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CATATAN EDITOR

Pandemi Covid-19 yang melanda 
dunia tak terkecuali Indonesia 
membuat upacara peringatan 
detik-detik proklamasi ke 74 
Republik Indonesia terasa berbeda. 
Guna tetap berpartisipasi dalam 
kegiatan upacara kenegaraan 
tersebut, Seluruh pegawai Pelindo 
3 di berbagai lokasi seperti kantor, 
lapangan operasi hingga kediaman 
serempak mengikuti upacara 
peringatan Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
(HUT RI) ke 75  secara virtual yang 
diselenggarakan di Istana Negara, 
Senin (17/08).

Sebagai perwujudan core 
values BUMN, Pelindo 3 melalui 
anak usahanya BJTI Port terus 
melakukan inovasi dan kolaborasi 
dengan sejumlah perusahaan guna 
meningkatkan akselerasi kinerja 
dan turut membantu program 
pemerintah dalam meningkatkan 
perekonomian nasional. Senada 
dengan hal tersebut, Pelindo 3 
juga tengah bersiap menyambut 

kedatangan para penonton Moto GP 
musim 2021 yang salah satunya akan 
mengambil tempat di Pulau Lombok, 
Nusa Tenggara Barat.

Masih dalam suasana peringatan 
hari raya idul adha, Pelindo 3 Group 
menyalurkan 129 ekor sapid dan 
223 ekor kambing kurban kepada 
masyarakat. Bantuan tersebut 
diserahkan dalam bentuk hewan 
hidup maupun daging kemasan yang 
siap olah. Selain itu Pelindo 3 juga 
membantu perbaikan rumah tidak 
layak huni (RTLH) sebanyak 10 unit dan 
1 obyek sarana ibadah melalui program 
hibah Bina Lingkungan. Hal tersebut 
sengaja dilakukan guna membantu 
meningkatkan kegiatan sosial di 
tempat ibadah serta menyesuaikan 
pola adaptasi kebiasan baru di tengah 
pandemi.

Pada Dermaga edisi kali ini kami 
mengajak serta pembaca untuk 
menjelajah wilayah Pantura, jalur 
Pantau Utara Jawa sepanjang Jawa 

Pelindo III @pelindo3 Pelindo III@pelindo3

Tengah dan Jawa Timur yang 
kaya akan peninggalan sejarah 
khususnya perkembangan awal 
Agama Islam di Jawa. Juga 
pembaca dapat menikmati 
kuliner khas kota Demak dari 
Soto Kerbau hingga Nasi Jangkrik 
yang tentunya menggugah selera. 
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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Kapal Tunda
Seri Jayanegara 
Kapal Tunda seri Jayanegara yang dioperasikan oleh Pelindo Marines 
merupakan salah satu jenis kapal tunda paling modern yang beroperasi 
di Indonesia. Produksi kapal yang diinisiasi oleh BUMN Pelindo 3 
tersebut, dibangun di galangan kapal nasional dengan supervisi 
desain dan teknologi dari Robert Allan, Kanada, pada tahun 2017. 
Tidak hanya melayani penundaan kapal dengan dukungan kekuatan 
bollard pull hingga 63 ton dengan mesin 2 x 2400 tenaga kuda. Kapal 
tunda tersebut juga dilengkapi fitur fire fighting yang dapat membantu 
pemadaman kebakaran di laut dan dermaga. (Andhika Feriawan)
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KOLABORASI ANTAR BUMN PELINDO 3 DORONG 
PENINGKATAN EKONOMI NASIONAL DI MASA PANDEMI

PELINDO 3 PROMOTES NATIONAL ECONOMY IMPROVEMENT  WITH 
COLLABORATION BETWEEN SOES DURING THE PANDEMIC

Dalam upaya meningkatkan akselerasi kinerja dan turut 
membantu program pemerintah dalam meningkatkan 
perekonomian nasional, PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) atau Pelindo 3 melalui anak usahanya PT Berlian 
Jasa Terminal Indonesia (BJTIPORT) terus melakukan 
inovasi salah satunya adalah berkolaborasi dengan sejumlah 
perusahaan guna mewujudkan hal tersebut.

In an effort to increase performance acceleration and help 
government programs in improving the national economy, 
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo 3 through its 
subsidiary PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTIPORT) 
continued to innovate, one of which was collaborating with a 
number of companies to make this happen.

proses sinergi antar BUMN terbukti pada saat ini terdapat 
beberapa proyek strategis yang sedang dikerjakan oleh 
BUMN di anak usaha BJTIPORT” Ungkap Arief Prabowo 
Direktur Utama BJTIPORT

Dari berbagai proyek sinergi yang dilakukan oleh BJTI 
Grup dengan BUMN, Proyek perpanjangan dan pelebaran 
dermaga pelabuhan JIIPE merupakan salah satu proyek 
unggulan yang terus dikebut pengerjaannya, bukan tanpa 
alasan, mengingat JIIPE merupakan Kawasan Industri 
terintegrasi yang digadang gadang sebagai salah satu 
Kawasan industri unggulan di Indonesia.Tentunya pelebaran 
dan perpanjangan ini dapat meningkatkan daya tampung/
sandar kapal-kapal besar di Pelabuhan JIIPE Manyar Gresik 
dan mendongkrak produktivitas serta arus logistik secara 
nasional.

Tidak hanya di JIIPE, wujud sinergi BUMN yang juga 
berperan dalam membantu PT Pelindo 3 (Persero) khususnya 
di BJTI Grup juga terlihat pada sinergi antara PT BIMA dengan 
PT Boma Bisma Indra (Persero) dalam pemenuhan kebutuhan 
operasional, sparepart dan alat bantu, dimana kebutuhan part 
PT BIMA bisa dipenuhi langsung oleh PT Boma Bisma Indra 
(Persero) dan kerjasama ini telah dilakukan sejak tahun 2019 
sehingga sangat membantu dalam meningkatkan kinerja PT 
BIMA dalam operasional manintenance alat bongkar muat di 
area kerja PT Pelindo 3 Group termasuk di Terminal Berlian 
yang dikelola oleh BJTIPORT.

“Diharapkan kedepan sinergi/kolaborasi dengan 
BUMN lainnya juga terus ditingkatkan dengan selalu 
memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik, karena semua ini tujuannya juga sangat bagus yaitu 
untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing BUMN 
secara global dan tentunya mendorong pembangunan 
perekonomian secara nasional” tutup Arief.

Untuk diketahui, BJTIPORT memiliki beberapa anak 
usaha yang bergerak di berbagai sektor pendukung jasa 
kepelabuhanan antara lain PT Berkah Industri Mesin Angkat 
(PT BIMA) yang berfokus pada maintenance alat bongkar 
muat pelabuhan, PT Berlian Manyar Sejahtera (PT BMS/
JIIPE) yang berfokus pada jasa kepelabuhanan dan Kawasan 
Industri di Manyar Gresik, PT Pelindo Properti Indonesia 
(PT PPI) yang berfokus pada Pengelolaan properti di area 
pelabuhan milik PT Pelindo 3 (Persero) dan beberapa anak 
usaha lain yang juga berfokus pada industri jasa pendukung 
kepelabuhanan.

