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Sejak munculnya pernyataan 
organisasi kesehatan dunia 
(WHO) bahwa tidak ada cara cepat 
menangani Covid-19, masyarakat 
diharapkan dapat hidup 
berdampingan dengan Covid-19 
di era new normal. New normal 
mulai diterapkan di beberapa 
negara dengan syarat harus 
sudah mampu mengendalikan 
penularan Covid-19. Protokol new 
normal pun juga diberikan WHO 
dalam masa transisi menuju new 
normal selama pandemi Covid-19. 
Langkah pengendalian dengan 
pencegahan penularan Covid-19 
juga diterapkan seperti jaga jarak 
fisik (physical distancing), fasilitas 
cuci tangan, dan wajib memakai 
masker.

Penerapan skenario new normal 
juga diikuti oleh Pelindo III sesuai 
surat edaran Menteri BUMN 
dengan kembali bekerja penuh 
setelah Idul Fitri. Persiapan Pelindo 
III dalam mengantisipasi skenario 
new normal dilakukan dengan 

menerapkan protokol kesehatan 
hingga penerapan layanan digital 
kegiatan operasional seperti sistem 
pelayanan kepelabuhanan berbasis 
internet POCC, integrated billing system, 
magic berthing, dan e-pilot. 

Selain itu, upaya meningkatkan 
kompetensi SDM juga diselenggarakan 
dengan seminar online bahkan 
rekrutment, asesmen dan fit and proper 
test dilakukan dengan konferensi video 
tanpa tatap muka langsung. Untuk 
surat menyurat juga menggunakan 
sistem digital sehingga seluruh 
karyawan dapat bekerja dari manapun 
karena sudah menerapkan paperless.

Tidak hanya itu, dalam membantu 
pemerintah guna mempercepat proses 
pemeriksaan Covid-19, Pelindo III 
melalui anak usahanya RS PHC telah 
mengoperasikan laboratorium PCR 
dengan kapasitas 500 tes per hari. 
Keberadaan fasilitas ini memberikan 
manfaat besar sehingga penyebaran 
virus dapat dipetakan dengan baik.

Pelindo III @pelindo3 Pelindo III@pelindo3

Pada Dermaga edisi kali ini 
kami juga mengajak para 
pembaca menjelajahi keindahan 
tersembunyi di Pulau Sabu yang 
terletak di antara Rote dan Sumba 
dengan bukit kapur  berwarna-
warni dan kolam air tawar yang 
berseberangan dengan laut serta 
keramahan penduduk lokal dan 
kuliner khasnya. Tak ketinggalan, 
berbagai artikel lainnya sangat 
menarik untuk disimak.

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

Pengoperasian Ship to Shore (STS) Crane
di Terminal Teluk Lamong saat proses bongkar muat. 

Otomasi canggih STS Crane menjadi bagian penting 
dalam sistem terminal pelabuhan sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk 
kelancaran arus logistik nasional.
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Pelindo 3 akan menerapkan skema kerja New Normal 
(Normal Baru) setelah hari raya Idul Fitri sesuai dengan 
surat edaran Menteri BUMN Nomor 336/MBU/05/2020 
tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha 
Milik Negara.

Pelindo III would implement the New Normal work scheme 
after the Eid Al-Fitr holiday in accordance with the Minister of 
SOEs circular No. 336 / MBU / 05/2020 concerning Anticipation 
of the New Normal State-Owned Enterprise Scenario.

PELINDO III APPLIES ALL-ONLINE BASED USER SERVICES
FOR THE NEW NORMAL SCENARIO

Mengacu pada surat edaran tersebut, karyawan 
di Pelindo 3 akan kembali bekerja penuh setelah Idul Fitri, 
keputusan ini diambil sebagai langkah penyesuaian diri 
dengan ekosistem bisnis logistik dan kemaritiman untuk 
menggerakkan kembali ekonomi nasional dan mendukung 
langkah-langkah strategis Pemerintah.

Untuk itu, Pelindo 3 mempersiapkan skema 
antisipasi skenario the new normal mulai dari penerapan 
protokol kesehatan, penerapan work from home (WFH) hingga 
penerapan layanan digital untuk kegiatan operasionalnya.

Layani logistik secara daring
Selama pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB), pelayanan jasa kepelabuhanan 
tidak pernah berhenti tetap beroperasi 24/7 dengan 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Khusus 

pelayanan kapal internasional, sebelum sandar menjalani 
pemeriksaan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Kapal 
hanya diijinkan untuk bersandar apabila sudah dinyatakan 
bersih dan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang 
maupun penumpang.

Di Pelindo 3, sistem pelayanan kepelabuhanan telah 
berbasis internet, Port Operation Command Center (POCC). 
Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam 
kegiatan kepelabuhan dengan mengatur seluruh aktivitas 
kepelabuhanan baik bongkar muat maupun jadwal sandar 
kapal di pelabuhan demi kenyamanan para mitra bisnis 
seiring semakin meningkatnya aktivitas kapal dan bongkar 
muat barang di sejumlah pelabuhan yang dikelolanya.

Selama ini Pelindo 3 telah menerapkan pelayanan 
dan operasional berbasis digital melalui berbagai sistem 
dan aplikasi, di antaranya single portal  Integrated Billing 
System (IBS) yang memiliki layanan e-regristration, e-booking, 
e-tracking, e-payment, e-invoice, e-billing dan e-care.

LAPORAN 
UTAMA

Wilis Aji Wiranata

Aktifitas di ruang POCC.

“Pelindo 3 mematuhi dan mendukung 
arahan Kementerian BUMN terkait 
antisipasi skenario new normal di 

lingkungan BUMN. Sebagai langkah 
awal, kami sudah membentuk task force 
untuk menyusun skenario new normal 

serta mengawasi pelaksanaannya 
di lapangan. Nantinya perusahaan 
juga akan melakukan evaluasi dan 

merekomendasikan langkah-langkah 
strategis kepada manajemen, agar upaya 

pemulihan aktivitas ekonomi dapat 
berjalan lebih baik dan optimal,”  

– Doso Agung. 

JALANKAN SKENARIO THE NEW NORMAL,
PELINDO 3 TERAPKAN SELURUH LAYANAN 
PENGGUNA JASA BERBASIS ONLINE

Referring to the circular, employees at Pelindo III would 
return to full work after Eid Al-Fitr. This decision was taken 
as a step to adjust to the logistical and maritime business 
ecosystem to reinvigorate the national economy and support the 
Government’s strategic steps.

To that end, Pelindo III prepared a scheme to anticipate 
the new normal scenario starting from the application of health 
protocols, the application of work from home (WFH) to the 
application of digital services for its operational activities.

Serve logistics online
During the pandemic and the introduction of large-scale social 
restrictions (PSBB), port services never stopped operating 
24/7 by implementing strict health protocols. Specifically for 
international ship services, before berthing they undergo 
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Selain itu juga ada meeting tambatan online yang 
memudahkan perusahaan pelayaran dan agen kapal  rapat 
dari kantornya masing-masing dan juga melalui aplikasi 
tambatan buatan Pelindo 3, “magic berthing”  dimana 
pelayaran bisa koordinasi untuk merencanakan tambatan 
dan berkomunikasi langsung dengan petugas tambatan 
Pelindo 3 dan otoritas pelabuhan untuk penetapan tambatan.

Terbaru, saat ini sedang dilakukan uji coba e-pilot 
di Pelabuhan Tanjung Perak, diharapkan sukses, sehingga 
nantinya kapal dapat masuk ke pelabuhan dengan bantuan 
sistem digital.

Direktur Utama Pelindo 3, Doso Agung menjelaskan 
bahwa semua layanan tersebut merupakan sebuah web 
portal elektronik yang didesain khusus bagi para pelanggan 
dan dapat diakses secara daring secara aman serta mudah, 
untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan Pelindo 
3 dalam bertransaksi. 

“Para pengguna jasa dapat menggunakan 
layanan daring dari Pelindo 3, sehingga tidak perlu 
datang ke terminal/pelabuhan untuk mendapatkan 
layanan jasa kepelabuhanan dari Pelindo III,” jelas Doso 
Agung.

“Namun jika ada tamu atau pengguna jasa harus 
datang ke kantor/terminal/pelabuhan karena keperluan 
yang mendesak, maka diwajibkan untuk mengikuti 
protokol kesehatan yang ketat seperti pengecekan 
suhu badan kepada semua orang, penggunaan masker, 
hand sanitizer,  serta pengaturan physical distancing,” 
katanya. 

Mengenai pelayanan online Pelindo 3 Ketua 
DPC INSA Jawa Timur menyatakan apresiasi terhadap 
semua layanan online yang telah diterapkan menjelang 
skema New Normal di terminal dan pelabuhan.  “Saya 
apresiasi inovasi  digitalisasi di Pelindo 3, sehingga 
memudahkan kami sebagai pelaku logistik seperti 

“Pelindo III obeys and supports 
the directives of the Ministry of 

SOEs related to anticipating new 
normal scenarios in the SOE 
environment. As a first step, 

we have formed a task force to 
compile new normal scenarios 

and oversee their implementation 
on the field. Later the company 

will also evaluate and recommend 
strategic steps to management, so 

that efforts to restore economic 
activity can run better and optimally 

#CovidSafeBUMN,”
– Doso Agung.

In addition, there was also an online mooring meeting 
that made it easy for shipping companies and meeting boat agents 
from their respective offices and also through the application of 
berthing made by Pelindo III, “magic berthing” where shipping 
could coordinate to plan moorings and communicate directly 
with Pelindo III mooring officers and authorities port for the 
establishment of moorings.

The latest, currently being tested by e-pilots at Tanjung 
Perak Port, was expected to be successful, so that later ships could 
enter the port with the help of a digital system.

Pelindo III President Director Doso Agung explained that 
all services were an electronic web portal specifically designed for 
customers and could be accessed safely and easily online, to provide 
convenience for Pelindo III customers in making transactions. 

inspection by the Port Health Office (KKP). The ship was only 
allowed to berth if it had been declared clean and could carry out 
loading and unloading of goods and passengers.

At Pelindo III, the port service system had been based on 
the internet, the Port Operation Command Center (POCC). This 
service aimed to improve services in port activities by regulating 
all port activities, both loading and unloading schedules at ports 
for the sake of the convenience of business partners along with 
the increasing activity of ships and loading and unloading of 
goods in a number of ports that they managed.

So far, Pelindo III had implemented digital-based services 
and operations through various systems and applications, 
including a single Integrated Billing System (IBS) portal that 
had e-registration, e-booking, e-tracking, e-payment, e-invoice, 
e-billing, and e-care.

Petugas POCC berkoordinasi 
dengan petugas terminal.

“Service users can use online services from Pelindo III, so 
there is no need to come to the terminal/port to get port services 
from Pelindo III,” explained Doso Agung.

“However, if there are guests or service users that must 
come to the office/terminal/port due to urgent needs, then it is 
required to follow strict health protocols such as checking body 
temperature to everyone, wearing masks, hand sanitizers, and 
physical distancing arrangements,” he said . 
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contohnya meeting online, dahulu kami harus datang 
dan mengikuti rapat, sekarang sudah tidak diperlukan 
kehadiran kami di satu lokasi untuk rapat namun cukup 
ikut secara online dari mana pun kapal-kapal kami 
dapat terlayani dengan baik,” demikian testimoni dari 
Stenven H Lesawengen. 

“Menurut saya, Pelindo 3 sudah sangat siap 
menghadapi era The New Normal, karena semua layanan 
jasa kepelabuhanan bisa diselesaikan melalui online 
yang membuat operasional kami sebagai pengguna 
jasa lebih praktis, cepat dan efisien,” tambahnya. 

Komitmen Karyawan Cegah Covid-19
Selama pandemi Covid-19, pelayanan jasa 
kepelabuhanan tidak pernah berhenti tetap beroperasi 
24/7 dengan menerapkan protokol kesehatan dan 
mengatur jam kerja dan jadwal karyawan WFH atau 
bekerja dari rumah. 

“Setelah Idul Fitri nanti, kami akan 
menjalankan skenario new normal agar kegiatan 
logistik lebih bergairah dan pulih, sehingga diharapkan 
dapat  menggerakkan ekonomi nasional dengan tetap 
menjalankan protokol kesehatan yang ketat.”

“Begitu pula untuk para karyawan dan 
operator–operator di Pelindo 3. Mereka diwajibkan 
untuk selalu mengikuti protokol kesehatan saat akan 
bekerja, memastikan kondisi badannya sehat di klinik 
yang tersedia di terminal untuk selanjutnya mengikuti 
protokol kesehatan,” ujar Doso. 

Untuk menghadapi skenario new normal dan 
meningkatkan kompetensi SDM di Pelindo III Group, 
perusahaan juga menggelar webinar (seminar online) 
dan rekrutmen, asesmen, serta fit and proper test juga 
dilakukan dengan konferensi video tanpa bertemu tatap 
muka langsung.

Selain itu, selama masa pandemi covid-19 
Pelindo 3 secara rutin setiap hari melakukan pendataan 
kondisi kesehatan karyawannya bagi yang bekerja dari 
rumah atau yang bekerja dari kantor melalui aplikasi 
absensi karyawan secara daring yang sudah digunakan 
selama ini.

Untuk urusan surat menyurat administrasi 
perkantoran di internal juga menggunakan sistem digital 
sehingga memungkinkan karyawan dapat bekerja dari mana 
saja tanpa merisaukan dokumen fisik karena Pelindo 3 
selama ini sudah menerapkan sistem paperless.

“Pelindo 3 mematuhi dan mendukung arahan 
Kementerian BUMN terkait antisipasi skenario new normal 
di lingkungan BUMN. Sebagai langkah awal, kami sudah 
membentuk task force untuk menyusun skenario new 
normal serta mengawasi pelaksanaannya di lapangan. 
Nantinya perusahaan juga akan melakukan evaluasi dan 
merekomendasikan langkah-langkah strategis kepada 
manajemen, agar upaya pemulihan aktivitas ekonomi dapat 
berjalan lebih baik dan optimal #CovidSafeBUMN,” tutupnya. 

Regarding Pelindo III online services, Chairman 
of the East Java INSA Management Board expressed 
his appreciation for all online services that had been 
implemented ahead of the New Normal scheme in terminals 
and ports. “I appreciate the digitalization innovation at 
Pelindo III, making it easier for us as logistical actors such 
as online meetings. In the past, we had to come and attend 
meetings, now we don’t need our presence in one location 
for meetings but just participate from anywhere online and 
our ships can be well served,” said testimony from Steven 
H Lesawengen. 

“In my opinion, Pelindo III is very ready to face 
The New Normal era, because all port services can be 
completed online which makes our operations as service 
users more practical, fast and efficient,” he added.

Employees’ Commitment to Prevent COVID-19
During the pandemic, port services never stopped 
operating 24/7 by implementing health protocols and 
managing the working hours and schedules of employees 
working from home.

“After Eid Al-Fitr, we will run a new normal scenario 
so that logistics activities are more vibrant and recovered, 
so that it is expected to drive the national economy while 
maintaining a strict health protocol.”

“Likewise for employees and operators in Pelindo 
III. They are required to always follow the health protocol 
when they are going to work, to ensure that they’re healthy 
at the clinics available at the terminal and then follow the 
health protocol,” said Doso.

To face the new normal scenario and improve HR 
competence at Pelindo III Group, the company also held 
webinars (online seminars), recruitment, assessment, 
and fit and proper tests were also conducted by video 
conferencing without meeting face to face.

In addition, during the pandemic, Pelindo III 
routinely collected data on the health conditions of its 
employees for those who work from home or who work 
from the office through the online employee attendance 
application that had been used so far.

For internal office administration correspondence 
also used a digital system so that employees could work from 
anywhere without worrying about physical documents because 
Pelindo III had so far implemented a paperless system.

“Pelindo III obeys and supports the directives of the 
Ministry of SOEs related to anticipating new normal scenarios 
in the SOE environment. As a first step, we have formed a 
task force to compile new normal scenarios and oversee their 
implementation on the field. Later the company will also evaluate 
and recommend strategic steps to management, so that efforts 
to restore economic activity can run better and optimally 
#CovidSafeBUMN,” he concluded. 
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DENGAN KEMAMPUAN TES HINGGA 500 SAMPEL 
PER HARI, ERICK THOHIR SEBUT LAB PCR RS PHC 
PERCEPAT PEMERINTAH TANGANI COVID-19

Peresmian pengoperasian Laboratorium Biomolekuler 
PCR milik RS PHC ditandai dengan pengecekan laboratorioum 
yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir di RS PHC Sabtu (9/5). 
Dalam kunjungannya Erick Thohir yang didampingi Direktur Utama 
Pelindo III Doso Agung dan Direktur Utama RS PHC Abdul Rofid 
Fanany memastikan seluruh peralatan laboratorium tersebut 
bisa bekerja dengan baik sehingga bisa dimaksimalkan untuk 
penanganan Covid-19 khususnya di Surabaya.

Erick menuturkan, keberadaan Laboratorium Biomolekuler 
PCR di tengah pandemi seperti ini memberikan manfaat besar. Hal 
itu karena Laboratorium Biomolekuler PCR milik RS PHC ini bisa 
digunakan untuk pemeriksaan Covid-19, sehingga penyebaran 
virus tersebut bisa dipetakan dengan baik untuk selanjutnya 
ditangani sesuai standar yang berlaku.

“Dua hal yang bagus bahwa setelah Covid-19 berakhir 
yang tentunya kita sama-sama berdoa agar cepat selesai, fasilitas 
ini juga bisa buat untuk TBC dimana Jawa Timur penderita TBC 

LAPORAN 
UTAMA

Mahesa Nugraha

WITH THE TESTS CAPABILITY 
UP TO 500 SAMPLES/DAY, 
ERICK THOHIR CALLED THE PHC 
HOSPITAL PCR LAB MAKE THE 
GOVERNMENT’S HANDLING OF 
COVID-19 FASTER

Upaya Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses 
pemeriksaan virus Covid-19 sebagai upaya penanganan pandemi 
Covid-19 akan segera menemui titik terang setelah berbagai 
teknologi pengujian dan pemeriksaan dikembangkan. Terbaru, 
RS PHC anak perusahaan Pelindo III resmi mengoperasikan 
Laboratorium Biomolekuler PCR yang berfungsi untuk 
melakukan uji laboratorium virus Covid-19 melalui metode 
swab test dengan kapasitas hingga 500 test / day.

The Indonesia Government’s efforts to accelerate 

the examining process of COVID-19 virus due to 

the pandemic would soon find a bright spot, after 

various testing and examination technologies 

were developed. Most recently, PHC Hospital 

of Pelindo III subsidiary officially operated the 

PCR Biomolecular Laboratory which functions 

to conduct COVID-19 virus laboratory testing 

through swab test method with a capacity of up to 

500 tests/day.

Dirut Pelindo III Doso Agung 
Menjelaskan Fasilitas Lab PCR 

RS PHC Kepada Menteri BUMN.

The operation’s official announcement of 
the PCR Biomolecular Laboratory of PHC Hospital 
was marked by a laboratory check conducted by 
SOEs Minister Erick Thohir at PHC Hospital on 
Saturday (9/5). During his visit Erick Thohir who 
was accompanied by Pelindo III President Director 
Doso Agung and PHC Hospital Director Abdul Rofid 
Fanany ensured that all laboratory equipment could 
work properly so that it could be maximized for 
handling COVID-19 especially in Surabaya.

