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Majalah Dermaga pada tanggal 27 Februari 2019 lalu, tepat 
berusia 30 tahun. Usia 30 menunjukkan kematangan secara 
kuantitas maupun kualitas. Terbukti dari banyaknya prestasi 
yang telah dicapai oleh majalah Dermaga. Mulai Best Internal 
Communication Media Program, Pemenang Terbaik Pertama  
Kategori Newsletter-Majalah Internal, dan empat kali menjadi 
The Best of  E-Magazine (InMA) dari Serikat Perusahan Pers.

30 Tahun mengedukasi masyarakat, khususnya informasi 
mengenai pelabuhan bukanlah waktu yang singkat. Majalah 
Dermaga beberapa kali mengalami transformasi untuk 
mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari versi cetak, 
daring yang bisa diakses di www.majalahdermaga.co.id hingga 
melalui aplikasi di playstore “Dermaga”. Ini semua merupakan 
tantangan majalah Dermaga untuk menjadi lebih dekat kepada 
para pembaca. 

Pada usia 30 tahun ini, Majalah Dermaga mengalami 
pembaharuan dan penyegaran pada tampilan fisik maupun 
konten. Sehingga diharapkan majalah Dermaga tetap mengikuti 
perkembangan dan mampu menjangkau generasi milenial dan 
generasi Z saat ini di era revolusi industri 4.0.

Terima kasih kepada seluruh pembaca.

Majalah Dermaga telah empat kali berturut-turut 
meraih penghargaan Inhouse Magazine Awards 
(InMA).

Pencapaian ini adalah wujud komitmen Pelindo 
III dalam memberikan informasi untuk membuka 
wawasan masyarakat dalam dunia maritim khususnya.
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CATATAN EDITOR

Kita patut berefleksi melihat ke 
dalam diri karena memasuki 
triwulan pertama tahun 2019, suhu 
politik negeri kian memanas. Pesta 
demokrasi pemilihan pemimpin 
negeri ini semakin dekat. Kedua 
pasangan calon (paslon) pemimpin 
negeri saling bersaing dengan 
mengampanyekan visi, misi 
dan program mereka kepada 
masyarakat demi memperoleh 
simpati dan suara dukungan. 
Mereka juga  melontarkan kritik, 
baik kritik yang pedas maupun 
membangun. Masyarakat harus 
cerdas dan kritis menyikapi hal ini.

Satu topik yang hangat dalam 
kampanye adalah pengembangan 
infrastruktur. Pembangunan 
infrastruktur di negeri ini dinilai 
mengalami perkembangan 
dan kemajuan yang signifikan. 
Infrastruktur yang baik dapat 
menjadi roda penggerak 
pertumbuhan ekonomi. Seiring 
dengan hal ini, Pelindo III sebagai 
salah satu BUMN dengan visinya 
“Menjadi Pemimpin Bisnis di 
Pelabuhan” melakukan investasi 
sejumlah proyek strategis. 
Ada proyek multi years,  ada 
proyek baru. Proyek-proyek 

ini diharapkan berdampak positif  
terhadap kinerja operasional 
pelabuhan, seperti penyiapan fasilitas 
sambungan listrik dari darat ke kapal 
(shore power connection) di Pelabuhan 
Tanjung Emas. yang dapat menekan 
biaya operasional kapal hingga 40 
persen, dan lebih ramah lingkungan 
karena mengurangi emisi gas buang.

Di bidang keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3), Pelindo III akan membuat 
inovasi digitalisasi e-safety dalam 
melakukan pengawasan dan 
pengendalian atas implementasi K3 
di lingkungan perusahaan terutama 
dari sisi operasional. Aplikasi ini 
diharapkan memudahkan dalam hal 
pelaporan, inspeksi, safety patrol, 
induksi dan informasi K3 dengan 
kelebihan dalam  kecepatan, real time, 
mudah diakses, simple dan efisien.

Aksi sosial juga dilaksanakan oleh 
serikat pekerja pelabuhan Indonesia 
dengan memberikan bantuan 
pendidikan ke sekolah terdampak 
bencara tsunami di Bandar Lampung 
dan Banten.

Mendukung visi Pelindo III yang 
ramah lingkungan, beberapa 
artikel disajikan, seperti bagaimana 

mengelola sampah saat 
melakukan perjalanan, 
tips menghemat listrik saat 
menjalankan alat-alat elektronik 
di rumah, atau mengatur 
ruangan dengan konsep ramah 
lingkungan.

Guna meredam panasnya iklim 
politik yang kerap membuat 
stress, redaksi menyajikan 
artikel tentang relaksasi dengan 
garam, melakukan perjalanan 
pencerahan ke Timur seperti 
mengunjungi Taman Nasional 
Komodo dan Kelimutu di Flores. 
Beberapa artikel yang lain 
diharapkan mampu memberi 
wawasan dan pemahaman 
akan Indonesia sebagai bagian 
dari dunia yang luas.  Semoga 
portizen senantiasa setia 
menantikan perkembangan 
dunia maritim Indonesia dan 
internasional. Jangan lupa unduh 
aplikasi Majalah Dermaga di 
playstore dan e-magazine setiap 
edisinya pada majalahdermaga.
co.id/magazine.

Redaksi Catatan Editor

@butawarnadesign @butawarnadesign
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LEMBAR 
SEMAKIN LEBAR

Pelabuhan Lembar menjadi pintu gerbang 
perekonomian di Pulau Lombok karena 

memiliki peranan penting masuknya arus 
barang. Geliat ekonomi yang meningkat 

tampak dari kesibukan bongkar muat 
kapal curah dan peti kemas memenuhi 
seluruh dermaga di Pelabuhan Lembar, 

Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, 
guna mengantisipasi peningkatan arus 

barang dan kapal pesiar, Pelindo III 
sedang membangun Terminal Gili Mas 

sebagai perluasan pelabuhan utama untuk 
pengembangan terminal cruise dan marina, 

serta terminal peti kemas.
(Foto oleh Hardiawan Wicaksono)
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Beberapa proyek merupakan pekerjaan multi years  (tahun 
jamak) dan sejumlah proyek baru. Direktur Utama Pelindo 
III Doso Agung mengatakan dari rencana investasi tahun 
2019 tersebut 84 persen atau sekitar Rp5,4 triliun akan 
dialokasikan untuk proyek multi years  dan 16 persen atau 
sekitar Rp1,04 triliun untuk membiayai proyek baru.

“Pekerjaan investasi kami tahun 2019 ini masih fokus pada 
penyelesaian pembangunan infrastruktur pelabuhan dan 
pendukungnya seperti akses jalan layang (flyover) yang 
menghubungan Terminal Teluk Lamong dengan jalan tol 
dan pembangunan Terminal Gilimas di Lombok Barat Nusa 
Tenggara Barat,” kata Doso Agung di sela-sela Rapat Kerja 
Pelindo III di Surakarta, Rabu (13/02).

Some projects were multi-year work and a number of new 
projects. Pelindo III President Director Doso Agung said that 
from the 2019 investment plan, 84 percent or around IDR 5.4 
trillion would be allocated for multi-year projects, and 16 percent 
or around IDR 1.04 trillion to finance new projects.

“Our investment work in 2019 is still focused on completing port 
infrastructure and supporting developments such as flyovers 
that connect the Teluk Lamong Terminal with toll roads and 
the construction of the Gilimas Terminal in West Lombok, West 
Nusa Tenggara,” Doso Agung said on the sidelines of the Pelindo 
III Work Meeting in Surakarta (13/02). 

Doso said that investments made by Pelindo III would have 
an impact on port operations, for example the Teluk Lamong 

Laporan Utama

INVESTASI 
FASILITAS 
PELABUHAN 
Rp 6,44 T

Pelindo III pada tahun 2019 
ini menyiapkan rencana 
investasi sebesar Rp6,44 
triliun. Investasi tersebut 
dialokasikan perseroan 
untuk membiayai sejumlah 
proyek strategis di seluruh 
wilayah kerja di tujuh 
provinsi. 

State-owned enterprises port 
operator Pelindo III in 2019 
was preparing an investment 
plan of IDR 6.44 trillion. The 
investment was allocated by the 
company to finance a number 
of strategic projects in all work 
areas in seven provinces.

LAPORAN 
UTAMA

Hafidz Novalsyah 

IDR 6.44 TRILLION  FOR  PORT FACILITIES 
INVESTMENT

“Sumber pendanaan masih 
menggunakan kas internal 
perusahaan serta hasil dari 
pinjaman global (global bond) 
tahun 2018 lalu yang sebesar 
500 juta dollar AS. Kami juga 
akan lakukan kerja sama baik 
dengan sinergi BUMN maupun 
pihak swasta, serta mendorong 
optimalisasi sumber daya 
Pelindo III Group” 
– Doso Agung.

“The funding source still uses the 
company’s internal cash and the results of 
the 2018 global loan which amounted to 
USD 500 million. We will also cooperate 
with other state-owned enterprises 
and the private sector, and encourage 
the optimization of Pelindo III Group 
resources,” 
– Doso Agung.

Pembukaan Rapat Kerja 2019 Pelindo III Group

Aktifitas Operasional Pelabuhan di Terminal Teluk Lamong
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Doso menyebut investasi yang dilakukan Pelindo III akan 
berdampak bagi operasional pelabuhan, jalan layang 
Terminal Teluk Lamong misalnya, keberadaan jalan akses 
tersebut akan mengurai kemacetan yang saat ini seringkali 
terjadi di jalan akses menuju Terminal Teluk Lamong.  
Dengan adanya jalan layang, jalan akses Terminal Teluk 
Lamong akan langsung terhubung dengan jalan tol Surabaya 
- Gresik.

“Contoh lain di Terminal Gilimas di Lombok Barat, NTB, 
dulu kapal pesiar tidak bisa bersandar di Pelabuhan Lembar 
(pelabuhan eksisting) karena kendala kedalaman alur dan 
kolam pelabuhan, para wisatawan kapal pesiar terpaksa 
menaiki kapal-kapal kecil untuk mencapai dermaga. 
Dengan adanya Terminal Gilimas ini kapal pesiar dapat 
langsung bersandar dan menurunkan wisatawan di terminal 
pelabuhan. Selain itu juga akan mendukung Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB. Flyover Terminal 
Teluk Lamong dan Terminal Gilimas ini akan siap tahun 2019 
ini,” jelasnya.

Pelindo III juga menyiapkan beberapa pekerjaan baru di 
tahun 2019 seperti pembangunan terminal LNG di Pelabuhan 
Tanjung Perak, pemasangan shore power connection di 
sejumlah pelabuhan, dan modernisasi peralatan bongkar 
muat di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III.  Doso 
mengungkapkan setiap perencanaan dan pelaksanaan 
investasi di Pelindo III selalu berpegang teguh pada aturan 
dan prinsip tata kelola perusahaan. Karena itu pihaknya pada 
akhir tahun 2018 kemarin menggandeng Kejaksaan Agung 
untuk melakukan pendampingan melalui Tim Pengawalan, 
Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) 
dan Daerah (TP4D).

“Sumber pendanaan masih menggunakan kas internal 
perusahaan serta hasil dari pinjaman global (global bond) 
tahun 2018 lalu yang sebesar 500 juta dollar AS. Kami juga 
akan lakukan kerja sama baik dengan sinergi BUMN maupun 
pihak swasta, serta mendorong optimalisasi sumber daya 
Pelindo III Group,” terang Doso.

Target 2019
Dari sisi operasional, Pelindo III menargetkan kenaikan arus 
peti kemas menjadi 5,7 juta TEUs atau meningkat sebesar 7 
persen jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,3 juta TEUs. 
Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat menyebut 
kenaikan tersebut salah satunya dipicu oleh peningkatan 
arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, 
seiring dengan selesainya pekerjaan pendalaman kolam 
pelabuhan dari sebelumnya minus 8 meter LWS (low water 
spring/rata-rata permukaan air laut) menjadi minus 12 
meter LWS. Selain itu juga terjadi peningkatan arus peti 
kemas transhipment domestik yang dipicu oleh tarif khusus 

65 persen dari tarif normal, dan juga peningkatan arus peti 
kemas di Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Bagendang 
Sampit, dan Pelabuhan Bumiharjo.

“Di wilayah timur kami juga optimis meningkat seperti 
di Kupang. Karena ada pembangunan industri mangan 
di wilayah tersebut, serta di Waingapu yang juga ada 
pembangunan industri gula,” kata Faruq.

Untuk curah kering ditargetkan mencapai 72 juta ton atau 
meningkat tipis sekitar 1 persen dari tahun 2018 yang 
berkisar 71 juta ton. Sedangkan untuk curah cair ditargetkan 
sebesar 3,1 juta meter kubik atau meningkat 6 persen dari 
tahun 2018 yang berkisar 2,9 juta meter kubik.

Kemudian untuk arus kunjungan kapal juga ditargetkan 
meningkat dari sekitar 66 ribu unit atau setara 264 juta gros 
ton di tahun 2018 menjadi 69 ribu unit atau setara 276 juta 
gros ton di tahun 2019, atau tumbuh sekitar 4-5 persen. 

“Target peningkatan yang di segala segmen bisnis operasional 
pelabuhan Pelindo III tersebut membuat proyeksi target 
pendapatan usaha juga meningkat. Pendapatan usaha tahun 
2018 sekitar Rp 10 triliun dan ditargetkan meningkat 11 
persen di tahun 2019 atau sekitar Rp 11,2 triliun,” pungkas 
Faruq Hidayat. 

Terminal flyover. The existence of that access road would break 
down the congestion that  often occurred on the access road 
to Teluk Lamong Terminal. With the flyover, Teluk Lamong 
Terminal access road would be directly connected to the Surabaya 
- Gresik highway.

“Another example at Gilimas Terminal in West Lombok, West 
Nusa Tenggara. Previously a cruise ship could not dock on Port 
of Lembar (the existing port) due to constraints in and cruise 
ship tourists were forced to board small vessels to reach the 
dock. With the existence of the Gilimas Terminal, cruise ships 
can immediately dock and drop tourists at the port terminal. In 
addition, it will also support the Mandalika Special Economic 
Zone (SEZ) in West Nusa Tenggara. This Teluk Lamong Terminal 
flyover and Gilimas Terminal will be ready in 2019,” he explained.

Pelindo III also prepared several new projects in 2019 such as 
the construction of Liquefied Natural Gas (LNG) terminals in 
Tanjung Perak Port, shore power connection installation, loading 
and unloading equipment modernization in a number of ports 
managed by Pelindo III. Doso revealed that every investment 
planning and implementation in Pelindo III always adhered to 
the rules and principles of corporate governance. Therefore, his 
team at the end of 2018 cooperated with the Attorney General’s 
Office to provide assistance through the Central & Regional 
Guard, Government Security and Development Team.

“The funding source still uses the company’s internal cash and 
the results of the 2018 global loan which amounted to USD 500 
million. We will also cooperate with other state-owned enterprises 
and the private sector, and encourage the optimization of Pelindo 
III Group resources,” Doso explained. 

Target for 2019
In terms of operations, Pelindo III targeted an increase in container 
flows to 5.7 million TEUs or an increase of 7 percent compared to 
container flows in 2018 which amounted to 5.3 million TEUs. 
Pelindo III Corporate Secretary Faruq Hidayat said that the 
increase would be triggered by an increase in container flow at 
Port of Tanjung Emas Semarang along with the completion of 
the port basin deepening work from the previous minus 8 meters 
Low Water Spring (LWS) to minus 12 meters LWS. In addition, 
there was also an increase in domestic transhipment containers 
flow triggered by a special 65 percent rates, as well as an increase 
in container flow in Port of Banjarmasin, Port of Bagendang 

Sampit, and Port of Bumiharjo.
”We are also optimistic about increase in the eastern region, like in 
Kupang. Because there is development of the manganese industry 
in that region, and also the sugar industry in Waingapu,” said 
Faruq.

For dry bulk, it was targeted to reach 72 million tons, a slight 1 
percent increase from 2018 which ranged from 71 million tons. 
While for liquid bulk, it was targeted to reach 3.1 million cubic 
meters or 6 percent increase from 2018 which is around 2.9 
million cubic meters.

In addition the flow of ship traffic was also targeted to increase 
from around 66 thousand units, equivalent to 264 million gross 
tons in 2018 to 69 thousand units, equivalent to 276 million 
gross tons in 2019, or growing by around 4-5 percent. 

“The increase target in all Pelindo III port business segments has 
projected that the business revenue target will also increase. The 
2018 income is around IDR 10 trillion and is targeted to increase 
11 percent in 2019 or around IDR 11.2 trillion,” concluded Faruq 
Hidayat.

Dirut Pelindo III Doso Agung Memberikan Sambutan Saat 
Pembukaan Rapat Kerja 2019 Pelindo III Group
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BUMN kepelabuhanan 
Pelindo III akan 
menyiapkan fasilitas 
sambungan listrik dari 
darat (shore power connection) 
untuk memenuhi 
kebutuhan listrik pada 
kapal yang bersandar di 
Pelabuhan Tanjung Emas, 
Semarang. 

State-owned port enterprise, 
Pelindo III would prepare a 
shore power connection to meet 
the electricity needs of ships 
docking at Port of Tanjung 
Emas Semarang.

LAPORAN 
UTAMA

Hafidz Novalsyah 

Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat 
menyebut untuk tahap awal pihaknya akan melakukan 
uji coba dengan penyiapan fasilitas sambungan listrik 
tersebut di Terminal Dwimatama yang dioperasikan oleh 
PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Menurut 
Faruq, fasilitas yang disiapkan di Terminal Dwimatama 
akan memiliki daya sebesar 1 mega watt dengan 1 unit 
shore power connection.

“Kami sudah menandatangani kerja sama dengan PT 
Pupuk Indonesia Logistik yang merupakan bagian dari 
PIHC.  Sementara kami siapkan terlebih dahulu untuk 
kepentingan PIHC, tidak menutup kemungkinan akan 
kami siapkan di Terminal Peti Kemas Semarang maupun 
terminal lainnya di Pelabuhan Tanjung Emas,” jelas 
Faruq di kantornya, Rabu (6/2).

Lebih lanjut Faruq menambahkan, penggunaan shore 
power connection dapat menekan biaya operasional 
kapal sekitar 25-40 persen. Hal tersebut didapat dari 
penurunan penggunaan bahan bakar minyak karena 
kapal tidak perlu lagi menyalakan mesin saat sedang 
bersandar di dermaga pelabuhan.

“Selama ini kapal jika bersandar mesin mereka tetap 
menyala untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dengan 
shore power connection selain lebih efisien karena hemat 
BBM tentunya juga lebih ramah lingkungan karena emisi 
gas buang di pelabuhan juga berkurang,” lanjutnya.

Pelindo III Corporate Secretary Faruq Hidayat said that for 
the initial stage, they would conduct a trial by preparing the 
electricity connection facilities at the Dwimatama Terminal 
which is operated by PT Pupuk Indonesia Holding Company 
(PIHC). According to Faruq, the prepared facilities at the 
Dwimatama Terminal would have 1 mega watt power with 1 
unit shore power connection.

“We have signed a partnership with PT Pupuk Indonesia 
Logistik which is part of the PIHC. While we prepare in advance 
for the interests of PIHC, it is possible that we will prepare it at 
the Semarang Container Terminal and other terminals at Port 
of Tanjung Emas,” Faruq explained in his office (6/2).