Berbagai proyek strategis pun dikerjakan melalui 
sinergi yang baik antar perusahaan antara lain Proyek 
Perpanjangan dan Pelebaran dermaga Pelabuhan JIIPE 
(Java Integrated Industrial and Port Estate) di Manyar Gresik 
dengan menggandeng BUMN PT Adhi Karya (Persero) 
Tbk dan konsultan PT Indra Karya (Persero), kemudian 
pekerjaan pemenuhan kebutuhan operasional, spareparts 
dan alat bantu antara PT BIMA dengan PT Bima Bosma Indra 
(Persero) dan proyek proyek lainnya di anak usaha BJTIPORT.

“Sebagai bagian dari anak usaha Pelindo 3 selaku 
BUMN,  BJTIPORT mendukung dan juga turut serta dalam 

synergy process between SOEs. It is proven that currently 
there are several strategic projects that are being carried 
out by SOEs in the BJTIPORT subsidiary,” said BJTIPORT 
President Director Arief Prabowo.

Of the various synergy projects carried out by the 
BJTI Group with SOEs, the JIIPE port extension and widening 
project was one of the leading projects that were continuously 
being worked on, not without reason, considering that JIIPE 
was an integrated industrial area which was predicted to be 
one of the leading industrial areas in Indonesia. Of course, 
this widening and extension could increase the capacity/berth 
of large vessels at the Manyar Gresik JIIPE  Port and boost 
productivity and national logistics flows.

Not only in JIIPE, the form of SOEs synergy which also 
played a role in helping PT Pelindo 3 (Persero) especially in 
the BJTI Group was also seen in the synergy between PT BIMA 
and PT Boma Bisma Indra (Persero) in meeting operational 
needs, spare parts and tools, where the part need of PT BIMA 
could be fulfilled directly by PT Boma Bisma Indra (Persero). 
This collaboration had been carried out since 2019 so it was 
very helpful in improving the performance of PT BIMA in 
maintenance operations for loading and unloading equipment 
in the work area of PT Pelindo 3 Group including at the Berlian 
Terminal which was managed by BJTIPORT.

“It is hoped that in the future the synergy/collaboration 
with other SOEs will also continue to be improved by 
always paying attention to the principles of good corporate 
governance, because all of these goals are also very good, 
namely to increase the added value and competitiveness of 
SOEs globally and of course to encourage national economic 
development,” closed Arief.

To note, BJTIPORT had several subsidiaries engaged 
in various port support services, including PT Berkah Industry 
Lift Machines (PT BIMA) which focused on port loading and 
unloading equipment maintenance, PT Berlian Manyar 
Sejahtera (PT BMS/JIIPE) which focused on port services 
and Industrial Estate in Manyar Gresik, PT Pelindo Properti 
Indonesia (PT PPI) which focused on property management 
in the port area owned by PT Pelindo 3 (Persero) and several 
other subsidiaries which also focused on port support service 
industries.

Various strategic projects had been carried out 
through good synergy between companies, including the 
JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) Port 
Extension and Jetty Project in Manyar Gresik by collaborating 
with state-owned company PT Adhi Karya (Persero) Tbk and 
PT Indra Karya (Persero) as a consultant, then worked on 
fulfilling operational needs, spare parts and supporting tools 
between PT BIMA and PT Bima Bosma Indra (Persero) and 
other projects in the BJTIPORT subsidiary.

“As part of a subsidiary of Pelindo 3 as a state-owned 
company, BJTIPORT supports and also participates in the 

Laporan Utama Laporan Utama

LAPORAN 
UTAMA

Redy Mas Wijayanto

Proyek Perpanjangan dan Pelebaran dermaga Pelabuhan 
JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) yang 

dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS).
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PELINDO 3 SIAP SAMBUT PENONTON
MOTO GP 2021

“Kami siap menyambut kedatangan para penonton 
Moto GP 2021 yang datang melalui jalur laut dengan kapal 
pesiar, fasilitas yang kami miliki saat ini memungkinkan 
untuk kapal dapat bersandar,” terang Wayan, Kamis (13/08).

Penyelesaian pembangunan Terminal Gili 
Mas menunjukkan komitmen Pelindo 3 dalam upaya 
pengembangan pariwisata daerah.  Sebelumnya, kapal pesiar 
yang datang di Pulau Lombok masuk melalui Pelabuhan 
Lembar dengan fasilitas yang terbatas.  Wayan menyebut 
kapal pesiar tidak dapat bersandar di Pelabuhan Lembar 
karena terkendala alur pelayaran.

“Sebelum ada Terminal Gili Mas, kapal pesiar harus 
berlabuh di tengah laut, penumpang turun menggunakan 
kapal kecil, tentunya ini mengurangi kenyamanan para 
wisatawan,” tambahnya.

Terminal Gili Mas dilengkapi dengan dermaga 
sepanjang 440 meter dengan kedalaman alur pelayaran 
mencapai -14 meter LWS.  Dengan fasilitas tersebut, 
Terminal Gili Mas dapat menerima kapal pesiar dengan 
kapasitas 3.000 penumpang.  Bahkan, Terminal Gili Mas 
dapat digunakan untuk bertambat 2 kapal pesiar dalam 
waktu yang bersamaan.

Pelindo 3 sendiri mencatat kunjungan kapal pesiar 
ke Lombok terus mengalami tren positif dalam kurun lima 
tahun terakhir. Tahun 2020 ini tercatat sebanyak 23 kapal 
pesiar yang dijadwalkan masuk ke Pelabuhan Lembar.  Dari 
jumlah tersebut sebanyak 6 kapal sudah datang sebelum 
pandemi Covid-19, 11 kapal menyatakan batal berkunjung.  
Sementara 6 kapal lainnya masih belum memberikan 
kepastian dikarenakan wabah yang masih belum mereda.

“Kami berharap kondisi segera membaik agar 
perekonomian kembali pulih dan wisatawan mancaranegara 
dapat berkunjung lagi ke Pulau Lombok dan wilayah 
Indonesia lain pada umumnya,” pungkas Wayan.

LAPORAN 
UTAMA

Suryo Khasabu PELINDO 3 READY TO WELCOME MOTOGP 2021 AUDIENCE

Pelindo 3 memastikan pihaknya siap menyambut 
kedatangan para penonton Moto GP musim 2021 yang salah 
satu serinya akan mengambil tempat di Pulau Lombok, 
Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan CEO 
Pelindo 3 Regional Bali Nusa Tenggara I Wayan Eka Saputra 
sesaat setelah menerima laporan pembangunan Terminal 
Gilimas secara daring. Menurut Wayan, Terminal Gili Mas 
sudah siap dioperasikan akhir tahun 2020 dengan kapasitas 
mencapai 1.500 penumpang.  Nantinya, Terminal Gili Mas 
akan menjadi terminal penumpang kapal pesiar dengan 
fasilitas yang memanjakan para wisatawan asing yang 
datang ke Pulau Lombok.