Erick said, the existence of the PCR 
Biomolecular Laboratory in the midst of a pandemic 
like this provided huge benefits. That was because 
the PCR Biomolecular Laboratory of PHC Hospital 
could be used for COVID-19 examination, so that the 
spread of the virus could be mapped properly and 
then handled according to applicable standards.

“Two good things are that after COVID-19 
ended, of course we both pray to get it over quickly, 
this facility can also be made for tuberculosis 
where East Java has high TB sufferers. So that this 
laboratory facility is not only used for COVID-19, 
in the future laboratory facilities can also be used 
for other diseases so it can be long-term. We saw 
earlier that the equipment was also among the best 
in the world,” said Erick Thohir when he visited 
Surabaya PHC Hospital.

Pelindo III efforts in fighting against the 
COVID-19 outbreak had been carried out since the 
beginning of the pandemic. Pelindo III also played 
an active role in providing various assistance in 
handling the COVID-19 pandemic in Indonesia, 
which continued to expand throughout the 
company’s work area covering eight provinces. 
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yang masih tinggi. Sehingga fasilitas laboratorium ini tidak 
hanya digunakan untuk Covid-19 saja ke depan fasilitas 
laboratorium juga bisa digunakan untuk penyakit lain jadi 
bisa jangka panjang. Kita lihat tadi di dalam peralatannya 
juga termasuk yang terbaik di dunia,” ujar Erick Thohir ketika 
mendatangi RS PHC Surabaya.

Upaya Pelindo III dalam memerangi wabah Covid-19 
sudah dilakukan sejak awal pandemi. Pelindo III juga berperan 
aktif memberikan berbagai bantuan dalam penanganan 
Pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian hari terus meluas 
pada seluruh area kerja perusahaan yang meliputi delapan 
provinsi. 

Dirut Pelindo III Doso Agung mengatakan, ia bersama 
jajarannya berinisiatif untuk membangun laboratorium 
Biomolekuler di RS PHC, lantaran banyak masyarakat yang 
membutuhkan test PCR, sementara jumlah rumah sakit atau 
laboratorium yang bisa melakukan uji PCR Covid-19 sangat 
terbatas. 

“Kami melihat, masih banyak masyarakat yang 
belum bisa test PCR, sementara di sisi lain rumah sakit atau 
laboratorium yang bisa melakukan test PCR sangat terbatas 
jumlahnya, sehingga kami memutuskan untuk membangun 
laboratorium PCR ini. Harapan kami, dengan adanya 
laboratorium ini semakin banyak masyarakat yang bisa 
mendapatkan fasilitas test PCR dengan mudah, sehingga 
kasus-kasus baru bisa dengan cepat ditekan,” tegas Doso 

Agung yang mendampingi Menteri BUMN memeriksa 
kesiapan RS PHC.

RS PHC Surabaya merupakan anak perusahaan 
Pelindo III di bidang kesehatan yang ditunjuk sebagai salah 
satu rumah sakit rujukan di Jawa Timur melalui SK Gubernur 
Jawa Timur. Dalam kapasitasnya sebagai rumah sakit 
rujukan Covid-19, RS PHC kini tak hanya bisa melayani rapid 
test dan swab test (PCR) namun juga bisa melayani perawatan 
pasien suspect maupun positif Covid-19. Bahkan RS PHC juga 
membuat sebuah inovasi deteksi Covid-19 berupa rapid test 
secara drive thru bagi masyarakat umum. Hal ini bertujuan 
untuk memudahkan masyarakat umum mendapatkan 
fasilitas rapid test secara cepat dan mudah.

Di sisi lain, RS PHC juga telah menerapkan standar 
pelayanan ketat bagi pasien kasus Covid-19 mulai dengan 
memisahkan dan membentuk cluster khusus pasien Covid-19 
dengan di perkuat 84 tenaga kesehatan khusus yang terdiri 
dari dokter dan perawat. Sementara itu induk perusahaan 
RS PHC yaitu Pelindo III, selain membantu pembangunan 
Laboratorium Biomolekuler (PCR) juga telah membagikan 
berbagai bantuan salah satunya adalah 90 ribu APD bagi para 
tenaga medis di Indonesia hingga fasilitas karantina di hotel 
bagi petugas kesehatan yang telah usai bertugas. 

Pelindo III President Director Doso Agung said he and 
his staff took the initiative to build a Biomolecular Laboratory 
at PHC Hospital, because many people needed PCR tests, while 
the number of hospitals or laboratories that could conduct 
COVID-19 PCR tests was very limited.

“We see, there are still many people who have not been 
tested, while on the other side hospitals or laboratories that 
can do PCR tests are very limited in number, so we decided 
to build this PCR laboratory. We hope that with this laboratory 
more and more people will be able to get the PCR test facility 
easily, so that new cases can be quickly suppressed,” said Doso 
Agung who accompanied the Minister of SOEs checking PHC 
Hospital readiness.

Surabaya PHC Hospital Surabaya was a subsidiary of 
Pelindo III in the health sector which was designated as one 
of the referral hospitals in East Java through the East Java 
Governor’s Decree. In its capacity as a COVID-19 referral 
hospital, PHC Hospital was not only able to serve rapid tests 
and swabs (PCR) but also to serve the care of suspect and 
positive patients of COVID-19. Even PHC Hospital also made a 
COVID-19 detection innovation in the form of a drive thru rapid 
test for the general public. It aimed to facilitate the general 
public to get rapid test facilities quickly and easily.

Laporan Utama Laporan Utama

On the other hand, PHC Hospital had also 
implemented strict service standards for patients with 
COVID-19 cases starting with separating and forming special 
clusters of COVID-19 patients with 84 special health workers 
strengthened consisting of doctors and nurses. Meanwhile, 
PHC Hospital’s parent company, Pelindo III, in addition to 
assisting in the construction of the Biomolecular Laboratory 
(PCR), had also distributed various assistance, one of which 
was 90 thousand PPE for medical personnel in Indonesia to 
quarantine facilities in hotels for health workers who had 
finished their duties. 

Menggunakan APD Lengkap 
MenBUMN Melihat Langsung 

Fasilitas Lab PCR RS PHC.

“Keberadaan Laboratorium 
Biomolekuler PCR di tengah pandemi 

seperti ini memberikan manfaat 
besar. Hal itu karena Laboratorium 
Biomolekuler PCR milik RS PHC ini 
bisa digunakan untuk pemeriksaan 

Covid-19, sehingga penyebaran virus 
tersebut bisa dipetakan dengan baik 
untuk selanjutnya ditangani sesuai 

standar yang berlaku,” 
– Erick Thohir 

“The existence of the PCR 
Biomolecular Laboratory in the midst 
of a pandemic like this provided huge 
benefits. That was because the PCR 

Biomolecular Laboratory of PHC 
Hospital could be used for COVID-19 

examination, so that the spread of the 
virus could be mapped properly and 
then handled according to applicable 

standards,” 
– Erick Thohir.
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6 PASIEN COVID-19 DI RS PHC 
SURABAYA SEMBUH,  TIM MEDIS 
LAKUKAN HAL MENGHARUKAN

A different atmosphere was felt at the Surabaya PHC Hospital on 

Saturday (9/05), a number of medical staff from nurses to doctors 

lined up neatly in the hospital lobby yard. Not just lining up, even 

some medical personnel carried a number of gifts in their hands.

THE MEDICAL TEAM GIVES 
WARM SUPPORT TO THE 
RECOVERED COVID-19 
PATIENTS 

Para perawat dan tenaga medis
mengantarkan pasien keluar

Rumah Sakit dengan suka cita setelah
menjalani perawatan selama 22 hari.

This rare moment was not without reason. The 
medical staff deliberately carried out the action by giving 
something special to 6 COVID-19 patients who recovered 
after receiving intensive care by the medical team at 
Surabaya PHC Hospital. The atmosphere of emotion and 
joy was inevitable when the medical staff awaiting for 
patients in the lobby gave a memento to the patients who 
were cured and allowed to go home.

One of the families of the recovered patients that 
aged 73 years, from Klaten, Central Java, admitted that 
he was moved by the attention and welcome given by the 
medical team to the cured patients. According to him, the 
moment gave a special enthusiasm for the patients who 
were still recovering from COVID-19. Especially since he 
was tested positive for COVID-19 and had to undergo a 
22-day treatment and isolation period at PHC Hospital, 
he claimed to have received excellent treatment and care 
from that subsidiary hospital of Pelindo III.

“I, the family of one of the patients who recovered, 
expressed my gratitude to the medical team who have 
made various efforts, care and very good treatment for 
my family member who were positive for corona until 
they were declared cured. Even when going home they 
are still welcomed with a family atmosphere,” said the 
representative of one of the recovering patient’s family. 

On the same occasion PHC Hospital Director 
Abdul Rofid Fanany also conveyed his party’s maximum 
efforts in handling and caring for COVID-19 patients who 
are now being treated at PHC Hospital. It also tried to turn 
on the family atmosphere between the medical team and 
patients in care so as to foster a positive spirit for the 
patients.

“Not only using the best equipment and treatment 
for patients, PHC Hospital always emphasizes building 
family relationships between the medical team and 
patients, especially Covid-19 patients. We hope this will 
provide positive encouragement for patients undergoing 
treatment,” the Director concluded. 

Momen langka tersebut bukan tanpa alasan, para 
tenaga medis sengaja melakukan aksi tersebut dengan 
memberikan sesuatu yang spesial kepada 6 pasien Covid-19 
yang sembuh setelah mendapatkan perawatan intensif oleh 
tim medis RS PHC Surabaya. Suasana haru dan suka cita 
pun tak terelakan ketika para tenaga medis yang menunggu 
pasien di lobby memberikan kenang-kenangan kepada para 
pasien sembuh dan diijinkan pulang. 

Salah satu keluarga pasien sembuh berusia 73 
tahun, asal Klaten, Jawa Tengah mengaku terharu atas 
perhatian dan sambutan yang diberikan tim medis kepada 
pasien sembuh, menurutnya momen tersebut memberikan 
semangat tersendiri bagi para pasien yang masih dalam masa 
pemulihan pasca sembuh dari Covid-19.

Terlebih sejak dirinya dinyatakan positif Covid-19 
dan harus menjalani masa perawatan dan isolasi selama 22 
hari di RS PHC, dirinya mengaku mendapat penanganan dan 
perawatan yang sangat baik dari rumah sakit anak perusahaan 
Pelindo III tersebut. 

“Saya keluarga salah satu pasien yang sembuh 
mengucapkan banyak terima kasih kepada tim medis yang 
telah melakukan berbagai upaya dan perawatan dalam 
penanganan yang sangat baik bagi keluarga saya yang positif 
corona hingga sampai dinyatakan sembuh dari Covid-19. 
Bahkan ketika akan pulang masih di sambut dengan suasana 
penuh kekeluargaan,” ungkap perwakilan salah satu pasien 
sembuh Covid-19. 

Dikesempatan yang sama Direktur Utama RS PHC 
Abdul Rofid Fanany juga menyampaikan upaya maksimal 
pihaknya dalam menangani dan merawat para pasien Covid-19 
yang sekarang dirawat di RS PHC, pihaknya pun berusaha 
menghidupkan suasana kekeluargaan antara tim medis dan 
pasien dalam perawatan sehingga menumbuhkan semangat 
positif bagi para pasiennya.

”Tidak hanya menggunakan peralatan serta 
pengobatan terbaik bagi para pasien, RS PHC senantiasa 
menekankan untuk membangun hubungan kekeluargaan 
antara tim medis dengan pasien khususnya Covid-19. Kami 
harap hal tersebut memberikan semangat positif bagi pasien 
dalam menjalani perawatan,” tegas Direktur Utama RS PHC. 

Suasana berbeda tampak terasa di RS PHC Surabaya Sabtu (9/05), 
sejumlah tenaga medis mulai perawat hingga dokter berbaris rapi 
di halaman lobby rumah sakit, tak hanya sekedar berbaris, bahkan 
beberapa tenaga medis membawa sejumlah bingkisan di tangan mereka.

LAPORAN 
UTAMA

Mahesa Nugraha
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New Normal
Modifikasi
Habit Lama
Menjadi
Terbarukan

Era digital dan pandemic Covid-19 berdampak 
pada kehidupan saat ini, dengan adanya 
kemunculan dua frasa diatas menstimulus 
manusia dengan istilah new normal atau jika 
dibahasakan menjadi tatanan normal baru. 
Dengan adanya istilah tersebut kebiasaan 
dimasa lampau tidak lagi menjadi acuan 
dalam berbisnis maupun berperilaku. Roger 
McNamee seorang investor teknologi pernah 
membahas dan mencetuskan istilah ini di 
Majalah Fast Company sebagai suatu keadaan 
dimana kita sebagai manusia kemungkinan 
besar bersedia menjalani aturan baru dalam 
jangka waktu yang panjang. Jelas sekali yang 
dinamakan new normal itu nyata adanya. 
Karena new normal adalah suatu keadaan 
yang menuntut untuk bagaimana tata cara 
kita hidup berdampingan dengan Covid-19, 
karena walau bagaimanapun Covid-19 tidak 
mungkin dapat dimusnahkan.

diketahui sebelumnya cuci tangan sering kali menjadi agen 
yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah 
dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung 
ataupun kontak tidak langsung

Tidak hanya itu saja, Yuswohady seorang penulis yang 
sudah berkecimpung di dunia pemasaran serta Chief Executive 

technology (ICT) based enterprise diseluruh proses bisnis di 
pelabuhan, baik administrasi maupun operasional. Mulai 
dari Home Terminal, Port Of Command Center (POCC), single 
portal Integrated Billing System (IBS) yang memiliki layanan 
e-regristration, e-booking, e-tracking, e-payment, e-invoice, 
e-billing, hingga SAP S/4 Hana yaitu aplikasi ERP (Enterprise 
Resource Planning) yang juga telah banyak digunakan oleh 
perusahaan – perusahaan besar di dunia. Aplikasi ini 
mengintegrasikan fungsi di bidang Keuangan, SDM, Teknik, 
dan Pengadaan Barang dan Jasa  di Pelindo III yang berbasis 
online dan real time. Setidaknya Pelindo III tidak gagap dalam 
menghadapi tatanan normal baru.

Pandemi Covid-19 merupakan ujian besar semua orang di 
dunia ini, setiap orang harus memilih untuk mempercayai ilmu 
pengetahuan dan pakar kesehatan dari pada konspirasi tidak 
berdasar dari banyak pihak. Jika gagal membuat pilihan yang 
tepat, mungkin akan mengorbankan hal yang paling berharga 
yaitu kebebasan manusia dalam berkehidupan. #stayhealthy 
#staystrong  #newnormallife  #keepcleaneverywhere.

masker, berkumpul bersama, berdesak-desakan di pusat 
perbelanjaan, dan sebagainya termasuk pegawai perusahaan 
itu sendiri. Niatnya menciptakan manfaat pada kehidupan 
normal baru, malah berpotensi menimbulkan dampak negatif, 
kemudian menimbulkan biaya untuk melakukan pemulihan 
juga terus meningkat. 

Bersyukur dengan adanya komitmen Pelindo III semenjak 
kurun waktu 2017 telah menyulap seluruh pelabuhan 
yang dikelolanya menjadi full handling terminal. Selain itu 
Pelindo III telah melakukan transformasi teknologi dengan 
mengimplementasikan information and communications 
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Semua lini dikerahkan agar tatanan 
normal baru terlaksana, seperti dari hal yang 
sepele yaitu mencuci tangan. Bisa dibilang 
kegiatan itu merupakan kemajuan terbesar 
manusia dalam hal kebersihan, pada abad 
ke 19 para ilmuan menemukan pentingnya 
membersihkan tangan menggunakan sabun. 
Hal ini dikarenakan pada masa itu dokter 
dan suster melanjutkan kegiatan operasi 
pembedahan dari satu pasien ke pasien 
lainnya tanpa mencuci tangan dan berisiko 
terjadi penularan penyakit yang disebabkan 
kuman (virus, bakteri, jamur dan lainnya). 

Sehinggga hari ini milyaran orang 
terbiasa mencuci tangan (diikuti dengan 
hand sanitizer), bukan karena mereka takut 
akan pelanggaran, tetapi karena mengetahui 
fakta yang terjadi saat ini bahwa cuci tangan 
merupakan tindakan sanitasi jari jemari 
menggunakan air dan sabun oleh manusia 
untuk memutus mata rantai kuman. Seperti 

MarkPlus Institute of Marketing (MIM) memprediksi perilaku 
konsumen akan berubah pasca Covid-19 dari yang tidak melek 
teknologi hingga terbuka akan hal tersebut (belajar dan belanja 
online serta webinar), dari yang awalnya gemar meminum 
kopi kekinian akhirnya memilih jamu atau minuman herbal 
yang secara medis dapat meningkatkan daya tahan tubuh, 
melegakan tenggorokan dan pernapasan sehingga disinyalir 
dapat menangkal virus Covid-19, dan alhasil jamu langsung 
laris manis di pasaran. 

Dikutip dari VoA Indonesia, salah satu gerai spesialis 
minuman jamu di ibu kota, suwe ora jamu, mengalami 
peningkatan pembelian hingga 50 persen sejak 
maraknya pemberitaan Covid-19. Tren peningkatan 
juga terjadi pada pelaku usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) di berbagai daerah di Indonesia 
salah satunya di Malang Jawa Timur, peracik jamu 
instan melakukan peningkatan produksi jamu 
dari rata-rata produksi 2 – 3 kg dalam seminggu 
menjadi 5 – 10 kg per hari. Tidak hanya itu saja, 
jamu botolan ready to drink juga ikut laris terjual 
hingga 70 persen peningkatannya, terbukti di 
daerah Bojonegoro, Kec. Baureno yang awalnya 50 
botol per hari bisa mencapai 100 botol. Pandemi 
Covid-19 menjadikan jamu sebagai lifestyle, 
semacam jamu is the new espresso.

Lalu bagaimana dengan tipikal business-to-
business seperti pelabuhan? apakah wacana new 
normal life siap diimplementasikan dalam bentuk 
kebijakan atau sekedar wacana belaka? Jika 
memang telah siap dilaksanakan, apakah disertai 
evidence based atau sekedar coba-coba? Setidaknya 
dari regulator dalam hal ini otoritas pelabuhan memberikan 
kejelasan informasi agar pelabuhan sebagai operator kegiatan 
bongkar muat  dapat menyiapkan pelaksanaan yang jelas dan 
tegas untuk mendukung kehidupan normal baru. Selain itu 
diharapkan tidak ada peraturan-peraturan yang bertabrakan 
satu dengan yang lain, dan para pejabat berwenang saling 
kompak dalam menerapkan berbagai kebijakan dan aturan 
yang baru. 