Furthermore, Faruq added that the use of shore power connection 
could reduce ship operating costs by around 25-40 percent. This 
was obtained from a decrease in fuel use because the shore power 
connection facility will replace the bunker fuel to power ship’s 
auxillary machinery while berthing.

“All this time, ships that dock keep their engine on to meet 
electricity needs. With the shore power connection, besides being 
more efficient because it saves fuel, it is also more environmentally 
friendly because the exhaust gas emissions in the port are also 
reduced,” he continued.

Laporan Utama

PREPARES SHORE POWER CONNECTION
AT PORT OF TANJUNG EMAS

SIAPKAN SAMBUNGAN LISTRIK KAPAL 
DI PELABUHAN TANJUNG EMAS

“Penggunaan shore power 
connection dapat menekan biaya 
operasional kapal sekitar 25-40 
persen. Hal tersebut didapat dari 
penurunan penggunaan bahan 
bakar minyak karena kapal 
tidak perlu lagi menyalakan 
mesin saat sedang bersandar di 
dermaga pelabuhan.” 
– Faruq Hidayat 

“the use of shore power connection could 
reduce ship operating costs by around 
25-40 percent. This was obtained from 
a decrease in fuel use the shore power 
connection facility will replace the bunker 
fuel to power ship’s auxillary machinery 
while berthing.”
– Faruq Hidayat

Shore Power Connection

Saat ini beberapa terminal yang dikelola oleh Pelindo 
III telah dilengkapi dengan shore power connection 
diantaranya BJTI Port, Terminal Teluk Lamong,dan 

At present several terminals managed by Pelindo III have been 
equipped with shore power connections including BJTI Port, 
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Pelabuhan Benoa Bali.  Pelindo III menunjuk dari grup 
usahanya, PT Lamong Energi Indonesia (Legi) sebagai 
operator pelaksana penyediaan shore power connection.

Direktur Utama PT Lamong Energi Indonesia (Legi) 
Purwanto Wahyu Widodo mengatakan permintaan 
sambungan listrik melalui shore power connection di beberapa 
terminal pelabuhan di lingkungan Pelindo III cukup 
tinggi.  Pihaknya tengah mengkaji kemungkinan untuk 
mengaplikasikan shore power connection di seluruh terminal 
pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III di tujuh provinsi.

“Saat ini kami tengah melakukan kajian untuk penyiapan 
di seluruh pelabuhan, kami menghitung kebutuhan 

daya di masing-masing daerah karena kebutuhan listrik 
untuk kapal ini masih menggunakan dipenuhi oleh PLN,” 
kata Purwanto.

Purwanto menambahkan permintaan kebutuhan 
sambungan listrik melalui shore power connection saat ini 
lebih banyak diminta oleh pelayaran peti kemas domestik. 
Beberapa operator pelayaran nasional seperti Meratus, 
Tempuran Emas, dan SPIL sudah menggunakan layanan 
sambungan listrik tersebut. Selain itu, perusahaan 
pelayaran lainnya saat ini masih proses untuk mencapai 
kesepakatan. 

Teluk Lamong Terminal, and Port of Benoa Bali. Pelindo III 
appointed its business group, PT Lamong Energi Indonesia 
(Legi) as the provisioning operator of shore power.

PT Lamong Energi Indonesia (Legi) President Director 
Purwanto Wahyu Widodo said that the demand for electricity 
through the shore power connection at several port terminals in 
Pelindo III was quite high. They were reviewing the possibility to 
apply the shore power connection in all port terminals managed 
by Pelindo III in seven provinces.

“At the moment we are conducting a study for preparation in 
all ports, we calculate the power requirements in each region 
because the electricity needs for these ships are still fulfilled by 

the State Electricity Company,” Purwanto said.
Purwanto added that the demand for electricity through the 
shore power connection currently is more in demand by domestic 
container shipping. Some national shipping operators such as 
Meratus, Tempuran Emas, and SPIL have already used that 
connection service. In addition, other shipping companies were 
still in the process of reaching an agreement.

Laporan Utama Laporan Utama

Penyiapan Fasilitas Shore Plug
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‘Demam’ milenial tampaknya sudah menjangkiti berbagai 
sendi kehidupan kita ya. Konsultan keuangan jadi gratis 
dan bisa diakses di Instagram, pemuka agama pun ada yang 
disebut ‘gaul’, capres dan cawapres pun sekarang sibuk 
mencitrakan berjiwa muda, bahkan adagium “harta, tahta, 
wanita” saja bisa terdisrupsi menjadi “harta, tahta, (untuk 
beli) kuota”. Tapi bisa berarti ‘demam’ milenial ini adalah 
demam yang baik. Ibaratnya seperti demam efek imuniasi 
pada balita. Biar nantinya sehat. Karena ‘demam’ milenial 
menunjukkan bangsa kita sudah sadar akan pentingnya 
mengelola populasi besar yang akan memegang kendali 
jalannya negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, 
negara demokrasi dengan warga negara pemeluk Islam 
terbesar di dunia, dan negara kepulauan terbesar kedua di 
dunia. Serta negara yang sebentar lagi menjadi kekuatan 
ekonomi besar di dunia. Indonesia.

Kementerian BUMN yang mengelola 115 BUMN dengan aset 
mencapai Rp 7.200 triliun tak ketinggalan meluncurkan 
program bernama Spirit of Millennials (SoM). Fungsi vital 
tersebut tentunya membutuhkan kualitas SDM muda 
yang siap dan capable untuk menerima tongkat estafet 
sebagai pemimpin masa depan BUMN. Menteri BUMN 
Rini M. Soemarno pada saat peluncuran SoM pada BUMN 
Millennials Summit di Bontang, Kaltim, akhir tahun lalu, 
mengatakan, milenial BUMN disiapkan untuk menjadi 
generasi yang menjadi motor dari inovasi, engaged dan 

bangga sebagai insan BUMN, serta berkontribusi nyata 
terhadap kesejahteraan masyarakat. BUMN Hadir untuk 
Negeri! 

Direktur utama Pelindo III Doso Agung terpilih menjadi salah 
satu working committee dari program nasional tersebut. Lalu 
bertepatan dengan HUT ke-26 Pelindo III diluncurkanlah 
Maritime Millennials Movement atau disingkat ME. Kenapa 
tidak disingkat menjadi M3, karena bisa dikira produk 
operator seluler kompetitor BUMN itu lho. Selain itu ME 
yang dalam Bahasa Inggris dibaca ‘mi’ dan berarti ‘saya’. 
Ya, karena semangat ME memang diharapkan menjadi 
semangat kita semua. Pada acara puncak perayaan HUT 
perusahaan Direktur Utama juga mengundang perwakilan 
ME dan karyawan muda Pelindo III untuk turut berada di 
atas panggung dan menerima potongan kue pertama. Hal ini 
menjadi simbol dukungan penuh manajemen pada ME. 

Bukan dukungan untuk bergerak sendiri, namun untuk 
berkarya dan belajar bersama seluruh lapisan pegawai, 
untuk mendukung Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia 
III (SPPI III) menjalankan fungsi smart partnership pada 
manajemen, bahkan untuk bersepeda bersama, berlatih 
muaythai bersama, nongkrong di kantin bersama, dan 
semua kebersamaan positif lainnya. 

#PortizenDietPlastik
Seperti dijelaskan sebelumnya, generasi milenial itu 
memercayai konsep work-life balance, perhatian pada 
masalah sosial, dan suka dengan teknologi. Ketiga faktor 
tersebut dihubungkan dengan cause atau penyebab, alasan, 
perhatian mengapa suatu hal itu menjadi penting bagi 
mereka untuk bergerak bersama. Isu lingkungan dipilih 
untuk menjadi topik pertama untuk bergerak bersama. 
Dimulailah kampanye gaya hidup untuk mengurangi 
pemakaian sedotan dan kantong plastik sekali pakai di 
lingkungan kantin kantor, bertagar #PortizenDietPlastik. 
LIPI menyebutkan pada 2050 dimungkinkan jumlah plastik 
di laut lebih banyak daripada jumlah ikan. Lalu terkait 
bahaya sampah sedotan, untuk kantin dari 250 pegawai bisa 
membuang sampah sedotan saja hingga 2,5 ton per tahun. 
Manajemen pun merespon cepat dengan menerbitkan Surat 
Edaran terkait itu. 

Begitu dukungan formal manajemen dipegang, ME 
melakukan social experiment mempertontonkan video 
penyelamatan penyu yang kemasukan sedotan lubang 
hidungnya ke beberapa pegawai di kantin kantor pusat 
Pelindo III. Video supersedih yang memperlihatkan betapa 
kesakitannya si penyu saat sedotan tersebut dicabut, sudah 
ditonton oleh lebih dari 34 juta penonton di YouTube. 
Komentar para pegawai kemudian didokumentasikan 
menjadi bentuk dukungan pentingnya Pelindo III untuk 

mulai bergerak melakukan diet plastik. Portizen tidak 
sendiri. Dukungan juga datang dari Editor in Chief National 
Geographic Indonesia Didi Kasim dan dari aktor yang juga 
pegiat lingkungan Ario Bayu. Milenial di kantor regional dan 
terminal serta anak perusahaan juga kini mulai bergerak 
mengampanyekan perilaku baik ini. Kini mimpi digantang 
tinggi: Semua kantin BUMN melakukan diet plastik! 
Bismillah. 

Gerakan ini bukan berarti tanpa kritik dan masukan tanda 
sayang. Mulai dari yang kalau minum tidak pakai sedotan 
lipstiknya luntur, hingga kalau ke toko kelontong modern 
kesulitan membawa barang bila tidak diberi kantong plastik. 
Namun seperti kita semua tahu bahwa jurus utama manusia 
hingga menjadi makhluk yang tak kunjung punah hingga 
kini ialah adaptasi. Seiring berjalannya waktu orang pintar 
segera beradaptasi dengan budaya dan kebiasaan baru yang 
baik. Mulai banyak kisah inspiratif terdengar, salah satunya 
Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan yang semakin kompak 
dan mantap memakai sedotan aluminium dan memilah 
sampah. Sedotan aluminium dan kantong reuse mulai 
banyak berseliweran keren terlihat di lingkungan kantor.

Hingga kini ME sebagai bagian dari SoM telah turut 
memeriahkan berbagai event yang digelar Kementerian 
BUMN. Di antaranya yaitu Rachmartika yang satu bus 
menemani Presiden Joko Widodo mencoba Ekspedisi Tol 
Trans Jawa. Rama dan Ari serta milenial muda Pelindo 
III yang sedang S2 di Jakarta dan Direktur Keuangan 
menghadiri GreenFest yang juga dibuka oleh Presiden RI. 
Regina dan Amanda panen melon bareng Menteri BUMN di 
Lamongan. Frenty bahkan jadi instruktur flashmob untuk 
Menteri BUMN dan para dirut BUMN pada ajang COCO Fest. 
Kalau Isa bersama milenial Pelindo 1, 4, dan IPC, menjadi 
pemegang bendera start pada Port Run 2018. Made Kuna 
mengajak milenial ME menyemarakkan acara pelepasan 
ekspor gerbong KA di Pelabuhan Tanjung Perak bersama 
Menteri Perindustrian. Tama memimpin event kolaborasi 
ME dengan HSSE Pelindo III sepanjang Bulan K3 Tahun 2019. 
Ia menanam pohon dan membuat lubang biopori bersama 
direksi di Taman Jangkar Suroboyo. Sedangkan Susan 
bersama Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis 
menginspirasi siswa SDN Perak Barat pada kegiatan BUMN 
Mengajar. Terbaru, Polres Tanjung Perak mengajak ME 
menghelat kegiatan Millennial Road Safety Festival untuk 
mengampanyekan budaya aman dan tertib berlalulintas 
untuk generasi muda.

Sesuai namanya Maritime Millennials Movement, ME 
merupakan inisiatif jiwa-jiwa milenial di sektor maritim 
yang lintas institusi, untuk bergerak bersama. Melakukan 
segala hal yang positif. Untuk mereka, untuk bumi, untuk 
negara, untuk masyarakat, dan tentunya untuk Anda. 

MILLENNIALS IALAH KAMI, 
BUAH HATI ANDA, ADIK ANDA, 
DAN JIWA ANDA

Sebenarnya sulit mencari jawaban yang 
lebih baik untuk pertanyaan “Mengapa 
milenial itu penting?”, selain dengan 
jawaban seperti judul artikel ini. Ya, 
milenial ialah kita yang di Pelindo III 
Group populasinya mencapai 55 persen 
dari keseluruhan pegawai. Milenial 
juga kemungkinan besar ialah buah 
hati kebanggaan Bapak Ibu dan adik 
kesayangan Bapak Ibu. Anak-anak muda 
yang sedang menikmati masa kuliah 
dan yang sedang semangat mewarnai 
organisasi sebagai early worker di kantor, 
atau sedang semangat membuka usaha 
atau bahkan merintis startup. Selain itu 
milenial bisa jadi ada di dalam diri Anda. 
Karena adanya sifat-sifat atau ekspektasi 
terhadap setidaknya pada nilai berikut: 
work-life balance; perhatian pada masalah 
sosial; suka dengan teknologi.

Hafidz Novalsyah

LAPORAN 
UTAMA

Maritime Millennials Movement (ME)
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“Dari sisi Pelindo III ada perkembangan 
trend bahwa dengan adanya digitalisasi 
ini pelaporan bisa menjadi lebih simple, 
selama ini kan  masih enggan untuk 
datang dan belum tentu ketemu orangnya 
dan harus antri. Dengan sistem online 
seperti ini data cepat dihimpun,”  
- Edi Priyanto

“In terms of Pelindo III, there is a trend that 
with this digitalization reporting can become 
simpler. To these days, people are reluctant 
to send reports because of long queues and 
complicated bureaucracy. With an online system 
like this data is collected fast, ” 
- Edi Priyanto 

LAPORAN 
UTAMA

Kharis Fauzi

DIGITALISASI MUDAHKAN 
PENGAWASAN K3 

Era transformasi teknologi yang 
saat ini serba digital memberikan 
kemudahan bagi perusahaan dalam 
melakukan pengawasan dalam 
keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3). Tujuan dari pengelolaan K3 
tidak lain untuk lebih difokuskan 
pada pencapaian tingkat 
kecelakaan nihil atau zero accident.

Pada seminar bertajuk strategi peningkatan performa K3 
di era masyarakat digital yang diselenggarakan Pelindo 
III sekaligus sebagi simbolis penutupan bulan K3, Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, 
Himawan Estu Bagijo memaparkan sejumlah tantangan 
dalam penerapan K3 di berbagai sektor industri mulai 
dari UMKM hingga korporasi besar. “Ada 44.000 
perusahaan di Jawa Timur yang dibagi dalam 3 kelompok 
besar, sedang dan kecil. Yang telah mendaftarkan 
perusahaan sekitar 12.000an. Kalau sudah terdaftar itulah 
yang menjadi obyek pengawasan kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini kita mendorong 
perusahaan untuk wajib lapor yang bisa dilakukan secara 
manual atau online. Setelah melakukan pendaftaran barulah 
kita bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan 
perusahaan karena kita baru tahu kegiatan perusahaan 
tersebut dari pendaftaran itu. 

“Dari situ kita bisa memilah mana perusahaan yang 
beresiko tinggi, disitulah kita bisa melakukan pengawasan 

tenaga kerja itu. Dari data yang terdaftar kita bisa me-
ranking perusahaan terhadap kepatuhan safety tadi. “Hari 
ini kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bersinergi. Kita 
minta bantuan media bahwa perusahaan bisa melakukan 
pendaftaran via online,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pakar Internet 
Indonesia Ivan Lanin bahwa awareness generasi muda 
perlu diraih dengan optimasi penggunaan sosial media. 
Karakter masing-masing media sosial perlu dipahami 
misal Youtube lebih penggunaan video, Instagram 
penggunaan infografis dan videografis. “Pemahaman 
tentang kanal komunikasi media sosial diperlukan agar 
dapat engagement dengan penggunanya,” jelasnya.

Sementara itu, Senior Manager Pelayanan SDM dan 
HSSE Pelindo III, Edi Priyanto menyampaikan bahwa 
era digitalisasi membuat cara kerja menjadi lebih efisien. 
“Dari sisi Pelindo III ada perkembangan trend bahwa 
dengan adanya digitalisasi ini pelaporan bisa menjadi 
lebih simple dan data cepat dihimpun,” jelasnya.

Dalam upaya mendukung digitalisasi tersebut, saat 
ini Pelindo III membuat inovasi digitalisasi e-safety 
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
implementasi K3 di lingkungan korporasi terutama dari 
segi operasional. 

Aplikasi berbasis android tersebut menjadi sarana 
komunikasi digital  yang bertujuan untuk mempercepat 
pelaporan awal kecelakaan kerja, mengefektifkan tindak 
lanjut K3, mempermudah penerapan K3 dan monitoring serta 
sebagai sarana komunikasi HSSE terminal dan pelabuhan.

“Penggunaaan aplikasi seperti e-safety sangat 
memberikan kemudahan dalam hal pelaporan, inspeksi, 
safety patrol, induksi dan informasi K3 lainnya karena 
memiliki kelebihan di antaranya kecepatan, real time, 
mudah diakses, simpel, efisien, dan respon cepat,” 
pungkasnya.

The technological transformation 
toward digital era made it easier for 
companies to carry out supervision 
in Occupational Safety and Health 
(OSH). The purpose of OSH 
management was nothing but more 
focused on achieving zero accident 
rates. 

DIGITALIZATION FACILITATES OSH MONITORING 

At Pelindo III’s seminar entitled “OSH Performance 
Improvement Strategy in the Era of Digital Society”, Head 
of Manpower and Transmigration Office East Java Region, 
Himawan Estu Bagijo explained a number of challenges in the 
implementation of OSH in various industrial sectors ranging 
from small to large enterprises. “There are 44,000 companies 
in East Java which are divided into 3 large, medium and small 
groups. There are around 12,000 registered companies. If it 
has been registered, that become our supervision object,” he 
said.

Furthermore, he explained that at the moment they were 
encouraging companies to register themselves which could be 
done manually or online. Only after registration, then they 
could supervise the company’s activities because the necessary 
information could only be obtained through registration. 

“From there we can sort out which companies are at high 
risk, that’s where we can supervise the workforce. From the 
registered data we can rank the company based on safety 
compliance earlier. Today we cannot work alone, we must work 

together. We ask media to publish information that companies 
can register via online,” he explained.

The same thing was also stated by Indonesian Internet Expert 
Ivan Lanin that awareness of the young generation needed 
to be achieved by optimizing social media use. “Therefore 
understanding of social media communication channels is 
needed to get engagement with users,” he explained.

Meanwhile, Pelindo III Senior Manager of HR Services and 
HSSE, Edi Priyanto said that the digitalization era made work 
methods more efficient because people no longer experienced 
difficulty to report. “In terms of Pelindo III, there is a trend 
that with this digitalization reporting can become simpler and 
the data can be collected fast,“he explained.

In an effort to support digitalization, Pelindo III was 
making e-safety application in monitoring and controlling 
the implementation of OSH in the corporate environment, 
especially in terms of operations. 

That Android-based application became a digital 
communication tool that aimed to accelerate the initial 
reporting of workplace accidents, improved effectiveness 
of OSH follow-up, facilitated the implementation and 
monitoring of OSH as well as means of HSSE communication 
between terminal and ports.

