setelah Kwajalein 
Atoll dan Suvadiva. Sejak Tahun 2005, 
Taman Nasional Taka Bonerate telah 
dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi 
Situs Warisan Dunia. Dalam rangkaian 
Hari jadi Kepulauan Selayar di lokasi 
ini setiap tahunnya diadakan festival 
yang bertajuk Sail Taka Bonerate, 
atau sebelumnya dikenal sebagai 
Takabonerate Island Expedition.

Atol di Taman Nasional Taka Bone Rate 
terdiri atas terumbu meja terpisah 
yang melingkupi laguna yang dipenuhi 
terumbu karang raksasa. Atol memiliki 
21 pulau, delapan di antaranya dihuni 
oleh penduduk setempat. Ada 15 pulau 
yang tersedia untuk pengunjung untuk 
berkegiatan menyelam dan snorkeling. 

Pulau utamanya adalah Pulau Tinabo 
dengan luas 1.500x500 meter persegi 
dan pantai berpasir putih halus sebagai 
bedak bayi. Pulau Tinabo berjarak 4 
jam dengan kapal sewaan dari Benteng 
di Pulau Selayar. Bulan terbaik untuk 
mengunjungi Taman Nasional Taka Bone 
Rate adalah Maret hingga pertengahan 
Mei dan pertengahan September hingga 
Desember.

6. Sumatera / Taman Nasional Way 
Kambas.
Taman Nasional Way Kambas adalah 
salah satu cagar alam tertua di 
Indonesia. Ini menempati area seluas 
1.300 km persegi yang terdiri dari hutan 
dataran rendah pesisir di sekitar Sungai 
Way Kambas, di pantai timur Lampung.

Taman Nasional Way Kambas berdiri 
pada tahun 1985, sebagai sekolah 
gajah pertama di Indonesia. Dengan 
nama awal Pusat Latihan Gajah 
(PLG), namun semenjak beberapa 

tahun terakhir ini namanya berubah 
menjadi Pusat Konservasi Gajah 
(PKG). Pusat konservasi ini dihaapkan 
mampu menjadi pusat konservasi 
gajah dalam penjinakan, pelatihan, 
perkembangbiakan dan konservasi. 
Hingga sekarang PKG ini telah melatih 
sekitar 300 ekor gajah yang sudah 
disebar ke seluruh penjuru Tanah Air. Di 
Way Kambas juga terdapat International 
Rhino Foundation yang bertugas 
menjaga spesies badak agar tidak 
terancam punah.

Di Taman Nasional Way Kambas ini 
terdapat hewan yang hampir punah 
di antaranya Badak sumatera, Gajah 
Sumatera, Harimau sumatera, Mentok 
Rimba, Buaya sepit. Untuk tanaman 
banyak ditemukan jenis Api-api, Pidada, 
Nipah, pandan. Di bagian pesisir Taman 
Nasional Way Kambas juga sering 
ditemukan berbagai jenis burung, antara 
lain Bangau Tongtong, Sempidan Biru, 
Kuau raja, Burung Pependang Timur, 
dan beberapa burung lainnya.

7. Papua / Taman Nasional Lorentz.
Taman Nasional Lorentz - salah satu 
situs Warisan Dunia (World Heritage 
Site) dengan luas 2.4 juta hektar, 
menjadikannya kawasan lindung 
terluas di Indonesia, mewakili jenis 
habitat beragam, dari rawa hingga 
hutan pegunungan tinggi. Terkenal 
dengan Lembah Baliemnya, Taman 
Nasional Lorentz dinamakan setelah 
penemunya, Hendrikus Albertus 
Lorentz yang menemukan area ini 
dalam eksplorasinya pada tahun 1909-
1910. Dengan luas area sebesar 25 ribu 
kilometre persegi, Lorentz adalah taman 
nasional terbesar di Asia Tenggara. Pada 
tahun 1999 Lorentz dinyatakan sebagai 
Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.

Taman Nasional Lorentz adalah salah 
satu taman nasional yang paling 
beragam secara ekologis di dunia. Ini 

adalah satu-satunya cagar alam di 
wilayah Asia-Pasifik yang mengandung 
berbagai ekosistem altitudinal lengkap 
mulai dari wilayah laut, hutan bakau, 
hutan rawa pasang surut dan air tawar, 
hutan hujan dataran rendah dan 
pegunungan, alpine tundra, dan gletser 
khatulistiwa. Pada 4.884m dapl, Puncak 
Jaya adalah gunung tertinggi dengan 
tinggi di antara Himalaya dan Andes.