Dilain pihak diwajibkan para pegawai mematuhi protokol 
kesehatan pada saat kehidupan new normal diterapkan. 
Jangan sampai para pegawai memahami new normal sebagai 
telah selesainya pandemi Covid-19 hingga kembali melakukan 
aktivitas seperti sediakala. Hal ini pun patut menjadi perhatian. 
Manajemen juga harus siap dengan konsekuensi jika anjuran 
new normal life yang bisa menimbulkan gelombang baru 
Covid-19. Hal buruk ini dapat terjadi jika ternyata ada kesalahan 
prediksi hingga mengakibatkan lonjakan suspect yang justru 
lebih besar dibanding gelombang pertama. Apalagi diluar 
perusahaan saat ini masyarakat menganggap Covid-19 telah 
hilang hingga menyepelekannya. Seperti tidak menggunakan 

FARIZ HAZMILZAM

Investor Relation dan
Monitoring GCG Kantor Pusat
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“Kapal berkapasitas 
24.000 TEUs 
memulai pelayaran 
perdananya dari 
Pelabuhan Tiongkok 
Qingdao pada 25 
April 2020, setelah 
itu dilanjutkan ke 
Pelabuhan Busan, 
Korea Selatan, 
kemudian Shanghai 
dan Yantian, Cina.“

Dunia Maritim Dunia Maritim

DUNIA
MARITIM

Achmad Noor Riduansyah

Kapal Kontainer
Terbesar Di Dunia
HMM Algeciras
Mulai Menjelajahi
Eropa

HMM Algeciras Merapat
Di Rotterdam

HMM Algeciras, kapal peti kemas 
terbesar di dunia, tiba di Pelabuhan 
Rotterdam tanggal 3 Juni 2020 pada 
pelayaran perdananya. Dalam sebuah 
pernyataan dari Pelabuhan Rotterdam 
mengatakan kapal berlabuh di 
terminal Rotterdam World Gateway 
(RWG) untuk membongkar sekitar 
1.400 boks peti kemas sebelum 
melanjutkan perjalanannya.

Kapal berkapasitas 24.000 TEUs 
memulai pelayaran perdananya dari 
Pelabuhan Tiongkok Qingdao pada 
25 April 2020, setelah itu dilanjutkan 
ke Pelabuhan Busan, Korea Selatan, 
kemudian Shanghai dan Yantian, Cina.

HMM Algeciras memecahkan rekor 
pemanfaatan kapasitas kapal di 
Pelabuhan Xiamen, Cina, ketika 
meninggalkan pelabuhan dengan 
mengangkut 19.621 TEUs. Hal 
ini mampu mengalahkan rekor 
sebelumnya 19.574 TEUs yang 
ditetapkan oleh MSC Gulsun pada 
pelayaran perdananya tahun 2019.

Selain itu, HMM Algeciras di 
Mediterania telah melewati Terusan 
Suez untuk pertama kalinya. HMM 
Algeciras diluncurkan oleh kapal 
induk Korea HMM pada 23 April 2020. 
Merupakan kapal pertama dari 11 
armada kapal berkapasitas 24.000 
TEUs yang sebagian besar akan 
dikirimkan tahun ini.

Keberhasilan HMM Algeciras adalah 
contoh kekuatan dan pentingnya 
industri maritim di kawasan Asia 
Tenggara yang memiliki banyak 
pelabuhan dengan pertumbuhan 
tercepat di dunia. Sementara di Asia 
secara keseluruhan, khususnya China, 
yang mendominasi industri global.

Ini menunjukkan bagaimana suatu 
aliansi perusahan pelayaran (shipping 
alliances) dibangun dengan sebuah 
ide yang diformulasikan untuk 
memanfaatkan sumber daya dan 
mempertahankan standar, juga 
membantu shipping alliances agar 
tetap kompetitif. HMM adalah bagian 
dari THE Alliance, bersama dengan 

HMM Algeciras adalah armada kapal 
megah baru pertama yang diluncurkan 
oleh kapal induk Korea HMM yang 
dirancang untuk mengamankan 
posisi Korea Selatan sebagai pusat 
keunggulan dan stabilitas maritim.

“Kami senang bahwa di tengah 
pandemic saat ini, ‘HMM Algeciras’ 
telah dapat menyelesaikan perjalanan 
perdananya ke Hamburg tanpa 
masalah,” kata Jens Maeier, CEO, 
Hamburg Port Authority. “Semua lini 
di Hamburg ikut terlibat memberikan 
kontribusi pelayanan agar tetap aman 
dan efisien bagi kapal besar yang luar 
biasa ini,” lanjutnya.

Dalam pernyataan terpisah, HHLA, 
operator terminal HMM Algeciras, 
menggambarkan kunjungan kapal 
tersebut sebagai “tonggak sejarah” 
dalam hubungan antara Korea Selatan 

Ocean Network Express (ONE), Hapag-
Lloyd dan Yang Ming.

Shipping alliances itu berharap 
dapat menjadi pemimpin suatu 
“rekonstruksi” industri maritim 
Korea Selatan dengan armada 
kapal megahnya, yang mana telah 
mengalami kemunduran selama 
sebagian besar abad ke-21. 

Sandar Di Pelabuhan Hamburg 
Saat Melanjutkan Pelayaran 
Perdananya

HMM Algeciras tiba di Pelabuhan 
Hamburg pada tanggal 7 Juni 2020 
menyusul pemberhentian perdananya 
di Pelabuhan Rotterdam. Sebanyak 
13.600 TEUs peti kemas dibongkar dan 
dimuat di Terminal Peti Kemas HHLA 
Burchardkai - CTB.

dan Pelabuhan Hamburg. Hal ini 
menunjukkan peran peting Pelabuhan 
Hamburg sebagai pusat laut 
internasional untuk jasa transportasi.

Angela Titzrath, ketua HHLA, 
mengatakan: “terutama di saat-
saat seperti ini, yang menghadirkan 
ketidakpastian ekonomi dan 
pergolakan global, kemitraan yang 
andal berdasarkan kepercayaan 
adalah fondasi pembangunan ekonomi 
yang sukses dan berkelanjutan di 
Hamburg.” (Disarikan dari www.
porttechnology.org)
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Beragam cara dilakukan Pelindo 3 menunjukkan 
kepedulian kepada masyarakat. Salah satunya Program Bina 
Lingkungan yang merupakan bentuk CSR Pelindo 3. CEO 
Pelindo 3 Regional Kalimantan Boy Robyanto menyerahkan 
1000 paket sembako kepada Gubernur Kalimantan Selatan 
Sahbirin Noor yang diperuntukkan untuk masyarakat 
Banjarmasin. Ia menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini 
sebagai bentuk nyata kepedulian Pelindo 3 untuk membantu 
warga sekitar terlebih dalam menghadapi new normal pasca 
pelaksanaan PSBB di Banjarmasin.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin 
Noor menambahkan bahwa adanya bantuan berupa paket 
sembako ini sangat membantu masyarakat yang saat ini masih 
merasakan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dan juga 
mengajak keikutsertaan pihak atau instansi lain untuk ikut 
berpartisipasi seperti yang dilakukan Pelindo 3. (Winny Rizal) 

Semangat memperingati Hari Lahir Pancasila tetap 
berkobar di tengah pandemi Covid-19. Para mariners PT 
Pelindo Marine Service (PMS) dalam semangat The New 
Normal mengikuti serangkaian kegiatan secara online. 
Kemudian secara kreatif kru KT Jayanegara 402, KT Bima 306, 
dan KP Drupadi 01 mengibarkan Sang Saka Merah Putih di 
atas kapal. Serta tak lupa bersama-sama mengikuti webinar 
“Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga NKRI dan 
Kemajuan Bangsa”. Semoga nilai-nilai yang lahir bersama 
Pancasila selalu bergaung di sanubari jiwa para portizen dan 
mariners untuk semangat membangun Negara dan Bangsa 
Indonesia. (Hafidz Novalsyah)

Perak, Surabaya. “Pemberian bantuan THR ini merupakan 
apresiasi kepada TKBM yang telah membantu memperlancar 
kegiatan bongkar muat di Terminal Berlian, sekaligus sebagai 
bentuk kepedulian BJTI PORT kepada TKBM di tengah pandemi 
Covid-19,” tutur Direktur Operasi dan Teknik BJTI Port Faruq 
Hidayat.

Bantuan THR kepada TKBM diberikan dalam bentuk 
voucher belanja senilai Rp300.000,- dengan harapan dapat 
membantu meringankan para TKBM dalam memenuhi 
kebutuhan dasar di tengah Pandemi Covid-19. Achmad Kholiq 
selaku Ketua I Koperasi TKBM Tanjung Perak Surabaya 
menyampaikan terima kasih atas pemberian bantuan THR 
ini kepada TKBM Terminal Berlian dan berharap bantuan ini 
dapat membantu teman teman TKBM untuk dapat memenuhi 
kebutuhan dasar ditengah pandemi Covid-19. Kholiq juga 
menambahkan bahwa semoga kegiatan ini tidak berhenti 
ditahun ini saja melainkan ditahun tahun selanjutnya. 
(Redy Mas Wijayanto)

BJTI Port Berikan Bantuan 
Kepada 1000 TKBM

PMS Peringati
Hari Lahir Pancasila

KABAR
PELINDO III

1000 Paket Sembako Disalurkan
Di Kalimantan Selatan

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI PORT), 
anak usaha Pelindo III menunjukkan kepeduliannya di tengah 
pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan Tunjangan Hari 
Raya (THR) Idul Fitri 1441 H kepada hampir 1000 Tenaga Kerja 
Bongkar Muat (TKBM) yang bekerja di Terminal Berlian Tanjung 

Direktur Utama Pelindo 3 Doso Agung meminta 
kepada seluruh Direktur Utama di anak perusahaan dan 
General Manager di seluruh pelabuhan/terminal agar terus 
menjaga produktifitas operasional di masa pandemi Covid-19. 
Hal tersebut diungkapkan saat pelaksanaan kegiatan halal 
bi halal daring di Auditorium Tanjung Perak Kantor Pusat 
Pelindo 3, Rabu (28/05). Dalam kesempatan tersebut, Doso 
Agung juga menngungkapkan agar para pegawai tidak gentar 
menghadapi situasi seperti ini, dan tetap mengedepankan 
protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kepelabuhanan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama 
Pelindo 3 meminta kepada seluruh peserta konferensi video 
agar terus bersyukur, pasalnya pada situasi pandemi seperti 
ini kondisi ekonomi di Pelindo III ternyata membaik. Hal 
tersebut menjadi dasar agar semua terus dapat memberikan 
pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa.

“Khusus di Pelindo 3 dengan masa seperti ini kita 
memiliki pertumbuhan yang sangat baik, bahkan kargo kita 
meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 
sebelumnya,” tegas Doso Agung.

Doso Agung mengingatkan bahwa tahun 2020 masih 
tersisa masih enam bulan lagi. Ia berharap agar seluruh 
karyawan senantiasa memiliki semangat kerja tinggi dengan 
penuh dedikasi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik 
kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat. (Gatra)

Halal Bi Halal Daring,
Dirut Pelindo 3 Ingatkan 
Jaga Operasional
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Pelabuhan Namo, Pulau Raijua

Tersembunyi di antara Rote dan Sumba, Sabu menyimpan keindahan alam dan 
pesona budaya yang jarang diungkap. Ada bukit kapur berwarna-warni, kolam 
air tawar yang berseberangan dengan laut, belum lagi daya mistis kampung-
kampung adat, serta keramahan penduduknya. Berkunjung ke Sabu mirip 

menjejak dunia lain alam  nusantara yang belum tuntas digali.

Orang Sabu menyebut wilayah 
mereka sebagai rai hawu yang berarti 
tanah hawu, sedang menyebut diri mereka 
sebagai daohawu atau orang hawu. Kata 
Sabu sendiri berasal dari hawu, namun oleh 
Belanda dituliskan savu dan dibaca Orang 
Portugis sebagai sabo. Orang lokal lebih 
suka menyebutnya sabu karena mendekati 
hawu. Alkisah nenek moyang Orang Sabu 
berasal dari Kota Surat di Gujarat Selatan. 
Karena tak dapat melafalkan Surat, maka 
mereka menyebutnya Hura. Orang Gujarat 
yang pertama menghuni pulau ini dipimpin 
oleh Kika Ga dan Hawu Ga, yang melahirkan 
Orang Sabu sekarang. 

Dalam sejarah, Sabu juga pernah 
dikuasai Majapahit. Bukti keberadaan 
Majapahit ini adalah desa bernama Tana Jawa 
dan Molie, diambil dari bahasa Jawa mulih 

yang berarti pulang. Motif tenun lokal pun ada 
yang bergambar menyerupai pura, memberi kesan 
pengaruh Hindu. Sabu juga pernah dikunjungi 
penemu benua Australia, Kapten James Cook. 
Armada kapalnya, HM Bark Endeavour, pernah 
terdampar di Sabu tahun 1770, karena kehabisan 
perbekalan. Setelah mendapatkan bantuan 
logistik dari penguasa pulau, dia pun melanjutkan 
perjalanan ke Batavia.

Menuju Pulau Sabu
Sabu paling mudah dijangkau fari Kota Kupang, 
karena itu jika ingin ke Sabu sebaiknya terbang dulu 
ke Kupang. Dari Bandara El Tari ada penerbangan 
langsung menuju Bandara Terdamu di Pulau Sabu 
1-3 kali menggunakan Susi Air. Pilihan yang lain 
adalah menggunakan Kapal Express Cantika yang 
menyeberang ke Sabu via Pelabuhan Kupang. 
Penyebrangan dilakukan tiap hari, dengan harga 
tiket VIP Rp260.000, memakan waktu sekitar lima 
jam.  

Waktu terbaik berkunjung ke Sabu adalah 
bulan Maret hingga November, saat ombak cukup 
tenang. Jika berkunjung ke Sabu, persiapkan topi, 
tabir surya, baju dan sepatu atau sandal yang 
nyaman untuk berjalan, dan tempat air minum. 
Jangan lupa membawa krim anti nyamuk, karena 
nyamuk di Sabu cukup ganas.

Di Sabu sudah ada beberapa hotel dengan 
fasilitas lengkap. Hotel terbaik adalah Rai Hawu, 
13 km dari Kota Seba, dengan fasilitas modern dan 
tarif Rp.650.000 semalam. Ada lagi hotel Makarim, 
Jo Naga, Manna, Mario. Juga Hotel Biu Indah di 
Bimu, dan Hotel Rahul di Ledeunu. Homestay 
lumayan banyak di Sabu dengan tarif Rp.200.000, 
Jika ingin berhemat, Anda dapat menyewa rumah 
penduduk dengan tarif sangat terjangkau.

Jika ingin berkeliling Pulau Sabu dengan 
bebas maka sebaiknya menyewa sepeda motor. 
Bea sewa sekitar Rp.200.000 per hari, dan harga 
bensin seliter bisa mencapai Rp.50.000. Karena itu 
bersiaplah untuk membawa uang lebih. Memang 
ada angkutan umum seperti bemo. Tarifnya sekitar 
Rp.6.000 per orang menempuh jarak relatif dekat, 
di sekitar kota. Jika  ingin naik ojek harus pandai 
menawar. 

TRAVEL

Ary Hana

Menyingkap
Keindahan Tersembunyi

Pulau Sabu

Bukit Kelabba Maja. 

Travel
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mistis tersebut. Tradisi seperti pesta 
pernikahan, penguburan, dan sabung 
taji masih kental dilakukan oleh 
penduduk setempat. Untuk masuk ke 
kampung ini, harus mendapat ijin tetua 
adat. Ijin dilakukan dengan bahasa 
daerah setempat. 

Ritual Taji Ayam. Jika 
beruntung, saat berkeliling Sabu, 
khususnya di Liae, Anda dapat melihat 
ritual taji ayam alias pe’iu manu. Bagi 
Orang Sabu Raijua, sabung ayam 

3
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Beberapa obyek wisata yang patut 
dikunjungi adalah:

Kelabba Maja. Pesona utama 
Kelabba Maja adalah deretan tebing 
kapur berwarna warni -merah tua, 
pink, coklat, putih, kelabu- yang 
terbentuk lebih 70 juta tahun lalu. 
Pulau Sabu adalah percabangan dua 
jalur geantiklinal Busur Banda yang 
dikelilingi terumbu karang dengan 

penenun. Namata dapat ditempuh 
dengan bermotor selama 30 menit dari 
Seba. Letaknya cukup dekat dengan 
jalan raya dan mudah dijangkau. 
Sedang Kudji Ratu yang berada di timur 
pulau ini berada 15 km dari pusat kota. 
Anda sebaiknya didampingi pemandu 
wisata yang paham bahasa dan adat 
Orang Kudji Ratu. Kampung ini kaya 
akan sejarah. Pesona kampung ini 
adalah batu-batu megalitik, rumah-
rumah tradisional beratap daun lontar, 
dan pepohonan yang disakralkan. 
Konon tak ada orang yang mampu 
menebang pohon berkekuatan 

merupakan tradisi yang dipertahankan 
secara turun-temurun. Bukan sekedar 
judi, ritual ini menjadi simbol dan 
kegiatan adat bagi warga Sabu. Darah 
yang tumpah dalam ajang sabung 
ayam memiliki filosofi untuk melarang 
pertumpahan darah pada semua 
konflik di tanah sabu. Orang Sabu amat 
mendukung hidup rukun damai antar 
umat manusia.

Istana Teni Hawu. Terletak 
di Kota Seba, istana ini mirip rumah 
peninggalan masa Hindia Belanda. Ada 
pilar-pilar besar dengan pendopo yang 

1

2

luas. Dindingnya terbuat dari tuak, tali 
putri, dan kulit kerbau. Di dalamnya ada 
tempat tidur kayu dengan tiang bambu, 
dan lemari yang dipenuhi porselen 
kuno bergaya Eropa. Kini, istana yang 
dibangun pada 1875 oleh Raja Sabu IX 
ditempati oleh kerabat raja, Agustina 
dan suaminya, George. Jika di masa 

lalu istana digunakan sebagai pusat 
pemerintahan Raja Samuel Djawa, lalu 
dijadikan ruang pertemuan warga Sabu, 
kini istana mirip museum sekaligus 
penginapan. Anda dapat menginap 
di sini. Walau hanya ada tiga kamar, 
namun setiap kamar cukup luas, dan 
dapat menampung banyak tamu.

Konon istana ini dijaga oleh 
siluman ular merah yang hanya akan 
turun ke bawah jika hendak meminta 
lapar. Tapi jangan khawatir, si ular 
tak akan mengganggu para tamu dan 
penghuninya.

Benteng Ege dan Batu 
Gong. Benteng di Desa Waduwalla, 
Kecamatan Sabu Liae ini berupa 
susunan batu karang berwarna-warni 
yang berlapis-lapis, yang dulu dijadikan 
tempat pertahanan melawan musuh. 
Batu karang akan mengeluarkan 
bunyi mirip gong jika dipukul. Jika 
ada musuh, penjaga benteng cukup 
memukul batu karang, sehingga warga 
di dalam kota segera siaga menghadapi 
musuh. Pembangunan benteng oleh 
Lado Djami di masa pemerintahan Raja 
Manu Riwu ini konon dibantu pasukan 
Raja Laut Selatan dalam waktu 
semalam. Legenda ini sungguh mirip 
dengan legenda Jawa, Nyi Roro Kidul 
dan Bandung Bondowoso.

Beberapa obyek wisata alam 
lain yang patut dikunjungi adalah Bukit 
Salju yaitu bukit kapur di Desa Ledeae, 
Kecamatan Hawu Mehare. Lalu ada 
Danau Lederaga berair payau yang 
letaknya tersembunyi di dekat Pantai 
Lederaga. Ada lagi Pantai Seba yang 
berada di sekitar Dermaga Seba, Pantai 
Napae di Kecamatan Sabu Barat, Pantai 
Rai Mea di Desa Loborai, Kecamatan 
Sabu Timur. Umumnya pantai-pantai di 
Sabu berpasir putih dan sangat sunyi, 
karena jarang dijejak manusia.

ketinggian mencapai 300 mdpl, salah 
satunya membentuk Kelabba Maja.