Pelindo 3 ensured that it was ready to welcome the arrival of 

the 2021  MotoGP season audience, one of which would take 

place in Lombok, West Nusa Tenggara. This was conveyed by 

CEO of Pelindo 3 Bali Nusa Tenggara Regional I Wayan Eka 

Saputra shortly after receiving the report on the construction 

of the Gili Mas Terminal online. According to Wayan, the 

Gili Mas Terminal was ready to operate by the end of 2020 

with a capacity of up to 1,500 passengers. Later, the Gili Mas 

Terminal would become a cruise ship passenger terminal 

with facilities that pampered foreign tourists who came to 

Lombok.

Terminal Penumpang Gilimas.

“We are ready to welcome the 2021 MotoGP 
audience who come by cruise ship. The facilities we 
currently have allow the ship to dock,” explained Wayan, 
Thursday. (13/08).

The completion of the Gili Mas Terminal construction 
demonstrated Pelindo 3 commitment to the development 
of regional tourism. Previously, cruise ships that came to 
Lombok entered the Lembar Port with limited facilities. 
Wayan said the cruise ship could not dock at the Lembar 
Port because it was hampered by shipping lanes.

“Before the Gili Mas Terminal, cruise ships had 
to dock in the middle of the sea, passengers got off using 
small boats, of course this reduces the comfort of tourists,” 
he added.

The Gili Mas terminal was equipped with a 440 
meter long pier with a shipping channel depth of -14 
meters LWS. With these facilities, Gili Mas Terminal could 
receive cruise ships with a capacity of 3,000 passengers. In 
fact, Gili Mas Terminal could be used to dock 2 cruise ships 
at the same time.

Pelindo 3 itself noted that cruise ship visits to 
Lombok had continued to experience a positive trend in 
the last five years. In 2020, there were 23 cruise ships 
scheduled to enter the Lembar Port. Of these, 6 ships had 
arrived before the Covid-19 pandemic, 11 ships said they 
canceled their visits. Meanwhile, the other 6 ships still did 
not provide certainty because the outbreak had not yet 
subsided.

“We hope that conditions will soon improve so 
that the economy will recover and foreign tourists can 
visit Lombok and other parts of Indonesia in general,” 
concluded Wayan.
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Terbaru Pelindo 3 telah menyerahkan bantuan belasan 
ribu alat pelindung diri (APD) Hazmat ke tujuh rumah sakit 
rujukan di Surabaya dan Sidoarjo diantaranya adalah RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya, RS PHC Surabaya, RSUD Sidoarjo, RS 
Universitas Airlangga Surabaya, RSUD Dr. M. Soewandhie 
Surabaya, RS Bhakti Dharma Husada Surabaya dan RS Haji 
Surabaya dengan jumlah total 12.000 APD Hazmat, Jumat 
(14/08).

Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo 3 Edi Priyanto 
mengatakan, bantuan penanganan Covid-19 yang di salurkan 
langsung kepada masyarakat merupakan bentuk penerapan 
core value AKHLAK BUMN Amanah dimana Pelindo 3 
sebagai salah satu perusahaan milik negara bertugas untuk 
membantu dan berkontribusi kepada pemerintah dalam 
upaya mendorong kesejahteran masyarakat khususnya 
penanganan pandemin Covid-19.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara Pelindo 3 
memiliki komitmen kuat bahwa segala kegiatan dan usaha 
yang dilakukan guna berkontribusi kepada pemerintah dalam 
hal peningkatan kesejahteraan masyarakat tak terkecuali 

DUKUNG PENANGANAN COVID-19,
PELINDO 3 TERUS DISTRIBUSIKAN 
BANTUAN KE RS RUJUKAN DAN 
MASYARAKAT

LAPORAN 
UTAMA

Mahesa Nugraha

Laporan Utama Laporan Utama

PELINDO 3 CONTINUES TO DISTRIBUTE AID TO 
REFERRAL HOSPITALS AND COMMUNITIES TO 
SUPPORT COVID-19 HANDLING

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membuat sejumlah 
aspek khususnya kesehatan dan perekonomian terpukul, 
hal tersebut pun tak luput dirasakan oleh Indonesia. Guna 
menekan dampak tersebut pemerintah pun terus berupaya 
untuk menangani pandemi yang terjadi di indonesia. Upaya 
pemerintah dalam hal menekan pandemi tersebut turut di 
implementasikan langsung oleh Pelindo 3 sebagai salah satu 
badan usaha milik negara melalui berbagai macam bantuan.

The Covid-19 pandemic that had hit the world had impacted 
a number of aspects, especially health and the economy, 
and this had not been spared for Indonesia. In order to 
suppress this impact, the government continued to strive 
to deal with the pandemic that had occurred in Indonesia. 
The government’s efforts to suppress the pandemic were 
also implemented directly by Pelindo 3 as a state-owned 
enterprise through various kinds of assistance.

Most recently, Pelindo 3 had handed over tens of 
thousands of Hazmat personal protective equipment (PPE) to 
seven referral hospitals in Surabaya and Sidoarjo including 
Surabaya Dr. Soetomo Regional Public Hospital, Surabaya 
PHC Hospital, Sidoarjo Regional Public Hospital, Surabaya 
Airlangga University Hospital, Surabaya Dr. M. Soewandhie 
Regional Public Hospital, Surabaya Bhakti Dharma Husada 
Hospital and Surabaya Hajj Hospital with a total of 12,000 
Hazmat PPE, Friday (14/08).

Pelindo 3 Human Resources Director Edi Priyanto 
said that the assistance for handling Covid-19, which 
was distributed directly to the community, was a form of 
implementing the SOEs core values of the AKHLAK Amanah, 
where Pelindo 3 as one of the state-owned companies was 
tasked with helping and contributing to the government in 
efforts to encourage the welfare of the community, especially 
handling the Covid-19 pandemic.

“As a state-owned company, Pelindo 3 has a strong 
commitment that all activities and efforts undertaken to 
contribute to the government in terms of improving people’s 
welfare, including during the handling of the Covid-19 
pandemic, therefore we continue to strive to provide 
assistance to the community for handling this pandemic can 
be maximized,” said Edi Priyanto.

While Prof. Dr. Nasronudin, a representative of 
Airlangga University Hospital, who was one of the recipients 
of the aid, said his highest appreciation to Pelindo 3 for 
providing Hazmat PPE assistance, considering that even 
though the condition of the spread of Covid-19 in his area 
had tended to decline in recent times, Pelindo 3 continued 
to be committed to providing assistance. Moreover, this 
assistance was not the first time that Pelindo 3 had provided 
for Airlangga University Hospital during this pandemic.

“We give high appreciation to Pelindo 3, which 
continues to show its commitment in terms of handling 
Covid-19 assistance in Indonesia. This is proven by the 
provision of this Hazmat PPE to us, even though we know 
that recently the Covid-19 number has tended to decline, but 
it doesn’t mean we can put the treatment aside. Apart from 
that, this is the second time Pelindo 3 has come to Airlangga 
University Hospital and provide direct assistance,” said Prof. 
Dr. Nasronudin who was a President Director of Airlangga 
University Hospital.