“The use of applications such as e-safety is very convenient 
in terms of reporting, inspection, safety patrol, induction and 
other OSH information because it has advantages such as 
real time, easy access, simple, efficient, and fast response,” he 
concluded. 

Penutupan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
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SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA 
BANTU PENDIDIKAN KORBAN TSUNAMI

Gabungan anggota 
Serikat Pekerja Pelabuhan 
Indonesia II (SPPI II) dan 
SPPI III dari Pelindo III, 
memberikan bantuan 
pendidikan ke sekolah 
terdampak bencana 
tsunami di Bandar 
Lampung, Provinsi 
Lampung, Selasa (29/1).  

The joint members of the 
Indonesian Port Labor Union 
from Pelindo II and Pelindo III, 
came directly to give educational 
fund to schools affected by the 
tsunami in Bandar Lampung, 
Lampung Province (1/29).  

LAPORAN 
UTAMA

Hafidz Novalsyah

pengeras suara langsung menuju kawasan terdampak 
tsunami. “Dari total bantuan senilai Rp106 juta yang 
terkumpul dari kas dan donasi pegawai IPC dan Pelindo III. 
Sebagian bantuan kami sampaikan kepada adik-adik siswa-
siswi Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Desa Sukaraja, 
Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, yang 
bangunan sekolahnya hancur,” ujar Adib Fadli lagi.

Wakil Kepala Sekolah MI Darussalam, Rohimah Ridwan, 
terharu karena ada pihak yang membawa bantuan dan 
langsung ditujukan untuk anak-anak sekolah korban 
tsunami. “Senang sekali (telah dibantu), terima kasih 
banyak Pelindo II dan Pelindo III. Insya Alloh bantuan 
bermanfaat untuk anak-anak yang kini terpaksa harus 
belajar dengan menumpang di rumah warga. Perhatian dan 
bantuan ini membahagiakan bagi kami di dunia pendidikan 
yang juga mencoba bangkit pasca-bencana,” ungkapnya.

Dari Lampung, rombongan SPPI II dan III melanjutkan 
bergerak ke selatan menyeberang Selat Sunda untuk 
menyampaikan bantuan ke pesisir barat Jawa. Kami bekerja 
sama dengan PMI Kota Cilegon, Provinsi Banten, untuk 

penyaluran bantuan. “Penyaluran bantuan bekerjasama 
dengan PMI, karena pada tahap pemulihan bantuan harus 
diberikan kepada yang membutuhkan. Selain itu juga agar 
bantuan berkontribusi pada berbagai program pemulihan 
pasca bantuan, yang tidak hanya infrastruktur atau 
kesehatan, tetapi juga penguatan ekonomi,” tambah Capt. 
Yusran, Wakil Sekretaris Jenderal SPPI II.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua PMI Kota Cilegon, Erwin 
Harahap, yang ditemui saat penyerahan bantuan. “Oleh PMI, 
bantuan tersebut akan dikontribusikan pada program trauma 
healing yang disebut psychosocial support program untuk 
pemulihan mental korban bencana. Saya mengapresiasi 
kekompakan serikat pekerja Pelindo II (IPC) dan Pelindo III 
yang bersama menggalang bantuan, artinya sangat baik bila 
serikat pekerja turut peduli pada aksi sosial,” ujar mantan 
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tersebut. 

“Begitu mendapat informasi bahwa perbaikan fasilitas di 
sekolah memerlukan bantuan, rekan-rekan SPPI II dan 
SPPI III segera berkoordinasi menggalang bantuan. Karena 
kebangkitan suatu kawasan tidak hanya infrastrukturnya, 
tetapi juga harus memperhatikan kesiapan fasilitas 
pendidikan anak-anak kita agar bisa kembali belajar lagi 
dengan nyaman dan efektif,” ujar Sekretaris Jenderal SPPI 
III Adib Fadli.

Rombongan kendaraan yang membawa bantuan, berupa 
buku, baju seragam, perlengkapan sholat serta peralatan 

of aid collaborates with IRC because in the recovery phase, aid must 
be given to those who really need it, so there should be no overlap or 
uneven distribution. Aside from that, it also contributes to various 
post-aid recovery programs, which are not only infrastructure or 
health, but also economic strengthening,” Capt. Yusran, Deputy 
Secretary General of  Indonesia Port Labor Union from Pelindo II, 
added.

This was justified by Deputy Chairperson of Cilegon IRC, Erwin 
Harahap, who was met during the handover of aid from the joint 
Pelindo workers union. “By IRC, the aid will be contributed to a 
trauma healing program called Psychosocial Support Program 
for mental recovery of disaster victims. I also really appreciate 
the solidarity of the Pelindo II (IPC) and Pelindo III labor unions 
which together mobilized aid, meaning that it is very good if the 
unions take care for social action. Because labor union is numerous, 
it has potential to bring benefits in helping others,” said the former 
Cilegon Head of Manpower Office.

“By IRC, the aid from the The Indonesian 
Port Labor Union from Pelindo II and 
Pelindo III will be contributed to a trauma 
healing program called Psychosocial 
Support Program for mental recovery of 
disaster victims” 
– Erwin Harahap

“Oleh PMI, bantuan dari 
Serikat Pekerja Pelindo akan 
dikontribusikan pada program 
trauma healing yang disebut 
psychosocial support program 
untuk pemulihan mental korban 
bencana” 
– Erwin Harahap

Penyaluran Bantuan Korban Tsunami kepada PMI Cilegon

INDONESIAN PORT LABOR UNION FUNDS EDUCATION AID 
FOR TSUNAMI VICTIMS

sound systems directly to the area affected by tsunami. “The total 
assistance valued at IDR 106 million was collected from cash and 
donations from Pelindo II and Pelindo III employees. Some of our aid 
goes to the young students of Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam, 
Sukaraja Village, Rajabasa District, South Lampung Regency, whose 
school buildings were destroyed,” said Adib Fadli again.

Deputy Principal of MI Darussalam, Rohimah Ridwan said she was 
moved because there were many who traveled far to bring aid and gave 
it directly to tsunami-affected students. “We are very grateful (for 
being assisted), thank you very much to Pelindo II (IPC) and Pelindo 
III. Insha’Allah this aid will be very useful for children who are now 
forced to learn by staying in their neighborhood. This kind of care and 
aid become a joy for us who also trying to rise after the disaster,” she 
said.

From Lampung, The Member of Indonesia Port Labor Union from 
Pelindo II and Pelindo III continued to move south across Sunda 
Strait to deliver aid to the west coast of Java which was also affected 
by the tsunami. Indonesia Port Labor Union from Pelindo II and 
Pelindo III collaborated with Cilegon Indonesian Red Cross (IRC), 
Banten Province, to synergize in the aid distribution. “Distribution 

“When we got information that the repair of facilities in schools 
affected by the tsunami in the Sunda Strait at the end of December 
needed aid, Indonesia Port Labor Union from Pelindo II and Pelindo 
III immediately coordinated to raise funds. Because the revival of an 
area is not only about infrastructure, but attention must also be paid to 
the readiness of the education facilities of our children so that they can 
return to study comfortably and effectively,” said Secretary General of 
Pelindo III Adib Fadli.

The group of vehicles carrying aid items in the form of books, uniforms, 
religious apparels such as sarongs, mukena, and prayer mats, and 
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mereka akan disampaikan kepada audience yang tepat 
untuk menjadi opinion leader yang kemudian berpotensi 
meluruskan isu tersebut ke khalayak yang lebih luas. 
Setelah tingkat ekspos yang keliru dari isu tersebut mulai 
mereda, barulah press release disebarkan ke media yang 
lebih luas untuk mempercepat klarifikasi.

Direktur utama Pelindo III Doso Agung (yang merupakan 
Sarjana Ilmu Komunikasi dan pernah menjabat sebagai 
humas) memberikan tips pentingnya komunikasi untuk 
menyelesaikan masalah. Menurutnya, menjalankan 
komunikasi di sektor pelabuhan itu ibarat shadowboxing 
(teknik latihan dalam olahraga tinju di mana petinju 
melatih teknik dan taktik bertanding, seorang diri, dengan 
membayangkan skenario pertandingan yang dibuat 
sendiri).  Jadi humas pelabuhan harus bisa membongkar 
muat kemasan pesan dalam setiap komunikasi sesuai 
tujuannya, karakter pemangku kepentingan yang menjadi 
komunikannya, serta mengatur ritme (intensitas) dan 
bahkan kombinasi kanal dalam proses komunikasi 
tersebut. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa penguasaan 
pengetahuan dasar dan logika bisnis di industrinya penting 
bagi setiap humas untuk mengatur strategi kehumasannya.
Dalam situasi krisis, humas pelabuhan dapat mengeksekusi 
peran media relations dengan strategis untuk 
mendukung tujuan perusahaan. Pesan-pesan yang akan 
dikomunikasikan ke publik, baik melalui media massa 
maupun dengan perantara opinion leader yang mumpuni, 
harus dikemas dengan memproyeksikan feedback yang 
didapat dari komunikan akan berjalan sesuai harapan, 
yakni berupa persepsi publik atau pihak tertentu yang 
sejalan dengan tujuan perusahaan. 

Humas pelabuhan seperti mengayunkan pendulum tujuan 
perusahaan di antara segitiga kepentingan utama dari 
pengguna jasa, regulator, dan masyarakat. Saat ada regulasi 
yang kurang mendukung proses bisnis di pelabuhan, 
maka pesan akan disampaikan untuk mempersepsikan 
kesamaan kepentingan pelabuhan dengan pengguna jasa. 
Dengan harapan agar kebutuhan perusahaan dapat lebih 
diperhitungkan oleh regulator. Ketika ada penyesuaian tarif  
pelabuhan, untuk mengurangi resistensi dari pengguna 
jasa, maka pesan dinyatakan bahwa kebijakan diambil 
compliance dalam menjalankan regulasi sesuai arahan 
Pemerintah dan kepentingan rakyat. Karena peningkatan 
pendapatan BUMN linear dengan peningkatan setoran 
kepada negara. 

Lalu jika ada ketidaksetujuan warga dalam upaya 
pembangunan infrastruktur pelabuhan misalnya, maka 
pesan dirancang untuk memberikan persepsi kepada 
masyarakat bahwa pengembangan pelabuhan penting 
untuk peningkatan layanan kepada pengguna jasa, 

sehingga manfaat ekonomi nantinya bisa terasa hingga ke 
masyarakat yang lebih luas. Bahkan jika ditambahkan satu 
lagi kepentingan ialah adanya kepentingan media terhadap 
perusahaan, mulai dari perbedaan filosofi,  belanja iklan, 
hingga agenda tertentu yang beraroma kuat dengan selera 
politik nasional dan daerah. Media dikendalikan manusia, 
maka ia punya kepentingan (Firsan Nova, 2018) 

Alur informasi yang berkualitas di masyarakat akan 
menyokong stabilitas negara, agar pembangunan 
dapat berjalan lebih produktif. Dengan menyadari 
kompleksitas kepentingan yang ada di pelabuhan dalam 
rantai logistik nasional. Maka peran humas sebagai 
penjaga citra pelabuhan semakin vital untuk tidak hanya 
mengelola informasi dari pelabuhan saja, tapi juga harus 
menjaga stabilitas komunikasi di seluruh pemangku 
kepentingannya.

Pelabuhan merupakan belanga tempat bertemunya berbagai 
pemangku kepentingan, mulai dari entitas negara, warga, hingga 
swasta. Di mana ada pertemuan kepentingan yang intensif, maka 
di situlah ada eskalasi pertukaran pesan. Karya nyata praktisi 
komunikasi, yang di antaranya ialah para pekerja hubungan 
masyarakat (humas) benar-benar krusial dalam isu kemaritiman. 
Salah satunya untuk menyampaikan topik yang kompleks dengan 
sederhana, agar bisa diterima dengan tepat oleh segala lapisan 
masyarakat.

Misalnya pada isu yang sempat marak tentang lamanya 
dwelling time pada pelabuhan di Indonesia. Sebagai pihak 
yang ‘tertuduh’ karena menjadi TKP, humas pelabuhan 
memilih untuk tidak memberikan sanggahan berupa data 
di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dari 8,09 hari rerata 
dwelling time di jalur merah, Pelindo III hanya berkontribusi 
rata-rata 0,05 hari atau 6,17 persen dari total dwelling time 
sepanjang 2017. Mengapa tidak mempublikasikan pesan 
yang baik sebagai sanggahan? Karena jika direspon secara 

reaktif dengan data tersebut yang disampaikan terbuka ke 
semua media massa. Maka dikhawatirkan terjadi snowball 
effect. Isu tersebut justru membesar dengan semakin 
misleading dan suasana semakin keruh.  

Jadi langkah yang akhirnya diambil ialah menjelaskan data 
tersebut kepada media massa dengan karakter audience 
yang sesuai untuk menerima informasi di bidang logistik, 
yakni media ekonomi. Secara teoritis, informasi dari 
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Digitalisasi merupakan optimasi implementasi 
teknologi sangat potensial untuk meningkatkan 
efisiensi proses komunikasi internal organisasi dan 
untuk mengelola komunikasi eksternal antarinstitusi. 
Cloud-based platform sebagai bank data materi 
konten publikasi rilis, foto, video, sangat penting guna 
memenuhi kebutuhan publikasi sesuai agenda setting
Edukasi pengetahuan dan keterampilan dasar 
kehumasan semakin tidak terelakan untuk 
memberikan standar pelayanan yang baik. Dalam 
level profesional di dunia PR terjadi ‘fenomena lintas 
disiplin’. Praktisi humas tidak selalu berlatar belakang 
ilmu komunikasi. Disiplin ilmu yang satu dengan yang 
lain saling mempengaruhi dan berevolusi menjadi 
bidang pengetahuan baru (Prita Kemal Gani, 2015).
Relasi digunakan untuk membangun reputasi yang 
menjadi benteng utama yang dijaga humas, demi 
tecapainya tujuan perusahaan. Tantangan utamanya 
yaitu reputasi tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh 
humas. Karena reputasi adalah jumlah total dari apa 
yang orang lain pikirkan atas apapun yang perusahaan 
kita lakukan (Josh Kaufman, 2012). Persepsi pasar 
terhadap perusahaan adalah realitas perusahaan. 
Media massa (dan media sosial) merupakan kanal 
penting untuk membangun reputasi perusahaan. 
Karenanya media relations menjadi bagian dari tugas 
humas yang sangat berharga, apalagi saat terjadi 
krisis. Inti dari media relations ialah membangun 
kesepahaman antara perusahaan dengan redaksi media 
massa. Prinsipnya ialah humas harus mempermudah 
kinerja wartawan (Agus Sudibyo, 2014).

STRATEGI 
BONGKAR MUAT PESAN
OLEH PENJAGA CITRA
PELABUHAN
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Era analisa big data sudah di depan mata. Jika ada 
pertanyaan, “Bagaimana bisa analisa big data mampu 
membantu performa perusahaan?” Seperti dikutip 
dari Andrew McAfee dalam Harvard Business Review, 
semakin bergerak berdasarkan data, maka perusahaan 
akan berkinerja semakin baik dalam mencapai tujuan-
tujuannya yang bersifat finansial dan operasional. 

MENJADI PEMIMPIN
DI ERA BIG DATA

DUNIA
MARITIM
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Secara khusus, bila top level management pada sebuah 
perusahaan bergerak berdasarkan data, maka rata-
rata dapat meningkatkan produktivitas hingga 5 
persen dan meningkatkan keuntungan hingga 6 persen 
dibandingkan dengan kompetitornya. Tantangan 
teknis pengoperasian analisa big data memang berat. 
Namun ternyata tantangan di level managerial-nya 
lebih berat lagi.

Tidak Ada Lagi Super Boss
Aspek kritikal dari analisa big data ialah seberapa 
bermanfaatnya keputusan bisnis yang dibuat dan 
bagaimana keputusan itu dibuat. Saat data terbatas, 
mahal untuk didapat atau tidak tersedia dalam format 
digital, maka menjadi masuk akal bila hanya orang-
orang tertentu alias super boss yang bisa mengambil 
keputusan. Biasanya karena mereka berpengalaman 
dan punya jaringan. Dengan adanya analisa big data, 
keputusan tidak lagi semata berdasarkan kekuasaan 
pengalaman dan intuisi, tetapi berdasarkan data. 

Peran Baru
Pun begitu, para super boss akan tetap berperan 
baik di tengah masa transisi budaya melek data ini. 
Pertama, mereka perlu memiliki kebiasaan baru, yakni 
bertanya “Menurut datanya bagaimana?”, dilanjutkan 
pertanyaan seperti “Datanya dari mana?”, “Analisanya 
pakai apa?”, “Seberapa yakin kita dengan keputusan 
yang akan diambil?” Ini merupakan disiplin baru yang 
dibentuk super boss di era data. Kedua, tidak lain adalah 
para super boss bisa memahami bila keputusan mereka 
harus berganti karena tidak sesuai dengan data. 

5 Hal Managerial yang Penting

Kepemimpinan. Kuasa big data tidak bisa menghapus 
kebutuhan akan visi manusia. Perusahaan tidak bisa sukses 
hanya karena memiliki big data yang baik, tapi lebih karena 

adanya pemimpin yang menetapkan tujuan yang jelas, 
menjelaskan sukses yang diharapkan itu seperti apa, dan 
menanyakan pertanyaan yang tepat.

Manajemen Bakat. Ke depan kemampuan untuk bekerja 
dengan jumlah data yang besar menjadi penting. Super 
boss perlu untuk menjembatani menemukan korelasi 
dan hubungan kausatif antardata. Kemampuan untuk 
menyampaikan data dalam bahasa bisnis menjadi penting. 
Sehingga dapat membantu pemimpin untuk mengambil 
keputusan yang tepat berdasarkan data.

Teknologi. Berbagai opsi untuk menggunakan teknologi 
yang tepat semakin terjangkau dalam mengelola big 
data, baik dari sisi jumlah, percepatan penambahan dan 
kebutuhan, hingga variasinya. Divisi TI sebuah perusahaan 
harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan 
sumber data internal dan eksternal. Namun meskipun 
begitu teknologi saja tidak cukup, yang juga penting ialah 
strategi penggunaan analisa big data. 

Pengambilan Keputusan. Organisasi yang efektif selalu 
menempatkan informasi dan keputusan yang tepat di 
tempat pengarsipan yang sama. Pemimpin yang baik 
harus fleksibel untuk meminimalisir kekurangmampuan 
organisasi dengan memaksimalkan kerja sama lintas 
fungsi. Orang yang paham masalahnya harus diperkuat data 
yang tepat dan bekerja sama dengan orang yang memiliki 
kemampuan memberikan solusi.

Budaya Perusahaan. Pertanyaan utama dari sebuah 
perusahaan yang bekerja berdasarkan data ialah bukan 
“Kita sedang memikirkan apa?” tapi “Apa yang kita 
ketahui?”. Maksudnya agar tidak bekerja berdasarkan 
intuisi dan insting saja, tapi dengan data. Super boss yang 
tidak berdasar data biasanya hanya menambah bumbu yang 
sebenarnya tidak diperlukan dari laporan atau kinerja. 