Berasal dari kata kelabba 
yang berarti tanah abu, dan maja 
atau tempat para dewa, warga Sabu 
percaya deretan karang di Desa Wadu 
Medi Kecamatan Hawu Mehara ini 
sebagai tempat bersemayam para 
dewa.  Di tebing ini ada tiga batu besar 
yang melambangkan bapak, ibu dan 
anak. Di antara ketiga batu terdapat 

altar persembahan bagi Dewa Maja. 
Setiap bulan Juli bertepatan dengan 
purnama, warga akan melakukan ritual 
pemotongan hewan kurban untuk 
memohon keselamatan dan kesuburan.

Untuk menarik minat 
wisatawan setiap bulan September 
diadakan parade budaya tari-tarian 
tradisional yang digelar di Pantai Napae. 
Penari dengan pakaian adat lengkap 
Sabu akan menarikan Haba Koorai 
dan Hogo Due. Meski belum populer, 
wisatawan domestik maupun dari 
Australia sudah mulai berdatangan ke 
Sabu Rajua, terutama untuk menikmati 
keindahan tebing-tebing Kelabba Maja.

Goa Lie Madira. Daya tarik 
goa di Kampung Roa Lie, Kecamatan 
Hawu Mehara ini adalah adanya 
kolam air tawar yang dingin dan segar, 
setelah berjalan 100 meter menembus 
kedalaman dan kegelapan goa. Berasal 
dari kata lie yang berarti bongkahan 
batu karang yang memiliki perut serta 
mulut, goa yang  berada 10 km dari 
kota Seba ini pernah digunakan oleh 
pasukan Belanda semasa  perang dunia 
kedua sebagai tempat persembunyian 
dari pasukan Jepang. Kini, goa ini 
sudah dilengkapi fasilitas lopo untuk 
bersantai bagi para pengunjung. Anda 
juga dapat pemandangan laut lepas di 
ujung goa. Setiap akhir pekan, banyak 
penduduk yang datang sekedar untuk 
mandi di kolamnya.

Pencinta wisata budaya dapat 
mengunjungi Kampung Adat Namata 
dan Kampung Adat Kudji Ratu. Dua 
kampung adat ini terkenal dengan 
kerajinan tenunnya. Di Namata, ada 
sembilan batu besar dari laut yang 
dikeramatkan. Di sini Anda dapat 
menyewa baju adat Sabu dan berfoto 
dengan latar belakang suasana 
kampung atau berfoto bersama para (1) Goa Lie Madira.

(2) Kampung Adat Namata. (3) Istana Teni Hawu.
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Kondisi alam perbukitannya yang 
kering dan terisolasi, membuat kuliner 
di Pulau Sabu tak banyak ragamnya. 
Umumnya warga Sabu mengandalkan 
hasil kebun sendiri untuk diolah dan 
dimakan, entah jajanan, minuman, 
atau jamuan di saat pesta adat. 
Namun wisatawan dapat menikmati 
makanan khas nusantara di warung-
warung makan dekat pelabuhan atau 
kantor pemerintah di Seba, ibukota 
Kabupaten Sabu Raijua. Di dekat 
Pelabuhan Seba misalnya ada Rumah 
Makan Padang yang menyajikan gulai 
ayam, ayam goreng, atau ikan laut 
goreng. Ada pula warung pecel lele, 
bakso, mie ayam, atau nasi goreng. 

dihidangkan bersama sambal dan nasi 
panas.

Duwe. Ini merupakan salah 
satu minuman khas Orang Sabu dan 
Raijua. Duwe terbuat dari buah tuak 
yang disadap langsung dari pohon. 
Rasanya sangat manis, dan dipercaya 
penduduk lokal dapat menstabilkan 
tekanan darah. Jika mereka menderita 
anemia atau tekanan darah tinggi, 
umumnya akan membeli duwe untuk 
diminum. Jika ingin mendapatkan 
duwe, tunggu saja para mone -pria 
yang menyadap pohon nira- turun dari 

Penduduk asli Sabu dikenal tak begitu piawai 
mengolah makanan, itu sebabnya mayoritas pemilik 
warung dan rumah makan adalah kaum pendatang 
-baik dari Jawa, Sumatra, atau Bali- yang mencoba 
peruntungan di pulau ini. Namun jika ingin mencoba 
makanan khas Sabu, Anda dapat mendatangi pasar 
tradisional atau bertamu ke rumah-rumah penduduk. 
Berikut beberapa kuliner lokal menggugah lidah yang 
patut Anda coba:

Wollapa. Bisa disebut inilah jajanan khas 
Orang Sabu. Sepintas mirip kue beras, wollapa terbuat 
dari tepung beras dan gula merah. Umumnya warga 
setempat akan menumbuk beras hasil panen mereka 
menjadi tepung, lalu dicampur dengan air dan gula 

merah produksi setempat. Adonan 
ini lalu diuleni, dibentuk, kemudian 
dibungkus dengan kulit jagung kering 
atau daun kelapa, sebelum dikukus 
hingga matang. Mirip lemet ala Orang 
Jawa. Wollapa rasanya gurih, manis, 
karena dibuat dari tepung yang baru, 
dan mengenyangkan. Jika berminat, 
Anda dapat membelinya di warung-
warung penduduk dengan harga 
Rp.1000-Rp.2000 per bungkus.

Lawar. Kalau di Bali terbuat 
dari daging babi, maka di Pulau Sabu 
lawar dibuat dari rumput laut, cuka, 
cabe, dan bawang merah. Penganan 
ini biasa disantap ala salad atau 
sebagai lauk nasi dan jagung. Sebagai 
pelengkap dapat ditambahkan ikan 
teri, 

Rujak manis. Tanah yang 
kering membuat tak banyak buah 
tumbuh di Pulau Sabu. Yang kerap 
dijumpai adalah pepaya, mangga, dan 
jambu monyet. Itu sebabnya rujak di 
Sabu biasanya terdiri dari tiga buah 
ini dengan bumbu gula merah dan 
cabe. Anda dapat membeli rujak 
manis di warung atau makan bersama 
penduduk saat dijamu siang-siang di 
rumah mereka.

Ikan bakar. Sebagian 
masyarakat pulau kecil Sabu 
menggantungkan hidup sebagai 
nelayan. Apalagi banyak ikan yang 
hadir di laut sekeliling Sabu, di 
antaranya paus. Umumnya nelayan 
Sabu menangkap ikan terbang, nipi, 
kakap, layang, kembung, kerapu, dan 
tongkol. Karena ikan bakar menjadi 
menu yang banyak dijumpai di rumah-
rumah makan, terutama yang berada 
di tepi pantai. Biasanya ikan bakar 

Lawar. Kalau di Bali 
terbuat dari daging babi, 

maka di Pulau Sabu lawar 
dibuat dari rumput laut, 
cuka, cabe, dan bawang 

merah. Penganan ini 
biasa disantap ala salad 
atau sebagai lauk nasi 
dan jagung. Sebagai 

pelengkap dapat 
ditambahkan ikan teri.

Travel Travel

Manisnya 
Gula Sabu 

Dan Eloknya 
Tenunan 

Naleda
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Gula merah.
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pohon nira. Duwe yang baru disadap 
umumnya ditampung dalam daun 
lontar yang dibentuk mirip wadah 
minum.

Sopi. Sebetulnya sopi 
minuman khas Orang Timor-NTT, tak 
hanya di Pulau Sabu. Sopi atau lebih 
dikenal dengan tuak kerap disajikan 
dalam ritual adat, acara kumpul-
kumpul dan kemasyarakatan. Sopi 
dibuat dari air sadapan pohon nira 
yang kemudian dimasak dalam 
sebuah tungku kedap udara. Sebelum 
dimasak, air sadapan pohon nira 
ini dicampur dengan tumbukan 
bubuk akar husor, agar rasa airnya 
tidak manis manis dan mengental 
-berubah menjadi gula merah- saat 
dimasak. Uap yang dihasilkan dari 
memasak sopi lalu disambung ke pipa 
-disuling- lalu ditampung ke batang 
bambu. . Kualitas sopi berbeda-
beda, tergantung cara mengolahnya. 
Pembuat sopi dapat menghasilkan 
sekitar 10 liter sopi sehari yang 
dijual dengan harga Rp.10.000 per 
liter. Kandungan alkohol dalam sopi 

1

2 4

(1) Gula Sabu. (2) Wollapa.
(3) Garam Sabu. (4) Tenun khas Sabu.
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Namun jika ingin mendapatkan garam 
tradisional, belilah garam krosok yang 
masih dibungkus daun nipah dan 
kerang kima. Dijamin walau rasanya 
sama asinnya, wadah garam begini 
hanya ada di Sabu, Garam jenis ini 
banyak dihasilkan di Pantai Menanga.

Kain tenun. Di Timor, kain 
tenun tak dapat dilepaskan dari 
kehidupan sehari-hari, baik dalam 
ritual adat atau pelindung tubuh. 
Demikian pula di Sabu. Warga Sabu 
Raijua, khususnya di Kampung Adat 
seperti Kudji Ratu dan Namata, wajib 
mengenakan sarung atau selimut 
tenun saat mengikuti prosesi adat. 
Umumnya ada tiga jenis tenunan 
Sabu, yaitu sarung atau ei, selimut 
atau higi, dan naleda alias selendang. 
Ketiganya dibuat dengan benang yang 
direntangkan pada langa agar mudah 
diikat. Langa dibuat sesuai  motif, dan 
sebelumnya harus dilumuri lilin lebih 
dulu. Umumnya ada tiga warna yang 
dibuat dari bahan alam. Warna biru 
atau hitam dihasilkan dari racikan 
nila, warna merah dari mengkudu, dan 
warna kuning dari kunyit. Motif lalu 
disusun secara teratur saat menenun. 

Ada beberapa cara 
mengenakan sarung Sabu. Ada yang 
cukup mengikatnya di pinggang, 
lalu sisanya dilipat ke depan untuk 
memperlihatkan motif ikatan. Jika 

dikenakan pada acara malam hari, biasanya sarung dikombinasikan 
dengan selendang yang menjulur ke depan. Orang Sabu baru 
mengenakan tenunan lengkap Sabu saat menghadiri acara 
perkawinan atau kematian. Jika tertarik membeli tenun khas Sabu, 
Anda dapat mengunjungi kampung-kampung tenun di atas.

3

hawu’ alias gula sabu. Gula sabu 
menjadi bahan makanan utama 
pendamping beras dan jagung. Di 
musim paceklik, saat kekeringan 
panjang melanda, banyak Orang Sabu 
mengkonsumsi gula sabu sebagai 
pengganjal perut, pengganti beras. 
Biasanya mereka cukup memakan 
gula sabu dengan sendok, atau 
mencampurnya dengan air hangat, 
lalu diminum mirip kopi, sebagai 
sumber tenaga. Mayoritas petani Sabu 
membuat gula sabu sendiri, dengan 
menyadap pohon lontar. Pohon lontar 
tumbuh subur di pulau ini, menjadi 
salah satu sumber makanan alternatif 
penduduk. Gula hasil sadapan nira 
ini berwarna coklat kehitaman dan 
teksturnya kental. Air gula ini kerap 
digunakan penduduk sebagai obat 
penyakit maag. Gula sabu biasanya 
dijual berbentuk cair dan dimasukkan 
dalam botol plastik bekas air mineral, 
ada juga yang diwadahi dalam jerigen. 

Garam. Pulau Sabu kaya akan 
tambak garam. Garam hasil Sabu 
dikirim ke Pulau Timor dan Jawa untuk 
memenuhi konsumsi dan industri. 
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Travel Travel

cukup tinggi, sekitar 30%. Di masa 
pandemi corona, sopi diubah oleh 
warga setempat menjadi desinfektan 
pengganti alat cuci tangan, dengan 
menaikkan kadar alkoholnya.

Jika Anda ingin membawa 
pulang buah tangan khas Pulau Sabu, 
ada beberapa pilihan yang dapat Anda 
beli. Diantaranya adalah :

Gula merah. Orang lokal 
menyebutnya ‘donahu’ atau ‘donahu 
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Sebagai bukti keseriusan 
penjajah Jepang untuk memberikan 
kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, 
Dokuritsu Junbi Cosakai alias BPUPKI 
dibentuk dan diketuai oleh Dr. Radjiman 
Wedyodiningrat. Tugas BPUPKI 
adalah mempersiapkan segala hal 
yang berkaitan dengan kemerdekaan 
Indonesia, mulai undang-undang, dasar 
negara, dan tata pemerintahan.

Sidang pertama BPUPKI 
berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 
1945 di Gedung Chuo Sangi In -kini disebut 
Gedung Pancasila- Jalan Pejambon 
no.6 Jakarta. Sidang dihadiri oleh 33 
pembicara, dengan tema sidang adalah 
pembahasan tentang dasar negara. 
Ada tiga pembicara yang mengusulkan 
tentang dasar negara, yaitu Moh. Yamin, 
Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Usulan Mr. Moh.Yamin adalah : Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan 
yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang Dipimpin oleh 
Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 
dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sedang, Mr. Soepomo mengusulkan negara 
integralistik (persatuan) dengan dasar negara: Perhubungan 
Negara dan Agama, Sistem Badan Permusyawaratan, 
Sosialisasi Negara, dan Hubungan antar Bangsa yang 
Bersifat Asia Timur Raya.

Pada 1 Juni, Ir. Soekarno mengusulkan lima poin dasar 
negara yang dinamakannya Pancasila, yaitu: Kebangsaan 
Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat 
atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang 
Berkebudayaan.

Setelah melalui proses pembahasan dalam 
musyawarah, anggota BPUPKI sepakat nama Pancasila 
sebagai nama dasar negara. Maka tanggal 1 Juni 1945 
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(1) Sidang BPUPKI dan PPKI.
(2) Gedung Pancasila.

Pancasila memiliki sejarah panjang dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia. Nilai-nilai di dalamnya bersifat 
universal dan sudah dipraktekkan suku-suku bangsa 
di Indonesia sejak berabad lalu. Nama dasar negara ini 
dimulai saat sidang BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 

Ary Hana

BUDAYA

Pancasila
Dalam Ragam
Budaya Nusantara

Hal ini menandai Pancasila sebagai pedoman dalam hidup 
berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi landasan 
menghadapi berbagai persoalan jika ada hambatan atau 
gangguan yang menyerang bangsa.

kemudian diperingati sebagai hari lahir  Pancasila. BPUPKI 
kemudian membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan 
menyusun UUD. Maka dibentuklah Panitia Sembilan yang 
melahirkan Piagam Jakarta. Kelak, setelah melalui proses 
persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila 
hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan 
untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang 
Dasar 1945, yang disahkan sebagai dasar negara Indonesia 
merdeka pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan 
lima silanya yang berbunyi: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Penerapan Pancasila
Walau nama Pancasila diberikan 
oleh Ir. Sukarno, bukan berarti beliau 
penemunya. Nilai-nilai yang ada dalam 
Pancasila sebetulnya sudah ada dan 
hidup di nusantara sejak berabad lalu.

Sebagai contoh penerapan sila 
‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ adalah 
pelaksanaan toleransi beragama. Di 
Pulau Lembata, ada budaya antar 
dulang ketika salah satu umat beragama 
mengadakan perayaan. Misalnya jelang 
pesta paduan suara gerejani tingkat 
Kabupaten Lembata, umat muslim 
yang terdiri dari bapak-bapak berkopiah 
dalam balutan baju bodo dan ibu-ibu 
berhijab yang mengenakan sarung 
adat akan mendatangi Kantor Dekenat 
(Rumah Besar Umat Katolik Lembata) 
untuk mengantar dulang. Dulang 
berupa sembako dan sejumlah uang 
yang diberikan kepada pemilik hajat 
sebagai wujud bantuan dan partisipasi. 
Budaya ini sudah mengakar dalam 
tradisi masyarakat adat Lembata dan 
rumpun budaya Lamaholot (Lembata, 
Adonara, Solor, Flores Timur, dan 
Alor). Jadi, walaupun berbeda agama 
dan keyakinan, mereka akan saling 
membantu jika ada yang memiliki hajat.

untuk mencegah orang asing -yang 
ditakutkan akan menyebarkan virus 
covid-19- masuk ke wilayahnya. 
Kewajiban meronda ini menjadi 
tugas semua lelaki dewasa di desa/ 
kampung. Mereka bersatu demi 
kebaikan dan keamanan desa dan 
kampungnya.

Sedang penerapan sila 
‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan’ dapat kita buktikan lewat 
kebiasaan semua suku di nusantara 
terbiasa membicarakan segala 
masalah bersama sebelum mengambil 
keputusan. Misalnya Orang Bima 
akan melakukan mbolo weki sebelum 

(1) Tradisi Antar Dulang.
(2) Desa Wisata Penglipuran. 

(3) Hibua Lamo. (4) Mbolo Weki.
(5) Sawah Lingko.

Nilai-nilai dalam sila 
‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ 
termasuk menyangkut hubungan 
antara manusia dan alam semesta. Di 
Desa Penglipuran Bali, penghormatan 
akan alam ini begitu luas tercermin. 
Misalnya di bidang arsitektur, 
rumah penduduk dibuat dari bahan 
alam seperti bambu, rumah dicat 
menggunakan bahan dasar tanah 
liat. Lalu warga desa guyup menjaga 
kebersihan dan alam sekelilingnya, 
termasuk pemanfaatan hampir separo 
desa sebagai hutan bambu yang tak 
boleh sembarangan ditebang.
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menyelenggarakan ritual 
adat. Mbolo berarti lingkar 
dan weki adalah kumpulan, 
kerumunan, kelompok. 
Mbolo weki merupakan acara 
musyawarah mufakat yang 
biasanya diselenggarakan 
untuk mempersiapkan pesta 
penting dalam keluarga besar, 
seperti pesta pernikahan, 
khitanan, atau tahlilan ketika 
ada anggota keluarga yang 
meninggal. Lewat mbolo 
weki ditentukan hari baik, 
pembagian tugas saat 
acara, juga kebutuhan 

selama acara. Biasanya para tetua 
akan menanggung bersama dana 
penyelenggaraan acara.

Kini, penerapan sila ini juga 
kita temui saat ada pemilihan lurah di 
desa-desa di Jawa. Setiap orang punya 
hak untuk mengajukan diri menjadi 
calon lurah, kemudian yang memenuhi 
syaratlah yang boleh melakukan 
kampanye, penggalangan massa agar 
dipilih menjadi lurah. Pemilihan lurah 
ini bersifat demokratis, tanpa paksaan, 
atau ancaman. Calon yang mendapat 
suara terbanyak yang menang.

Contoh penerapan sila 
‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia’ dapat kita lihat pada sistem 
pembagian tanah pertanian di Desa 
Cancar, Manggarai. Sistem ini disebut 
lingko, yang dimulai dari titik tengah 
atau lodok. Dari lodok ditarik garis 
panjang menuju bidang terluar yang 
disebut cicing. Polanya mirip jaring 
laba-laba, yaitu kecil di bagian dalam 
dan besar di bagian luar. Semakin jauh 
dari titik tengah maka semakin luas 
sawahnya. Lodok menjadi titik pusat 
tempat warga mengadakan berbagai 
upacara adat. Ketua adat dan ketua 
kampung akan mendapat bagian 
sawah yang lebih besar, sesuai tugas 

Budaya Budaya

mereka memimpin warga. Pembagian 
lahan juga berdasar jumlah penerima 
warisan dan garis keturunan.