Area taman nasional telah dihuni 
selama lebih dari 25.000 tahun. Hutan 
Lorentz meliputi tanah tradisional dari 
delapan kelompok etnis asli, termasuk 
Asmall, emuge, Dani, Sempan, dan 
Nduga. Perkiraan populasi kelompok 
etnis tersebut saat ini bervariasi antara 
6.300 dan 10.000 jiwa. 

Top List
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kemudian dilanjutkan dengan 
dua R berikutnya, yaitu Recycle, 
dan Rot. Bea Johnson, praktisi 
zero waste yang mempopulerkan 
5R ini, memaparkan bahwa 5R 
telah menjadi pegangannya untuk 
menuju kepada gaya hidup yang 
minim limbah, serta menggunakan 
sumber daya alam secara bijaksana. 
Gerakan menolak, mengurangi, 
menggunakan kembali, mendaur 
ulang, dan membusukkan bahan 
bekas pakai memang bukan tujuan 
akhir dari gaya hidup zero waste, 
melainkan perjalanan mencapai 
tujuan mengurangi limbah itu 
sendiri.

Mulailah dari langkah pertama, 
yaitu menolak. Berkontribusi 
kepada keberlangsungan 
lingkungan hidup adalah semudah 
menolak penggunaan kantong 
plastik saat berbelanja, atau sedotan 
plastik ketika mengonsumsi 
minuman. Memang terkesan sepele, 

tapi jika anda membayangkan 
jumlah plastik yang anda gunakan 
secara pribadi sehari-hari, langkah 
kecil itu akan terasa berarti. Katakan 
tidak pula kepada barang-barang 
sekali pakai yang akan memenuhi 
tempat pembuangan dengan limbah 
secara cepat. Atau, hal yang lebih 
sering ditemukan adalah praktek 
bertukar kartu nama, seringkali 
informasi yang tertera di kartu 
nama hanya dilihat sekali, kemudian 
hanya memenuhi kompartemen 
meja kerja tanpa diperhatikan 
kembali.  Nah, jika menolak 

penggunaan plastik dan disposables 
sudah dapat dilakukan dengan 
mudah, langkah selanjutnya adalah 
untuk mengurangi. Kurangilah 
benda yang hanya akan anda 
konsumsi sesekali, tanpa benda 
itu memberikan nilai tambahan 
bagi kehidupan anda. Dengan 
gerakan mengurangi, anda dapat 
memastikan bahwa semua barang 

Lifestyle

Berkontribusi kepada 
keberlangsungan lingkungan 
hidup adalah semudah 
menolak penggunaan 
kantong plastik saat 
berbelanja, atau sedotan 
plastik ketika mengonsumsi 
minuman. 

yang anda konsumsi, akan berguna 
dan bernilai. Gerakan menggunakan 
kembali, secara mudah, adalah 
anjuran untuk menggunakan barang 
yang dapat digunakan berkali-kali; 
misalnya reusable cotton pad untuk 
menggantikan kapas, sapu tangan 
untuk menggantikan penggunaan 
kertas tissue, dan alat makan (botol 
minum/tempat makan) yang dapat 
digunakan berulang kali. Jika 
semua langkah sudah dilakukan, 
dua langkah terakhir adalah untuk 
mendaur ulang, dan membiarkan 
limbah organik sisa konsumsi 
membusuk.

Zero waste adalah tentu tidak mudah 
untuk dilakukan, karena selalu 
ada tantangan untuk memikirkan 
dan mempertimbangkan dampak 
lingkungan dari segala tindakan 

yang kita ambil, dan segala materi 
yang kita gunakan. Gerakan ini 
memang menuntut kita untuk 
senantiasa menyadari dan 
mengevaluasi gaya hidup kita 
sehari-hari. Apakah nilai yang 
ditawarkan untuk pemenuhan 
kenyamanan sebanding dengan 
meninggalkan bumi yang tidak 
memadai untuk generasi yang akan 
datang? Inti dari gerakan zero waste 
adalah untuk menantang kita semua 
untuk mengevaluasi gaya hidup 
kita, dan melihat bagaimana sesuatu 
yang kita konsumsi bisa berdampak 
negatif  terhadap lingkungan.