In order to suppress the spread of Covid-19, Pelindo 3 
also not only distributed Hazmat PPE assistance to medical 
personnel but also increased protection on the internal side 

Direktur SDM Pelindo 3 menyerahkan
bantuan APD kepada Direktur Utama PT PHC.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara 
Pelindo 3 memiliki komitmen kuat 
bahwa segala kegiatan dan usaha 
yang dilakukan guna berkontribusi 
kepada pemerintah dalam hal 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat tak terkecuali pada 
masa penanganan pandemi Covid-19 
ini, oleh karena itu kami terus 
berupaya memberikan bantuan 
kepada masyarakat agar penanganan 
pandemi ini bisa semakin maksimal,” 
– Edi Priyanto.
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pada masa penanganan pandemi Covid-19 ini, oleh karena 
itu kami terus berupaya memberikan bantuan kepada 
masyarakat agar penanganan pandemi ini bisa semakin 
maksimal”. Ujar Edi Priyanto Direktur SDM Pelindo 3.

Sementara Prof. Dr. Nasronudin perwakilan RS 
Airlangga yang menjadi salah satu penerima bantuan tersebut 
mengatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pelindo 3 
yang telah memberikan bantuan APD Hazmat, mengingat 
meskipun kondisi penyebaran Covid-19 di wilayahnya sudah 
cenderung menurun beberapa waktu terakhir, namun 
Pelindo 3 terus berkomitmen memberikan bantuannya. 
Terlebih bantuan tersebut bukanlah yang pertama kalinya di 
berikan Pelindo 3 kepada RS Universitas Airlangga selama 
pandemi ini.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada 
Pelindo 3 yang mana terus menunjukkan komitmenya 
dalam hal bantuan penanagan Covid-19 di Indonesia, 
hal itu dibuktikan dengan pemberian APD Hazmat ini 
kepada kami, meskipun kita ketahui belakangan ini angka 
Covid-19 cenderung menurun namun hal itu tidak lantas 
penanganannya bisa kita kesampingkan. Selain itu juga ini 
adalah kali keduanya Pelindo 3 datang ke RSUA dan memberi 
bantuan langsung”. Ujar Prof. Dr. Nasronudin Direktur Utama 
RS Universitas Airlangga.

Dalam rangka penekanan penyebaran Covid-19, Pelindo 3 
juga tidak hanya membagikan bantuan APD Hazmat kepada petugas 
medis saja melainkan juga peningkatan perlindungan di sisi internal 
perusahaan maupun masyarakat luas. Berbagai upaya pencegahan 
baik di internal maupun eksternal perusahaan. Di antaranya adalah 
penerapan physical distancing di area pelabuhan dan perkantoran, 
penyediaan bilik cuci tangan dan hand sanitizer di lingkungan kerja dan 
terminal penumpang, pengecekan suhu tubuh, hingga pemberian vaksin 
influenza dan minuman herbal gratis untuk meningkatkan daya tahan 
tubuh para pegawai.

Sementara di lingkungan eksternal, Pelindo 3 juga turut aktif 
melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan 
penyemprotan disinfektan dan memberikan bantuan alat cuci tangan 
gratis yang dipasang di sejumlah sekolah dan kantor pemerintahan di 
sekitar wilayah kerjanya. Hingga saat ini Pelindo 3 juga diberi tanggung 
jawab sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kementerian BUMN di wilayah 
Bali.

Hingga kini Pelindo 3 telah menyalurkan 140ribu APD Hazmat, 
540 wastafel portabel, 3ribu handsanitazer, 134ribu masker medis, 
39ribu masker non medis dan 178 unit Thermal gun. Bantuan tersebut 
diberikan langsung kepada masyarakat hingga sejumlah rumah sakit 
rujukan di wilayah Pelindo 3. Tak hanya itu bantuan relaksasi pinjaman 
dengan total nilai 3,8 Milliar rupiah kepada mitra binaan juga di berikan. 
Semua bantuan tersebut disalurkan melalui program kemitraan dan 
bina lingkungan Pelindo 3.

Until now Pelindo 3 had distributed 
140,000 Hazmat PPE, 540 portable sinks, 3,000 
hand sanitizers, 134,000 medical masks, 39,000 
non-medical masks and 178 units of Thermal 
gun. The assistance was given directly to the 
community to a number of referral hospitals in 
the Pelindo 3 area. Not only that, loan relaxation 
assistance with a total value of 3.8 billion rupiah 
was also provided to the fostered partners. 
All of this assistance was channeled through 
the Pelindo 3 partnership and environmental 
development program.

of the company and the wider community. Various preventive 
efforts both internal and external to the company. Among 
them were the application of physical distancing in the port 
and office area, the provision of hand washing booths and 
hand sanitizers in the work environment and passenger 
terminals, checking body temperature, and administering 
influenza vaccines and free herbal drinks to increase 
endurance for employees.

Meanwhile, in the external environment, Pelindo 3 
was also actively involved in efforts to prevent the spread 
of Covid-19 by spraying disinfectants and providing free 
hand washing equipment installed in a number of schools 
and government offices around its working area. Until now, 
Pelindo 3 had also been given the responsibility of being the 
Head of the Covid-19 Task Force of the Ministry of SOEs in 
the Bali region.

“As a state-owned company, Pelindo 3 
has a strong commitment that all 
activities and efforts undertaken to 
contribute to the government in terms 
of improving people’s welfare, including 
during the handling of the Covid-19 
pandemic, therefore we continue to 
strive to provide assistance to the 
community for handling this pandemic 
can be maximized,” 
– Edi Priyanto.

Direktur SDM Pelindo 3 menyerahan simbolis 
bantuan APD kepada perwakilan Rumah Sakit 
Airlangga Surabaya.

Direktur SDM Pelindo 3 menyerahan
simbolis bantuan APD kepada perwakilan 
RSUD Dr. Soewandi.
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PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) Pelabuhan 
Tanjung Intan Cilacap menyalurkan bantuan hibah Bina 
Lingkungan berupa program Bedah Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH)  sebanyak 10 unit dan 1 obyek sarana ibadah 
untuk warga yang tersebar di Kabupaten Cilacap. Bantuan 
ini diberikan secara simbolis di Kantor Pelindo 3 Pelabuhan 
Tanjung Intan Cilacap pada Rabu (21/03).

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo 3) Cilacap 
Tanjung Intan Port distributed 10 environmental assistance 
grants in the form of an Unfit Home Improvement (RTLH) 
program for 10 units and 1 object of worship facilities for 
residents spread across Cilacap Regency. This assistance 
was given symbolically at the Pelindo 3 Office at Cilacap 
Tanjung Intan Port on Wednesday (21/03).

PELINDO 3 HELPS REPAIR HOUSES AND 
WORSHIP FACILITIES IN CILACAP

LAPORAN 
UTAMA

Diah Ayu

PELINDO 3 BANTU PERBAIKAN 
RUMAH DAN SARANA IBADAH
DI CILACAP

yang sudah dilaksanakan, secara langsung dapat memberikan 
pengaruh pada penguatan kondisi sosial masyarakat. Lebih 
lanjut dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2020 Pelindo 3 
Tanjung Intan telah menyalurkan program kemitraan sebesar 
Rp 26 miliar lebih kepada 2.259 mitra binaan. Untuk tahun 2020 
program Hibah Bina Lingkungan bantuan lebih difokuskan 
kepada penanggulangan dan pencegahan covid-19 sebesar 
Rp. 376 juta rupiah.

explained that by 2020 Pelindo 3 Tanjung Intan had distributed 
a partnership program of more than Rp. 26 billion to 2,259 
fostered partners. For 2020 the Community Development 
Grant program would focus more on the prevention of Covid-19 
amounting to Rp. 376 million.