Keadilan sosial juga berlaku 
bagi para pencuri di Desa Boti, Flores. 
Jika ada pencuri yang ditangkap, 
hukumannya bukan dikurung atau 
didenda, tapi dimodali oleh Bapak 
Raja -semacam kepala desa- 
dengan tujuan agar mereka tidak 
lagi mencuri. Dengan begitu nyaris 
tak ada pencurian di desa.. Lain lagi 
yang diterapkan di Desa Penglipuran, 
Bali. Pencuri akan dikenai sanksi 
sosial,yaitu memberikan sesajen lima 
ekor ayam dengan warna bulu  yang 
berbeda di 4 pura leluhur. Akibatnya, 
para pencuri dan keluarganya merasa 
sangat malu dan tak lagi mengulangi 
perbuatan mereka lagi.

Penerapan paling nyata sila 
kesatu di masa kini adalah setiap orang 
bebas memeluk agama dan kepercayaan, 
serta bebas menjalankan ibadah 
berdasar agama dan kepercayaannya itu. 
Orang tak boleh melarang umat lain yang 
sedang beribadah hanya karena agama 
mereka berbeda. Orang Indonesia 
amat menyadari bahwa agama-agama 
besar -Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Buddha- yang datang ke nusantara 
di masa lampau disambut baik oleh 
warga lokal, hidup berdampingan 
dengan kepercayaan lokal yang berbasis 
animisme dan dinamisme. Jadi tidak 
seharusnya ada pencekalan beribadah di 
masa kini.

Di Boti, Flores, warga percaya 
akan hidup selamat dan  bahagia jika 
mampu merawat dan melestarikan 
lingkungan hidup. Untuk itu mereka 
mengolah beragam hasil dari alam 
untuk hidup. Para ibu memintal kapas 
menjadi benang, lalu mewarnainya 
dengan rendaman akar-akaran dan 
batang pohon, baru menenunnya 
menjadi kain yang mereka kenakan 
sehari-hari. Para ibu juga mengolah 
kelapa untuk dijadikan minyak 
buat memasak, sedang para bapak 
membuat perangkat makan minum 
dari batok kelapa.

Penerapan sila ‘Persatuan Indonesia’ 
dapat kita amati dari 
makna yang terkandung 
dalam Hibua Lamo. Hibua 
Lamo adalah rumah 
besar yang dijadikan 
simbol masyarakat adat 
Halmahera Utara sebagai 
pemersatu semua etnis.  
Orang Tobelo, Galela, dan 
Loloda secara geografis 
terbagi dan terbelenggu 
dalam tradisi, agama dan 
kepercayaan yang berbeda. 
Lewat Hibua Lamo mereka 
dipersatukan sebagai satu 

komunitas asli Halmahera Utara, dan  
disimbolkan dalam rumah adat Hibua 
Lamo. Penyatuan ini berdasarkan 
nilai-nilai o’dora (saling mengasihi), 
o’hanyangi (saling menyayangi), 
o’baliara (saling peduli), o’adili 
(perikeadilan) dan o’diai (kebenaran) 
dalam bingkai nanga tau mahurete 
(rumah kita bersama) dan ngone o’Ria 
dodoto (satu ibu satu kandung).

Di masa pandemik Corona 
seperti sekarang, penerapan sila 
ketiga banyak kita temukan di 
kampung-kampung atau desa. Warga 
desa/ kampung secara sukarela akan 
menjaga wilayahnya secara bergiliran 

2

4

3



       |  Dermaga      Dermaga  |    Edisi 258  -  Juni 2020 Edisi 258  -  Juni 202038 39Esai Foto Esai Foto

Era New Normal 
Pelindo IIIESAI 

FOTO

Imbauan Pemerintah Indonesia untuk 
menerapkan New Normal di masa pandemi 
virus corona yang belum tuntas, disambut 
baik oleh Pelindo III. Skenario protokol 
kesehatan The New Normal pun dibuat dan 
diterapkan di semua lini bisnis Pelindo 
III baik di wilayah operasional maupun 
manajemen. Dimulai dari penertiban 
kewajiban penggunaan masker, anjuran 
sering mencuci tangan, pengecekan suhu 
tubuh dan jaga jarak antar sesama. 

Selain itu juga pelaporan pencatatan 
kesehatan harian (daily health check) 
menjadi hal yang diharuskan. Yang mana 
untuk kesemuanya itu bisa dilakukan 
secara daring melalui berbagai aplikasi 
yang telah disiapkan oleh tim IT terbaik 
Pelindo III.
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Robin Lim atau biasa disebut Ibu 
Robin adalah seorang bidan yang 
mendirikan Yayasan Bumi Sehat. Robin 
Lim adalah seorang keturunan Filipina 
- Amerika yang telah tinggal di Bali 
selama puluhan tahun. Pada awal mula 
tinggal di Bali, Robin menemukan tingkat 
kematian ibu hamil yang amat tinggi. 
Didasari oleh ilmu bidan yang ia miliki 
serta pengalaman pahit menyaksikan 
adiknya meregang nyawa saat hampir 
melahirkan, Robin Lim membantu ibu 
- ibu lokal selama masa hamil hingga 
setelah kelahiran tanpa memungut 
sepeser pun.

Pada tahun 1995, Robin Lim 
mendirikan Yayasan Bumi Sehat, sebuah 
klinik kesehatan yang menawarkan 
perawatan prenatal gratis, layanan 
persalinan dan bantuan medis untuk 
siapa saja yang membutuhkannya. Pada 
2011 ia dianugerahi CNN Hero of the 
Year. Saat ini, Yayasan Bumi Sehat telah 
membantu sekitar 600 ibu hamil setiap 
tahunnya.

Hampir sama dengan Ibu Robin, 
dr.Lie Dharmawan memiliki pengalaman 
pahit saat adiknya meninggal karena 
diare. Diakibatkan kondisi pelayanan 
kesehatan yang tak mampu dinikmati, ia 
dan keluarga harus merelakan kepergian 
adiknya. dr. Lie memberikan pelayanan 
pengobatan gratis bagi masyarakat di 
daerah terpencil menggunakan kapal, 
seperti di Bangka Tengah, Belitung Timur, 
Ketapang, Kepulauan Kei, Pontianak, 
Nusa Tenggara Timur, dan berbagai 
wilayah tak tersentuh layanan kedokteran 
lainnya. Dokter Lie menggunakan kapal 
motor berukuran 25,13 x 6,82 meter.

Pria yang memiliki nama kecil Lie 
Tek Bie ini bersusah payah mengambil 
gelar dokter hingga akhirnya mendirikan 
Yayasan Dokter Peduli. Melalui organisasi 
tersebutlah mimpi dr. Lie membantu 
masyarakat miskin tercapai melalui 
program Rumah Sakit Apung. Ia pun 
mendapat julukan sebagai Dokter Apung.

Ibu Robin dr. Lie Dharmawan 

Seharusnya rumah sakit tak boleh 
turut diserang dalam sebuah konflik. 
Entah itu dalam bentuk protes maupun 
perang. Tetapi sayangnya, yang ada di 
realita sungguh berbeda. Atas alasan ini, 
sebuah organisasi independen di bidang 
medis internasional, Medicines Sans 
Frontiers (MSF) atau Dokter Lintas Batas 
menjalankan misi kemanusiaan untuk 
memberikan layanan kesehatan di wilayah 
konflik, terdampak wabah penyakit, dan 
korban bencana alam.

Para dokter muda Indonesia bergabung 
dan turun langsung ke beberapa wilayah 
tersebut, salah satunya adalah dr. Lukman 
Hakim Bauty yang telah bertugas di Sudan, 
Pakistan, dan Yaman. Dengan peralatan 
seadanya, pertolongan diberikan kepada 
para pasien yang menderita luka serius, 
segala tindakan dilakukan selagi bisa. Saat 
ini, dr.Lukman sedang bertugas di Yaman.

Lukman Hakim Bauty 

Untuk para penonton kecil, National Geographic memiliki pilihan video 
tersendiri yang memiliki ragam jenis. Tentunya banyak yang bersifat 
saintifik, seperti pengaplikasian teori kuantum pada video call. Tetapi, 
ada pula tontonan seperti Yoga untuk anak - anak, animasi Barbie, 
hingga petualangan dan pekerjaan - pekerjaan terbaik yang ada di alam! 
Tontonan dari National Geographic tentunya akan membuka pandangan 
luas tidak hanya tentang sains, tapi juga alam.

National Geographic Kids @National Geographic Kids

Bagi keluarga muslim, channel Kastari Sentra bisa menjadi pilihan 
tontonan untuk si kecil. Kastari Sentra adalah channel yang membahas 
pendidikan Islam untuk anak - anak dengan cara yang menyenangkan. 
Dengan karakter - karakter yang dapat lebih mudah terhubung dengan 
si kecil, Kastrai Sentra memiliki pengajaran seperti Asmaul Husna, 
pengajian online, amalan berpuasa, hingga “Mengapa Bermain Petasan 
itu Berbahaya?”. 

Kastari Sentra @kastari sentra

Yeiy Animation adalah salah satu channel terbaik untuk ditonton bersama 
si kecil. Suguhan video yang disajikan Yeiy Animation menawarkan 
berbagai edukasi mulai dari matematika, bahasa, hingga sains. Semuanya 
dihadirkan bersama karakter yang berasal dari beragam etnis yang 
berada di Indonesia, dari Betawi, Bugis, hingga etnis keturunan Cina. 
Yeiy Animation sendiri mendukung pendidikan berbasis keberagamaman 
budaya Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memang sudah sewajarnya tidak 
hanya menjadi sebuah semboyan.

Yeiy Animation @yeiyanimation
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Sudah seharusnya mereka yang berada di perbatasan maupun mereka 
yang berada di garda depan kesehatan disebut pahlawan. Seperti halnya 
guru dalam pendidikan, praktisi kesehatan adalah bidang mulia yang 
memberikan pelayanan untuk hak dasar manusia. Pada edisi kali ini, 
tiga pahlawan tanpa tanda jasa ini menolong tanpa pamrih dari pelosok-
pelosok Indonesia dan dunia. 

INFLUENCERS

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
dari Dunia Kesehatan

NETIZEN
Prinka

Ragam
Channel Edukatif 
untuk Anak

Saat ini, tontonan di televisi justru seringkali 
terhubung dengan channel youtube. Dengan 
pilihan yang beragam, ada banyak acara yang 
dapat ditonton bersama dengan si kecil. Mulai 
dari lagu - lagu atau bahkan tontonan edukatif. 
Berikut tontonan yang tak membuat jemu 
untuk ditonton bersama seluruh keluarga!

VLOG

Prinka
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1. Prahara - Regional Jatim.
Wacana pembukaan kembali proses 
belajar mengajar ini memang membuat 
para orang tua khawatir jika anak-anaknya 
harus mulai sekolah lagi di tengah situasi 
seperti ini, namun kita harus ketahui dulu 
protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk The New Normal di bidang 
pendidikan. Protokol The New Normal 
akan berbeda untuk masing-masing 
jenjang pendidikan dan menyesuaikan 
kesiapan fasilitas pendidikan di tiap 
daerah. Yang pasti protokol dasar 
kesehatan seperti pakai masker, physical 
distancing, menjaga kebersihan diri, 
dan menerapkan pola hidup sehat harus 
tetap dilakukan. Momen The New Normal 
ini seharusnya dapat disikapi positif 
oleh pengelola sektor pendidikan untuk 
lebih memaksimalkan pemanfaatan 
IoT (Internet of Things) di segala aspek 
bidang pendidikan.

Untuk saya pribadi, kebetulan anak 
masih di sekolah TK, persiapannya 
lebih ke arah membiasakan anak untuk 
memakai masker saat keluar rumah 
& menjaga kebersihan dengan sering 
mencuci tangan.

2. Ruly - Terminal Teluk Lamong.
Menurut saya, sebelum The New 
Normal diterapkan di negara kita, 

alangkah baiknya pemerintah membuat 
dan melakukan sosialisasi protokol 
kesehatan yang lebih tegas, jelas dan 
nggak terlalu merepotkan. Yup, karena 
kita semua tahu, mayoritas masyarkat 
Indonesia kebanyakan “Say no to Repot” 
karena mungkin kondisinya sendiri yang 
memang sudah sibuk dan repot. Saya 
yakin protokol kesehatan versi era new 
normal akan berdampak pada kehidupan 
bangsa dan pemulihan ekonomi yang 
signifikan, dengan diberlakukan new 
normal sesuai protokol kesehatan yang 
berlaku, maka anak-anak sangat senang 
karena harapan mereka yang ditunggu-
tunggu akan terealisasi, ya mungkin 
mereka terlalu lama rindu sekolah, selain 
itu para korban PHK bisa bekerja kembali 
dan otomatis akan berimbas pada 
pertumbuhan ekonomi.

Jika New Normal sudah diberlakukan, 
saya pribadi mengajak diri saya sendiri 
maupun teman-teman untuk selalu 
ber-afirmasi positif agar tidak terjadi 
psikosomatis yang berlebihan pada 
diri sendiri dan buang jauh-jauh sifat 
“ngeyel” yang bersarang dalam rongga 
hati kita, ini bukan saat yang tepat untuk 
memberontak atau tidak menggubris 
peraturan pemerintah, kalau bukan di 
bumi, kita mau tinggal dimana lagi? mau 
tidak mau kita jaga bersama-sama bumi 

ini untuk bebas dari pandemi Covid-19.

3. Nina - Kantor Pusat.
Sebelum terjadinya pandemic, anak 
saya sehari-hari saya titipkan di Omah 
Cilik Fundaycare yang berlokasi di pusat 
kota Surabaya. Saat mulai pandemic 
saya memilih untuk melaksanakan WFH 
karena sejak bulan Maret 2020 daycare 
tempat anak saya sehari-hari bermain dan 
bertumbuh kembang sambil menunggu 
saya pulang kerja ditutup sementara 
sesuai aturan dari Pemkot Surabaya. 
Setelah lebaran, Alhamdulillah daycare 
sudah mulai dibuka kembali karena 
banyak orang tua yang menitipkan balita 
di situ sudah tidak dapat melaksanakan 
WFH lagi. Akan tetapi, di daycare 
diberlakukan protokol kesehatan bagi 
pengasuh, anak dan ortunya, antara lain 
jika anak dan/atau pengasuh sakit tidak 
diperbolehkan masuk, cek suhu tubuh 
saat datang ke daycare, anak-anak setiap 
pagi diajak berjemur untuk meningkatkan 
imunitas, pengasuh harus rajin mencuci 
tangan dengan sabun, pengasuh 
berangkat dengan menggunakan baju 
milik sendiri dan ganti dengan baju 
seragam pengasuh yang bersih saat tiba 
di daycare, orang tua saat menjemput 
harus mencuci tangan dengan sabun 
terlebih dahulu dan dihimbau untuk 

membawa baju dan masker bersih untuk 
ganti sebelum bertemu dengan anak. 
Selain itu ruangan daycare anak saya 
setiap pagi dan sore hari dibersihkan 
dan pagi-pagi sekali sebelum anak-anak 
datang ruangan disinar UV sebagai upaya 
sterilisasi dari kuman dan virus. Di rumah 
pun selain melaksanakan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) standar seperti 
memakai masker, cuci tangan, ganti 
baju, kami sekeluarga setiap hari juga 
mengkonsumsi wedang rempah, madu 
serta menggunakan essential oil untuk 
diffuse ruangan dan oles di bagian tubuh 
guna meningkatkan imunitas. Sangat 
repot memang upaya yang perlu dilakukan 
saat pandemic begini terutama karena 
ada anak balita yang perlu persiapan 
ekstra. Paling tidak ikhtiar sehat selama 
pandemic sudah dilaksanakan secara 
kontinyu. Keep praying, stay healthy, do 
the best and let the universe do the rest!

4. Regina - PDS.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 memang 
dibutuhkan banyak ide dan strategi 
agar kegiatan tetap dapat berjalan. 
Utamanya pada sektor bisnis dan sektor 
pendidikan. Telah diberikan protokol 
kesehatan oleh Kementerian Kesehatan 
RI yang wajib kita terapkan. Wacana The 
New Normal memang dapat diterapkan, 
namun kita harus berkomitmen dalam 
pelaksanaannya. Kita juga harus berani 
menegur rekan/orang yang kurang 
mentaati protokol The New Normal. 
Kegiatan juga dapat disimplifikasi secara 
online. Digitalisasi agenda dan pekerjaan 
juga harus dimaksimalkan. Semaksimal 
mungkin kita harus memutus rantai 
penyebaran Covid-19. Pada sektor 
pendidikan hal ini tentu meresahkan para 
orang tua, menurut saya untuk jenjang 
pendidikan PAUD, TK dan SD masih 

sangat rawan apabila harus kembali ke 
bangku sekolah. Seharusnya terdapat 
kebijakan tertentu untuk para siswa agar 
dapat belajar dari rumah. Karena anak 
kecil belum tentu dapat berkomitmen 
dengan sungguh-sungguh dalam 
menjaga protokol kebersihan di The New 
Normal.

Dan hal apa saja yang disiapkan 
dapat meliputi wajib menggunakan 
masker, tidak berkerumun, selalu cuci 
tangan, ganti baju dan mandi setelah 
sampai dirumah dan apabila setelah 
belanja dari supermarket ataupun 
online, seluruh barang belanjaan wajib 
dibersihkan menggunakan disinfektan 
dan atau alkohol. Sebisa mungkin tidak 
perlu keluar rumah, apalagi ngemall atau 
nongkrong.

5. Yona - Kantor Pusat.
Sebagai working mom dengan 2 anak, 
rasanya masih belum siap dan ikhlas 
kalau anak-anak masuk sekolah lagi. 
Apalagi anak saya keduanya punya asma 
dan alergi, jadi khawatirnya double. 
Kayaknya kalau sampai anak-anak masuk 
sekolah di kondisi sekarang ini, para 
working mom gak bakalan bisa fokus 
kerja, pasti kepikiran anak di sekolah 
gimana, apalagi sekelas isi muridnya 30 
dan guru cuma 2 orang. Apa bisa gurunya 
ngawasin anak segitu banyak? Ditambah 
lagi kalo sekolahnya full day, dari pagi 
sampai sore, duh bisa panas dingin kalo 
bayangin tiap hari anak masuk sekolah. 
Mendingan learn from home aja dulu 
sampai kondisi reda semua nggak ada 
kasus baru, karena anak kan lebih rentan, 
kesadarannya masih kurang, masih 
harus sering diawasi dan diingatkan. Kita 
harus lebih concern dengan anak-anak 
karena mereka imunitasnya masih belum 
sempurna. Jangan sampai anak-anak jadi 

korban di kondisi sekarang ini. Mereka 
adalah generasi penerus bangsa dan 
masa depan mereka masih panjang. Buat 
apa kita capek-capek kerja cari uang, 
kalau bukan buat anak-anak kita. Kalau 
orang tua harus kembali beraktivitas 
seperti biasa dan bekerja diluar rumah, 
gak apa-apa, tapi kalau untuk anak-anak, 
jangan coba, kita harus berpikir lebih 
jauh lagi. Seandainya pemerintah masih 
memaksakan anak-anak untuk masuk 
sekolah lagi, saya akan lebih memilih 
anak-anak saya tinggal kelas aja deh. 
Lebih baik tinggal kelas tapi mereka 
masih bisa sehat dan berkembang dengan 
baik dari pada menanggung risiko yang 
lebih besar dan mengancam kesehatan 
serta jiwa mereka.