6

5

4

Lifestyle

Inti dari gerakan 
zero waste adalah 
untuk menantang 
kita semua untuk 
mengevaluasi gaya 
hidup kita, dan melihat 
bagaimana sesuatu 
yang kita konsumsi 
bisa berdampak negatif 
terhadap lingkungan.
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Alat ini sering digunakan Cirillo ketika 
ia masih menjadi seorang mahasiswa 
di universitas. Sedangkan, ide daripada 
teknik Pomodoro sendiri bertujuan untuk 
memberikan penggunanya kemampuan fokus 
maksimal, dan ide kreatif  yang senantiasa 
segar; supaya dapat menyelesaikan pekerjaan 
lebih cepat, dengan tingkat kelelahan yang 
minimal. 

Proses teknik Pomodoro pun tergolong sangat 
simpel, untuk setiap proyek atau pekerjaan 
yang anda akan kerjakan sepanjang hari, 
alokasikan waktu singkat untuk pekerjaan 
tersebut, dengan interval istirahat yang 
lebih singkat di antaranya. Contohnya, jika 
anda mengalokasikan bekerja selama 25 
menit, beristirahatlah selama lima menit 
sebelum kemudian memulai slot 25 menit 

pekerjaan dengan lebih cepat, karena adanya 
alokasi waktu yang ketat, namun tidak 
melelahkan. Melihat jalannya penghitung 
waktu Pomodoro akan memberikan anda 
sugesti untuk menyelesaikan pekerjaan 
lebih cepat, daripada mencoba untuk 
mengalokasikan tenaga yang sama untuk 
mengerjakan terlalu banyak pekerjaan 
dalam waktu yang bersamaan. Senantiasa 
menghitung waktu aktivitas anda akan 
membantu anda menjadi lebih akuntabel 
terhadap pekerjaan, dan meminimalisir waktu 
yang terbuang menunda-nunda.

Teknik Pomodoro yang mudah diaplikasikan 
tanpa memerlukan aplikasi atau alat tertentu 
menjadikannya salah satu trik produktivitas 
yang paling banyak dipraktekkan. Cukup 
dengan to-do-list, timer di ponsel, dan niat 
untuk berdisiplin, teknik ini sudah dapat anda 
gunakan sendiri.

Tertarikkah untuk mencoba mempraktekan 
Pomodoro?

berikutnya. Setelah empat set Pomodoro telah 
diselesaikan, barulah anda diperbolehkan 
untuk mengambil  jeda rehat yang lebih 
panjang. Misalnya, setelah akumulasi waktu 
kerja 100 menit, dan waktu istirahat 15 
menit; sekarang adalah saatnya anda bisa 
beristirahat selama 15-20 menit.

Jeda rehat yang sering ini diklaim dapat 
menjaga pikiran anda tetap fokus dan segar, 
dan berdasarkan anjuran dari penemu 
teknik Pomodoro, cobalah aplikasikan teknik 
ini selama lima hari sampai dua minggu 
untuk menumbuhkan suatu rutinitas dan 
kebiasaan terhadap Pomodoro. Jika hari-hari 
anda dipenuhi banyak kewajiban berbeda, 
menggunakan teknik Pomodoro dapat 
membantu anda menyelesaikan berbagai 

03
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Lifestyle

Pomodoro sendiri bertujuan 
untuk memberikan penggunanya 
kemampuan fokus maksimal, dan 
ide kreatif yang senantiasa segar

Jika anda familiar dengan 
berbagai macam life hacks 
untuk produktivitas sehari-
hari, mungkin anda sudah 
mendengar tentang teknik 
Pomodoro. Dikembangkan di 
tahun 1980an oleh Francesco 
Cirillo, teknik Pomodoro 
telah menjadi salah satu trik 
favorit untuk manajemen 
waktu. Pomodoro sendiri 
berarti tomat dalam Bahasa 
Italia sebuah referensi kepada 
penghitung waktu yang biasa 
digunakan di dapur, yang 
kebetulan berbentuk tomat. 

(1) Pomodoro cukup bermodal fokus dan pengingat waktu.  (2) 
Mengatur prioritas Pomodoro bisa dimulai dengan membuat 
jadwal bulanan. (3) Lalu diurai  menjadi To-Do list yang lebih 
mudah diatur susunannya.