Kesimpulannya, keputusan berdasarkan data hampir pasti 
merupakan keputusan yang lebih tepat. Pemimpin yang 
masih tidak bekerja berdasarkan data lambat laun akan 
tergantikan. Di semua sektor bisnis, perusahaan yang 
jadi pemenang persaingan ialah yang mampu membuat 
keputusan berdasarkan kombinasi antara domain para ahli 
atau pakar dengan pengetahuan dan data. Karena meskipun 
keputusan itu sebuah pertaruhan, itu merupakan pertaruhan 
dengan probabilitas yang paling tinggi akurasinya. 
(Disarikan dari HBR)

“Pemimpin yang 
masih tidak bekerja 
berdasarkan data
lambat laun akan 
tergantikan.”
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KABAR
PELINDO III

Menuju dua dasawarsa RS PHC Surabaya melayani 
masyarakat dalam hal pelayanan dan perawatan 
kesehatan, berbagai upaya telah, sedang dan terus 
dilakukan guna menguatkan dan memantapkan posisi 
RS PHC Surabaya sebagai one of  top refferal hospitals 
(salah satu rumah sakit rujukan terbaik). 

Kenapa fokus di kawasan Indonesia Timur? Mengutip 
data SIRS Yankes Kemenkes RI Tahun 2018, jumlah 
rumah sakit di Indonesia mencapai 2.820. Dengan 
sebaran terbanyak pada Region 1 (DKI, Banten, Jawa 
Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur). Sedangkan di 
Indonesia Timur yang masuk Region 4 (Kalimantan) 
dan Region 5 (Nusa Tenggara, Maluku, Papua), sebaran 
rumah sakit di region ini kurang lebih hanya berjumlah 
sekitar 28% dibandingkan Region 1. Selain kalah secara 
kuantitas, dari segi kualitaspun juga belum merata 
sehingga pada beberasa kasus medis yang tingkat 
kompleksitasnya tinggi harus dirujuk ke Region 1. 

Dengan melihat aspek aksesitabilitas, RS PHC Surabaya 
merupakan salah satu rumah sakit rujukan terdekat 
bagi pasien dari wilayah Indonesia Timur, dr. Agus 
mengungkapkan salah satu strategi RS PHC Surabaya 
guna mewujudkan visi dan cita-cita diatas adalah 
dengan melakukan investasi alat-alat medis canggih dan 
komprehensif. Berikut 4 alat medis baru dan canggih 
yang telah dioperasionalkan di RS PHC Surabaya.

Pelindo III Regional Jawa Tengah mencatat kinerja usaha 
tahun 2018 secara positif  sejalan dengan kenaikan arus 
barang. Trafik arus barang dalam satuan unit di tahun 
2018 tercatat mengalami peningkatan yang signifikan 
sebesar 161% terealisasi sebesar 35.994 unit dibanding 
periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 
13.792 unit. 

“Adanya operator kapal Ro-Ro yaitu PT ALP yang 
beroperasi di Terminal Tanjung Emas berdampak pada 
peningkatan arus barang yang cukup signifikan dalam 
satuan unit,” kata CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, 

Arief  Prabowo. Arus barang baik dalam satuan unit, 
M3 maupun Ton juga mengalami peningkatan. Arus 
barang dalam satuan M3 meningkat sebesar 76% yang 
terealisasi sebesar 1.276.121 M3 sedangkan dalam satuan 
Ton meningkat sebesar 6% yang terealisasi sebesar 
30.086.358 Ton dibanding periode yang sama tahun 
2017. Hal ini disebabkan adanya project pembangunan 
PLTU Batang dan PLTU Tanjung Jati Jepara di Jawa 
Tengah sehingga berdampak positif  pada peningkatan 
perdagangan luar negeri general cargo khususnya heavy 
cargo. (Oleh Diah Ayu Puspitasari)

Pelindo III menyediakan tempat bagi terselenggaranya 
acara tersebut. Ia merinci kereta yang akan diekspor 
terdiri dari 50 unit type BG dan 200 type MG. Perbedaan 
keduanya terletak pada lebar track  yang digunakan 
yaitu untuk kereta type BG memerlukan lebar track 
1.676 mm sedangkan untuk kereta type MG digunakan 
pada track dengan lebar 1.000 mm. Kereta type BG 
memiliki kapasitas 90  seats jenis WJCC (AC) maupun 
WEC (non AC). Sedangkan untuk kereta type MG, 
memiliki kapasitas 55 seats jenis WJCC (AC) dan 60 seats 
jenis WEC (non AC). (Oleh: Tisna Prabamita)   

PHC WUJUDKAN
TOP REFFERAL HOSPITAL
DI INDONESIA TIMUR

ARUS BARANG 
REGIONAL JATENG 
MENINGKAT 161%

PELABUHAN 
TANJUNG PERAK 
BERANGKATKAN 
GERBONG KERETA API 
KE BANGLADESH 

Dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak 
terpilih sebagai tempat pelepasan ekspor perdana 
15 gerbong kereta api ke Bangladesh. Pelepasan 
ekspor perdana tersebut merupakan awal dari proses 
pengiriman 250 rangkaian Gerbong senilai USD 100,89 
juta bagi Bangladesh Railways yang akan dikirim secara 
bertahap melalui Pelabuhan Tanjung Perak hingga Juli 
2019.

Budi Noviantoro, Direktur Utama PT. INKA 
menyatakan rasa terima kasihnya atas kesediaan                             

Fixed Cathlab Innova IGS 530
Merupakan alat medis mutakhir guna mendukung 
prosedur operasi terkait dengan kardiovaskular 
(jantung), onkologi (kanker) dan saraf. Berdasarkan 
data dari PT Mulya Husada Jaya selaku distributor 
Innova IGS 530 di Indonesia, alat medis paling modern 
jenis ini di Jawa Timur masih dua rumah sakit yang 
memiliki. Dan salah satunya sudah beroperasi di RS 
PHC Surabaya.

MRI 1.5 Tesla Generasi Terbaru
Dengan alat ini, dokter dapat mendeteksi secara efektif  
dan efisien kelainan yang terjadi pada otak (epilepsi dan 
parkinson), saraf  tulang belakang dan pembuluh darah, 
sendi, payudara, organ internal (tumor atau gangguan 
lain pada hati, ginjal, limfa, pankreas, rahim, ovarium, 
prostat dan testis). 

Revolix Duo Thulium & Holmium Laser
Alat medis canggih buatan Jerman ini dapat membantu 
dokter menangani permasalahan Lithotripsy (tindakan 
operasi batu ginjal dan ureter tanpa bedah), BPH 
(Pembesaran Prostat Jinak), Bladder Tumours (Kanker 
Kandung Kemih), UTUC (Tumor Saluran Kemih Atas), 
Open & Laparoscopic Surgery (Operasi Terbuka dan 
Laparoskopi). Di seluruh Indonesia baru ada 15 rumah 
sakit yang memiliki, dan di Indonesia Timur sendiri 
hanya ada 3, salah satunya ada di RS PHC Surabaya.

Alma Lipolife Liposuction
Menyasar segmen estetika atau kecantikan, Alat medis 
ini selain berfungsi mengurangi timbunan lemak 
dalam tubuh, juga dapat mengencangkan kulit hingga 
melakukan pencangkokan kulit. Dengan metode 
tindakan berbasis laser yang lebih aman dan minimal 
invasive (minim sayatan), membuat hasil tindakan 
paska operasi lebih baik dan minim bekas operasi 
dibandingkan metode mekanis. (Irvan Prayogo)

Kabar pelindo III Kabar Pelindo III
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Pulau Padar di pagi hari.

TRAVEL

Ary Hana

Sejak ditetapkan sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia, wisatawan 
yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo terus bertambah. Lebih 
10.000 wisatawan -baik manca maupun nusantara- datang ke tempat ini 
sejak 2017. Pengunjung membludak setiap tahun hingga Balai Konservasi 
Lingkungan Hidup berencana menutup kawasan TN Komodo pada 2020 
selama setahun untuk melindungi habitat komodo. Sebelum masa itu 
berlaku, ada baiknya Anda menyempatkan diri mengunjungi kawasan 

wisata yang mendunia ini.

MENIKMATI
PESONA

TAMAN NASIONAL
KOMODO

Pesona utama taman nasional seluas 173.300 ha ini adalah  si kadal purba 
raksasa (Varanus komodoensis) yang dapat ditemui di Pulau Rinca, Pulau 
Komodo, dan Pulau Gili Montang. Populasi komodo di ketiga pulau itu 
mencapai 4000 ekor. Hewan ini sudah ada sejak 40 juta tahun lalu. 
Nenek moyang komodo ditemukan di Australia,  25 juta tahun kemudian 
berpindah ke timur Indonesia karena pertemuan lempeng benua Australia 
dan Asia. Nama Pulau Komodo diberikan oleh Orang Belanda pada 
1910, ketika Letnan Steyn van Hens Broek membunuh seekor komodo, 
mendokumentasikan dan membawanya ke Museum dan Kebun Raya 

Bogor untuk diteliti.
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(1) Komodo, si kadal purba raksasa.  (2) Lanskap 
Pulau Komodo. (3) Turis berinteraksi dengan 
Komodo. (4)Pantai Pink. (5) Kapal untuk 
menyelam.

Komodo memakan daging. Ia memangsa hewan kecil 
seperti burung, serangga, ayam hutan, saat masih muda. 
Ia lebih banyak tinggal di pohon hingga berumur 2 tahun 
guna melindungi diri dari serangan komodo yang lebih 
besar atau pemangsa mirip babi hutan. Komodo dewasa 
memangsa rusa, babi hutan, kambing, kuda, dan kerbau. 
Komodo juga memakan bangkai binatang. 

Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau.
Dia mampu membaui hingga jarak 5 km. Komodo amat 
peka terhadap bau darah. Air liurnya mengandung 
puluhan bakteri  mematikan, sehingga jika menggigit 
akan membuat mangsanya keracunan dan perlahan mati. 
Itu sebabnya pengunjung TN jika sedang menstruasi, 
diharap melaporkan diri ke jagawana setempat sehingga 
mendapat perlindungan ekstra. Sedang, jika ada 
pengunjung yang tanpa sengaja digigit komodo, harus 
segera mendapat penanganan medis sebelum terlambat.

Di Kawasan TN juga ditemukan rusa, anjing hutan, babi 
hutan, monyet ekor panjang, kuda dan kerbau liar. Selain 
itu ada lebih 110 jenis burung seperti kakatua jambul 
kuning, raja udang dan kacamata laut. Itu sebabnya TN 
Komodo menjadi tempat yang asyik buat mengamati 
satwa liar dan burung.Namun pengunjung mesti berhati-
hati karena tempat ini juga dihuni lebih 30 jenis ular, 
diantaranya ular berbisa seperti kobra. Jika melakukan 
kegiatan trekking disarankan memakai sepatu, 
membawa tongkat bercabang dua, dan didampingi 
pemandu sekaligus jagawana sebagai langkah keamanan,

Pesona yang lain adalah pantai-pantainya yang indah 
dan biota lautnya yang kaya. Pantai Merah di Pulau 
Komodo misalnya, menjadi tempat yang asyik buat 
berjemur. Lautnya yang dangkal aman buat berenang 

dengan tarif  Benoa-Labuan Bajo Rp.500.000 pulang 
pergi. Atau, menempuh jalur darat via bus dari Mataram 
menuju Pelabuhan Pota Tano di Sumbawa Timur, lalu 
menyeberang dengan feri menuju Labuan Bajo. Pilihan 
tergantung anggaran dan waktu yang Anda miliki.
Akomodasi

Di Labuan Bajo ada ratusan homestay dengan tarif  
Rp.100.000 semalam, hotel berbintang, hingga resort 
bertarif  jutaan rupiah untuk menginap. Jika tak ingin 
membuang waktu,  Anda dapat menginap di atas kapal 
-live on board- sekaligus melakukan tur keliling pulau-
pulau selama beberapa hari. Gunakan jasa tur, tarifnya  
bervariasi antara  Rp.2,5 juta - Rp.12 juta tergantung 
lama menginap dan jenis kegiatan yang dipilih, apakah 
hanya berenang, trekking, atau menyelam.

Anda juga dapat menginap di pondok tradisional dalam 
TN, atau tinggal di rumah penduduk kampung nelayan. 
Bila sekedar ingin berkeliling kawasan pulau-pulau 
dalam sehari, sewalah kapal motor langsung. Cara ini 
menguntungkan jika datang bersama rombongan. Sewa 
kapal bermotor dibandrol antara Rp.500.000 hingga 
Rp.1.500.000 sehari, tergantung besar kecilnya kapal, 
pulau tujuan, dan kelihaian menawar. 

Jika sekedar berkeliling Labuan Bajo dan sekitarnya, 
Anda dapat menyewa sepeda motor dengan tarif  sekitar 
Rp.75.000 sehari. Untuk makan Anda dapat menuju 
warung kaki lima yang tarif  sekali makan sekitar 
Rp.30.000 sekali makan, atau menuju restoran dengan 
tarif  lebih mahal.

Tiket Masuk
Tiket masuk kawasan TN Komodo -Pulau Komodo, 

dan snorkeling. Pasir di pantai ini berwarna merah muda 
sehingga dikenal sebagai pink beach. Merah pasir berasal 
dari koral dasar laut yang hancur karena terjangan 
air laut. Pantai merah merupakan satu dari 7 pantai 
berpasir merah muda di dunia. Perairan sekitar taman 
nasional dihuni lebih 1000 jenis ikan, 260 jenis karang 
dan 70 jenis bunga karang. Ini setara dengan  grade 1, 
sama dengan yang ada di Raja Empat. Perairan seluas 
132.572 ha ini juga menjadi jalur migrasi 5 jenis paus, 10 
jenis lumba-lumba dan duyung. Kalau beruntung -dan 
ini cukup langka- saat menyelam dapat bertemu dengan 
paus atau hiu manta. Spot-spot menyelam favorit ada di 
Shot Gun, Crystal Rock, Castle Rock, Manta Point, Batu 
Bolong, Pantai Merah, Wainitu, dan Back Golden Passage 
bagi penyelam mahir. 

Yang suka hiking dan trekking dapat mengikuti jalur 
trek dimulai dari dermaga Loh Buaya di Pulau Rinca, 
atau dermaga Loh Liang di Pulau Komodo, menikmati 
padang savana dan mengamati hewan liar menggunakan 
binokuler. Beberapa pulau lain seperti Gili Lawa -sempat 
10 ha lahannya terbakar karena kecerobohan pengunjung 
membuang puntung rokok- lalu Pulau Kalong, Pulau 
Padar, dan Pulau Kambing juga dipenuhi savana luas 
nan indah. Bagi yang berminat dengan budaya, dapat 
mengunjungi kampung tradisional seperti Kampung 
Komodo, Kampung Rinca dan Kerora, dan Kampung 
Papagaran. Umumnya penghuninya para nelayan Suku 
Bugis.

Menuju TN Komodo
Banyak cara menuju TN Komodo. Anda dapat terbang 
langsung menuju Bandara Komodo di Labuan Bajo. Tarif  
tiket pesawat bervariasi, mulai Rp.1 juta sekali jalan.  
Anda juga dapat naik kapal Pelni dari Pelabuhan Benoa 

Pulau Rinca, Pulau Gili Motong- untuk wisatawan asing 
Rp.100.000 per hari, sedang wisatawan nusantara 
Rp.50.000 per hari dan wisatawan lokal -asli orang 
Flores- Rp.20.000  per hari. Tiket dibayar saat Anda 
hendak memasuki kawasan TN atau melapor ke Kantor 
Taman Nasional Laut Komodo di Labuan Bajo.

Jika ingin mengunjungi pulau-pulau lain, tarifnya 
Rp.50.000 per hari untuk wisatawan asing, Rp.20.000 
per hari untuk wisatawan nusantara, dan Rp.10.000 per 
hari untuk wisatawan lokal.

Waktu Berkunjung
Waktu ideal mngunjungi TN adalah Juni-Agustus. Masa 
ini ombak tenang dan cuaca cerah sehingga nyaman buat 
trekking, snorkeling, maupun melakukan penyelaman. 
Ini juga  masa kawin komodo, sehingga mereka agak 
sulit dijumpai karena banyak yang masuk hutan. Jika 
beruntung, Anda dapat menyaksikan peristiwa langka. 
Melihat komodo jantan berkelahi demi memperebutkan 
komodo betina. Bulan ini umumnya banyak wisatawan 
datang, sehingga harus sabar antri untuk memasuki 
kawasan wisata tertentu, jadi tidak nyaman buat yang 
mencari tempat tenang dan sepi untuk bertualang.

Jika ingin menghindari keriuhan, datanglah di  akhir 
Maret hingga Mei. Pada masa ini lebih mudah menemui 
komodo. Laut juga lebih tenang namun cuaca kadang 
cerah kadang hujan. 

Jika Anda datang di masa sepi turis seperti Desember 
hingga Maret, disarankan untuk tidak menyelam karena 
cuaca buruk Banyak kecelakaan seperti kapal motor 
terbalik, penyelam yang hilang terbawa arus pada bulan-
bulan ini.
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Ary Hana

TRAVEL

Hari masih gelap ketika saya dibangunkan pemilik 
homestay untuk ikut angkutan menuju Puncak 
Kelimutu. Baru pukul empat dini hari. Tak berapa lama 
datang angkutan mirip truk yang bagian belakangnya 
tak beratap dipenuhi bangku-bangku. Bersama 
banyak wisatawan asing saya pun naik ke sana, sedikit 
berdesakan. Tak mengapa, malah membuat tubuh lebih 
hangat di udara yang menggigit tulang. Truk segera 
melaju menembus kegelapan, menderu menanjak 
hingga 30 menit kemudian sampai di tanah landai. Kami 
lalu dipersilakan berjalan kaki menuju puncak.

Seperti saya, para bule itu berburu matahari terbit. 
Langit yang cerah bertabur bintang membuat saya 
yakin pagi ini dapat menyaksikan keindahan matahari 
terbit di puncak gunung setinggi 1639 m ini. Puncak 
Kelimutu selalu berkabut, di musim hujan jangan harap 
dapat menikmati matahari terbit di puncaknya. Setelah 
berjalan menembus hutan kecil, menaiki anak tangga 
yang ditata rapi selama 30 menit, sampailah saya di dua 
danau yang bersebelahan di kanan, dan satu danau lagi 
agak naik ke atas di kiri jalan. Beberapa penjual kopi dan 
air mineral menawarkan dagangannya. Ada juga penjual 
selendang dan sarung tenun ikat di antara mereka. Walau 
tertarik, saya menahan diri. Nanti, nanti saja.

Tak lengkap berkeliling Flores tanpa sambang 
Taman Nasional Kelimutu. Gunung Kelimutu karena 
keindahan tiga danau di puncaknya. Air ketiga danau 
ini selalu berubah warna karena fenomena alam. 
Masyarakat setempat  menganggap danau-danau ini 
dihuni arwah orang yang sudah meninggal. 

LEGENDA
GUNUNG KELIMUTU
DAN DANAU TIGA WARNA

(1) Danau Kelimutu.  (2) Penduduk Kampung Adat Koanara Moni.
(3) Rute menuju puncak Danau Kelimutu.
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kegunungapian berpendapat ;ain. “Ini karena perubahan 
kandungan mineral di dalam danau, pengaruh suhu  
serta lumut yang hidup di sana,“ tutur Usmar Baharmin, 
petugas  Pos Pengamatan Gunung Api Kelimutu.