6. Nina Oktaviani - Kantor Pusat.
Menghadapi skenario “The New Normal” 
yang telah diwacanakan oleh pemerintah 
terkait dibukanya kembali sekolah atau 
tempat pendidikan lainnya, saya sebagai 
orang tua yang mempunyai 2 anak yang 
masih duduk di Sekolah Dasar terus 
terang ada perasaan khawatir terhadap 
anak-anak jika mereka sudah mulai 
masuk sekolah yang notabene mereka 
masih harus sering diingatkan terhadap 
penerapan protokol kesehatan (pakai 
masker, jaga jarak dengan Steman-
temannya, cuci tangan dsb) takutnya 
mereka lalai. aya berpikir “apakah 
harus secepat ini kita terapkan wacana 
ini, mengingat di Surabaya jumlah PDP 
masih tinggi?”  Di sisi lain, kita juga harus 
belajar berdamai dengan keadaan yang 
sekarang ini, jadi mau tidak mau kita 
harus bertahan dan berjuang untuk kuat 
melawan virus ini.

Hal-hal yang kami persiapkan untuk 
mengantisipasinya adalah dengan 
menerapkan dan membiasakan PHBS 
(Pola Hidup Bersih dan Sehat) dalam 
keseharian terutama pada anak-anak 
dengan membangun sistem imun 
yang kuat melalui makan makanan 
bergizi dan minum suplemen untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh seperti 
minum madu setiap hari serta disiplin 
menjaga kebersihan (selalu cuci tangan 
setelah keluar rumah atau memegang 
apapun khusunya uang) tidak lupa untuk 
memakai masker dan selalu jaga jarak.

PERSONEL

Personel Personel

Sehubungan dengan wacana pemerintah terkait “The New Normal” 
dan juga akan mulai dibuka kembali sekolah ataupun tempat 
pendidikan lainnya. Yuk simak pendapat para portizen

1 2 3 4

5 6



     Dermaga  |    Edisi 258  -  Juni 2020 47       |  Dermaga Edisi 258  -  Juni 202046 Personel Portizen

Menggapai
BintangPORTIZEN

Hai Portizen, pada rubrik 
edisi kali ini akan membahas 
prestasi salah satu pegawai 
Pelindo 3. Selain sibuk berkarir 
di bidang Teknologi Informasi, ia 
masih menyempatkan waktunya 
menerbitkan buku karangan 
perdananya. Dikarang oleh 
Triyono dengan nama pena Riyo 
Purnama. Buku ini berjudul 
Menggapai Bintang.

Novel yang sudah tercetak 
hingga ratusan eksemplar ini 
sudah tersebar ke berbagai 
kota di Sumatera, Kalimantan, 
dan tentunya di berbagai kota di 
Jawa mulai dari Banten, hingga 
Banyuwangi. 

Buku ini tidak berisi 
tentang kepelabuhanan, akan 
tetapi buku ini bercerita tentang 
perjalanan hidup seorang anak 
dalam meraih cita – citanya untuk 
mendapatkan pendidikan. Tokoh 
utamanya bernama Triyadi, anak 
terakhir dari delapan bersaudara. 
Ia berasal dari keluarga miskin, dan 
berada di pelosok desa yang mayoritas 
kondisi ekonominya berada di 
kalangan bawah. Orang tuanya adalah 
petani, yang berpenghasilan hanya 
cukup untuk makan sehari – hari. 
Untuk melangkah lebih dari itu, misal 
untuk membelikan seragam sekolah 
baru, beli sepatu baru, sungguh sulit. 
Apalagi untuk menyekolahkan anak 
– anaknya hingga Pendidikan tinggi, 
termasuk menyekolahkan Triyadi. 
Karena alasan ekonomi pula, keluarga 
ini sering mendapat hinaan dan 
cercaan.

Namun kondisi yang begitu 
pelik, membuat Triyadi tidak patah 
semangat. Ia malah tertantang untuk 
keluar dari batas khayalan. Ia ingin 
membuktikan bahwa Pendidikan itu 
bukan hanya milik orang kaya, tapi 
setiap orang bisa mendapatkannya, 
entah bagaimana caranya. Dan 
disinilah cerita perjalanannya itu 
bermula. 

Sering terpikir olehnya bahwa 
‘mungkin perjuanganku sudah cukup 
sampai disini.’ Namun di setiap 
kesulitan, selalu saja ada jalan 
keluar. Ia hanya berpegang pada 
mimpinya, dan berusaha semaksimal 
mungkin semampunya. Sisanya ia 
pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. 
Hingga akhirnya ia dapat berhasil 
menyelesaikan studinya dan meraih 

gelar S2 yaitu Master Of Science dalam 
bidang kepelabuhanan di Rotterdam 
Belanda karena mendapatkan 
beasiswa dari Pelindo 3.

Hidup memang penuh dengan 
ujian dan halang rintang untuk 
menggapai impian. Namun apabila 
tidak ada rintangan, maka kita tidak 
akan bergerak lebih cepat, tidak 
akan berlari lebih jauh, tidak akan 
melompat lebih tinggi, dan tidak akan 
mengarungi luasnya samudera. Kita 
mungkin akan menjadi orang yang 
biasa – biasa saja, dan berpikir bahwa 
‘Tidak perlulah bersusah payah, 
karena begini saja sudah cukup.’ 
Namun apabila kita memiliki impian, 
impian itu akan membawa kita kepada 
pengalaman dan kesuksesan yang 
menjadi milik kita sendiri.

7 8 9

7. Ayu - Kantor Pusat.
Kalau menurut saya, dengan adanya 
wacana pemerintah terkait “New Normal” 
dan akan mulai dibukanya kembali sekolah 
saya masih belum setuju, mengingat masih 
tingginya jumlah positif Covid-19 khususnya 
di Surabaya. Tidak hanya itu, mengingat 
anak-anak masih belum dapat menjaga 
kesehatan dan kebersihan diri secara baik 
dan benar maka itu akan sangat rentan bagi 
mereka terkena Covid-19.

Tapi sebagai warga negara yang baik, 
jika memang pemerintah menetapkan 
dibukanya sekolah-sekolah maka 
saya akan tetap melaksanakan sesuai 
dengan arahan pemerintah, mungkin 
dengan beberapa hal yang akan saya 
lakukan dalam usaha menjaga anak dari 
Covid-19 seperti membekali anak dengan 
handsanitizer, memakaikan masker dan 
meminta pihak sekolah untuk dapat 
memastikan kebersihan dan kesehatan 
lingkungan sekolah. 

8. Erwan - Regional Kalimantan.
Masyarakat saat ini harus lebih waspada 
terhadap akan diberlakukan skenario “New 
Normal” di berbagai sektor khususnya 
dengan rencana dibukanya sistem belajar 
mengajar di sekolah, yakni dengan tetap 
mengedepankan pola hidup bersih dan 
sehat, penerapan protokol kesehatan 
dan physical / sosial distancing. Melihat 
tren penyebaran Covid-19 di Jawa Timur 
yang masih mengalami tren kenaikan 
cukup signifikan, menurut saya, belum 
saatnya Pemerintah memberlakukan 
sistem belajar mengajar di sekolah. Hal 
tersebut bisa menjadi polemik di kalangan 
masyarakat mengingat jumlah pasien 
Covid-19 masih terus bertambah dan 
menyisakan trauma bagi sebagian besar 
wali murid termasuk saya.

Namun jika Pemerintah sudah menetapkan 
kegiatan belajar mengajar dibuka kembali 
di sekolah, maka pihak sekolah harus 
menerapkan beberapa skenario untuk 
mengurangi jumlah berkumpulnya siswa 
di kelas (physical dan social distancing) 
di lingkungan sekolah dengan beberapa 
skenario antara lain :

a.  Pihak Sekolah dibantu Dinas Pendidikan 
setempat menyiapkan bilik UV dan 
thermal scanner untuk pengecekan 
siswa sebelum masuk ke kelas;

b. Menghilangkan jam istirahat dan 
memperpendek jam pelajaran;

c. Jam masuk dan pulang antar kelas 
yang diberlakukan berbeda supaya 
anak-anak tidak berkerumun saat tiba 
di gerbang sekolah serta saat akan 
pulang;

d. Diberlakukan sistem ganjil genap bagi 
siswa;

e. Mempersiapkan fasilitas yang memadai 
untuk mencuci tangan dengan sabun 
agar tidak terjadi antrean anak-anak 
yang akan mencuci tangan;

f. Penyemprotan disinfektan secara rutin 
dan terjadwal;

g. Penggunaan masker dan face shield 
saat kegiatan belajar mengajar; 

9. Indri - Kantor Pusat.
Pemberlakuan The New Normal mau 
tidak mau harus dilaksanakan. Dan suka 
tidak suka kita juga harus menghadapinya. 
Mengharapkan si Covid-19 akan benar-
benar hilang hanya bikin baper. Yang bisa 
dan harus kita lakukan adalah bersiap 
dengan segala “peralatan perang” 
untuk hidup senormal mungkin dalam 
kondisi yang tak lagi normal. Masker 
kain, hand sanitizer, sabun cuci tangan, 
dan kawan-kawannya sudah harus ready 
dalam jumlah yang cukup. Tak perlulah 

menimbun, secukupnya saja. Saya dan 
suami sudah mempersiapkan cukup lama. 
Sejak wabah mulai “menyapa” Indonesia. 
Insya Allah kami berdua siap.

Namun, ketika bicara The New Normal 
dalam konteks dunia pendidikan yang 
sependek pemahaman saya itu berarti 
sekolah, kampus dan tempat pendidikan 
lainnya dibuka, ada tatap muka, hohoho....
tunggu dulu. Secara pribadi saya tidak 
setuju. Karena selain sebagai pekerja, 
saya juga ibu dengan anak usia SD kelas 3. 
Usia yang semangat sosialisasinya tinggi, 
lagi seneng-senengnya gumbul dengan 
teman-teman sebaya. Satu jajanan atau 
minuman disruput rame-rame adalah 
hal yang tak terelakkan. Dan jujur saya 
pesimis anak-anak akan bisa mengikuti 
protokol kesehatan dengan ketat dan 
disiplin. Hingga detik ini saya masih harus 
selalu mengingatkan anak saya untuk 
memakai masker ketika keluar rumah. 
Sebaiknya Kemendikbud dan instansi 
terkait mengkaji lebih matang rencana 
tersebut dengan melibatkan para ahli, 
termasuk dokter spesialis anak. Apalagi 
di Surabaya kurva positif Covid-19 masih 
terus naik.

Di sisi lain, saya dan suami juga sudah 
mempersiapkan “bekal perang” untuk 
anak kami. Selain yang sudah saya 
sebutkan sebelumnya, kami juga memesan 
face shield untuk anak ketika “terpaksa” 
harus masuk sekolah. Membekali dia 
dengan pemahaman tentang protokol 
kesehatan juga terus kami lakukan. 
Bagaimanapun kami harus siap. Prepare 
for the worse. Semoga keputusan terbaik 
untuk semuanya.
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TIPS

1. Istirahat Dari Membaca Berita.  Tentu, 
anda ingin mengetahui perkembangan 
terkini dari pemerintah. Anda ingin tahu 
kapan anda bisa mengunjungi keluarga, 
kekasih, ataupun memantau logistik 
dan distribusi bisnis anda. Tetapi, ada 
kalanya juga membaca berita membuat 
anda mudah cemas karena tidak adanya 
kepastian di masa seperti ini. Untuk 
meminimalisir rasa cemas, anda bisa 
matikan telepon genggam dan tv anda 
selama 1 hari ataupun me-mute keyword 
tertentu di twitter. Nikmati waktu anda 
dan bersantai saja.

Mengatur Emosi Diri untuk 
Meminimalisir Stress di Rumah

Berada di rumah jika karena 
keharusan bisa jadi menjadi beban. 

Beban ini yang akhirnya dapat 
menumpuk menjadi stress. Selain 

anda dapat mengingat jika ini adalah 
jalan terbaik untuk kebaikan anda dan 

keluarga, hal - hal di bawah ini juga 
dapat mengurangi stress selama di 

rumah saja.

3. Beres-beres Rumah.
Sembari bersantai, ciptakan suasana 
nyaman di rumah maupun kamar studio 
anda. Dengan berbenah dan menata 
ruangan, anda dapat fokus pada kegiatan 
ini dan hasil akhirnya akan membuat 
anda lebih betah di rumah.

4. Ngobrol dengan teman dan keluarga 
lewat video call. Saat anda rindu atau 
butuh teman ngobrol, yakinlah kalau 
anggota keluarga dan teman - teman 
anda selalu ada di samping anda. Bahkan 
saat jauh, anda akan selalu bisa melepas 
rindu lewat aplikasi seperti Zoom atau 
Skype

5. Awali atau Akhiri Hari dengan 
Meditasi. Sempatkan waktu berapapun 
yang anda miliki untuk berdiam 
diri. Dengan meditasi, anda dapat 
memusatkan, menenangkan, maupun 
melepas pikiran. 
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Memiliki rumah mungil bukan 
berarti anda tidak memiliki 
banyak kebebasan untuk 
mendekorasi rumah anda. 
Dengan rumah mungil, anda 
dapat berkreasi untuk mengakali 
sudut - sudut dan sisa ruang 
agar dapat terlihat lebih lapang 
serta berfungsi dengan lebih 
baik. Pada tips kali ini, kami 
berbagi beberapa tips untuk 
rumah mungil yang indah!

Betah di Rumah Mungil 
dengan Tata Ruang yang Pas

Prinka

4. Gunakan cat tembok dengan warna 
- warna terang dan Kurangi Dekorasi 
Dinding. Lapangkan rumahmu dengan 
cat berwarna putih, krem atau abu - abu 
muda. Untuk menciptakan siluet yang 
luas, beri sedikit saja sentuhan pada 
dekorasi dinding. Dinding yang ramai 
akan membuat ruangan semakin sempit.

1

1. Menikmati Ketinggian dengan Gaya 
Loteng (mezzanine).  Jika anda memiliki 
nyali lebih ataupun rela menyempatkan 
waktu untuk membenahi rumah, anda 
dapat menghemat lebih banyak ruang 
dengan gaya mezzanine. Gaya yang 
mulanya banyak diaplikasikan di Jepang 
ini sebenarnya adalah menciptakan 
loteng di dalam rumah anda. Dengan 
mezzanine, anda dapat memiliki dua 
lantai di dalam rumah anda.

5. Pasang Cermin. Ilusi ruangan juga 
dapat diciptakan dengan cermin. Pasang 
cermin yang tinggi dan cukup lebar di 
pojok ruangan, cahaya yang dipantulkan 
oleh cermin akan menciptakan bayangan 
untuk kesan yang luas.

3. Gunakan Tirai Sebagai Partisi. Jika 
anda ingin memisah ruangan, lebih 
baik gunakan tirai daripada papan kayu 
penyekat ruangan. Kesannya mungkin 
memang tidak antik, tetapi jika anda 
membutuhkan ruang yang luas dan 
memindahkan barang, anda tinggal 
membuka tirai saja! Solusi yang murah 
dan hemat tempat!

2

3

4

2. Aplikasikan Struktur Multifungsi 
(misal; kasur yg bagian bawahnya ada 
raknya). Jika mezzanine bukan selera 
anda, struktur multifungsi bisa jadi 
jawabannya. Aplikasikan tangga serta 
rak buku menjadi satu ataupun kasur 
dan storage room seperti laci-laci. 
Bisa jadi, anda tak perlu repot - repot 
memiliki gudang!.

5
5

2. Kurangi Kopi untuk Stabilkan Emosi. 
Kopi bisa menjadi pisau bermata dua. 
Kandungan kafeinnya bisa membuatmu 
bersemangat dan memicu diri untuk 
produktif, baik saat dinikmati hangat 
maupun dingin. Tetapi, tahukah anda jika 
kandungan kafein juga dapat menaikkan 
pacu jantung dan membuat anda mudah 
gelisah? Takarlah kopi anda - secangkir, dua 
cangkir tentu masih dalam kadar yang baik.
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Kata “investasi” mungkin bisa 
jadi sinonim untuk “kerugian” 
jika belum memahami dengan 
betul sistem kerjanya. Bagi anda 
yang ingin memulai investasi, 
tak perlu takut dan ragu. Jika 
anda dapat memahami ritmenya, 
maka berinvestasi bisa jadi hal 
yang menyenangkan. Simak 
panduannya pada tips berikut ini.

Panduan Investasi Saham 
untuk Pemula

Prinka

4. Jika dana mencukupi, Pilih Saham 
Big Caps. Big caps adalah istilah untuk 
saham-saham dengan nilai kapitalisasi 
pasar yang besar sehingga tidak mudah 
‘digoreng’ atau dimanipulasi oleh investor 
dengan modal besar. Kapitalisasi saham-
saham ini bisa mencapai angka Rp 40 
triliun.

1

1. Amati Situasi Ekonomi - Politik Dunia 
serta kondisi Perusahaan. Ekonomi 
akan selalu terkait dengan kondisi 
sosial dan politik. Jika kondisi suatu 
negara tidak kondusif, tentu terlalu 
beresiko untuk berinvestasi. Begitu 
halnya dengan perusahaan dimana anda 
ingin menanamkan saham, pastikan 
terlebih dahulu kondisi sahamnya serta 
bagaimana perusahaan itu menciptakan 
kenyamanan bagi karyawan dan 
vendornya. Perusahaan yang sehat 
dari dalam tentu lebih aman untuk 
berinvestasi!

3. Investasikan Waktu Sebelum Uang.  
Menginvestasikan uang adalah hal yang 
penuh pertimbangan. Pelan - pelan dan 
ambil waktu anda untuk mempelajari 
jenis-jenis investasi serta detail - detail 
seperti jenis perusahaan dan kapasitas 
perusahaan dimana anda akan 
berinvestasi.

5. Pilih Saham dengan PER Rendah. 
Price to Earning Ratio atau rasio P/E 
(PER) alat penghitungan harga saham 
suatu perusahaan dibandingkan dengan 
keuntungan tahunan perusahaan. 
Saham-saham dengan nilai Rasio PE 
rendah lebih menarik karena laba per 
saham yang relatif tinggi dibandingkan 
dengan harga sahamnya. Tingkat rasio 
ini menunjukkan tingkat kepercayaan 
yang dimiliki investor terhadap kinerja 
perusahaan di masa depan. Semakin 
tinggi rasio P/E, semakin besar 
kepercayaan investor.

2
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2. Mulailah Dari Jumlah Kecil. 
Berinvestasi bukanlah tentang jumlah. 
Jika anda memainkan dalam jumlah 
besar tapi belum tahu cara bermain 
dengan cantik dan lengah dengan 
situasi, anda bisa saja kehilangan 
uang dalam jumlah besar. Sembari 
belajar, mulai saja dengan jumlah kecil, 
sehingga anda dapat perlahan membaca 
ritme ekonomi.