Pomo
doro
Untuk
Manajemen
Waktu Efisien

Nisya Kunto

Fo
to

 : u
ns

pl
as

h.
co

m



       |  Dermaga      Dermaga  |    Edisi 242  -  Februari 2019 Edisi 242  -  Februari 201958 59

Hadir padat dengan 16 track, Si 
dibuka dengan penampilan solo 
dalam lagu Ali di Liberta. Khas 
Andrea Bocelli, lagu dimulai 
dengan melodi yang tenang 
dan konstan, diiringi piano dan 
orkestra yang membangun suasana 
dengan intens sampai dengan 
reff, di mana vokal Andrea hadir 
menghentak, mengingatkan 
kembali pendengarnya kepada 
kepiawaiannya yang sudah tidak 
perlu diragukan sama sekali. 
Walaupun tergolong cepat dan 
ringkas, bukaan berdurasi 2 
menit 14 detik ini mengantar 
pendengarnya dengan cakap ke 
nomor track rekaman berikutnya, 
yaitu kolaborasi Andrea Bocelli 
dengan beberapa nama hits di 
industri musik pop masa kini; Ed 
Sheeran, Dua Lipa, dan Josh Groban. 

MUSIK
SI
Andrea Bocelli,
14 Tahun Kemudian
Melalui rilisan dengan Decca Classics, 
koleksi lagu  orisinal dan terbaru milik 
Andrea Bocelli, membayar penantian 
panjang penggemarnya secara tuntas. 
Setelah 14 tahun tanpa mengeluarkan 
materi baru, penyanyi asal Italia ini 
kembali memanjakan telinga pendengar 
setianya, sekaligus menjaring pasaran 
pendengar lebih muda melalui berbagai 
duet dengan penyanyi pop masa kini. 

Penulis: Nisya Kunto

Musik

suara yang tidak jauh berbeda, dan 
pembawaan yang sama-sama elok 
dan menawan. Hadir di tengah 
album rekaman anyar Bocelli, 
Fall On Me hadir sebagai sebuah 
lagu indah yang menggambarkan 
dengan indah suatu hubungan 
antara Andrea dan Matteo. Andrea 
Bocelli pun menjelaskan bagaimana 
suaranya dibandingkan dengan 
Matteo: “Secara teknis mereka 
sangat berbeda, tetapi ada satu 
hal yang membuat mereka paling 
mirip: sikap. Cara khas untuk 
mengekspresikan diri melalui suara 
Anda. Ini membuat Matteo dan 
saya sangat mirip. Tetapi itu adalah 
sesuatu yang tidak dapat Anda 
pelajari, yang tidak dapat diajarkan. 
Anda dilahirkan dengan hal itu. ”

Album 48 menit ini merayakan 60 
tahun Bocelli ini dan menyatukan 
keluarga serta temannya selama 
proses produksinya. Si direkam di 
rumahnya di Italia, dan diproduksi 
oleh Bob Ezrin yang legendaris, 
termasuk pula sebuah lagu yang 
diproduksi oleh Mauro Malavasi, 

dan satu lagi oleh teman terlama 
Andrea, Pierpaolo Guerrini. Selain 
berduet dengan Matteo, putra 
Andrea yang lain, Amos Bocelli, 
melakukan piano pada versi 
akustik trek ‘Sono Qui’ (I Am Here) 
dan Ali di Libertà. Ada juga lagu 
berjudul ‘Vivo’, yang merupakan 
penghormatan emosional kepada 
istrinya, Veronica.

Kehadiran Andrea Bocelli 
melalui album Si adalah sebuah 
perayaan akan cinta, keyakinan, 
pengharapan, dan keluarga. 
Mendengarkan Si adalah sebuah 
pengalaman manis. Satu album yang 
pastinya tidak boleh dilewatkan oleh 
pendengar dari segala lapisan usia.

Kolaborasi dengan Ed Sheeran 
bukanlah yang pertama kali untuk 
keduanya, mengingat mereka sudah 
pernah merilis versi simfoni dari 
lagu Perfect milik Sheeran. Paduan 
suara mereka di lagu Amo soltanto 
te menjawab rasa penasaran tentang 
apa yang akan dihasilkan ketika 
keduanya berkolaborasi di ranah 
klasik yang menjadi keahlian 
Bocelli. Pun dengan kolaborasi 
bersama Josh Groban, di mana 
keduanya tampil prima dan 
memanjakan di We Will Meet Once 
Again. Kejutan yang paling menarik 
adalah di If  Only, kolaborasinya 
dengan Dua Lipa. Vokal serak khas 
Dua Lipa, dan vokal lembut dari 
Andrea adalah track yang harus 
didisimak dengan seksama.