Gunung Kelimutu masuk golongan gunung berapi tipe 
stratovolcano yang tak banyak mengeluarkan material 
vulkanik. Gunung ini terakhir meletus tahun 1968. Karena 
gunung berapi, tiga danau yang sesungguhnya adalah 
kawah ini mengandung materi vulkanik yang berubah-
ubah sesuai aktivitas gunung. Ketika kandungan besi 
tinggi maka danau akan berubah menjadi merah, ketika 
lumut menebal warna pun menjadi kehijauan. Fenomena 
ini menarik banyak peneliti geologi asing untuk datang 
meneliti kawasan danau seluas 1051 ha. Keberadaan 
Kelimutu sudah diketahui orang luar sejak tiga abad 
lalu saat kolonialisme Belanda. Setelah Y.Bouman 
menuliskan keindahannya pada 1929, wisatawan asing 
pun  berdatangan. Nama Kelimutu diambil dari kata keli 
atau gunung dan mutu atau mendidih, artinya gunung 
berapi.

Desa Tenun dan Kampung Adat
Puas menikmati keindahan ketiga danau sambil nyeruput 
kopi, saya turun dengan berjalan kaki. Saya pilih 
menyisir hutan kecil, memotong kebun dan persawahan 

Saat matahari bersinar terang, baru jelas terlihat danau 
yang bersebelahan saat itu berwarna hijau lumut dan 
kebiruan. Sedang danau yang terpencil di sisi kiri 
berwarna hitam diselimuti kabut putih. 

Mitos Danau Arwah
Menurut kepercayaan masyarakat setempat ketiga danau 
ini dihuni oleh para arwah orang yang sudah meninggal. 
Danau yang saat itu berwarna biru atau Tiwu Nuwa Muri 
Ko;o Fai menjadi tempat bersemayam arwah anak-anak 
dan remaja, sedang yang  berwarna hijau atau Tiwu Ata 
Polo dihuni arwah pendosa. Danau hitam atau Tiwu Arta 
Mbutu dihuni arwah orang tua dan orang suci. Sebelum 
menuju surga atau neraka, para arwah  akan menunggu 
di ketiga danau.

Warna ketiga danau ini selalu berubah. Berdasar data 
Balai Taman Nasional Kelimutu sepanjang 1915-2011, 
sudah puluhan kali ketiga danau berganti warna. Air di 
Tiwu Ata Polo pernah berubah dari warna cokelat ke hijau 
tua lalu merah hati. Sedang Tiwu Mbupu beralih dari 
cokelat tua menjadi hijau kecokelatan, Tiwu Nua Muri 
Koo Fai berubah dari putih telur asin menjadi biru lalu 
hijau muda. Perubahan warna ini ditanggapi masyarakat 
sekitar sebagai adanya peristiwa besar. Sesuatu yang 
mengubah sejarah bangsa. Namun para peneliti 

penduduk, untuk mempercepat 
perjalanan. Saya hendak ke  desa-
desa asal tenun ikat seperti Jopu, 
Nggela, dan Wolojita. 

Sepanjang jalan saya dengar 
kicauan gerugiwa, si burung arwah. 
Kelimutu ditetapkan sebagai 
TN pada 1997, meliputi kawasan 
seluas 5356,5 ha. Kecil wilayahnya, 
namun dihuni oleh lebih 100 flora 
-diantaranya eidelweiss, kesambi- 
yang dilindungi, dan puluhan hewan 
seperti tikus gunung, banteng, 
rusa, landak, dan kancil. Di puncak 
saya sempat bertemu monyet ekor 
panjang.

Belum tiga jam saya sudah memasuki 
Desa Jopu. Beberapa pagar rumah 
dijadikan ajang menjemur kain 
tenun ikat dan selendang. Sempat 
saya bertemu dengan sepasang 
suami istri yang menenun kain di 
halaman, sambil mengawasi anak-
anaknya bermain. Menenun kain 
mirip tradisi perempuan Flores. 
Sambil menunggu panen, mereka 
menghabiskan waktu dengan 
menenun. Mulanya kain tenun 

dipakai sendiri, untuk pakaian 
harian, ke gereja, maupun upacara 
adat. Ketika banyak wisatawan 
datang, kebiasaan turun temurun ini 
menjadi pekerjaan tetap. Sebelum 
kembali ke Moni, saya sempatkan 
membeli kain sarung dan selendang 
dengan harga yang lebih murah 
ketimbang yang dijual di butik-butik 
kota besar di Jawa.

Sampai di Moni saya langsung 
menuju situs rumah adat, yang 
menjadi pusat kebudayaan Orang 
Ko’anara. Di situs ini berjajar rumah 
adat tradisional yang sudah dipugar. 
Atapnya dari daun moke kering, tak 
lagi seng. Orang Ko’anara dipercaya 
sebagai penghuni awal a kawasan 
Kelimutu.  

Mereka keturunan suku bangsa 
Lioyang mendiami lereng gunung. 
Ada yang tinggal di kota atau di 
luar pulau. Saat digelar upacara 
adat mereka aka pulang kampung 
sambil  membawa upeti seperti 
babi, kerbau, dan kuda, yang 
melambangkan kesetiaan sekaligus 
keberhasilan hidup di rantau.Nenek 

moyang mereka dipercaya menikah 
dengan putri bangsa jin, dan  disebut 
inne amma (ibu bapak), sebelum 
menurunkan orang-orang Moni. 
Inne-amma ini tinggal di sauriyah, 
rumah adat dari kayu. 

Di kompleks situs ini juga ada makam 
leluhur. Jalan menuju makam berupa 
batu-batuan yang ditata mirip anak 
tangga, melambangkan tingkatan 
masyarakat Ko’anara di masa lalu. 
Batu pertama melambangkan 
pintu gerbang pertama. Sebagai 
penghormatan terhadap arwah 
leluhur, pengunjung biasanya 
meletakkan sesaji berupa rokok 
di sini. Batu terakhir merupakan 
jalan menuju pimpinan tertinggi 
Ko’anara, sang inne-amma. 

Menganggap kawasan Kelimutu 
sakral. Pemimpin adat setempat 
membuat aturan larangan  berjual 
beli tanah di kawasan ini. Hal ini 
mencegah komersialisasi wisata oleh 
orang luar. Kawasan TN pun terjaga 
kelestariannya.

(1) Lanskap Danau Kalimutu. (2) Anak kampung sedang mengamati pemandangan laut 
Flores.  (3) Danau Hitam. (4) Penenun Jopu.
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Ary Hana

BUDAYA

Ketika bertolak dari Nanjing pada 1405, armada 
Cheng Ho mengemban tugas dari Kaisar Yong Le 
untuk menangkap musuh negara, pemberontak 
bernama Cheng Zhuyi atau Chen Tsi Ji, sekaligus 
menyebarkan pengaruh kekuasaan Kekaisaran 
Ming ke barat. Maka dimulailah ekspedisi besar 
Laksamana Cheng Ho yang ternyata berlangsung 
7 kali sepanjang 1405-1433, menjelajah perairan 
tenggara Asia,  Timur Tengah, hingga timur Afrika. 
Cheng Ho membawa 317 kapal, 70 di antaranya 
kapal besar dan 27800 pasukan.

JEJAK 
CHENG HO 
DI MALAKA

Cheng Ho sempat singgah di beberapa pelabuhan 
nusantara seperti Gresik, Semarang, Cirebon, 
Palembang, dan Passai dan menyebarkan pengaruhnya 
di sana. Konon, Cheng Ho sempat bertemu Maulana 
Malik Ibrahim -satu dari walisongo- di Gresik yang kala 
itu belum menyebarkan ajaran Islam.

Ma Huan, dalam satu kisah perjalanannya, menuliskan 
sempat ikut rombongan Cheng Ho ke Jawa. Dia 
melukiskan cara Cheng Ho mendekati orang lokal, 
dengan mengikuti kebiasaan orang lokal. Di Semarang, 
Cheng Ho meninggalkan satu anak buahnya yang sakit, 
Wang Jing Hong. Kelak Jing Hong menetap di Semarang. 
Guua tempat Cheng Ho pernah tinggal lalu dijadikan 
bagian Kuil Sam Po Kong. Setelah Cheng Ho meninggal, 
banyak Orang China di Semarang yang  mengadopsi 
nama Jawa, menikah dengan orang Jawa, dan mengikuti 
budaya Jawa.
 
Ketika singgah di Palembang, kerajaan itu sedang kacau 
karena kalah perang melawan Majapahit. Bajak laut 
merajalela. Kelak Cheng Ho berhasil menumpas bajak 
laut yang menguasai  Perairan Sungsang di Pantai Timur 
Sumatera dan Selat Bangka pimpinan Cheng Zuyi. 
Bahkan mampu menangkap dan memulangkan Zuyi ke 
Nanjing.
 
Namun hati Cheng Ho tertambat di Malaka. Waktu itu 
Malaka hanyalah desa nelayan kecil yang dipimpin 
Parameswara. Terkisah, raja terakhir Singapura ini 
melarikan diri saat kerajaannya diserang Majapahit, lalu 
menemukan desa di tepi pantai ini. Tatkala beristirahat 
di bawah rindang pohon, melihat anjingnya tercebur ke 
sungai gegara ditendang pelanduk, dia tertawa, terhibur, 
dan merasa menemukan rumah yang cocok. Tempat 
ini lalu diberinya  nama Malaka, sesuai nama pohon 
tempatnya berteduh.

Cheng Ho mengamati betapa strategis letak Malaka. 
Berada di tengah pelayaran antara timur Asia, selatan, 
tenggara, dan barat. Malaka juga subur. Ribuan 
laskarnya mudah mendapatkan makanan yang layak di 
sini. Mereka dapat mengisi amunisi sebelum bertolak ke 
barat Asia dan Afrika.

Parameswara, menyambut baik kedatangan armada 
Cheng Ho. Di bawah ancaman dan rongrongan dua 
kerajaan besar, Majapahit dan Champa, Malaka butuh 
perlindungan kekuatan militer Cheng Ho. Cheng Ho 
lalu menjadikan Malaka sebagai pelabuhan transit, 
titik tolak pelayarannya dari Nanjing ke Asia dan Afrika 
jauh. Di Malaka pasukannya menimbung barang-barang 
yang dibawanya dari Tiongkok,  sambil menunggu 

datangnya angin muson timur untuk bertolak ke Arab 
dan Afrika. Sebaliknya, dari timur jauh mereka kembali 
beristirahat di Malaka, membongkar hasil rampasan dan  
perdagangan, sambil menunggu datangnya angin muson 
barat.

Cheng Ho membangun pelabuhan, lengkap dengan 
pemukiman, pangkalan militer, dan gedung administrasi 
dagang di Malaka. Malaka lalu berkembang menjadi 
bandar dagang yang ramai dan berperan penting di 
tenggara Asia. Banyak pedagang manca berlabuh dan 
berniaga di sini. Sutra dan porselin dari Tiongkok, 
rempah-rempah dari Maluku, permata dari Arab,  semua 
bertemu di Malaka.

Katika Cheng Ho meninggal dan tak ada lagi armada 
Tiongkok yang datang, Kerajaan Malaka mengambil alih 
bangunan dan administrasi perdagangan peninggalan 
Cheng Ho. Pajak dikenakan pada semua perdagangan. 
Malaka pun membesar, pengaruhnya  meluas sampai ke 
Aceh dan Deli.

Saat Malaka ditaklukkan armada Portugis yang dipimpin 
Alfondo de Abuquerque pada 1511, jejak Cheng Ho tak 
memudar. Cheng Ho  meninggalkan banyak bangunan 
bersejarah, dan meletakkan akar budaya orang peranakan 
atau baba nyonya di Malaka. Semua peninggalan ini 
masih dapat kita saksikan saat mengunjungi Malaka, dan 
menjadi pesona wisata sejarah-budaya kota ini. Berikut 
beberapa peninggalan Cheng Ho di Malaka.

(1) Relief  Cheng Ho. (2) Barisan makam di Bukit Cina. 
(3) Area makam di Bukit Cina.  
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Museum Budaya Cheng Ho
Museum terletak di Jalan Kota, berupa bangunan 3 lantai 
seluas 0,5 ha. Bagian depan museum ada menara jam 
dinding lengkap dengan lonceng, dan patung Cheng Ho. 
Tiket masuknya RM 20 untuk dewasa dan RM 10 untuk 
anak-anak.

Dalam museum disajikan beragam artefak dan data 
sejarah yang lengkap tentang Cheng Ho, seperti siapa 
dia, bagaimana kisah hidupnya, apa pencapaiannya, dan 
anak turunnya di China saat ini.

Cheng Ho adalah anak pejabat muslim kekaisaran 
Mongol di Yunan. Saat Dinasti Ming menaklukkan 
Mongol, dia ditawan lalu menjadi kasim Pangeran Yan. 
Saat Yang Le menjadi kaisar, Cheng Ho ditugaskan 
memimpin ekspedisi keliling dunia. Di museum ini juga 
dijelaskan berapa jumlah armada yang dipimpinnya 
lengkap dengan miniatur kapal. serta kondisi Bangsa 
Melayu di masa itu. Foto-foto tentang anak turun Cheng 
Ho lengkap dipajang di lantai dasar museum.

Ada anekdot yang melukiskan awal hubungan baik 
antara Malaka dan Tiongkok. Pernah  Kaisar Yong Le 
mengirim sebuah kapal yang sarat muatan jarum, 
sutra, pakaian dari benang emas ke Malaka. Di depan 
Sultan Malaka, wakil kaisar mengatakan, “Jarum-jarum 
itu dikumpulkan dari setiap rumah. Sebuah rumah 
diwakili oleh satu jarum jahit. Jadi Yang Mulia dapat  
membayangkan betapa besar penduduk Kekaisaran 
kami.”

Tak mau kalah, Sultan balik mengirimkan sebuah kapal 
bermuatan penuh sagu. Di depan kaisar, si utusan Malaka 
berkata, “Setiap butir sagu kami kumpulkan dari satu 
rumah yang menanam sagu.”  Sejak itu hubungan kedua 
negara menjadi berimbang dan saling menghormati.

Bukit China
Bukit ibi berada di luar kota lama, menjadi makam bagi 
lebih 12000 keturunan China di Malaka. Dulu bukit ini 
adalah kediaman Puteri Hang Li Po, istri kelima Sultan 
Mansur Sah. Hang Li Po sengaja dihadiahkan kaisar 
China kepada Kerajaan Malaka untuk mempererat 
hubungan kedua negara. Ketika datang, Hang Li Po 
diiringi 100 kapal dan 500 dayang. Itu sebabnya sultan 
lalu menghadiahkan Bukit China sebagai kediaman 
mereka.

Bukit dapat di daki dari tangga di samping Kuil Poh 
San Teng. Di kuil ini ada sumur tua bernama Perigi 
Raja. Sumur dibangun oleh pengikut Puteri Hang Li Po, 
dipercaya tak pernah kering, dan menyelamatkan warga 
kota saat musim kemarau. Turis yang melemparkan koin 
ke dalam sumur dipercaya akan kembali mengunjungi 
Malaka lagi.

Di bawah bukit juga ada 7 sumur yang dibangun 
oleh Cheng Ho untuk mencukupi kebutuhan air bala 
tentarannya. Kini hanya tiga sumur yang tersisa, yang 
lain kena proyek pembuatan jalan. Di puncak bukit 
berdiri tugu batu ‘Zheng Gou’ hadiah dari Kaisar Yong Le 
pada 1409.

Kawasan Pecinan
Kawasan Pecinan Malaka dipenuhi penginapan, 
klenteng, toko-toko, dan rumah-rumah berarsitektur 
China lama serta menyajikan aneka kuliner akulturasi 
masakan Melayu dengan China. Di malam hari kawasan 
pecinan padat oleh turis.

3

6

74

(1) Museum Cheng Ho.  (2) Hokian Pecinan. (3) Klenteng di kawasan Pecinan. 
(4) “Naga” di area Pecinan. (5) Pecinan pada malam Hari. (6) Lukisan 
Laksamana Cheng Ho (7) Salah satu penginapan di kawasan Pecinan Malaka.

1 2
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Mahakarya yang menjadi 
perbincangan di Eropa 
sejak abad ke-18, tentang 
kain penuh warna yang 
menghiasi sudut - sudut 
Jawa. Mahakarya dari 
tangan - tangan terampil 
yang dalam khusyuk, 
bercerita ke pada dunia. 

Dari titik titik yang dilukiskan 
perlahan, batik menorehkan 
cerita leluhur yang penuh 
makna. Dari canting menuju 
warisan dunia yang tak 
ternilai harganya. Batik, bukti 
kekayaan Indonesia.
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Di masa yang dihantui dengan perubahan iklim ini, banyak pergerakan yang 
peduli dengan kondisi bumi kita; mulai dari gerakan tanpa plastik, menanam 
pohon, hingga pola hidup vegan. Pergerakan yang bersifat komunal ini 
dipimpin oleh sejumlah pemikir dan artis yang peduli terhadap bumi.
Yuk, cek siapa saja para pemikir yang punya kepedulian terhadap lingkungan!

Dikenal lewat berbagai film Hollywood, 
Leonardo DiCaprio tidak hanya 
mencurahkan isi hatinya lewat dunia 
akting, tetapi juga lingkungan. Sebagai 
seorang aktivis, Leonardo juga dikenal 
sangat vokal. Baginya, ia sangat terobsesi 
dengan isu ini. Ia bahkan melanglang 
buana berkeliling dunia demi misinya 
untuk menjaga bumi.

Bahkan, ia sempat mengunjungi 
Taman Gunung Leuser pada tahun 
2016 silam. Berdasarkan risetnya di 
sana,  ia menyuarakan keprihatinannya 
mengenai habitat orang utan dan gajah 
yang makin tergerus populasi manusia 
dan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, Leonardo juga 
mendedikasikan dirinya lewat yayasan 
The Leonardo DiCaprio Foundation, 
sebuah yayasan untuk melindungi 
bumi beserta seluruh makhluk hidup di 
dalamnya. Tidak terkecuali, suku - suku 
pedalaman. Nah, menarik bukan? 

Tidak hanya dikenal sebagai aktor, 
Nicholas juga merambah dunia 
fotografi. Lewat kegemarannya untuk 
menjelajah Indonesia, ia juga aktif  
dalam kelompok The Nature Conservacy 
sejak tahun 2008. Melalui kelompok 
ini, Nico turut membantu konservasi 
hutan, orang utan, dan pembangunan 
perpustakaan keliling di perairan Raja 
Ampat, Papua.

Beberapa tahun belakangan Tangkahan, 
Sumatra Utara menjadi fokus Nico. 
Tidak hanya sekedar berpelesir, tetapi 
juga menjadi duta untuk kampanye 
pelestarian gajah Tangkahan, sebuah 
proyek film pun dibuat untuk 
memperkenalkan Tangkahan kepada 
publik pada tahun 2017. Film dengan 
judul Save Our Forest Giants ini sukses 
memperkenalkan Tangkahan; populasi 
gajahnya hingga masyarakat yang 
bermukim di sana. Berikutnya, Nico 
berencana untuk melebarkan fokusnya 
ke alam di pelosok Indonesia Timur.

Leonardo DiCaprio Nicholas Saputra

INFLUENCERS

PARA PESOHOR MASA KINI
YANG PEDULI LINGKUNGAN

A SAMPAI Z 
TENTANG
PLANET KITA

Dikenal sebagai penyanyi jazz yang 
berbakat, Eva Celia ternyata sudah 
cukup lama berkecimpung sebagai 
aktivis lingkungan. Pada tahun 2016, 
ia dipilih oleh salah satu badan PBB, 
yaitu UNDP, untuk menjadi duta dalam 
mendukung air bersih di Sumba Timur. 
Bagi Eva, air bersih, adalah sumber 
kehidupan yang sayangnya tidak 
mampu dinikmati oleh semua pihak, 
khususnya warga di pelosok.