In addition, the Regent of Cilacap, Tatto Suwarto 
Pamuji, in his speech appreciated what Pelindo 3 Tanjung 

General Manager Pelindo 3 Pelabuhan Tanjung Intan 
Cilacap, Sutopo dalam sambutannya menyampaikan bahwa 
pelaksanaan kegiatan pembangunan Bedah Rumah Pelindo 
3 Pelabuhan Tanjung Intan ini bersinergi dengan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dan  Kabupaten Cilacap. 
“Total bantuan bedah rumah dan hibah bina lingkungan yang 
disalurkan sebesar Rp. 300 juta dan kami harapkan dapat 
membantu kesulitan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” 
jelasnya.

Bertambahnya keuntungan juga memberikan 
kontribusi terhadap negara melalui pembayaran pajak 
maupun penerimaan negara bukan pajak. Demikian pula 
pencapaian tanggung jawab sosial perusahaan di bidang 
sosial. Serangkaian penyaluran dana Hibah Bina Lingkungan 

Pelindo 3 General Manager of Cilacap Tanjung Intan 
Port, Sutopo, in his speech said that the implementation of 
the construction of Pelindo 3 Tanjung Intan Port Housing 
Development was in synergy with the Community and Village 
Empowerment Service and Women’s Empowerment and Child 
Protection in Cilacap Regency. “The total assistance for house 
renovation and environmental development grants distributed 
is Rp. 300 million and we hope that it can help people’s 
difficulties amid the Covid-19 pandemic,” he explained.

Increased profits also contributed to the state through 
tax payments and non-tax state revenues. Likewise, the 
achievement of corporate social responsibility in the social 
sector. A series of distribution of Community Development 
Grant funds that had been implemented could directly 
influence the strengthening of social conditions. It was further 

Selain itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam 
sambutannya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pelindo 
3 Tanjung Intan. “Ini sejalan dengan Kebijakan Bangga Mbangun 
Desa khususnya pilar ekonomi dan lingkungan sosial budaya, 
dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, pembangunan daerah 
bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Setiap anggota 
masyarakat, termasuk dunia usaha harus berperan untuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas 
hidup masyarakat. “Dengan sinergi antara pemerintah, dunia 
usaha dan masyarakat diharapkan menjadi kunci dari konsep 
pembangunan berkelanjutan,” tambah Bupati.

Intan had done. “This is in line with the Proud to Build Village 
Policy, especially the pillars of the economy and socio-cultural 
environment, in an effort to advance and improve community 
welfare,” he said. According to him, regional development was 
not the only responsibility of the government. Every member 
of society, including the business world, must played a role 
in realizing social welfare and improving the quality of life of 
the community. “The synergy between the government, the 
business world and the community is expected to be the key 
to the concept of sustainable development,” added the Regent.

Penyerahan secara simbolis program 
perbaikan rumah dan sarana ibadah.
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PELINDO 3 SALURKAN 
129 SAPI DAN 223 
KAMBING KURBAN 
KEPADA MASYARAKAT 
PELINDO 3 DISTRIBUTES 
129 COWS AND 223 GOATS 
FOR EID SACRIFICE TO THE 
COMMUNITY

Penyerahan bantuan hewan qurban
Pelindo 3 Group kepada panitia.

“As a state-owned company that is in the midst 
of society, the company is very aware of making optimal 
contributions to the surrounding community. We want to 
share with the surrounding community and hopefully we 
can help feel the Eid al-Adha celebration in the midst of a 
pandemic like this,” explained Wilis.

The head of the sacrificial committee for the 
Banyuwangi Great Mosque of Baiturrahman Nur Hasan, who 
was a representative of one of the recipients of sacrificial 
animal assistance, said his gratitude for the distribution of 
Pelindo 3 sacrificial animals to the surrounding community, 
especially those in their working area. This was considered to 
have brought the benefits of PelindoIII presence closer to the 
community, especially in a pandemic situation like this many 
people needed help.

“Alhamdulillah, this year we can distribute sacrificial 
animals again, thanks to Pelindo 3 for the distribution of 
sacrificial animals, of course this is a concrete manifestation 
of Pelindo 3 presence in the community. Hopefully Pelindo will 
run smoothly in its business,” said Nur.

Pelindo 3 Group itself continued to make various 
efforts in helping and sharing with the surrounding 
community. Not only in certain moments such as Eid al-Adha, 
but also often carried out and organized social, religious, 
educational and health activities. These activities were also a 
relationship with the surrounding community. This was in line 
with the implementation of the AKHLAK Core Value which had 
been announced as the foundation and guideline for SOEs in 
moving.

The direct sacrificial animal assistance program 
to the community was an effort by Pelindo 3 to improve 
harmony between Pelindo 3 and the community that had been 
established previously, as well as to strengthen collaborative 
cooperative relationships that complement Pelindo 3 with the 
surrounding communities in its working area.

Pelindo 3 Vice President of Corporate Communication, 
Wilis Aji said that he chose to distribute sacrificial animal 
assistance directly to a number of mosques that were 
appointed to receive assistance since Thursday (30/7) in 
the form of live animals and ready-to-eat packaged meat. 
This was deliberately done to help increase social activities 
in places of worship and adapting patterns to new habits 
in the midst of the pandemic by not gathering people by 
holding slaughterhouses and distributing meat directly to the 
community.

“Sebagai salah satu perusahaan BUMN yang berada 
ditengah-tengah masyarakat tentu perusahaan sangat 
memiliki kesadaran dalam memberikan kontribusi yang 
optimal bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Kami 
ingin berbagi dengan masyarakat sekitar dan semoga bisa 
membantu merasakan perayaan Idul Adha ditengah pandemic 
covid seperti ini,” jelas Wilis.

Ketua Panitia kurban Masjid Agung Baiturrahman Nur 
Hasan Banyuwangi yang merupakan perwakilan salah satu 
penermina bantuan hewan kurban mengucapkan terimakasih 
atas penyaluran hewan kurban Pelindo 3 kepada masyarakat 
sekitar khususnya mereka yang berada di wilayah kerjanya, 
hal ini dinilai semakin mendekatkan manfaat kehadiran 
Pelindo3 pada masyarakat, terlebih di situasi pandemi seperti 
ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Alhamdulillah tahun ini kita dapat penyaluran hewan 
kurban lagi, terimakasih kepada Pelindo 3 atas penyaluran 
hewan kurbannya, tentunya ini menjadi wujud nyata kehadiran 
Pelindo 3 di tengah masyaratakat. Semoga Pelindo semakin 
lancar usaha dan bisnisnya, Ungkap Nur.