5
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4. Raja Ampat.
Sebagai kebanggan Indonesia, Raja Ampat 
terletak di Papua dan dipengaruhi oleh 
dinamika perairan Laut Seram, Laut 
Halmahera dan Samudera Pasifik. Sebagai 
gugusan pulau-pulau kecil, Kabupaten Raja 
Ampat memiliki keanekaragaman hayati 
laut yang melimpah. Gugus pulau kecil ini 
terletak di wilayah “˜Coral Triangle” yang 
merupakan “jantung” keanekaragaman 
terumbu karang di dunia.

TOP LIST

Prinka

Kawasan Konservasi
Laut Terbaik Dunia

Sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia, sebagian 

besar wilayah Indonesia adalah 
perairan. Sayangnya, kawasan 

perairan justru merupakan 
kawasan yang sulit diawasi; 
mulai dari keberadaan kapal 

milik asing hingga penangkapan 
ikan secara liar menggunakan 

potas. Hal ini dapat dengan 
mudahnya merusak karang 

dan hewan - hewan laut secara 
permanen. Maka dari itu, 

kawasan - kawasan perairan 
perlu dijaga, tidak hanya di 

Indonesia tetapi juga di seluruh 
dunia.

1. Great Barrier Reef. 
Bentangan karang berusia jutaan tahun 
ini terletak di pantai sebelah timur laut 
Australia. Inilah area terumbu karang 

3

1

terbesar di dunia, dan begitu besar 
hingga bisa dilihat dari angkasa. Di sana, 
untuk menjaga kelestarian ekosistem, 
penangkapan ikan diatur secara ketat, dan 
perjalanan komersial hanya bisa melewati 
rute tertentu.

2. Galapagos.
Galapagos merupakan kawasan warisan 
dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, dan 
jadi rumah bagi banyak hewan yang hanya 
hidup di sini, dan tidak bisa ditemukan di 
bagian lain bumi. Kawasan di Samudra 
Pasifik ini berada di bawah administrasi 
Ekuador, dan jadi taman laut terbesar di 
negara berkembang.

3. Ross Sea.
Ross Sea berada di kawasan laut Antartika 
dengan luas hampir sebesar 1,3 juta km 
persegi. Ini kawasan konservasi laut paling 
luas di dunia. Letaknya berada di bagian 
barat Samudra Pasifik. Inilah tempat 
tinggal semua jenis makhluk laut, antara 
lain penyu hijau, kerang mutiara, hiu 
karang, lumba-lumba dan ikan paus.
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4. Museum Louvre, Paris, Perancis.
Menjadi salah satu negara yang sedang 
berjuang melawan virus corona, Korea 
Selatan banyak menutup sejumlah 
tempat wisata. Namun, National Museum 
of Modern and Contemporary di Seoul 
bisa dikunjungi secara virtual. Museum 
yang terdiri dari enam lantai ini termasuk 
destinasi wisata yang terkenal di Korsel.

Jelajah Sejarah dan 
Museum Lewat Tur Daring

Prinka

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang 
terdampak paling parah akibat Covid-19. Tidak 
sedikit tempat wisata yang ditutup sementara 
untuk mencegah penyebaran virus tersebut. 
Penutupan tersebut dilakukan pula oleh sejumlah 

museum di berbagai negara. Namun berkat 
kecanggihan teknologi, kini masyarakat bisa 
menjelajah seisi museum dari rumah. Teknologi 
virtual tour ini disediakan beberapa museum 
secara gratis!

2. British Museum and Library, London, 
Inggris. Jika anda berkunjung ke Inggris, 
British Museum and Library adalah 
tempat yang tak boleh terlewat. Terletak 
di London, museum ini berisi koleksi 
bersejarah dari berbagai belahan dunia 
seperti Afrika, Asia Timur, dan Timur 
Tengah. Tentu, bagian menarik dari 
British Museum and Library adalah 
ruang Mesir yang berisikan mumi Firaun 
dan patung Nefertiti yang terkenal 
kecantikannya.

3. National Museum of Modern and 
Contemporary Art, Seoul, Korea.
Menjadi salah satu negara yang sedang 
berjuang melawan virus corona, Korea 
Selatan banyak menutup sejumlah 
tempat wisata. Namun, National 
Museum of Modern and Contemporary 
di Seoul bisa dikunjungi secara virtual. 
Museum yang terdiri dari enam lantai ini 
termasuk destinasi wisata yang terkenal 
di Korsel.

1. Van Gogh Museum, Belanda. Museum 
seniman terkenal Van Gogh juga turut 
mengadakan virtual tour. Museum ini 
berisi 200 lukisan, 500 gambar dan lebih 
dari 750 surat pribadi milik Van Gogh 
bisa dilihat secara online. Termasuk 
karya terkenalnya yakni The Starry Night 
bisa diakses pula pada tour ini.

Top List
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Para perencana keuangan menyarankan 
agar berinvestasi pada reksa dana saham 
bila untuk memenuhi kebutuhan keuangan 
jangka panjang.

3. P2P Lending.
Menanamkan uang di fintech juga menjadi 
salah satu primadona investasi pada 
tahun 2020 ini. Iming-imingnya menarik, 
puluhan persen dalam jangka waktu 
yang tidak terlalu lama. Walaupun begitu, 
pastikan apakah perusahaan fintechnya 
memangkredibel atau tidak, kemudian 
lihat projeknya. Imajinasikan saja bila anda, 
yang mengelola project tersebut, apakah 
mungkin memberi imbalan hasil besar bagi 
investornya? Jika memang memungkinkan, 

anda bisa inject ke perusahaan tersebut. 
Jadi, selalu lihat kondisi dan proyek 
perusahaan tersebut. 

4. Obligasi.
Salah satu instrumen investasi paling populer 
saat ini karena banyak didengungkan oleh 
influencer Indonesia.Obligasi ini maksudnya 
adalah bentuk investasi obligasi pemerintah.
Kenapa obligasi pemerintah paling aman? 
Karena penjaminnya Pemerintah Republik 
Indonesia, bukan perusahaan medium atau 
besar. Tapi negara sendiri yang menjamin, 
jadi tidak perlu diragukan lagi dari sisi 
keamanan. Keuntungannya memang tidak 
besar, maksimal hanya di bawah 10%, tetapi 
bisa digunakan untuk belajar, bukan?

Investasi paling
menguntungkan di Indonesia

Tidak ada yang bisa 
memprediksi kondisi keuangan, 
terlebih di saat pandemi. Tetapi, 

jika anda memiliki investasi, 
tentunya situasi bisa jadi akan 
lebih dimudahkan. Walaupun 
begitu, tidak semua investasi 

dapat dihitung aman. Aman pun 
belum tentu berarti untungnya 

akan segera didapatkan. 
Berikut investasi yang paling 
menguntungkan di Indonesia. 

1. Emas. 
Ditengah guncangnya dunia saham 
dan instrumen investasi, juga harga 
properti yang anjlok, ternyata instrumen 
“menabung” seperti emas mendapat 
tempat yang bagus di tahun 2020. Sekitar 
dua puluh persenan kenaikan harga emas, 
karena investor mencari safe-haven saat 
kondisi ekonomi tidak kunjung membaik.

2. Reksadana.
Industri reksadana terhantam di tahun 
2019 karena beberapa kasus. Walaupun 
begitu kita tidak bisa begitu saja abai 
dengan bentuk investasi yang satu ini. 
Reksa dana sendiri merupakan wadah 
untuk menghimpun dana dari masyarakat 
pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 
dalam portofolio efek oleh manajer 
investasi. Terdapat beberapa jenis reksa 
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Yesie percaya bahwa seorang ibu 
yang hendak melahirkan secara naluriah, 
perlu merasa benar-benar aman, tidak 
hanya secara fisik, tetapi secara emosional 
dan spiritual. Dukungan dari orang 
terdekat dan orang yang mencintainya 
sangatlah penting. Maka dari itu, 
pertolongan alternatif untuk membantu 
menghilangkan dan meringankan rasa 
sakit harus tersedia juga. 

Aplikasi Kontraksi Nyaman akan 
membantu anda sebelum proses gentle 
birth, sehingga anda dapat merasa lebih 
tenang menuju proses persalinan bayi 
anda. 

4. TheAsianParentsID
Selain aplikasi untuk mengetahui 
perkembangan janin dan juga kondisi 
Ibu, ada pula aplikasi yang menawarkan 
kenyamanan untuk orang tua. Baik itu 
saat kehamilan maupun pada saat pasca 
kelahiran. Aplikasi The Asian Parents ini 
membantu para orang tua dengan cara 
saling terkoneksi dengan para orang tua 
lain. 

Ada artikel- seputar kehamilan, 
tumbuh kembang anak, video edukatif, 
dan berita-berita kekinian seputar 
parenting. Untuk bumil, aplikasi ini juga 
menyediakan pregnancy wheel, semacam 
kalo minggu ke 8, bumil lagi ngalamin 
apa dan jabang bayi udah segede apa. 
Nah di bagian komunitas para orang tua 
melakukan tanya jawab, polling, dll.

2. Sehati Bidan - Ibu Sehati
Pada fase kehamilan dan 
perkembangan bayi, 1000 HPK atau 
Hari Pertama Kehidupan merupakan 
fase emas.  Fase ini diawali sejak anak 
dalam kandungan hingga berusia 2 
tahun, sehingga sangat penting bagi 
Ibu Hamil untuk mempersiapkan diri 
sebelum kehamilan, menjaga diri 
selama masa kehamilan dan proses 
persalinan yang baik.

Melihat kondisi tersebut, Sehati 
TeleCTG, hadir untuk mewujudkan 
upaya pemerataan pelayanan 
kesehatan bagi Ibu Hamil di berbagai 
daerah di Indonesia. Aplikasi Sehati 
Kehamilanku yang sekarang lebih 
familiar disebut Aplikasi Ibu Sehati 
adalah aplikasi pintar yang menjadi 
pendamping setia para ibu hamil pada 
masa kehamilannya.

Selain aplikasi Ibu Sehati, 
aplikasi ini juga berpadu dengan Sehati 
Bidan. Jika anda berencana untuk 
melahirkan dengan bantuan bidan, 
anda dapat mengunduh aplikasi ini. 
Pada aplikasi Sehati Bidan, bidan 
akan terkoneksi langsung dengan 
anda, sehingga bidan dapat langsung 
mengetahui kondisi anda. Cepat dan 
saling membantu baik untuk ibu dan 
juga para bidan se-Indonesia!

3. Kontraksi Nyaman
Bagi anda yang ingin melakukan 
persalinan dengan cara gentle birth, 
anda dapat mengunduh aplikasi bernama 
Kontraksi Nyaman. Aplikasi berbayar 
ini merupakan persembahan dari situs 
bidankita.com yang dikembangkan oleh 
bidan Yesie Aprillia. 

2
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Kehamilan selalu menjadi fase 
kehidupan yang paling mendebarkan. 
Dengan kondisi setiap perempuan 
yang berbeda - beda, belum lagi 
kondisi bayi yang juga berbeda - beda, 
kehamilan satu dengan lainnya tidak 
bisa dibandingkan. Maka dari itu, 
akses informasi untuk kehamilan 
juga seringkali mendapat hambatan. 
Untungnya saat ini, aplikasi di bidang 
kehamilan semakin marak. Anda 
pun dapat memilih mana yang paling 
cocok untuk kebutuhan anda; gentle 
birth, kelahiran normal, ataupun 
caesar.

1. Teman Bumil
Aplikasi ini dirasa oleh banyak ibu sebagai aplikasi yang paling 
mengakomodir kebutuhan ibu hamil di Indonesia. Tanpa perlu 
ribet, proses login ke aplikasi ini pun sangat mudah. Anda 
hanya akan ditanya “Kapan haid terakhir anda?” dan dari 
pertanyaan tersebut, anda dapat langsung mengetahui usia 
kandungan anda.

Aplikasi Teman Bumil ini pun dilengkapi dengan 
mitos - mitos yang biasa anda dengar serta fact - check. 
Jika anda penasaran nutrisi macam apa yang anda dan janin 
anda butuhkan, anda pun dapat mencari menu yang tersedia. 
Tentunya, menu di Teman Bumil pun sudah disesuaikan 
dengan menu di Indonesia, sehingga anda tak perlu repot 
- repot mencari bahan tertentu. Aplikasi Teman Bumil pun 
dilengkapi dengan checklist . Fitur ini fungsinya memberikan 
list apa saja yang sebaiknya kita lakukan pada saat kehamilan. 

Namun fitur ini dipermudah dengan berubahnya 
ceklist setiap minggunya menyesuaikan dengan kehamilan. 
Yang dicek pun juga lengkap, dari ceklist pemeriksaan ke 
laboratorium, cek nutrisi, cek kesehatan, dan masih banyak 
lagi! Selain fitur-fitur andalan di atas, masih ada banyak fitur 
lain seperti artikel dan tips, agenda (yang bisa di sinkronisasi 
dengan google calendar), merekam perkembangan janin dan 
berat badan ibu hamil, dan album foto. 

GEAR
Prinka

Aplikasi 
Penuh 
Informasi 
untuk Ibu 
Hamil dan 
Bidan
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Belakangan kerap dibicarakan gaya 
hidup ‘new normal’ alias normal baru 
pasca diakhirinya pembatasan sosial 
berskala besar -PSBB- akibat pandemik 
covid-19. Awam banyak menganggap 
new normal itu kembali normal, hidup 
seperti sediakala. Akibatnya jalanan 
menjadi ramai, orang berjubel di pasar, 
banyak orang di kerumunan tanpa 
memakai masker. Seolah-olah virus 
covid-19 sudah tak ada lagi di muka 
bumi. Benarkah demikian?

Menuju
Gaya Hidup
New Normal 
Pasca Wabah

New normal bisa disebut budaya 
baru berupa perubahan perilaku yang 
muncul sejak adanya pandemik covid-1. 
Perilaku baru ini menggantikan perilaku 
sebelumnya, seperti memakai masker 
di tempat umum, sikap menjaga jarak 
dengan orang lain di tempat umum, atau 
menghindari kerumunan, dll.

New normal diadakan ketika manusia 
harus hidup berdampingan dengan virus 
covid karena vaksin untuk virus ini belum 
ditemukan. Bahkan WHO menyebut 
bahwa virus covid-19 belum tentu akan 
menghilang dari muka bumi. Ini berarti 
setiap saat manusia dapat terinfeksi 
virus ini dan menjadi sakit, bahkan mati 
karenanya. Ini juga bisa berarti jika Anda 
terinfeksi akan berisiko menularkannya 

ke orang lain walau Anda tidak 
merasakan gejala apapun. 
Itu sebabnya perilaku baru ini 
harus dijadikan kebiasaan/ 
hal yang normal untuk 
menghindari penyebaran 
covid-19, sekaligus membuat 
Anda tak terinfeksi. Berat? 

Tentu, namun ini satu-satunya pilihan 
agar hidup manusia tak semakin 
terpuruk.

Apa tak ada pilihan lain, semisal 
lockdown atau PSBB dilanjutkan? 
Melihat rendahnya kedisiplinan rakyat 
dan Indonesia bukan negara kaya devisa, 
pilihan ini tampaknya berat dilakukan. 
Apalagi kini sudah banyak perusahaan 
bangkrut, PHK mencapai puluhan ribu 
dan mungkin akan terus bertambah, 
yang menunjukkan penurunan aktivitas 
ekonomi. Jika hal ini terus berlanjut, 
kegiatan ekonomi akan mati yang 
berakibat fatal, akan banyak rakyat yang 
lapar, yang akan memicu kerusuhan 
sosial seperti penjarahan dan lainnya. Itu 
sebabnya new normal diterapkan sambil 
mengembalikan kegiatan ekonomi agar 
berjalan seperti semula (tentu saja 
dengan pembatasan tertentu).

Bagaimana cara individu atau komunitas 
melakukan ‘new normal’?

Paling mudah menerapkan new 
normal jika Anda menganggap orang lain 
adalah ‘orang tanpa gejala’ sehingga Anda 
bersikap jangan sampai tertular orang 
lain. Caranya dengan memakai masker di 
kerumunan orang, tak melepas masker 
kala berbicara, menghindari kontak 
langsung dengan orang lain, misalnya 
dengan menjaga jarak, dan segera 
mencuci tangan atau menggunakan hand 
sanitizer usai menyentuh barang-barang 
di tempat umum, menjaga kebersihan 
dan kesehatan diri sendiri

Sebaliknya Anda juga harus 
menganggap diri sendiri sebagai orang 
tanpa gejala sehingga berusaha menjaga 
sikap agar tak menulari orang lain. 
Caranya dengan memakai masker, tak 
bicara jika tak perlu, menjaga jarak, 
menghindari kontak langsung dengan 
orang lain, tidak keluar rumah jika tidak 
perlu, mencuci tangan usai menyentuh 
barang di tempat umum, dan menjaga 
kebersihan dan kesehatan diri sendiri, 
dan segera memeriksakan diri ke pusat 
kesehatan terdekat jika mengalami gejala 
mirip terinfeksi covid-19.

Lifestyle
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Gelombang kedua efek pandemik Covid-19 mulai melanda. PHK di mana-mana, tak hanya dari perusahaan 
kecil, tapi juga perusahaan besar. Bukan hanya rumah makan dan hotel, tapi juga industri penerbangan, 
garmen, elektronik, hingga cineplex. Angka pengangguran pun melonjak. Bisa ratusan ribu, hingga jutaan. 
Bantuan pemerintah mungkin tak akan memuaskan semua orang, kecil pula jumlahnya. Bagi yang memiliki 
tabungan lumayan, harus bijak menggunakannya dengan perhitungan yang ketat. 

Peluang Kerja
Kala Wabah Melanda

Tak ada yang tahu sampai kapan 
pandemik berlanjut, mungkin 6 bulan lagi, 
setahun lagi, saat vaksin ditemukan. Yang 
tabungannya hanya cukup untuk hidup 
dalam hitungan hari, harus bergegas 
mencari pekerjaan baru. Apapun itu, agar 
dapat menutupi cicilan rumah, bayar 
tagihan listrik dan air, ongkos beli gas, 
pulsa, atau tagihan internet.

Bagi yang punya mobil, Anda dapat 
mendaftar ke aplikasi taksi online. Walau 
hanya mengangkut beberapa penumpang 
setiap hari, setidaknya ada pemasukan. 
Cukup bermodal keterampilan nyetir, 
ramah, dan tahu jalan, Anda segera dapat 
bekerja. Sedang yang hanya punya motor, 
Anda dapat mendaftar menjadi kurir. 
Bisnis antar barang sedang booming 
belakangan ini  gegara semakin banyak 
orang yang memilih berbelanja online. 
Anda juga dapat menghubungi tetangga 

kiri-kanan, menanyakan kebutuhan 
mereka, dan menawarkan jasa sebagai 
tukang ambil barang, tukang antri, 
juga tukang belanja di pasar. Banyak 
orang yang memilih di rumah saja, 
sehingga membutuhkan orang lain untuk 
melakukan pekerjaan di luar rumah.

Jika piawai memasak, Anda dapat 
menawarkan olahan masakan Anda 
lewat -lagi-lagi- aplikasi jual beli online. 
Tapi jika merasa terlalu banyak saingan 
di sana, Anda dapat menggunakan media 
sosial untuk menawarkan masakan 
Anda. Barangkali teman-teman, kerabat, 
tertarik mencicipi olahan dapur Anda. 
Orang semakin tertarik membeli jika 
Anda bersedia mengantar makanan 
sendiri. Kalau malas, pakai saja aplikasi 
kurir online.