Berkat kegigihannya bersama tim UNDP, 
pada 2016 proyek ini telah mencapai 
target, yaitu 350 juta milyar rupiah 
untuk air bersih di desa Napu, Sumba 
Timur. Hasil dari proyek ini digunakan 
untuk pompa air bertenaga surya untuk 
warga desa Napu. 

Eva Celia

Menjelang bulan Maret ini, Earth Hour akan 
diselenggarakan kembali.. Adanya perayaan ini 
mengingatkan kita untuk mulai melestarikan 
bumi dan lingkungannya. Berikut ini adalah video 
yang bisa Anda tonton untuk berkenalan kembali 
atau mengetahui lebih jelas tentang planet kita 
dan masalah apa yang sedang dihadapi kita semua. 
Semua video ini dapat Anda cari dan saksikan 
secara cuma-cuma di youtube.

Bagi Anda yang belum familiar dengan perayaan ini, Earth Hour adalah 
gerakan global yang diprakarsai oleh World Wide Fund for Nature (WWF). 
Acara ini diadakan setiap tahun untuk mendorong individu, komunitas, dan 
berbagai perusahaan untuk mematikan lampu selama satu jam, dari jam 
8.30 hingga 9.30 malam pada hari tertentu menjelang akhir Maret, sebagai 
simbol komitmen kepada planet. Pada awalnya, acara Ini dimulai sebagai 
acara pemadaman lampu di Sydney, Australia, pada tahun 2007. Setelah itu, 
Earth Hour berkembang untuk melibatkan lebih dari 7.000 kota dan kota 
di 187 negara dan wilayah untuk meningkatkan kesadaran akan konsumsi 
energi dan efeknya pada lingkungan.

Earth Hour:
The Future Starts Today

Perubahan iklim alias climate change merupakan sebab pertama kenapa 
Earth Hour diadakan, setelah menonton video ini, Anda akan menyadari 
seberapa besar sebetulnya pengaruh perubahan iklim di seluruh dunia. 
Pada link ini tim AJ+ menganimasikan bagaimana perubahan iklim sudah 
mempengaruhi setiap benua dan lautan di muka bumi ini, termasuk 
pengaruhnya pada flora dan fauna. 

VLOG

@Earth Hour

Suka menonton TedX? Ceramah tentang perubahan iklim ini diberikan 
pada acara TEDx menggunakan format konferensi TED tetapi dikelola 
secara independen oleh komunitas lokal. Walaupun Anda percaya 
perubahan iklim itu nyata, Anda mungkin masih mempercayai beberapa 
mitos di kepala Anda tentang dampak perubahan iklim terhadap kehidupan 
Anda. Seorang ilmuwan iklim terkemuka, Linda Mortsch, membantu 
memilah fakta dari fiksi dan menekankan pentingnya beradaptasi dengan 
masa depan yang tidak pasti. Linda telah mengabdikan karirnya untuk 
mengatasi masalah perubahan iklim, dan merupakan salah satu penerima 
Hadiah Nobel Perdamaian di tahun 2017.

The Three Myths of  Climate Change 
Linda Mortsch - TEDxToronto

@TEDx Talks

Climate Change Animation Shows 
Devastating Effects - AJ+

@AJ+
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Q. Hi , Iqlima apa kabar? Sibuk 
mengerjakan apa saja sekarang?

Q. Bagaimana kamu menulis 
ditengah jadwal bekerja?Apakah 
kamu pernah mengalami 
kesulitan ide?

A. Alhamdulillah kabar saya baik… 
sekarang saya sedang ada beberapa 
lomba cipta puisi tingkat nasional 
yang diadakan oleh penerbit TM 
Media.

A. Saya akan menulis di waktu malam 
hari setelah selesai bekerja karena di 
malam hari saya dapat menemukan 
inspirasi untuk menulis, dan saya 
pernah mengalami kesulitan ide 
karena saya harus mendapatkan 
ide itu sesuai dengan perasaan dan 
kenyataan yang terjadi. 

 Terimakasih….

A. Saya mengikuti lomba yang diadakan 
dari penerbit dari naskah puisi yang 
lolos tahap seleksi maka puisinya 
akan dibukukan dan diterbitkan dan 
yang paling utama setiap menulis 
puisi harus ada ide, teknik dan pesan 
, ketepatan gaya bahasa , ketepatan 
pemilihan diksi , kedalaman isi pesan 
dan teknis penulisan.

Q. Bagaimana ceritanya puisi-
puisimu dapat diterbitkan?

Iqlima Ravianti

PERSONEL

Salah satu pegawai dari Pelindo III Group yang ditempatkan 
di Pelabuhan Tanjung Intan memiliki talenta dalam menulis 
puisi. Ialah Iqlima, sosoknya yang bertanggung jawab, 
konsisten, disiplin dan dapat menyempatkan waktu untuk 
mengembangkan diri melalui bakat menulis. Beberapa 
karyanya yang masuk penerbitan dapat menjadi inspirasi bagi 
portizen di antaranya pada buku berjudul  Cerita Kita Yang 
Hilang, Kehadiranmu Membawa Banyak Cinta, Negeri Empat 
Puluh Lima dan Love is Painful. Berikut obrolan singkat kami 
dengan gadis berjilbab ini

Pendidikan merupakan salah satu jendela 
perbaikan diri dan kepandaian seseorang yang 
selalu diperjuangkan oleh RA Kartini sejak dahulu, 
karena Kartini sadar perempuan memiliki peran 
penting dalam memajukan sebuah bangsa. Sebagai 
contoh saat ini, wanita memiliki 35% usaha kecil 
dan menengah, yang mana jenis usaha inilah yang 
banyak memajukan perekonomian Indonesia. 
Selain itu, data dari FAO menunjukkan bahwa 42% 
perempuan Indonesia aktif dalam kegiatan hulu 
ke hilir dalam kegiatan budidaya perikanan. Dari 
segi partisipasi politik, pada tahun 2017 tercatat 
proporsi perempuan yang berada di parlemen 
Indonesia berada di 19,8%.

Personel Perispindo

Pendidikan yang tinggi bagi 
perempuan tidak semata-mata 
digunakan untuk mendapatkan 
pekerjaan dan jabatan yang tinggi, 
tetapi juga untuk mendapatkan 
predikat seorang ibu yang baik dan 
bijaksana. Perempuan merupakan 
kunci masa depan generasi muda 
bangsa yang cerdas dan bermartabat. 
Hal itulah yang melatarbelakangi 
rapat kerja Badan Pengurus Pusat 
Persatuan Istri Pegawai PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) atau BPP 
Perispindo III yang digelar di Solo 
pada 12-13 Februari 2019 lalu.

Membahas Program Kerja “New 
Perispindo III” Tahun 2019 dari 
masing-masing unit kerja yang 
meliputi Wilayah Regional Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, 
Bali Nusra serta unit kerja anak 
perusahaan membahas besaran 
bantuan dana kegiatan dalam 
setahun yang telah ditetapkan oleh 
BPP Perispindo III kepada pengurus 

di semua unit kerja. Rapat Kerja 
ini juga membahas pentingnya 
Pendidikan bagi seluruh anggota 
Perispindo III.

Memasukkan unsur pendidikan 
dalam setiap kegiatan kerjanya 
merupakan hal yang telah dan akan 
terus dilakukan oleh Perinspindo III.  
Unsur Pendidikan yang dimaksud 
bisa berbentuk beragam pelatihan 
keterampilan, public speaking 

serta banyak hal lainnya yang bisa 
meningkatkan kompetensi peran 
perempuan.

“Seorang ibu yang berpendidikan 
tinggi bisa mentransfer ilmunya 
kepada anak dan keluarganya, 
sehingga akan menghasilkan 
keluarga dan generasi yang cerdas” 
pungkas Ibu Lina Doso Agung selaku 
ketua BPP Perispindo III saat ini.

PERAN PEREMPUAN
DALAM MENCERDASKAN BANGSA 
DIMULAI DARI KELUARGA

Q. Apa yang membuatmu akhirnya 
menulis puisi bertemakan 
romansa?

Q. Apa saja kesulitannya?A. Karena saya sangat menyukai cerita 
yang bertemakan romance dan saya 
menyampaikan puisi sesuai dengan 
perasaan saya.

A. “ Sastra menjadi pergerakan menulis 
di Indonesia untuk berkembang 
di era modern “  Ini sangat harus 
diperbincangkan kerena sedikit 
sekali peminat sastra di Indonesia 
khususnya di era modern sekarang.

A. Kesulitannya adalah menemukan 
inspirasi yang tepat untuk dijadikan 
bahan menulis.

Q. Romansa seperti apa yang 
membuat hatimu bergetar? Q. Tema tulisanmu juga banyak 

berbicara tentang Indonesia, 
apa satu sisi dari Indonesia 
yang patut diangkat, tapi jarang 
diperbincangkan?

A. Ketika sedang merasakan jatuh 
cinta itu sudah pasti membuat hati 
bergetar.

Q. Siapa saja pujangga ataupun 
penulis kesukaanmu?

A. Saya paling suka penulis Boy Candra 
dan Tere Liye.

Nama
IQLIMA JULIA DRAVIANTI

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Pelabuhan Tanjung Intan

Ketua BPP Perispindo III Lina Doso Agung Memberikan Arahan 
kepada Anggota Perispindo.
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TIPS

3. Bawa Reusable Bag.
Tas yang bisa digunakan kembali 
sangat bagus untuk selalu Anda bawa. 
Jika Anda pergi ke suatu tempat dan 
membeli sesuatu, alih-alih mengambil 
tas plastik, Anda bisa menggunakan tas 
yang bisa digunakan kembali.

1. Pesan Direct Flight.
Jika pergi dengan pesawat, pesanlah 
penerbangan langsung jika memungkinkan. 
Selama penerbangan, bahan bakar paling 
banyak dikeluarkan saat lepas landas 
dan mendarat. Penerbangan langsung 
meminimalisir emisi bahan bakar yang 
merembes ke udara.

4. Bawa Wadah Bekal.
Kurangi limbah plastik dengan mengemas 
makanan ringan untuk penerbangan 
dalam sebuah wadah, dan bawa botol air 
yang dapat digunakan kembali. Selain 
itu, bawalah peralatan mandi dalam botol 
atau boks yang ringkas.

5. Bawalah Tas “Kantung Sampah”. 
Bawalah sebuah tas jika saja anda 
terpaksa untuk membeli makanan 
dengan kemasan plastik. Anda dapat 
menyimpannya pada tas Anda sebelum 
membuangnya ke tempat sampah 
yang layak sehingga tidak mengotori 
lingkungan.

2. Cabut Semua Kabel.
Matikan semua listrik dari rumah 
Anda sebelum pergi. Cabut apapun 
yang menancap di outlet. Misalnya 
lampu dengan sakelar, hanya dengan 
dicolokkan, energi tetap ditarik dari 
outlet.

1 2Indonesia punya banyak 
sekali obyek wisata 
yang indah, sayangnya 
beberapa destinasi wisata 
seringkali tercemar parah 
setelah populer, apalagi 
ketika musim liburan. 
Sebagai warga negara yang 
baik, yuk mulai lestarikan 
alam kita dengan 
mengikuti trik di bawah 
ini!

Trik Travelling 
Minim Limbah

Tips

3

1. Pasang sakelar peredup (dimmer). 
Dengan mengubah sakelar biasa 
menjadi sakelar peredup, Anda hanya 
menggunakan cahaya sebanyak yang 
dibutuhkan.

1 2

2. Segera beralih ke lampu LED.
Bola lampu LED menggunakan energi 
90 persen lebih sedikit daripada bola 
lampu pijar. Ganti lampu yang paling 
sering digunakan di rumah Anda dan 
ganti sisanya saat habis.

3. Turunkan suhu pada water heater 
Anda. 
13 persen listrik rumah Anda digunakan 
untuk memanaskan air. Anda dapat 
menurunkan persentase ini dengan 
mengatur pemanas air panas Anda ke 
derajat yang lebih rendah.

3

4. Cuci baju dengan muatan penuh.
Mesin pencuci pakaian Anda 
menghabiskan banyak listrik. 
Minimalkan pembuangan listrik dengan 
hanya mencuci pakaian ketika muatan 
telah penuh.

5. Pasang sensor gerak dalam rumah.
Teknologi sensor gerak dapat dipasang 
baik di dalam maupun di luar rumah 
untuk memastikan bahwa lampu hanya 
menyala saat dibutuhkan.

6. Gunakan microwave lebih sering 
ketimbang oven.
Microwave menggunakan lebih sedikit 
listrik dan tidak melepaskan panas 
berlebih pada rumah Anda.

4
4

5
5

Hemat Listrik: 
Selamatkan 
Tagihan, 
Selamatkan 
Bumi

Tips

Rupanya tren ramah lingkungan yang 
sedang marak kini dapat bermanfaat untuk 
menambah sedikit tabungan. Tidak repot, 
dengan melakukan beberapa perubahan kecil 
di rumah, Anda dapat berpartisipasi dalam 
menyelamatkan bumi. Segera proaktif  dalam 
mendukung gerakan ramah lingkungan sambil 
menurunkan tagihan listrik dengan membaca 
langkah-langkah berikut ini.
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Sepeda bisa jadi 
alternatif  kendaraan 

yang baik untuk 
kesehatan. Bagi 

Anda yang senang 
mengendarai sepeda, 

mungkin beberapa 
modifikasi yang 

inovatif  ini dapat 
diterapkan agar 

kegiatan bersepeda 
Anda menjadi 

lebih aman dan 
menyenangkan.

3. SmartHalo Smart Bike
Ingin berkendara seperti manusia 
masa depan? SmartHalo Smart Bike 

menawarkan sistem komputer yang 
dapat mendeteksi heart rate anda, 

menjadi sebuah alat navigasi, alarm 
sepeda, bahkan lampu penerangan. 
Aksesoris ini merupakan aksesoris 

sepeda paling populer pada tahun ini 
karena sistem komputernya yang sangat 

canggih.

2. Topeak Transformer RX Compact 
Floor Pump with Stand.
Tidak kalah penting, aksesoris ini dapat 
berguna sebagai ‘bengkel darurat’ 
sepeda Anda. Floor pump ini yang 
dapat digunakan di mana saja Anda 
berada, karena dilengkapi dengan 
pompa angin portable. Posisi kait dapat 
diatur sehingga maintenance sepeda 
menjadi lebih mudah dan cepat, dan 
mempunyai kapasitas berat yang cukup 
besar (22 kg). Aksesoris portable ini 
dilengkapi dengan tas sehingga dapat 
dibawa dengan mudah.

1. Blaze Laserlight - Bicycle
Front Light 
Kecemasan mengendarai sepeda di 
sore hingga malam hari dapat teratasi 
dengan lampu depan ini. Blaze 
Laserlight mempunyai penerangan 
LED 300 lumen yang terbaik pada 
kelasnya, dan didesain agar Anda 
dapat tetap aman walaupun berada di 
dekat truk, bus, atau kendaraan besar 
lainnya. Selain itu, Anda juga tidak perlu 
takut hujan, karena lampu depan ini 
seluruhnya tahan air.

1

2

4. Knog Oi Bike Bell.
Jenis cincin bel baru bernada tinggi 
yang dapat memotong kebisingan lalu 
lintas, kedalaman suara membuat 
nada terdengar panjang dan jelas. 
Pemasangan bel ini cukup mudah 
dan hanya memerlukan sekrup hex 
tunggal, selain itu bel ini mempunyai 
sistem manajemen kabel sehingga tidak 
menghalangi kinerja bel. Bel ini terbuat 
dari bahan premium, dan tersedia dalam 
dua ukuran (22.2mm dan 31.8mm)

5. Topeak Ninja C Chain Tool.
Chain tool merupakan alat serba guna 
untuk servis sepeda pada saat darurat, 
namun Topeak Ninja C menawarkan 
sesuatu yang tidak biasa. Aksesoris ini 
disebut ‘Ninja’ karena letaknya yang 
tersembunyi. Anda bisa memasang alat 
ini di dalam gagang sepeda, sehingga 
Anda tidak perlu takut jika alat ini 
ketinggalan atau hilang. Alat ini terbuat 
dari bodi alumunium ringan dengan 
baja, dan hanya mempunyai berat 
sekitar 77 gram.

4
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Tenangkan
Diri

dengan 
Meditasi

Tips

Ilu
st

ra
si

 : N
ita

 D
ar

so
no

Pernahkah Anda 
mencoba bermeditasi? 

Jika ya, pernahkan Anda 
menemui kesulitan 

untuk melakukannya, 
hingga Anda menyerah 
dan tidak lagi mencoba 

bermeditasi secara rutin? 
Sangat normal untuk 

mencoba meditasi dan 
menyerah beberapa kali. 
Jika Anda belum pernah 

mencobanya, cobalah 
untuk bermeditasi 
karena hal tersebut 

dapat membantu Anda 
untuk menenangkan diri. 
Berikut ini adalah saran 

untuk membuat meditasi 
lebih mudah untuk 

diterapkan sehari-hari.

2

3

1. Cobalah berbagai macam teknik 
meditasi.
Ada banyak jenis meditasi, misalnya 
meditasi konsentrasi, meditasi terbuka, 
atau bahkan meditasi berjalan untuk 
menemukan gaya yang pas dengan 
Anda. Beberapa orang berlatih satu jenis 
meditasi, namun tidak apa-apa untuk 
mengubahnya dari waktu ke waktu.

3. Tidak perlu waktu lama untuk 
bermeditasi.
Coba lima hingga sepuluh menit. Sesi 
pendek pun dapat membuat perbedaan 
dalam kondisi pikiran Anda jika 
dilakukan dengan rutin.

4. Coba perhatikan napas Anda 
ketika meditasi.
Konsentrasi saat meditasi dapat 
terbantu dengan cara memperhatikan 
napas Anda sendiri. Konsentrasi 
pada pernapasan benar-benar akan 
membantu Anda untuk fokus dan pergi 
ke bawah pikiran, dan membiarkan 
Anda untuk merasakan perasaan dan 
emosi sepenuhnya.

5. Tidak perlu waktu lama untuk 
bermeditasi.
Banyak orang berpikir bahwa meditasi 
adalah tentang menghentikan pikiran, 
namun yang perlu kita pelajari adalah 
mengontrol pikiran kita. Anda tidak 
bisa menghentikan arus pikiran, tetapi 
Anda bisa membiarkannya pergi. Jangan 
khawatir jika pikiran Anda mengembara 
selama meditasi, karena itulah yang 
dilakukan oleh pikiran.

2. Buatlah catatan atau jurnal 
meditasi.
Penelitian menunjukkan bahwa 
ketika Anda mencatat perilaku Anda, 
tingkat keberhasilan perubahan diri 
akan semakin meningkat. Anda akan 
mengerti bahwa tindakan pencatatan 
yang sederhana akan membuat Anda 
lebih bertanggung jawab dan lebih 
cenderung bertahan dengan latihan 
Anda.