Pelindo 3 Group sendiri terus melakukan berbagai 
upaya dalam membantu dan berbagi kepada masyarakat 
sekitar. Tidak hanya dalam momentum tertentu saja 
seperti Idul Adha, namun juga sering melakukan dan 
menyelenggarakan kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan 
dan kesehatan, kegiatan tersebut juga sebagai tali silaturahmi 
kepada masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan wujud 
implementasi Core Value AKHLAK yang telah di canangkan 
menjadi podasi dan nilai panduan BUMN dalam bergerak.

Program bantuan hewan kurban langsung ke 
masyarakat tersebut adalah upaya dari Pelindo 3 meningkatkan 
keharmonisan antara pelindo 3 dan masyarakat yang sudah 
terjalin sebelumnya, serta semakin mengeratkan hubungan 
kerja sama yang kolaboratif saling melengkapi Pelindo 3 
dengan masyarakat sekitar di wilayah kerjanya. 

VP Corporate Communication Pelindo 3, Wilis Aji 
mengatakan memilih menyalurkan bantuan hewan kurban  
langsung ke sejumlah Masjid yang ditunjuk menerima bantuan 
sejak Kamis (30/7) kemarin dalam bentuk hewan hidup 
maupun daging kemasan siap olah, hal tersebut sengaja 
dilakukan guna membantu meningkatkan kegiatan sosial di 
tempat ibadah serta menyesuaikan pola adaptasi kebiasaan 
baru di tengah pandemi dengan tidak mengumpulkan orang 
dengan menggelar pemotongan dan membagikan daging 
langsung ke masyarakat.

In order to succeed one of the priorities of SOEs work 

programs by improving social welfare for Indonesia, in 

the context of Welcoming the Eid Al-Adha in 2020/1441 H 

(31/07), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo 3 

Group also celebrated the Islamic holiday. This was done by 

distributing sacrificial animals in the form of cows and goats 

to a number of mosques and communities in their working 

areas. A total of 129 cows and 223 goats were distributed.

Guna mensukseskan salah satu prioritas program kerja BUMN 
dengan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Indonesaia, 
dalam rangka Sambut Hari Raya Idul Adha Tahun 2020/1441 
H (31/07), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero) atau Pelindo 
3 Group turut memeriahkan peringatan hari besar islam 
tersebut dengan membagikan bantuan  hewan kurban berupa 
sapi dan kambing kepada sejumlah masjid dan masyarakat di 
wilayah kerjanya. Total 129 ekor sapi dan 223 ekor kambing di 
salurkan.

LAPORAN 
UTAMA

Mahesa Nugraha
Kemasan Daging Kurban Siap Olah.
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“Perusahaan yang sanggup menerapkan budaya K3 bisa 
dilihat dari tempat kerja dan perilaku pekerjanya,” jelas pria 
yang juga Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
itu. 

Umumnya, Edi menambahkan, keadaan di tempat kerja 
telah mengikuti peraturan dan prosedur keselamatan kerja, 
tersedianya APD dengan baik, alat produksi berfungsi dan 
selalu dicek rutin, serta lingkungan yang bersih dan rapi.

menyumbang 2,4 juta jiwa atau 86,3 persen, dan kecelakaan 
fatal menyumbang 13,7 persen.

Di Korea Selatan, penerapan K3 memberi dampak 
positif terhadap angka kecelakaan kerja pada perusahaan 
konstruksi. Mengutip S.J. Yoon et al / Effect of OHSMS on 
Work-Related Accident Rate (2013) seluruh perusahaan yang 
telah tersertivikasi mampu menekan angka kecelakaan kerja 
dalam tempo empat tahun. 

Edi menyampaikan jurus untuk menghindarkan kecekalaan 
kerja. “Ada tiga hal yang harus diperhatikan perusahaan untuk 
menghindarkan kerugian,” tegas Edi. 

Pertama terkait pemberian layanan kesehatan yang 
meliputi, medical check up, dan fit to work. Kemudian edukasi 
dan promosi dengan memberi pelatihan kepada pegawai, 
pemberian sertifikasi, safety induction, safety briefing, dan 
e-learning web. Terakhir terkait keselamatan kerja yang 
meliputi, rekayasa engineering alat kerja, otomasi proses 
bisnis, kelengkapan peralatan safety dan emergency response

Harapannya, lanjut Edi, perusahaan bisa mendapatkan 
benefit dari penerapan K3. Yakni mencegah timbulnya biaya 
yang lebih besar akibat kecelakaan kerja, menjaga aset 
perusahaan (pekerja dan fasilitasnya), jaminan pelayanan 
(handling proses lebih terjamin) kepada pelanggan, memenuhi 
kepentingan stakeholder, citra positif perusahaan, dan 
meningkatkan daya saing perusahaan.

Opini Opini

Penerapan Budaya K3
Penopang Investasi Perusahaan

SURABAYA – Penerapan budaya kesehatan dan 
keselamatan kerja atau K3 menjadi bagian investasi 
bagi entitas bisnis yang sangat penting di seluruh 
sektor usaha. Terbukti budaya K3 bisa meminimalisasi 
pegeluaran tidak perlu akibat biaya yang harus 
ditanggung dari kecelakaan kerja.

penyediaan fasilitas gawat darurat di rumah sakit, dan 
sewa peralatan jika ada gangguan aset.

Perusahaan masih dituntut mengeluarkan gaji 
pegawai yang mengalami kecelakaan, melatih pegawai 
pengganti, upah lembur dan ekstra waktu untuk 
pekerjaan di bidang administrasi. “Itu belum termasuk 
hilangnya nama baik perusahaan. Itu jauh lebih mahal,” 
tegas Edi.

Lantas seberapa besar angka kecelakaan kerja di 
Indonesia? Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga 
Kerja, angka kecelakaan kerja mampu ditekan dalam 
tiga tahun terakhir. Tahun 2015 jumlah kecelakaan kerja 
mencapai 110.285 kemudian turun menjadi 105.182 
(2016) dan turun hingga 80.392 (2017).

Sementara ILO memperkirakan pekerja meninggal 
rata-rata 2,78 juta jiwa setiap tahun di seluruh dunia 
hingga tahun 2017. Angka tersebut jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 2,33 
juta jiwa. 

Adapun Global Burden of Disease Study 
mengeluarkan riset tahun 2015 tentang jumlah kematian 
akibat pekerjaan mencapai lima persen. Sedangkan 
kematian karena penyakit yang ditumbulkan pekerjaan 

Adapun perilaku pekerjanya selalu aktif mengikuti 
kegiatan K3, dengan selalu memberi masukan untuk program 
K3. Pekerja mengingatkan rekannya tentang bahaya K3, dan 
selalu mengenakan APD dengan kesadaran tinggi, terlebih 
saat ini menghadapi Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

Penerapan budaya K3 di sebuah perusahaan juga tidak bisa 
lepas dari peran pemimpin yang selalu sadar akan pentingnya 
keselamatan kerja. Pemimpin diharapkan bisa menjadi 
motor sekaligus penggerak budaya K3, untuk menciptakan 
perusahaan yang sehat.