Andai rumah Anda memiliki sedikit 
halaman, dan kebetulan Anda suka 
bercocok tanam, kini saat yang tepat 
mengubah halaman menjadi kebun 
sayur. Tak perlu menanam yang muluk-
muluk, cukup sayur sehari-hari seperti 
bayam, sawi, seledri, cabai, dan lainnya. 
Selain masa tanamnya cepat, sayur 
akan memenuhi kebutuhan dapur Anda 
sekaligus dapat dijual. Anda juga dapat 
menanam lewat kebun vertikal, jika nyaris 
tak ada halaman rumah tersisa. Anda 
juga dapat berkebun di atap atau loteng 
rumah. Berkebun tak hanya menjamin 
penghasilan tambahan, tapi juga pelepas 
stress di saat wabah melanda. Berkebun 
membuat hati bahagia.

Jika Anda memiliki sedikit pengetahuan 
tentang ilmu kimia, Anda dapat memulai 
bisnis membuat desinfektan, hand sanitizer, 
atau sabun batangan. Ketiga barang ini 
cukup laku dan banyak peminat jika dijual 
online. Apalagi produk pabrikan harganya 
selangit. Jika Anda memiliki keterampilan 
menjahit, dapat ikut komunitas yang 
memproduksi APD dan masker buat 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
Komunitas yang dikoordinir perusahaan 
resmi ini cukup banyak menerima order 
dari instansi pemerintah. Oya, jika rumah 
Anda cukup besar dengan banyak kamar, 
atau memiliki villa dan bungalow di luar 
kota, dapat Anda menyewakannya kepada 
mereka yang membutuhkan isolasi mandiri. 
Selama mau menggunakan kreativitas dan 
imajinasi, pasti ada pekerjaan baru di saat 
kritis. Jadi jangan cepat berputus asa.

LIFESTYLE

Ary Hana
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Aaliyah Masaid - Saling Peduli
Maish ingat dengan putri Reza 
dan Aji Masaid? Aaliyah Massaid 
yang saat ini mulai menapaki karir 
musik  juga membuat lagu tentang 
keadaan pandemi Covid-19  yang 
dirilis 14 April 2020. Karya yang 
terinspirasi situasi virus corona saat 
ini dikerjakan Aaliyah Masaid dan 
tim musisinya hanya dalam waktu 
kurang  dari sehari saja. Karya 
tersebut berjudul Saling Peduli 
yang bertujuan untuk mengingatkan 
untuk saling peduli satu sama lain.

Boby Wine - Corona Virus Alert
Seorang musisi dan juga politikus 
dari Uganda juga merilis lagu 
guna membantu mengingatkan 
masyarakat akan bahaya Covid-19 

dan bagaimana masyarakat 
Uganda dapat membantu untuk 
tidak menyebarkan virus tersebut. 
Robert Kyagulanyi atau juga dikenal 
dengan nama Boby Wine, merilis 
lagu yang berisikan anjuran untuk 
menjaga jarak, mencuci tangan, 
dan memperhatikan higienitas di 
sekitar.
Robert Kyagulanyi juga dikenal 
sebagai politikus yang aktif dan 
menantang pemimpin Uganda saat 
ini. Sebagai politikus muda yang 
juga mantan rapper, Robert atau 
Boby Wine menunjukkan gaungnya 
dengan kedua peran ini.

Bon Jovi - Do What You Can
Rocker gaek bernama Jon Bon Jovi 
ini melakukan kegiatan sukarela 
dengan membuka restoran 
komunitas yang ternyata telah ia 
buka sejak 2006 di New Jersey, 

Amerika Serikat. Di restoran 
bernama JBJ Soul Kitchen ini, Jon 
Bon Jovi menyediakan makanan 
bagi warga kurang mampu, seperti 
gelandangan, yang menjadi isu 
besar di Amerika Serikat.

Sejak pandemi Covid-19, 
restorannya melakukan layanan 
delivery dan Jon pun terinspirasi 
dari kegiatan ini. Bon Jovi menulis 
lagu “Do What You Can” yang 
terinspirasi dari kawan - kawannya 
dan juga orang - orang yang datang 
ke restorannya, ia harapkan dengan 
lagu ini setiap orang dapat saling 
membantu. 

Musik
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(1) Bimbo.
(2) Dewa Budjana. (3) Aaliyah Masaid.

(4) Boby Wine. (5) Bon Jovi.
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Bimbo - Di Rumah Saja
Grup musik gaek, Bimbo, mengeluarkan lagu 
tentang virus Covid-19 berjudul “Di Rumah Saja”. 
Lagu ini dibuat Sam Bimbo sebagai tanggapan atas 
himbauan karantina mandiri selama pandemi. Pada 
saat pertama lagu ini keluar, lagu berjudul “Di Rumah 
Saja” ini membuat orang heboh karena disangka 

sudah dulu; 30 tahun lalu saat Bimbo masih 
produktif merilis lagu. Padahal menurut salah 

satu personel Bimbo, Acil, lagu itu merupakan 
karya terbaru Bimbo yang penggarapannya 

baru selesai belum lama ini.

Dewa Budjana - Satu Jalan
Gitaris kebanggan band GIGI, Dewa 
Budjana, baru-baru ini merilis lagu 
berjudul “Satu Jalan”  yang pembelian 
lagunya akan digunakan untuk membantu 
keluarga pasien dan ibu pengusaha kecil 
yang terdampak Covid-19. Singel itu 
merupakan hasil kolaborasi bersama 14 
musisi Indonesia. Di antaranya Trie Utami, 

Tompi, Fadly Padi, Once Mekel, Dira Sugandi, 
Lea Simanjuntak, dan Edo Kondologit.

Musik
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Di saat dunia tengah dilanda pandemi covid-19 yang 
belum jelas kapan akan benar - benar berakhir, 
berbagai upaya, kebijakan dan bantuan telah 
digelontorkan untuk mencegah penyebaran yang 
semakin meluas. Tak hanya bantuan tapi semangat 
juga dibutuhkan untuk menjaga jiwa tetap sehat, 
seperti yang dilakukan musisi berikut ini. Mereka 
menyalurkan semangat lewat sebuah lagu yang 
menyentuh untuk Indonesia tetap kuat dan bersatu. 
Tak hanya itu, ada juga lagu untuk garda depan 
petugas medis yang tak lelah walaupun tak bisa 
bertemu anak, orangtua atau keluarga mereka. 
Berikut lagu - lagu yang membangkitkan semangat 
dari para musisi ini.

       |  Dermaga58
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Pada 1776, seorang filsafat ekonomi bernama 
Adam Smith menuliskan kutipan terkenal: 
“Bukan karena kebaikan hati tukang daging, 
tukang minuman, atau tukang roti kita bisa 
mendapatkan makan malam kita, melainkan 
karena mereka memikirkan kepentingan-
diri mereka sendiri-sendiri.” Bagi Smith, 
kepentingan-dirilah yang menggerakkan 
tindakan manusia, dan keyakinan tentang 
homo economicus ini (manusia sebagai 
makhluk yang memaksimalkan pemenuhan 
kepentingan-dirinya) akan melandasi 
seluruh bangunan ilmu ekonomi liberal 
sesudahnya. Namun apakah ini benar?

Bagi Katrine Marçal, sungguh ironis bahwa 
pernyataan tersebut keluar dari Adam 
Smith yang hampir sepanjang hayat hidup 
bersama ibunya, dirawat dan disiapkan 
makan oleh ibunya. Melalui buku ini 
Marçal menggambarkan secara jelas 
posisi perempuan dalam dunia ekonomi 
yang dikuasai oleh patriarki. Perempuan 
dalam ekonomi merupakan warga kelas 
kedua yang seluruh kerja dan usahanya 
tidak dilihat dan diperhitungkan sebagai 
pekerjaan nyata. Sementara laki-laki yang 
melakukan pekerjaannya tidak akan mampu 
menyelesaikan tanggung jawab mereka jika 
tidak ada perempuan yang mengerjakan 
seluruh pekerjaan domestiknya. 

SIAPA YANG MEMASAK
MAKAN MALAM ADAM SMITH?

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Katrine Marcal
: Marjin Kiri
: 2017
: 226 halaman

Ditulis khusus untuk para ibu oleh 
Nicola Huelin, seorang ibu dan mentor 
bisnis pemenang penghargaan, The 
Invisible Revolution adalah buku 
pegangan yang menginspirasi dan 
praktis untuk memberi Anda wawasan 
dan inspirasi tentang cara memulai, 
dan mempertahankan bisnis yang 
sukses - tanpa mengurangi kualitas 
kehidupan keluarga, kesehatan, maupun 
kewarasan Anda.

Dalam buku ini, Nicola menjabarkan 14 
pilar yang dapat menjadi landasan bisnis 
anda. Landasan bisnis ini menariknya 
tidak hanya tentang ekonomi, 
melainkan juga tentang keluarga. 
Selain itu, ada banyak kisah inspiratif 
dari para mompreneur yang berhasil 
mengembangkan bisnis mereka.

THE INVISIBLE REVOLUTION

Pengarang
Penerbit

Diterbitkan
Tebal

: Nicola Huelin
: Practical Inspiring   

Publishing
: 2017
: 294 halaman

Ditulis khusus untuk 
para ibu oleh Nicola 
Huelin, seorang 
ibu dan mentor 
bisnis pemenang 
penghargaan, The 
Invisible Revolution 
adalah buku pegangan 
yang menginspirasi 
dan praktis untuk 
memberi Anda 
wawasan dan inspirasi 
tentang cara memulai, 
dan mempertahankan 
bisnis yang sukses 
- tanpa mengurangi 
kualitas kehidupan 
keluarga, kesehatan, 
maupun kewarasan 
Anda.

itu, para eksekutif perusahaan pun juga 
dapat memaksimalkan ide dan Corporate 
Social Responsibility dengan membaca 
buku ini. 

Resensi Buku

Tidak ada kata terlambat untuk belajar. 
Terlebih dalam bidang ekonomi. Di masa 
pandemi ini, ada banyak yang perlu 
kita perhatikan, termasuk berubahnya 
sistem ekonomi. Untuk mengerti 
prinsip - prinsip ekonomi dasar, buku 
dari Thomas Sowell ini adalah rujukan 
pertama yang dapat anda baca. 

Thomas Sowell sendiri adalah keturunan 
kulit hitam yang dibesarkan di Harlem, 
New York. Tumbuh besar dengan 
perbedaan status sosial, membuat 
Sowell peka dan mendalami isu yang 
mendasar bagi warna kulit berwarna. 
Dengan gelar cumlaud dari Harvard 
University pada tahun 1958. Sowell 
adalah peneliti, konsultan, dan penulis 
di bidang ekonomi dan sosial di Amerika. 

Basic Economy membahas tentang 
kerangka sosial yang nantinya menjadi 
landasan pada buku ini untuk pembaca 
mendalami kerangka kerja. Sistem 
ekonomi yang dapat saling membantu 
antar warga dan bagaimana warga dapat 
menjadi mandiri sebagai konsumen, 
produsen, dan distributor. 

BASIC ECONOMICS

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Thomas Sowell
: Basic Books
: 2000
: 704 halaman

Muhammad Yunus adalah seorang 
praktisi bisnis visioner yang mempelopori 
pengembangan kredit mikro dan 
bisnis sosial serta memenangi hadiah 
Nobel Perdamaian 2006, atas jasanya 
mengembangkan konsep baru mengatasi 
kegagalan pasar bebas, yaitu bisnis sosial.

Dalam buku ini, Yunus menjelaskan 
dengan gamblang konsep bisnis sosial dan 
menjawab banyak pertanyaan yang sering 
dia dapat seputar bisnis sosial. Bisnis 
sosial berbeda dari bisnis biasa, yang mana 
semua keuntungannya diberikan kembali 
kepada perusahaan untuk menciptakan 
semakin banyak keuntungan sosial. 
Yunus membandingkan bisnis sosial 
dengan beberapa bentuk organisasi yang 
diarahkan untuk kegiatan sosial seperti 
lembaga swadaya masyarakat, lembaga 
amal, tanggung jawab sosial perusahaan 
dan berbagai bentuk organisasi sosial 
sejenis. 

Buku ini harus dibaca oleh siapa saja yang 
ingin memanfaatkan kreativitasnya untuk 
mendirikan bisnis sosial dan memberikan 
kontribusi positif bagi masyarakat. Selain 

BISNIS SOSIAL
MUHAMMAD YUNUS

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Muhammad Yunus
: Public Affairs
: 2010
: 226 halaman

Apa itu The New Normal? 
Bisakah kita menjalani sistem 
ekonomi gaya baru? Apa dampak 
perubahan sosial, politik, 
dan ekonomi yang dapat kita 
rasakan? Sebelum pertanyaan 
itu dapat terjawab, ada baiknya 
kita kembali mempelajari 
urusan perut. Urusan perut 
seringkali terlihat sepele, tetapi 
dari sini, terbentuklah kebijakan 
- kebijakan ekonomi yang dapat 
membuat hidup bermusyawarah 
menjadi lebih baik. Buku - buku 
yang diulas pada edisi berikut 
menyediakan pengetahuan 
mendalam tentang ekonomi 
dasar dan bagaimana kita, 
sebagai masyarakat dapat saling 
menguatkan satu sama lain.

The New 
Normal dan 

Ekonomi 
Selepas 
Pandemi

Prinka
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Sutradara
Pemain

Produksi
Rilis

: Gupte
: Partho A. Gupte, Numaan Sheikh, 

Abhishek Reddy, Sai Shara Shetty
: Fox Star Studio
: 2011

Sutradara
Pemain

Produksi
Rilis

: Chiwetel Ejiofor
: Chiwetel Ejiofor, Maxwell Simba,
  Felix Lemburo, Robert Agengo
: Netflix
: 2019

STANLEY KA DABBA THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

Stanley Ka Dabba adalah film Bollywood yang berkisah tentang 
Stanley yang pergi ke sekolah dan selalu makan makanan dari 
bekal teman-temannya. Guru Stanley, Babubhai Verma, sangat 
keberatan dengan kelakuan Stanley. Alasannya menjengkelkan, 
Babubhai Verma pun tanpa malu mengambil makanan dari 
muridnya dan bahkan rekan kerjanya. Ia merasa Stanley adalah 
saingan beratnya.

Dalam kemarahan yang diperparah oleh rasa frustasi karena 
harus kelaparan, Babubhai Verma menegur Stanley dan 
memintanya untuk tidak datang ke sekolah jika dia tidak bisa 
membawa kotak makan siangnya. Stanley yang sensitif tinggal 
jauh dari sekolah sesudahnya, banyak perhatian teman-
temannya.

Apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa Stanley tidak membawa 
kotak makan siangnya? Tidak bisakah orang tuanya mampu 
memberinya makan siang? Atau ada alasan lain? Apakah Stanley 
melakukan sesuatu untuk mengembalikannya kepada Babubhai 
Verma untuk membalas penghinaannya? Bagian terakhir dari 
film ini memberikan jawabannya.

Film ini adalah adaptasi dari memoar dari  William Kamkwamba, 
seorang insinyur asal Malawi yang menceritakan kisah luar biasa 
tentang bagaimana ketika remaja ia menyediakan listrik untuk 
desanya dengan merancang dan membangun turbin angin, 
terhubung ke dinamo tipe sepeda sederhana. 

Di film ini, penonton akan diperkenalkan dengan William yang 
masih kecil dan berusia 13 tahun. Ia tinggal di sebuah desa 
miskin di pelosok Malawi yang sering mengalami pancaroba 
dan kekeringan sehingga sulit mendapatkan panen. The Boy 
Who Harnessed The Wind menceritakan bagaimana William 
menciptakan mesin sederhana yang dapat menyediakan listrik 
untuk warga desanya - melawan musim yang tak pasti serta 
pemerintah dan aparat desa yang korup.
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Film

Masa kecil seringkali digambarkan 
dengan kegembiraan dan kasih sayang 

keluarga. Tetapi masa kecil pun diisi 
dengan konflik - konflik yang membentuk 

sifat diri kita; mulai dari perpisahan 
keluarga, perang, hingga kebangkrutan 

usaha orang tua. Ulasan film kali ini 
bercerita tentang film remaja dan anak 
- anak yang menghadapi krisis keluarga 

mereka. Bagaimana anak - anak dari 
berbagai belahan dunia ini bangkit 
menjalani hidup mereka? Dapatkah 
mereka menemukan orang tua yang 
hilang? Dapatkah mereka melawan 

sosok senior yang meremehkan mereka? 
Temukan kisahnya pada keempat film ini.

Prinka
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Sutradara
Pemain

Produksi
Rilis

: Yandy Laurens
: Nirina Zubir, Ringgo Agus Rahman, 

Adhisty Zara, Widuri Sasono
: Visinema Pictures
: 2019

KELUARGA CEMARA

Sinetron Keluarga Cemara merupakan ‘tontonan wajib’ hampir 
di setiap rumah di Indonesia pada masa 90an. Dengan cerita 
tentang keluarga kecil dari Jawa Barat yang dikepalai oleh Abah, 
tontonan ini sukses membawa haru biru ke dalam rumah. Film 
Keluarga Cemara besutan Yandy Laurens ini bercerita tentang 
sebuah keluarga kecil yang hidup berkecukupan di Jakarta 
yang kehilangan segala asetnya karena penipuan. Abah (Ringgo 
Agus Rahman), Emak (Nirina Zubir)dan dua orang anak mereka 
yang bernama Euis (Zara JKT48) dan Cemara (Widuri Sasono) 
kemudian pindah ke rumah tua warisan ayahnya Abah di sebuah 
desa di Kabupaten Bogor.

Dikemas dengan dialog ringan yang ngena dan penuh makna, 
pesan-pesan dalam film ini dapat tersampaikan dengan baik ke 
penonton. Keluarga Cemara mengingatkan kita akan pentingnya 
kembali ke keluarga. Apapun keadaan yang tengah dialami, baik 
susah maupun senang, pada akhirnya keluarga merupakan 
tempat untuk kembali.
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Sutradara
Pemain

Produksi
Rilis

: Nicole van Kilsdonk
: Celeste Holsheimer, Matsen Montsma, 

Teun Kuilboer
: Fox Star Studio
: 2016

THE DAY MY FATHER BECAME A BUSH

Film ini bercerita tentang Toda dan ayahnya yang hidup berdua 
semenjak orang tuanya berpisah. Toda begitu dekat dengan 
ayahnya dan setiap harinya, ia membantu ayahnya di toko roti 
yang ayahnya miliki. The Day My Father Became a Bush berlatar 
belakang di Belanda. Mereka berdua tinggal di perbatasan 
antara Belanda dan Belgia. Suatu ketika, ayah Toda harus pergi 
berperang karena diharuskan oleh negara. Seketika, ayahnya 
jarang pulang dan Toda harus tinggal bersama neneknya karena 
segala ketidakpastian. 

Cerita ini berlanjut tentang petualangan Toda untuk kembali 
bersama ayahnya, serta mencari ibunya yang berada di sisi lain 
perbatasan. Toda kecil adalah gadis pemberani dan mandiri yang 
hanya ingin kembali bersama keluarganya. Yang menarik, di film 
ini Toda tidak bertualang sendirian. Ia memiliki teman bernama 
Sticky yang menemaninya mencari ibu dan ayahnya. 
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