1 4

5
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Perlengkapan 
Wajib untuk 
Hias Kebun
Berkebun mulai menjadi sebuah kebiasaan 
bagi masyarakat luas, karena belakangan 
ini mulai berkembang orang-orang yang 
menerapkan ilmu permakultur di sekitar 
kita. Permakultur adalah cabang ilmu 
desain ekologis yang mengembangkan 
sistem pertanian swadaya berdasarkan 
ekosistem alam. Permakultur menekankan 
bahwa manusia harus peduli bumi karena 
tanpa bumi yang sehat, manusia tidak bisa 
sejahtera. Anda yang mempunyai hobi 
dalam berkebun, atau berminat untuk 
menyelusuri permakultur lebih dalam 
dapat melihat rekomendasi alat-alat 
berkebun yang kami rekomendasikan di 
artikel ini.

Gear

1. Folding Garden Kneel Bench.
Alat ini membantu Anda untuk 
membantu posisi duduk atau 
jongkok ketika berkebun, sehingga 
Anda terhindar dari cedera 
punggung. Sangat kuat dan kokoh, 
terbuat dari baja dengan dua 
penahan empuk di setiap sisi. 
Walaupun begitu, alat ini sangat 
ringan dan dapat dilipat sehingga 
tidak memakan banyak tempat.

2. Wheel Easy Folding Cart.
Gerobak halaman lipat ini ideal 
untuk pekerjaan-pekerjaan di 
kebun belakang. Membantu Anda 
untuk memindahkan rumput, 
gulma, kulit kayu, tanah, tanaman, 
cabang, batu, dan kayu. Permukaan 
kain kanvas terbuat dari nilon 
tahan UV berlapis vinil tebal dengan 
jahitan berkualitas. Didesain 
untuk menyapu, menyekop, atau 
menyimpan material di permukaan 
tanah dengan mudah.

3. Garage Tool Tower.
Capek dengan sapu yang 
mudah rusak karena tidak 
ditaruh dengan benar? Alat-alat 
berkebun berceceran di halaman 
rumah? Garage tool tower yang 
terbuat dari resin ini merupakan 
sebuah wadah serbaguna untuk 
menyimpan berbagai alat 
berkebun maupun kebersihan 
dengan kapasitas hingga 40 alat. 
Walaupun dapat menampung 
banyak alat, garage tool tower ini 
tidak memakan banyak tempat 
karena desain gridnya.

6. WORX JawSaw.
Gergaji elektrik ini mengurangi 
resiko kecelakaan dalam kegiatan 
memotong pohon berukuran 
sedang maupun kecil dengan 
desain barunya. Dilengkapi 
gigi baja untuk menyediakan 
stabilitas lebih ketika memotong 
kayu, dan berbentuk menyerupai 
gunting untuk mengurangi resiko 
kecelakaan. Alat ini mempunyai 
kapasitas tangki minyak sebesar 
30 ML.

5. Fiskars Weed Pullers.
Alat ini dapat membantu Anda 
untuk mencabut tanaman 
invasif  atau hama dari halaman 
Anda tanpa usaha untuk 
berlutut, membungkuk, atau 
menggunakan pestisida yang 
keras dan mahal. Terbuat dari 
baja, cakar dapat menembus 
tanah yang keras untuk 
mengambil gulma sampai ke 
akar untuk pencabutan secara 
bersih, dan mekanisme mudah 
untuk mengeluarkan tanah.

Gear

3

1

2

4 5

3. Gunakan tanaman untuk menghias 
rumah. Apa yang lebih menyenangkan 
sekaligus menenangkan selain 
pemandangan hijau? Tak perlu jauh - jauh 
ke taman belakang atau pergi ke daerah 
perbukitan. Sekarang waktunya Anda 
membawa alam ke dalam rumah anda! 

4. Gunakan perabotan daur ulang
Tidak hanya membuat kantong anda aman, 
perabotan daur ulang juga berguna untuk 
mengurangi limbah pabrik. Perabotan hasil 
daur ulang tidak akan semahal perabotan 
baru buatan pabrik. Selain itu, perabotan 
daur ulang juga membantu pergerakan 
ekonomi di banyak perumahan dan pelosok - 
pelosok Indonesia.

1. Gunakan jendela besar yang mempermudah 
masuknya sinar matahari. Desain jendela 
yang besar tidak hanya dapat memudahkan 
sinar matahari untuk masuk, tetapi 
juga menghemat listrik! Anda tak perlu 
menggunakan lampu untuk menerangi 
rumah anda di pagi atau siang hari, cukup 
buka tirai anda, dan sambutlah sinar matahari 
yang masuk!
 
2. Pilih produk yang rendah VOC.
VOC ( Volatile Organic Compound) adalah 
material yang mudah menguap yang 
dihasilkan berupa gas dari beberapa bahan 
padat atau cair. Bahan organic ini meliputi 
bermacam – macam bahan kimia yang mana 
dapat mempengaruhi kesehatan dalam jangka 
waktu panjang maupun pendek. 

Seiring dengan gencarnya berita tentang 
climate change, mendesain interior 
rumah dengan konsep eco friendly 
atau desain yang ramah lingkungan 
sedang  menjadi tren. Anda mungkin 
menganggap desain yang ramah 
lingkungan identik dengan budget yang 
besar. Namun, nyatanya tidak seperti 
itu. Simak tips mendesain interior 
rumah dengan budget yang terbatas 
berikut ini.
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4. Garden Genie Gloves.
Sarung tangan cakar kebun 
ini terbuat dari karet dengan 
kepadatan tinggi plus lapisan 
pelindung. Tahan air, tahan 
tusukan dan mudah dibersihkan, 
melindungi tangan Anda dari 
luka dan kuku patah! Dengan 
sarung tangan ini, Anda tidak 
lagi memerlukan banyak alat 
berkebun, karena semua bisa 
dilakukan sendiri menggunakan 
tangan Anda. Solusi mudah 
untuk menggali, menanam, dan 
menggaruk tanah tanpa alat-alat 
tangan.

ESENSIAL: 
INTERIOR RAMAH 
LINGKUNGAN
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1. Tebing Keraton, Bandung. 
Tebing Keraton terkenal karena ratusan 
orang yang mempopulerkannya lewat 
Instagram, sehingga kemudian mulai 
ramai dikunjungi oleh wisatawan. 
Anda disarankan untuk mendatangi 
Tebing Keraton pada saat matahari 
terbit, karena anda bisa mendapatkan 
pemandangan yang sangat indah. 
Karena kendaraan roda empat tidak bisa 
memarkirkan mobilnya di dekat area 
wisata, maka wisatawan harus jalan kaki 
untuk sampai kesana. Jalur trekking 
Tebing Keraton Dago cukup baik, dan 
jarak dari parkiran mobil hanya sekitar 
1.7 kilometer. 

2. Gunung Munara, Bogor. 
Bukit yang ada di Bogor ini tidak terlalu 
tinggi,  namun Anda bisa melihat 
dataran hijau nan asri di bawah dan 
pada pedesaan sekitar. Pada awalnya 
lokasi wisata ini lebih dikenal oleh 
peziarah daripada wisatawan lokal, 
namun keindahan gunung ini mulai 

menarik perhatian wisatawan lokal. 
Trekking di kawasan ini membutuhkan 
waktu hanya sekitar 1 jam untuk 
mencapai Puncak Batu Belah sebagai 
titik tujuan wisata.

1

Tempat Hiking Santai
di Sepanjang Jawa

untuk Rekreasi
Akhir Pekan

Top List Top List

3. Curug Cibadak, Bogor.
Curug adalah nama lain dari air 
terjun yang berlokasi di Jawa Barat. 
Curug Cibadak mempunyai keunikan 
tersendiri, karena ia memiliki dua 
aliran yang terpisah oleh batu besar di 
tengahnya, yang membuat aliran air 
tersebut bercabang. Curug ini dapat 
dicapai dengan jalan kaki dari tempat 
parkirnya selama kurang lebih 45 
menit hingga satu jam. Jalur jalan ke 

Curug Cibadak merupakan jalan yang 
di sekelilingnya terdapat sawah, kebun, 
dan juga sungai. Di awal trek jalan, Anda 
akan menemukan hutan pinus yang 
rindang dan indah.

4. Air Terjun Bongok, Tuban.
Di tempat ini, Anda bisa menikmati 3 
air terjun yang dikelilingi oleh tebing 
dan pohon-pohon jati, tanpa membayar 
tiket masuk. Air terjun ini digunakan 
warga sekitar untuk minum, mandi, 
dan mencuci, namun air terjun ini tetap 
bersih dan segar. Untuk menuju kesini, 
Anda perlu melakukan perjalanan 
sepanjang 20 kilometer dari Kota Tuban 
menuju arah Semarang. Dua kilometer 
sebelum sampai ke Air Terjun Bongok, 
parkir kendaraan Anda di ujung jalan, 
kemudian lanjutkan dengan berjalan 
kaki karena kondisi jalan belum di aspal. 
Walaupun begitu, trek jalan cukup 
landai.

5. Air Terjun Coban Rondo, Malang.
Di sekitar air terjun ini ada banyak 
wahana yang bisa Anda nikmati, mulai 
dari trekking, bersepeda, berkuda, naik 
kereta kelinci, wisata toga, memberi 
makan rusa, wahana shooting target, 
paint ball, dan lain lain. Di tempat 
ini juga tersedia camping ground 
yang luas. Untuk menuju kesini dapat 
menggunakan bus dari Surabaya 
menuju Malang, lalu lanjut dengan ojek 
sampai ke Desa Pandansari. Selain itu 
dapat juga menggunakan kendaraan 
pribadi dengan cara menempuh 12 km 
perjalanan melalui jalan raya arah Batu 
sampai puncak perbukitan.

Indonesia diberkahi 
berbagai macam 
pegunungan, air terjun, 
maupun kekayaan alam 
lainnya di sepanjang 
semua pulaunya. 
Kekayaan ini patut 
kita apresiasi dengan 
cara mengunjunginya 
sekaligus mengadakan 
hiking santai, mungkin 
ketika libur akhir pekan 
bersama dengan keluarga. 
Selain melepas stress, 
hiking santai juga dapat 
membuat Anda sedikit 
berolahraga. Berikut ini 
adalah beberapa tempat 
hiking santai sepanjang 
pulau Jawa yang dapat 
Anda kunjungi!

berbagai binatang yang masih cukup 
terjaga. Anda bisa menghabiskan waktu 
minimal 3 jam untuk mencapai puncak 
dari gunung ini. Anda akan disuguhi 
panorama hutan ketika sudah sampai di 
atas sana.

7. Gunung Pulosari, Pandeglang.
Provinsi Banten tak hanya punya pantai 
cantik yang bisa dikunjungi namun juga 
gunung untuk hiking santai atau para 
pendaki pemula. Berbagai daya tarik 
dimiliki oleh Gunung Pulosari karena 
di sekitarnya ada air terjun, kawah 
yang masih aktif, atau tanaman dan 

6. Telaga Sarangan, Magetan. 
Dalam perjalanan ke tempat ini, Anda 
akan melewati bukit hijau dan lereng 
gunung indah yang digunakan sebagai 
lahan perkebunan. Di tempat ini, 
Anda bisa menemukan pemandangan 
telaga yang indah sambil berkuda, 
mengendarai kapal cepat, pergi ke 
pasar wisata, bermain becak air, atau 
berbelanja suvenir. Untuk menuju ke 
sini, Anda dapat menggunakan mobil 
dan menempuh sekitar 16 kilometer dari 
Kota Magetan. Tempat wisata ini cocok 
untuk Anda kunjungi bersama keluarga.

6

8. Gunung Penanggungan, 
Mojokerto.
Ketinggian Gunung ini memang masih 
kalah dibandingkan gunung lainnya, 
namun gunung ini terkenal dengan 
sebutan miniatur Gunung Semeru 
karena kemiringan jalurnya yang 
cukup menantang. Karena hal ini, Anda 
direkomendasikan untuk memakai alas 
kaki yang nyaman. Untuk mencapai 
puncak gunung, biasanya orang-oramg 
memulai dari Tamiajeng, Trawas. Trek 
ini membuat Anda harus berjalan 
kurang lebih 4 jam. Titik mulai lain 
adalah Jolutondo, dimana anda bisa 
menemukan beberapa peninggalan 
candi di jalur tersebut.
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LIFESTYLE

Ary Hana

Jenis Garam 
Berdasar Tempat 
dan Proses 
Pembuatan

Garam Laut
Biasa disebut garam krosok, dibuat 
dengan cara menguapkan air laut. 
Mengandung  banyak natrium 
klorida dan mineral seperti  kalium, 
zat besi, dan seng. Semakin gelap 
warna garam laut, semakin tinggi 
kandungan kotoran dan unsur 
mineral di dalamnya.

Garam Meja
Biasa disebut garam dapur, 
fungsinya untuk memasak. 
Umumnya berasal dari garam laut 
yang mengalami proses pencucian 
dan diperkaya dengan yodium. 
Bentuknya halus dan tidak saling 
menempel karena sudah ditambah 
agen anti caking, mengandung  97% 
NaCL.

Garam Himalaya
Berwarna merah muda, berasal dari  
Khewra Salt Mine di Pakistan, garam 
ini kaya minera (ada 84 mineral), 
dan kandungan natriumnya lebih 
rendah dari garam dapur. Manfaat 
garam ini diantaranya mengurangi 
kram otot, menjaga gula darah tetap 
stabil, dan keseimbangan asam basa 
dalam sel.

Garam Grey atlantic
Garam ini berasal dari Pantai 
Atlantic Prancis dan berwarna 
keabu-abuan karena mengandung 
mineral yang diserap tanah liat.  
Kandungan natriumnya lebih 
rendah dari garam meja, namun 
sangat asin. Biasa digunakan untuk 
memasak ikan dan daging.
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memanfaatkan kawasan ini untuk 
olahraga jogging atau lari mengelilingi 
danau buatan tersebut, aktivitas ini 
sering terlihat pada pagi dan sore 
hari. Selain itu ada wahana sederhana 
yang dibuka oleh pemuda setempat di 
kawasan ini, misalnya berkuda ataupun 
‘nyemplung’, yakni terjun ke danau 
memakai pelampung. Tidak perlu 
khawatir jika Anda lapar atau haus 
ketika berolahraga, di sini ada sejumlah 
warung yang menyediakan minuman 
dan makanan. Untuk masuk kesini 
dengan berjalan kaki tidak dikenakan 
tiket masuk, kecuali Anda membawa 
kendaraan, dimana tarif  parkir motor 
adalah Rp 2,000 sedangkan untuk mobil 
Rp 3,000.

Jogja merupakan kota yang 
penuh dengan keunikan 
budaya tradisional Jawa, 
dan karena itu Jogja 
terkenal akan berbagai 
tempat wisatanya. Sebagai 
alternatif, sebetulnya 
boleh saja jika Anda 
mencoba lokasi lain selain 
tempat wisata budaya. 
Jika kebetulan sedang 
pergi ke Jogja, Anda perlu 
meluangkan waktu untuk 
coba berolahraga di lokasi-
lokasi berikut ini. Selain 
menambahkan motivasi 
Anda untuk berolahraga, 
mungkin ide yang 
bagus pula untuk tidak 
melupakan olahraga saat 
bepergian.

1. Caving di Goa Jomblang. 
Walaupun tidak sepopuler naik gunung, 
susur gua merupakan aktivitas olahraga 
alternatif  yang tidak kalah menantang. 
Jika belum pernah mencoba caving, 
sepertinya Anda harus coba untuk 
menyusuri Goa Jomblang. Goa yang 
mendapatkan gelar “Amazing Photo of  
the Year 2016” oleh The Weather channel 
ini mempunyai sebuah letak panorama 
spesial yang sering disebut dengan 
‘pilar cahaya indah’ atau ‘the light of  
heaven’. Namun, fenomena alam ini 
hanya muncul di jam-jam tertentu, yaitu 
sekitar jam 10.00 sampai dengan jam 
14.00. Untuk menuju gua ini, usahakan 
untuk menggunakan kendaraan pribadi,   
karena jalan ke daerah Gunung Kidul 
masih minim penerangan.

1

2. Jogging di Embung Tambakboyo. 
Embung Tambakboyo adalah waduk 
atau danau buatan yang memiliki 
luas 7.8 hektar, ia bermanfaat untuk 
menyimpan cadangan dan resapan 
air bagi warga. Karena trek larinya 
yang nyaman, masyarakat sekitar 

meter di tas sungai Opak. Jika sampai 
di Bendung Tegal, Anda akan melihat 
pemandangan bendung yang sangat 
megah. Selain Bendung Tegal, Anda juga 
dapat menjumpai sebuah hutan pinus di 
Imogiri.

3. Bersepeda di Bendung Tegal 
Imogiri. 
Untuk Anda yang hobi bersepeda, 
mungkin bisa mencoba untuk pergi ke 
Bendung Tegal, sebuah bendungan air di 
kawasan Imogiri. Bendung ini berlokasi 
di desa Kebon Agung kecamatan Imogiri 
dan diresmikan oleh pemerintah pada 
tahun 1997. Menuju kesini Anda dapat 
melewati jalan-jalan pedesaan yang 
menentramkan, berjalan melalui lika-
liku tepi sungai Opak, menyeberangi 
tiga jembatan gantung sebesar satu 

Top List Lifestyle

2

3
Garam Celtic
Garam ini termasuk garam laut, 
hanya berwarna keabu-abuan, 
mengandung sedikit air, kaya 
mineral dan kandungan natriumnya  
lebih rendah dari garam meja. 
Garam bersifat basa, kerap 
dimanfaatkan untuk mencegah 
kram otot dan disarankan digunakan 
penderita hipertensi.

Garam Bali
Berasal dari pantai timur Bali, 
berbentuk piramida dengan 
dasar segi empat dan berongga di  
bagian tengah, garam ini memiliki 
kandungan mineral tingga dan 
rasanya gurih dan renyah. Salah 
satu garam termahal di dunia, 

(1) Garam Laut (2) Ladang Garam Laut

Lokasi 
Berolahraga 
Terbaik
di Jogja
Dari Caving, Bersepeda
sampai Lari
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banyak di ekspor ke negara lain, dan 
digunakan dalam masakan.

Garam Hawaii
Berasal dari laut Hawaii, garam 
berwarna merah bata karena 
mengandung partikel  tanah liat 
vulkanis alaea. Garam kaya mineral 
seperti potassium, magnesium, yang 
berfungsi menjaga tekanan darah 
dan menguatkan tulang. Garam 
digunakan untuk memanggang 
daging atau sayuran, dan disarankan 
dipakai penderita jantung, diabetes, 
stroke, dan batu ginjal.

Garam Maldon
Berasal dari laut di Inggris, 
berbentuk kristal dengan ukuran 
mencapai 1 cm, digunakan untuk 
memasak dan campuran kue kering.

Garam Kala Namak
Berwarna hitam, berasal dari  India,  
merupakan batu garam vulkanik 
yang mengandung magnesium, 
sulfat, hydrogen sulfide, yodium, 
mangan, kalium, kalsium, rendah 
sodium dan zat besi. Garam ini 
dapat  menurunkan berat badan, 

Spa Garam, Fungsi dan Manfaat.
Berendam dengan air garam dapat 
dilakukan di klinik kecantikan atau 
di rumah yang memiliki bak mandi 
untuk berendam. Saat berendam, 
digunakan garam khusus. Garam 
spa ini biasanya mengandung garam 
laut, garam epsom, minyak esensial. 
Umumnya dalam satu bak untuk 
berendam dibutuhkan 3 sendok 
garam spa. Fungsi berendam dengan 
air garam diantaranya:

Membuat Garam Spa sendiri
Jika anda ingin melakukan spa garam 
di rumah. Garam buat berendam 
dapat dibeli di  toko kosmetik dan 
herbal. Anda juga dapat membuat 
sendiri dengan takaran :

1 sendok makan garam krosok
1 sendok makan garam epsom
1 sendok makan garam himalaya
15 tetes minyak esensial

Jika tujuan berendam untuk 
mengobati gatal, menghilangkan 
pegal-pegal pakailah minyak 
esensial eucalyptus jika hendak 
relaksasi, gunakan minyak esensial 
aroma bebungaan seperti kenanga, 
geranium, mawar, melati jika 
hendak mengobati infeksi, gunakan 
minyak esensial teatree, peppermint
jika hendak mengobati insomnia, 
gunakan minyak esensial lavender. 