Kejutan sesungguhnya di album 
ini adalah duet Andrea Bocelli 
dengan anaknya, Matteo Bocelli di 
lagi Fall on Me. Dengan karakter 

(1) Andrea Bocelli  (2) Andrea Bocelli dan 
Matteo Bocelli (3) Andrea Bocelli konser di Los 
Angeles

Musik

Kejutan sesungguhnya 
di album ini adalah duet 
Andrea Bocelli dengan 
anaknya, Matteo Bocelli 
di lagu Fall on Me. 

Si Tracklist:
1. Ali Di Libertà 
2. Amo Soltanto Te (Feat. EdSheeran) 
3. Un’anima
4. If  Only (Feat. Dua Lipa)
5. Gloria the Gift of  Life  
6. Fall On Me (Feat. Matteo Bocelli) 
7. We Will Meet Once Again (Feat. Josh 

Groban)  
8. I Am Here  
9. Vertigo (With Raphael Gualazzi) 
10. Vivo  
11.  Dormi Dormi  
12. Ave Maria Pietas (Feat. Aida  

Garifullina) 
13. Meditation 
14. Miele Impuro 
15. Sono Qui - Akustik
16. Ali di Libertà - Akustik
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Sering mendapati diri sendiri merutuki 
hal kecil yang mengganggu? Hal-hal 
yang sejatinya berada di luar kekuasaan 
dan kontrol diri, namun bersinggungan 

Membaca sebagai hobi atau 
kesenangan membaca mengacu 

pada semua jenis membaca yang
dilakukan untuk sarana rekreasi, 
imajinasi, atau sarana perolehan 

informasi. Membaca adalah
kegiatan yang tidak pernah 
hilang dimakan zaman, dan 

buku selalu menjadi teman setia
menemani di manapun anda 

berada. Berikut adalah pilihan 
buku kami untuk menemani 

waktu bersantai anda sehari-hari.

RESENSI 
BUKU

“Manusia kerap merasa 
takut akan perubahan; 
mereka takut kepada 
sesuatu yang mereka 

tidak ketahui. Namun, 
satu konstan terbesar 
dalam sejarah adalah 

bahwa semuanya 
berubah.” 

Ingin memulai hobi kerajinan 
tangan yang baru? Seni kerajinan 
Macrame mungkin terdengar asing 
bagi masyarakat anda, namun bagi 
pegiat kerajinan tangan berbasis tali 
menali, tentunya sudah tidak asing 
lagi. Macrame adalah bentuk kerajinan 
tangan. Berawal dari teknik yang 
diprakarsai oleh para pelaut, kemudian 
berkembang menjadi kerajinan 
dekoratif. Tidak hanya sebagai dekor, 
kerajinan macrame sekarang banyak 
digunakan sebagai produk harian, 
seperti tas atau pouch.

Buku yang singkat nan padat ini 
menggambarkan dengan jelas langkah 
awal membuat macrame, lengkap 
dengan bermacam-macam pola yang 
dapat anda contoh sesuai keinginan 
dan kreativitas. Bermodalkan tali, 
ketelatenan dan kesabaran, anda 
dijamin dapat menghasilkan buah 
tangan menarik untuk berbagai 
kegunaan. 

Resensi Buku

mereka yang dapat merusak, maupun 
menghancurkan?

Harari menelaah kemungkinan 
masa depan di mana kekuatan global 
akan mengalami disrupsi yang tak 
terhindarkan; evolusi digeser oleh 
teknologi tingkat tinggi, semisal 
kecerdasan buatan dan rekayasa genetis/
biologis. Inilah masa depan yang 
digambarkan akan dipenuhi oleh takdir 
homo deus.

Memadukan sains, sejarah, filsafat, 
dan menekankan akan adanya suatu 
kebutuhan untuk setiap manusia supaya 
bisa terus menerus meningkatkan 
kemampuan mereka dengan 
mempelajari cara untuk belajar dan 
berkembang. Pun ia percaya, bahwa 
masa depan dapat dipetakan serta 
diperkirakan, melalui berbagai data 
yang dihimpun dan tersedia untuk 
digunakan. Di kemudian harinya, data 
itu sendiri akan menjadi satu kepastian 
yang akan selalu diandalkan. 