Komitmen pimpinan perusahaan diharapkan bisa 
menempatkan organisasi K3 yang dapat menentukan 
keputusan. “Tentu saja pimpinan perusahaan harus bisa 
menyediakan anggaran, SDM, perencanaan dan pelaksanaan 
K3 secara tepat,” pungkas Edi.
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Dengan kata lain, budaya K3 secara tidak langsung 
sanggup menghindarkan perusahaan dari kerugian. 
Sebab biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan kerja 
tidak kecil. Bahkan efek domino yang ditimbulkan dari 
kecelakaan kerja cukup panjang, ditambah dengan brand 
awareness perusahaan yang terancam jatuh.

“Biaya langsung maupun tidak langsung menjadi 
risiko perusahaan,” kata Pengurus Asosiasi Ahli 
Keselamatan & Kesehatan Kerja (A2K3 Jawa Timur), 
Edi Priyanto dalam webinar yang diselenggarakan 
Kadin Jatim, dengan mengambil topik “Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Investasi Bagi 
Perusahaan”.

Edi menambahkan bahwa perusahaan harus 
mengeluarkan biaya tambahan akibat kecelakaan kerja 
dan penyakit akibat kerja yang meliputi pengobatan 
atau perawatan serta biaya yang harus diasuransikan. 
Sementara perusahaan kehilangan potensi omzet 
maupun laba, serta hilangnya waktu hingga sanksi 
hukum. 

Mata rantai yang ditimbulkan akibat kecelakaan 
kerja mirip gunung es. Jika tidak ditangani, biaya yang 
ditimbulkan akan semakin besar. Edi mencontohkan 
anggaran untuk legal/hukum, waktu penyelidikan, 

EDI PRIYANTO 
Direktur SDM Pelindo 3
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Achmad Noor Riduansyah

Manfaat Pemakaian LNG 
Sebagai Bahan Bakar 
Utama Mesin Kapal

Untuk langkah kompresi yang 
terkompresi ialah campuran bahan 
bakar gas dengan udara. Pada akhir 
langkah kompresi untuk menyalakan 
campuran udara dan bahan bakar 
gas yang telah bertekanan tingi dan 
juga temperaturnya telah tinggi, 
digunakan pilot diesel fuel, yang 
akan menyemprotkan solar dalam 
jumlah kecil kira kira 1% dari jumlah 
maksimum pemakaian bahan bakar 
solar bila bekerja menurut prinsip 
kerja siklus diesel. Semprotan bahan 
bakar solar dari pilot diesel fuel yang 
terdapat dalam nosel mesin diesel 
akan memicu terbakarnya campuran 
bahan bakar gas dengan udara yang 
sudah terkompressi (ignition by pilot 
diesel fuel). Pilot diesel fuel ini sebagai 
pengganti busi pada motor bensin. 
Mesin diesel bekerja dengan prinsip 
siklus Otto bila kapal sudah berlayar. 
Tekanan gas masuk ke silinder sekitar 
5 bar. Jadi dalam nosel terdapat 
dua saluran bahan bakar solar, satu 
berfungsi sebagai pilot diesel fuel 
dan saluran yang satu adalah saluran 
bahan bakar solar bila mesin bekerja 
menurut siklus diesel.

Oleh karena itu yang dapat 
mengantikan peran BBM pada masa 
akan datang ialah LNG. Kandungan 
utama LNG ialah Methane (CH4) yang 
dikonversi dari Gas Alam menjadi 
bahan bakar cair supaya mudah 
diangkut. Tetapi untuk pemakaiannya 
LNG harus dirubah kembali menjadi 
gas. Pilihan LNG sebagai bahan bakar 
utama di kapal-kapal laut dimasa 
yang akan datang karena harganya 
lebih murah dan ramah lingkungan. 
Bila harga solar dan LNG dinaikkan, 
harga LNG tetap akan lebih murah. 
Disamping itu Indonesia merupakan 
produsen LNG terbesar ke-2 didunia. 
Dengan pertimbangan diatas maka 
perusahan kapal dapat beralih dari 
solar ke LNG. 

Mesin Dual Fuel (DF)

Mesin Dual Fuel (DF) yaitu mesin 
diesel yang dapat menggunakan LNG 
dan solar secara bergantian. Bila 
menggunakan bahan bakar LNG maka 
mesin diesel bekerja dengan prinsip 
Siklus Otto. Bila menggunakan solar 
maka mesin diesel bekerja dengan 
prinsip Siklus Diesel. Mesin ini bekerja 
dengan dua jenis bahan bakar yaitu 
gas (MDO) dan solar (HFO), mesin ini 
dikenal dengan nama Dual Fuel engine 
(DF). Diberi nama Dual Fuel engine 
karena mesin dapat bekerja dengan 
dua prinsip kerja antara lain adalah 
gas mode dan diesel mode.

Prinsip kerja yang pertama adalah gas 
mode. Bila mesin dijalankan dengan 
gas maka mesin diesel akan bekerja 
mengikuti prinsip kerja motor bensin. 
Dengan demikian prinsip kerjanya 
mengikuti siklus Otto. Untuk langkah 
hisap maka yang masuk kedalam 
silinder adalah gas dan udara. Pada 
saat itu suplai bahan bakar MDO 
atau HFO secara otomatis tertutup. 

Prinsip kerja yang kedua adalah diesel 
mode. Bila mesin bekerja dengan 
prinsip kerja siklus diesel, maka 
saluran gas dan pilot diesel fuel akan 
tertutup. Maka mesin diesel akan 
bekerja mengikuti prinsip kerja siklus 
diesel.

Pada dual – fuel vessel konsep, bila 
kapal berlayar di luar daerah Emission 
Control Area (ECA), maka bahan bakar 
HFO masih digunakan. Sebaliknya jika 
kapal yang diizinkan berlayar di daerah 
Emission Control Area (ECA), maka 
pemakaian HFO dilarang, oleh sebab 
itu kapal hanya dapat menggunakan 
MDO dan gas.
(Disarikan dari www.porttechnology.
org)

Kondisi tersebut diatas harus 
segera dicarikan jalan keluarnya. 
Salah satu sumber energi alternatif 
pengganti solar adalah LNG. Dengan 
dipakainya LNG sebagai salah satu 
sumber energi diharapkan dapat 
mengurangi impor solar/disel, 
sehingga menghemat devisa negara 
serta meningkatkan daya saing industri 
domestik. Indonesia merupakan 
produsen utama LNG dunia, hampir 
semua LNG yang diproduksi diekspor 
ke luar negeri utamanya ke Jepang, 
Korea dan China. LNG sampai saat 
ini belum banyak dimanfaatkan oleh 
masyarakat maupun industri domestik 
sebagai sumber energi, hal ini 
dikarenakan kurang adanya sosialisasi 
manfaat dari LNG.