Diet Rendah Garam
Diet ini biasa ditujukan pada 
penderita hipertensi atau mereka 
yang mengalami kelebihan cairan 
tubuh. Diet bertujuan mengurangi 
asupan garam dari makanan ke 
dalam tubuh. Jika asupan garam 
yang disarankan pada orang sehat 
5 gram (2000 mg Na) per hari atau 
sekitar 1 sendok teh per hari.

Diet dilakukan dengan cara :

mengatasi sembelit,  mencegah 
kolesterol, menghilangkan gatal, 
meningkatkan kekebalan tubuh dan 
menurunkan tekanan darah tinggi. 
Biasa diterapkan pada makanan 
vegetarian.

Garam Smoke Yakima
Berasal dari kota Yakima, Amerika 
Serikat, dibuat dengan cara 
pengasapan kayu apel, garam 
digunakan untuk memanggang 
daging, membuat daging terasa 
nikmat dan lezat.

Garam Epsom
Sering disebut garam inggris, 
sebenarnya adalah senyawa 
anorganik magnesium sulfat. Garam 
ini kerap digunakan sebagai pereda 
nyeri, mengangkat kulit mati, detoks 
kulit, atau mengobati insomnia.

Garam Kosher
Mirip garam dapur hanya 
bentuknya mirip krista dan 
kasar, tidak diperkaya dengan  
yodium, dan mudah menggumpal. 
Garam ini biasa digunakan untuk 
menghilangkan darah dalam daging.
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Manfaat Garam bagi 
Kecantikan.
Untuk mendapatkan manfaat 
optimal garam, biasanya garam 
dicampur air, garam dijadikan 
campuran sabun, atau garam 
dihaluskan, dicampur bubuk 
kopi menjadi scrub.
Berikut beberapa manfaat 
garam :

Manfaat Garam bagi 
Kesehatan.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Membersihkan, 
menghaluskan,  dan 
mencerahkan wajah 
Mencegah, mengurangi, 
dan menyembuhkan 
jerawat
Menghilangkan komedo 
Mencegah dan mengobati 
ketombe
Membuat rambut tampak 
mekar dan banyak
Mengikalkan rambut

Membunuh kuman
Mempercepat 
penyembuhan luka
Mengobati radang 
tenggorokan dan gejala 
sakit batuk
Sebagai obat kumur
Memutihkan gigi dan 
dapat menjadi pengganti 
pasta gigi
Menjaga keseimbangan 
cairan dalam tubuh
Obat cuci perut (garam 
epsom)
Mengurangi rasa pegal dan 
linu
Detoksifikasi kulit

Membersihkan tubuh, mengha-
luskan dan melembutkan kulit
Mengurangi pegal-pegal atau 
nyeri tubuh
Membuat tubuh merasa nyaman
Mengendorkan otot-otot yang 
kaku
Mengobati penyakit kulit seperti 
alergi, gatal, panu, dan penyakit 
kulit ringan lainnya
Mengurangi stres
Meremajakan kulit sekaligus 
memicu pertumbuhan sel-sel 
kulit baru
Menyembuhkan infeksi dan 
luka pada kulit
Mengatasi insomnia

natrium benzoat, dan lainnya.
Batasi makanan dan minuman 
olahan atau kemasan, seperti 
makanan instan, makanan dalam 
kaleng, makanan dan minuman 
yang diperkaya dengan perasa/
MSG, kananan yang diawetkan 
dengan natrium benzoat.
Ada baiknya sebelum membeli 
makanan dan minuman dalam 
kemasan, perhatikan label  kand-
ungannya, terutama kandungan 
garam (Na) apakah berlebih atau 
kurang.
Perbanyak makan berupa: sayur 
dan buah segar, daging dan ikan 
segar, telur, kacang-kacangan, 
susu, yogurt, keju rendah natri-
um. 
Hindari makan: kacang asin atau 
kacang dalam kaleng, daging dan 
ikan olahan (sosis, sarden, kor-
net), makanan yang diawetkan 
(abon, ikan asin, telur asin, ikan 
pindang, dendeng, selai kacang), 
sayuran dan buah kalengan, acar 
dan kimci, mentega dan keju 
yang tinggi natrium, bumbu 
jadi (kecap asin, berbagai saus, 
terasi, petis, tauco, dan bumbu 
penyedap lainnya). 
Memasak makanan sendiri di 
rumah menggunakan bahan 
penyedap alami seperti bawang 
putih, bawang merah, lada, 
jinten, thyme, rosemary, wijen, 
perasan jeruk nipis, cabe, jamur, 
dan lainnya. Andai menggu-
nakan garam, pilih garam rendah 
natrium seperti garam kosher, 
garam himalaya, dalam jumlah 
terbatas.

Mengurangi garam pada ma-
sakan, meliputi garam dapur, 
vetsin atau penambah rasa, 
pelunak daging, kecap, saus, acar, 
baking soda, baking powder, 

1

2 3

4

5

(1) Garam Kala Manak  (2) Garam Hawaii 
(3) Garam untuk Kecantikan dan Spa
(4) Minyak Esensial untuk campuran 
membuat Garam Spa
(5) Scrub menggunakan garam
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Grup yang beranggotakan 
Sigit Agung Pramudita, 
Eko Sakti Oktavianto, dan 
Prima Dian Febrianto ini 
merupakan salah satu 
pendatang baru yang sontak 
mendapat perhatian dari 
para pencinta musik karena 
gubahan musiknya yang 
sangat artistik sekaligus 
konseptual. Tigapagi 
meramu ritme pentatonik 

TIGAPAGI 
Ritme Pentatonik 
Masa Kini
Tidak salah jika Anda lebih senang 
mendengar lagu tradisional berirama 
pentatonis, Indonesia yang kaya 
akan budaya memang mempunyai 
beberapa corak irama yang khas. Hal 
inilah yang dimanfaatkan dengan 
baik oleh Tigapagi, grup ensembel 
akustik asal Bandung yang dibentuk 
pada tahun 2016. 

MUSIK
Prinka

Musik

musik Sunda ke dalam aransemen 
musik chamber pop kontemporer, 
membuatnya menjadi sebuah grup 
yang berhasil menghembuskan 
angin segar pada penjelajahan 
baru bagi musik pop Indonesia. 
Mereka dapat memadukan do, re, 
mi, fa, sol, la, si, do, sebagai tangga 

nada kontemporer, dengan da, 
mi, na, ti, la, da, sebagai tangga 
nada tradisional Sunda dengan 
sangat cemerlang. Hal ini tidak 
mudah dilakukan jika Anda tidak 
mempunyai kemampuan teknis 
maupun konseptual yang sangat 
tinggi terhadap musik

Album pertamanya yang berjudul 
‘Roekmana’s Repertoire’ disuguhi 
dengan konsep yang berbeda, 
yaitu 14 nomor lagu yang terus 
bersambung menceritakan kisah 
hidup Roekmana yang hidup di 
sekitar tahun 1965. Perpaduan 
petikan kecapi Sunda, lengking biola 
klasik Eropa, dan ins

Memasukkan cakram CD 
Roekmana’s Repertoire ke player, 
sebuah kisah panjang akan 

mengalun dalam 14 nomor yang 
dirangkai jadi satu cerita sepanjang 
65 menit tanpa jeda. Empat belas 
kisah pilu yang diceritakan diantara 
petikan kecapi Sunda, lengking 
biola, dan irama syahdu lainnya. 
Paduan pentatonis Jawa dan klasik 
Eropa yang rukun bercengkrama.

Tigapagi tidak sendirian, banyak 
tamu yang membuat album ini 
lebih berwarna. Dalam package 
Roekmana’s Repertoire ini, 
disertakan pula lirik dalam kertas 
kopi dan gambar-gambar tangan, 
juga foto ruang tamu si tokoh 
sentral, Roekmana.

(1) Tigapagi  (2) CD Album Roekmana’s 
Repertoire (3) Kiri - kanan: Prima Dian 
Febrianto, Sigit Agung Pramudita, Eko Sakti 
Oktavianto

Musik

“Album pertamanya 
yang berjudul 
‘Roekmana’s 
Repertoire’ disuguhi 
dengan konsep yang 
berbeda, yaitu 14 
nomor lagu yang 
terus bersambung 
menceritakan kisah 
hidup Roekmana 
yang hidup di sekitar 
tahun 1965” 
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“Menurutmu, 
bagaimana kita 

bisa membuat hari 
ini lebih baik?”

- Jeff Haden

Resensi Buku Resensi Buku

Bukankah hidup akan menjadi lebih 
baik, jika ketika kita membuka laci 
baju, kita tidak melihat tumpukan 
baju yang jarang dipakai dan bahkan 
sudah berlubang-lubang? Bukankah 
mengambil pakaian akan lebih mudah 
jika pakaian terlipat dengan rapi? Dan 
tentunya, memangkas waktu untuk 
bersiap-siap. Bagi Anda yang senang 
dengan segala sesuatu yang rapi, 
mungkin buku ini akan menjadi kitab 
wajib untuk hidup Anda!

Pengarangnya, Marie Kondo, terdaftar 
sebagai salah satu dari 100 orang 
paling berpengaruh di dunia oleh Time 
Magazine pada tahun 2015 dengan 
berinovasi pada bidang yang sering 
dianggap remeh orang: bersih-bersih 
rumah. Konsultan kebersihan dari 
jepang ini membuat aktivitas merapikan 
rumah menjadi sangat menyenangkan 
dan bahkan, terasa seperti terapi! 

THE LIFE-CHANGING MAGIC OF 
TIDYING UP: The Japanese Art of 
Decluttering and Organizing

Pengarang
Penerbit
Tebal
Diterbitkan 
Pertama Kali
Genre

: Marie Kondo
: Ten Speed Press
: 224 halaman
: Oktober 2014

: Non-fiksi

dengan sempurna, atau mungkin, 
mampu melakukan plank selama 1 
menit. 

Menurut Haden, sekalinya Anda sukses 
dalam melakukan satu hal, Anda akan 
lupa kesulitan yang pernah Anda 
lakukan untuk meraihnya, dan dari situ, 
Anda akan terus mencoba tantangan 
baru, kesuksesan baru, dan kepuasan 
baru. Hal ini tidak hanya berlaku 
di kehidupan profesional ataupun 
akademik, motivasi ini pun ternyata 
juga dapat dilakukan untuk memantik 
semangat pada kehidupan pribadi Anda 
bersama keluarga, partner, dan dengan 
diri sendiri. Justru, kehidupan pribadi 
anda menentukan kesuksesan anda. 
Bagi Haden, pertanyaan - pertanyaan 
sederhana akan motivasi di pagi hari 
bisa menjadi awal mula kesuksesan 
anda, berawal dari rumah hingga ke 
kantor. 

Motivasi kecil dalam hidup sehari - 
hari, sekedar bertanya pada partner 
anda ataupun si kecil “Menurutmu, 
bagaimana kita bisa membuat hari 
ini lebih baik?”, menjadi rotasi dari 
kesuksesan anda. Itulah salah satu 
pertanyaan utama yang Jeff Haden 
ingin Anda tanyakan pada diri Anda 
dan orang - orang di sekitar Anda. Nah, 
atau mungkin, pertanyaan ini justru 
dapat diucapkan pada diri anda sendiri? 
Sembari menanti jawabannya, yuk 
jalani hari anda, dan bertanya pada 
orang - orang di sekitar anda, tentang 
bagaimana cara untuk menjadikan hari 
ini dan esok hari lebih baik.

Buku yang telah dilansir oleh Forbes 
dan Barnes and Noble sebagai salah 
satu buku bisnis terbaik di tahun 2018 
ini, tidak hanya layak dipertimbangkan 
sebagai bacaan strategi bisnis, tapi juga 
strategi menata kehidupan personal. 
Menarik bukan bahwa ternyata 
kehidupan profesional tidak hanya 
berkutat di seputar meja kerja, tetapi 
juga di hati anda.

Banyak orang berpikir bahwa motivasi 
akan datang tiba - tiba seperti inspirasi, 
memantikkan api di pojok pikiran atau 
hati kita. Bagi Jeff Haden, motivasi 
tidak datang begitu saja - ia butuh 
ditumbuhkan. Lalu, bagaimana? 

Jeff Haden memulai buku ini dari 
sebuah unsur di dalam bagian otak kita; 
dopamine. Dopamine adalah kunci 
dari tumbuhnya motivasi. Terdengar 
rumit, tetapi Jeff Haden mampu 
memaparkannya dengan sederhana 
dan melalui contoh sehari - hari 
yang tentunya sederhana. Dopamine 
dalam diri kita akan tumbuh melalui 
kesuksesan dan kepuasan yang kita raih 
darinya. Kesuksesan ini yang menurut 
Jeff tidak hanya berkaitan dengan 
kesuksesan besar yang ada dalam hidup. 
Sesederhana kesuksesan belajar satu 
kata baru, memasak resep dari youtube 

THE MOTIVATION MYTH: How 
High Achievers Really Set Them-
selves Up to Win

Pengarang
Penerbit

Tebal
Diterbitkan 
Pertama Kali
Genre

: Jeff Haden
: Penguin Random 
House

: 286 halaman
: Januari 2018

: Non-fiksi

“Barang - barang 
yang tidak 

menimbulkan 
rasa senang, lebih 
baik dibuang saja. 

Sesederhana itu 
sebenarnya”

- Marie Kondo

Penasaran bagaimana? Sebagian besar 
metode Marie, dilakukan dengan 
memilah kebutuhan berdasarkan 
ruangan dengan tujuan menyortir 
tumpukan barang lama dengan 
kilat! Anda juga dapat berkenalan 
dengan Metode KonMari, sebuah 
sistem pengkategorian barang yang 
revolusioner, menjanjikan keteraturan 
ruangan yang tahan dalam jangka 
panjang. 

Metode KonMari yang Marie tawarkan 
ini dapat dilihat sebagai proses refleksi; 
apa yang sebenarnya kita butuhkan dan 
tidak dibutuhkan. Bagi Marie, barang 
- barang yang tidak menimbulkan 
rasa senang, lebih baik dibuang saja. 
Sesederhana itu sebenarnya. Tapi, 
bagaimana dengan manajemen emosi 
yang seringkali larut dalam kepemilikan 
barang? Nah, yuk baca lebih lanjut 
di bukunya. Marie Kondo bahkan 
mempunyai serial TV yang disiarkan 
di website streaming Netflix, dan 
menjaring jutaan penonton di seluruh 
dunia. Fo
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Ada sebuah kutipan yang 
berkata “when you think 

you need some discipline, 
then maybe you need some 

love”. Disiplin seringkali 
sulit dijadikan kebiasaan, 
tapi memulainya bisa jadi 
semudah menata lemari 
ataupun bertanya “Apa 

rencana hari ini?”. Di edisi 
kali ini, kami mengulas dua 

buku yang dapat menjadi 
langkah awal dalam 

manajemen kehidupan 
profesional dan personal, 
melalui kedisiplinan dan 

motivasi sehari - hari. 

RESENSI BUKU

Menata 
Hidup 

Melalui 
Manajemen 
Lemari dan 

Hati
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Alam dan manusia adalah dua hal yang 
tidak mungkin terpisahkan, meskipun 
acap kali hubungan keduanya tidak selaras. 
Seperti hubungan dengan diri sendiri 
atau dengan orang - orang di sekitar kita, 
konflik memang tidak dapat dihindari. 
Tetapi, justru inilah indahnya hubungan 
kita, manusia, dengan alam yang menaungi 
dan melindungi kita. 

Hubungan ini dengan mudah direkam 
dalam berbagai dokumentasi dan serial, 
seperti Cosmos yang diprakarsai oleh Carl 
Sagan pada 1980, hingga yang terbaru, 
Our Planet, serial terbaru dari Netflix. 
Lalu, bagaimana dengan citra manusia 
dan alam pada film blockbuster? Apakah 
film blockbuster hanya diisi dengan drama 
kehidupan sehari - hari dengan bumbu 
komedi dan roman picisan? Banyak yang 
seperti itu, tapi banyak juga film blockbuster 
yang berusaha memecahkan stigma ini. 
Berikut film - film yang mengurai konflik 
manusia dengan alam dan bagaimana 
keduanya dapat menemukan harmoni.

Prinka

FILM

Filsafat Antara 
Manusia dengan 
Alam yang 
Tersembunyi pada 
Film Blockbuster
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Sutradara
Produser
Pemain

Tahun Rilis

: Robert Rodriguez
: James Cameron, Jon Landau
: Rosa Salazar, Christoph Waltz,
  Jennifer Connelly
: 2019

ALITA: Battle Angel

Film yang diadaptasi berdasarkan film tidak selamanya 
kehilangan esensinya. Alita, diangkat berdasarkan komik 
berjudul Battle Angel Alita, yang ditulis oleh Yukito Kishiro. 
Kisahnya sendiri ditulis dalam bentuk screenplay oleh James 
Cameron dan disutradarai oleh Robert Rodriguez. 

Alita ( Rose Salazar) adalah seorang gadis remaja dan juga 
cyborg yang ditemukan oleh Dr.Ido (Christopher Waltz). 
hanya dengan tubuh bagian atas serta otak dan jantungnya 
yang masih utuh. Ia kehilangan ingatan akan siapa ia di 
kehidupan sebelumnya dan melalui tangan terampil Dr. Ido, 
Ia mendapatkan kesempatan kedua untuk menjalani hidup. 
Bersetting di masa post - apocalyptic, di film ini ditampilkan 
dua dunia; dunia atas, Zalem, dan dunia bawah. Dunia atas 
yang menjanjikan kemewahan dan kemudahan di masa 
depan, berbanding jauh dengan dunia bawah yang ringsek, 
dirajai kemiskinan, tetapi mewah dengan berbagai budaya dan 
bahasa yang ada. 

Di film ini ada banyak sisi yang bisa kita lihat dari berbagai 
perspektif. Dunia atas dan dunia bawah ini layaknya sistem 
perekonomian dan organisasi yang seringkali top to bottom, 
dimana siapapun yang berada di bagian bawah strata sosial 
harus menanggung beban dan bekerja untuk yang di atas. Dari 
sisi alam pun, kehidupan yang ditawarkan oleh Dunia Atas 
layaknya kota megapolitan, tetapi bagi penghuni Dunia Bawah 
pun, polusi dari Dunia Atas juga sulit dihindari.

Itulah perjuangan Alita. Penuh dengan adegan aksi dan 
dilengkapi oleh special effect canggih, Alita tidak serta merta 
hanya bertarung untuk mencari jati dirinya. Tetapi, juga untuk 
menilik kembali isi hati manusia, bahwa memang, suara hati 
tidak bisa dilawan dan alam dan budaya, sulit untuk direplika 
segala kemewahannya.