Mengalir dengan format prosa bernarasi 
ringan, Homo Deus adalah bacaan 
yang cocok jika anda tertarik dengan 
penjelasan populer tentang bagaimana 
nasib kemanusiaan akan dibawa serta 
dengan teknologi yang kita ciptakan 
sendiri. 

Resensi Buku

FILOSOFI TERAS
Filsafat Yunani-Romawi Kuno 
untuk Mental Tangguh Masa Kini

Pengarang
Penerbit
Tebal

Tahun Terbit
Genre

: Henry Manapiring
: Kompas
: 344 halaman, soft 
cover

: 2018
: Non-fiksi, filsafat

Dalam buku keduanya, lanjutan 
dari Sapiens: Sejarah Singkat Umat 
Manusia, Yuval Noah Harari menjelajahi 
kemungkinan masa depan kemanusiaan; 
takdir yang akan kita penuhi, dan 
tantangan yang akan kita hadapi. 
Setelah sebelumnya mengupas tentang 
apa yang membuat homo sapiens 
tergolong sebagai spesies tersukses di 
muka bumi, sekarang ia memulai dari 
proyeksi mimpi indah dan mimpi buruk 
yang tengah membentuk perkembangan 
abad 21 tanpa henti, di antaranya 
ketakutan manusia akan kematian dan 
berakhirnya daur hidup, yang membawa 
mereka kepada penciptaan kehidupan 
dan kecerdasan artifisial.

Harari memetakan masa depan 
dan menanyakan pertanyaan yang 
mendorong kita semua: Ke mana kita 
akan pergi setelah ini? Bagaimana 
umat manusia melindungi dunia yang 
mereka tinggali dari kemampuan 

HOMO DEUS 
Meringkas Masa Depan Umat 
Manusia

Pengarang
Penerbit

Tebal

Tahun Terbit
Genre

: Yuval Noah Harari
: Kepustakaan Populer 
Gramedia (Indonesia)

: 540 halaman, soft 
cover

: 2018
: Non-fiksi, sains 
populer

MACRAME 
Kreasi Tali untuk Dekorasi 
Rumah

Pengarang
Penerbit

Tebal
Tahun Terbit
Genre

: Agnes Hansella
: Gramedia Pustaka 
Utama

: 112 halaman, soft cover
: 2019
: Non-fiksi, kerajinan 
tangan, seni

“Aku akan mengunjungimu, kubawa 
buah jeruk yang kau suka dan buku-
buku. Lalu aku akan berbicara 
padamu setelah kukirimkan doa-doa: 
tentang manisnya jeruk musim ini, 
dan bagaimana orang masih tetap 
membicarakanmu setelah kau pergi.”
Sekumpulan manusia yang tidak rela 
menderita karena menjadi korban 
dari kondisi dan pikirannya sendiri, 
ingin berdamai dengan kesedihan 
tersembunyi yang tak terduga nyatanya
telah lama ada, serta mengasuh dan 
membesarkan dengan segala cara sedikit 
hal manis yang masih tersisa agar pada 
akhirnya hidup bisa menjadi kenangan 
yang baik bagi siapa saja: kenangan-
kenangan sepanjang hidup yang kelak 
bisa diringkas dalam sebuah kumpulan
cerita pendek berjudul Atraksi Lumba-
Lumba. Penulis terpilih untuk Emerging 
Writers oleh Ubud Writers and Readers 
Festival 2018.

ATRAKSI LUMBA-LUMBA
Kumpulan Cerita Pemenang 
Emerging Writers UWRF 2018

Pengarang
Penerbit

Tebal

Tahun Terbit
Genre

: Pratiwi Juliani
: Comma Books –   
Kepustakaan Populer 
Gramedia

: 288 halaman, soft 
cover

: 2018
: Fiksi, kumpulan cerita 
pendek

langsung dengan jalannya keseharian 
anda semisal, jalanan yang macetnya 
di luar perkiraan anda – kemudian 
menyebabkan keterlambatan dalam 
memulai hari kerja. Jika iya, Filosofi 
Teras bisa jadi buku yang tepat untuk 
menawarkan perspektif  baru nan segar. 

Dalam bukunya yang kedua, 
Manampiring menjelaskan dengan 
menarik mengenai konsep filosofi 
Stoicism, yang dipopulerkan oleh 
kaum Yunani dan Romawi sejak lebih 
dari 2000 tahun yang lalu. Kehidupan 
yang mengikuti ajaran Stoisisme 
berarti hidup selaras dengan aturan 
alam dan tidak mencoba melawan, 
atau menyumpahi apapun yang sudah 
menjadi bagiannya. Dalam konsep 
filsafat tradisional, Stoisisme dapat 
dibilang mirip dengan konsep legawa, 
atau pasrah lan sumarah. Tetapi, 
berserah tidak berarti menyerah, karena 
usaha untuk melepaskan ilusi atas 
control yang dirasa dimiliki menuntut 
kemampuan mental yang besar. Itulah 
yang menjadi tujuan utama dari buku 
ini, untuk memupuk kesadaran dan 
kekuatan mental yang cukup; supaya 
mampu untuk melakukan lebih dari 
menyadari bahwa kuasa alam lebih 
besar dari kuasa manusia, supaya 
mampu menerima.

Melalui bukunya, Henry mendorong 
pembacanya untuk menjadi pribadi 
yang bertanggung jawab atas emosi 
mereka sendiri, dan sebisa mungkin, 
tumbuh lebih besar dari emosi 
tersebut. Dibahas pula kiat-kiat untuk 
menghadapi pikiran negatif, atau 
kecemasan yang kerap kali mendatangi 
pikiran tanpa diundang. 

Tidak perlu merasa terintimidasi dengan 
tema besar filsafat yang terkesan berat, 
karena buku ini dikemas dengan gaya 
penulisan popular. Pun selain selipan 
humor khas Henry Manampiring, ia 
menyertakan pula intisari pada setiap 
bab untuk memastikan pembaca dapat 
dengan mudah merangkum inti materi 
yang disampaikan. Filosofi Teras 
dapat menjadi pilihan ringan untuk 
memberikan gagasan umum mengenai 
filsafat Yunani, sebelum membaca karya 
klasik garapan Marcus Aurelius, atau 
Seneca. 
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Film (Bermutu)

Dua ajang penghargaan film paling sahih di dunia 
telah mengumumkan deretan nominasi sinema 
terbaiknya. Pertama ialah Golden Globes Awards 2019 
yang merupakan pilihan dari 93 anggota Hollywood 
Foreign Press Association (HFPA). Kedua, tentunya 
tak lain dan tak bukan ialah The Academy Awards 
2019 alias The Oscars yang dipilih oleh sekitar 60 ribu 
anggota Academy of  Motion Pictures Arts and Sciences 
(AMPAS) yang datang dari kalangan profesional 
industri perfilman. Globes sudah ada sejak Januari 
1944 dan The Oscars telah memulai pada 1929.

nominasi. Roma, film drama hitam 
putih yang dalam banget karya 
sutradara besar asal Meksiko, 
Alfonso CuarÓn, memenangi Best 
Motion Picture – Foreign Language. 
Maka hanya satu film If  Beale Street 
Could Talk yang menjadi nominasi 
di Globes namun tidak muncul sama 
sekali di The Oscars. 

Singkat kata, semua judul film 
yang bercetak tebal pada artikel 
ini bisa dibilang jadi wajib masuk 
daftar film kita di awal tahun ini. 
Jika ada pertanyaan mengapa kita 
harus percara kurasi dari Globes 
atau The Oscars? Jawabannya 
bisa jadi subyektif  atau terkesan 
tidak nasionalis atau pro-film 
Asia. Namun juga tidak bisa 

Serunya, ada 9 film yang dinomi-
nasikan pada kedua penghargaan 
tersebut. Kesembilannya menjadi 
nominasi The Oscars untuk Best 
Picture, yakni Black Panther, 
Blackkklansman, Bohemian 
Rhapsody, The Favourite, Green 
Book, Roma, A Star Is Born, 
Roma, dan Vice. Pada sisi Globes, 
Bohemian Rhapsody keluar sebagai 
pemenang Best Motion Picture 
- Drama. Itu lho film yang bikin 
banyak anak zaman now tiba-tiba 
mendadak gandrung sama band 
Queen. Padahal lagu grup kawakan 
asal Inggris itu belum tentu ada 
di playlist mereka sehari-hari. 
Kemudian Green Book memenangi 
Best Motion Picture – Musical or 
Comedy dan The Favourite menjadi 

FILM
Hafidz Novalsyah

yang Wajib Ditonton di Awal Tahun Ini

Halaman sebelah: Deretan film nominasi Oscar dan 
Golden Globe 2019. (1) Sutradara Alfonso Cuarón 
(Roma) memenangkan penghargaan film berbahasa 
asing terbaik. (2) Sutradara legendaris Spike Lee 
dengan busana warna menyolok di karpet merah. 
(3) Aktris pendukung wanita terbaik, Regina King 
(4) Rami Malek memenangkan penghargaan aktor 
terbaik, kategori Motion Picture, Drama.

02

01

03

04

dipungkiri, deretan film tersebut 
ibarat kata lulus cum laude secara 
teknis sinematografi dan bahkan 
membawa agenda untuk menjadi isu 
besar sebagai wacana publik, seperti 
perjuangan ras berwarna, gender, 
hingga politik. 

Mengapa agenda isu tersebut 
penting? Karena membawa 
seni menjadi pemicu diskursus 
kegelisahan di masyarakat untuk 
mencari solusi bersama. Kita juga 
hampir tidak bisa mengelak kalau 
daftar nominasi tersebut sangat 
beralasan. Lha wong film paling 
laris di negeri kita sendiri masih 
tentang pergulatan melawan setan 
dengan selingan perempuan seksi. 
Waduh!
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Menjalani hidup yang penuh 
kesibukan akan membuat kita 
seringkali hilang di dalam kepala 
kita sendiri, kehilangan arah dan 
kebingungan tanpa ada sebab 
yang jelas; memikirkan terlalu 
banyak hal dalam satu waktu, dan 
pada akhirnya, tidak memikirkan 
apapun yang berguna sama sekali. 
Tentunya, salah satu aspek daripada 
mindfulness adalah bertujuan untuk 
menjadi lebih fokus. Tanpa fokus 
itu, waktu kita akan habis untuk hal-
hal minor yang tidak kita berikan 
perhatian sepenuhnya; berucap, 
berpikir, atau melakukan sesuatu 
yang tidak diperlukan, tanpa 
disadari. Karenanya pun, banyak 
momen berharga yang terlewatkan 
begitu saja karena kurangnya 
kehadiran mental di saat masa kini, 
waktu ketika sesuatu tepat terjadi.
Tantangan dari hidup mindful 

adalah untuk memusatkan 
perhatian kepada satu pekerjaan; 
sewajarnya otak kita menjadi 
terdistraksi berulang kali. Maka 
dari itu, yang harus terus menerus 
diupayakan adalah kembali 
menarik konsentrasi kepada tujuan 
utama, setiap kali fokus itu hilang. 
Aturlah napas anda, sadari setiap 
hembusannya, sadari bahwa anda 
memenuhi ruang dan memiliki 
kemampuan untuk melakukan 
berbagai hal menakjubkan. 
Tentukan fokus kepada satu 
tujuan yang akan dipenuhi, dan 
kembalikan fokus anda ke tujuan 
tersebut setiap kali anda merasa 
menjauhinya.  
Mindfulness adalah kesadaran 
bahwa hidup itu tidak sempurna, 
dan pikiran kita harus selalu 
dilatih untuk meningkatkan 
kemampuannya tanpa harus 
merasa perlu menghakimi diri 
sendiri jika menemukan kesulitan. 
Dengan mempraktekkan latihan 
mindfulness, diharapkan seseorang 
dapat optimal dalam hidupnya, 
tanpa harus masuk ke mode 
autopilot tanpa sengaja. Setelah 
itu, barulah mindfulness dapat 
membantu mengoptimalkan waktu, 
tenaga, dan fokus yang dialokasikan 
untuk kehidupan setiap harinya.

LIFESTYLE

Mindfulness: 
Optimal Sehari-hari
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Mendengar konsep 
mindfulness mungkin 
akan menggambarkan 
suatu imaji tentang 
ketenangan batin, zen, 
dan menjadi kalem 
bahkan di tengah suasana 
kalut. Tidak sepenuhnya 
salah, bahwa hidup 
mindful adalah menjadi 
pribadi yang tenang dan 
terkontrol, namun fokus 
sebenarnya adalah pada 
pemenuhan konsentrasi 
pada apapun yang 
sedang anda kerjakan, 
hanya kepada pekerjaan 
tersebut, sesepele apapun 
kelihatannya.

Nisya Kunto

Lifestyle
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