Tantangan utama yang akan dihadapai 
oleh bangsa Indonesia pada masa 
akan datang ialah semakin menipisnya 
cadangan bahan bakar minyak. 
Apabila tidak didapatkan cadangan 
bahan bakar minyak yang baru maka 
dalam waktu 15 tahun kedepan 
Indonesia kehabisan bahan bakar 
minyak. Akhir-akhir ini Indonesia telah 
menjadi importir utama bahan bakar 
minyak, sementara itu Indonesia 
memiliki cadangan gas alam yang 

Kebutuhan energi di Indonesia terutama penggunaan diesel/solar setiap tahun 
selalu meningkat. Dikarenakan jumlah kilang di Indonesia tidak bertambah dan 
produksi minyak mentah akhir-akhir ini terjadi penurunan, maka untuk memenuhi 
jumlah konsumsi tersebut dibutuhkan penambahan impor minyak solar/diesel, 
dimana hal ini semakin memberatkan keuangan negara.

besar. Gas alam Indonesia mempunyai 
kemampuan menggantikan 
ketergantungan terhadap bahan bakar 
fosil. Gas alam (kandungan utamanya 
methane, CH4) yang dapat dikonversi 
menjadi bentuk Liquefied Natural 
Gas (LNG) agar mudah disimpan dan 
diangkut.

Pemakaian LNG sebagai bahan bakar 
utama mesin kapal, mempunyai kaitan 
dengan manfaat dari pengurangan 
emisi dan harga yang lebih murah. 
Teknologi ini dikenal dengan nama 
dual-fuel engine, dengan dua system 
bahan bakar yaitu LNG dan solar. 
Manfaat yang dapat diperoleh apabila 
LNG sebagai bahan bakar utama 
kapal yaitu pemakaian bahan bakar 
lebih fleksibel, efisiensi yang lebih 
tinggi, emisinya rendah dan biaya 
operasionalnya lebih menguntungkan, 
juga dapat mereduksi 25-30% CO2, 
SOx dan partikel padat dapat direduksi 
sampai 100%, serta NOx dapat 
direduksi sampai 90%.

Bahan bakar utama mesin kapal saat 
ini hampir digunakan di seluruh dunia 
ialah Heavy Fuel Oil (HFO) dan Marine 
Diesel Oil (MDO). Untuk bahan bakar 
HFO, bahan bakar ini merupakan 

residu dan mengandung banyak 
sulfur, nitrogen dan partikel padat. 
Bila mengikuti ketentuan International 
Maritime Organization (IMO), bahan 
bakar HFO dilarang pemakaiannya 
karena emisinya. Demikan juga 
dengan bahan bakar MDO, walaupun 
bahan bakar ini emisinya lebih rendah 
dari HFO akan tetapi bahan bakar ini 
akan dilarang pemakaiannya setelah 
tahun 2020, yaitu didaerah yang masuk 
wilayah Emission Control Area (ECA).

Khusus untuk Indonesia belum 
adanya pembatasan penggunaan HFO 
dan MDO tetapi lebih menekankan 
bagaimana menekan biaya operasional 
kapal. Walaupun demikian sudah 
selayaknya memperhatikan ketentuan 
IMO, yaitu pelarangan pemakaian HFO 
dan MDO pada masa akan datang. Oleh 
karena itu industri maritim di Indonesia 
perlu memperhatikan bagaimana cara 
agar biaya operasional kapal dapat 
diturunkan dan pengurangan emisi. 
Sudah saatnya dipikirkan bahan bakar 
yang dapat menggantikan peran bahan 
bakar HFO dan MDO pada masa akan 
datang. Bahan bakar harus murah 
harganya dengan emisi rendah. 
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Pelindo 3 Regional Jatim 
Bersama Syahbandar 
Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya Gelar Sosialisasi 
Pelayanan Kapal di Era 
New Normal

KABAR
PELINDO 3

Bertempat di Ruang Karang Jamuang Lantai 3 Kantor 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) Regional Jawa Timur bekerja sama dengan  Syahbandar 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Gelar Acara Sosialisasi 
Pelayanan Kapal di Era New Normal. Kegiatan tersebut diikuti 
pejabat instansi undangan terkait yaitu Otoritas Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya, Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas I Tanjung  Perak 
Surabaya, Dinas Navigasi Klas I Tanjung Perak Surabaya, DPC 
INSA Surabaya, serta dari pihak Internal Divisi Kepanduan Pelindo 
3 Regional Jatim.

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah 
untuk memfasilitasi keluhan dari Instansi kemaritiman di wilayah 
kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya seperti Bea Cukai, 
Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Kantor Kesehatan 
Pelabuhan untuk melakukan penyesuaian zona pemeriksaan 

kesehatan bagi Nakhoda dan ABK dari setiap kapal yang akan 
masuk dan sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya baik 
asing maupun domestik agar tidak perlu diselenggarakan di 
Stasiun Pandu Karang Jamuang yang berlokasi 2 mil laut dari 
pelabuhan tetapi dapat langsung dilakukan di dermaga. Apabila 
terjadi penularan Covid-19, seluruh kru dan penumpang kapal 
laut dapat langsung dilakukan karantina di atas kapal dengan 
menunggu disekitar alur pelayaran kapal selama 14 hari setelah 
terlebih dahulu mengikuti Rapid Test dan dilanjutkan dengan 
Swab Test apabila terbukti reaktif. Ini perlu dilakukan untuk 
meminimalisir potensi kenaikan penderita Covid-19 yang masih 
tinggi di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur yang masih 
menjadi Zona Merah di Indonesia yang masih mencatat kenaikan 
pada jumlah Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam 
Pengawasan Covid-19. (Yuanita Dewi)

Sejak tahun 2010, MV Great Glen melayani muatan curah 
asal Amerika Latin tujuan Asia Timur dan Asia Tenggara. Kapal 
sepanjang 229,2 Meter ini menempuh perjalanan 20 hari dari 
Brazil ke Indonesia untuk melakukan bongkar muatan soybean 
meal atau bubuk kedelai di Terminal Teluk Lamong. Soybean 

meal merupakan bahan utama pakan ternak. Industri 
pakan ternak di Jawa timur, memang cukup banyak 
dan besar.

Sebelum MV Great Glen, beberapa kapal curah 
kering internasional berukuran raksasa telah sandar 
dan melakukan pelayanan di Terminal Teluk Lamong. 
MV Julius Olendorff asal Portugal bermuatan 60.000 
ton, MV Medi Serapo asal Liberia bermuatan 68.597 

ton , dan MV Olympic Gemini asal Yunani. Pencapaian tersebut 
merupakan bentuk apresiasi pelanggan untuk Terminal Teluk 
Lamong atas pelayanan jasa kepelabuhanan, khususnya curah 
kering. 

Terminal Teluk Lamong menjaga kepercayaan pengguna 
jasa dengan melakukan pelayanan prima dan memanfaatkan 
peralatan modern terintegrasi dengan maksimal. Peralatan 
terintegrasi dan ramah lingkungan yang dimiliki Terminal Teluk 
Lamong yaitu 2 Grab Ship Unloader (crane berbahan bakar 
listrik khusus untuk membongkar muatan curah berkapasitas 
maksimal 2000 Ton/ Jam), Conveyor (berfungsi memindahkan 
barang dari crane menuju gudang dengan sistem roller berbahan 
karet), dan gudang penyimpanan / silo (gudang penyimpanan 
muatan curah terintegrasi dengan sistem antrian truk). 

“Kami melakukan inovasi dari sisi peralatan dan konsep 
ramah lingkungan. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada 
pelanggan yang sudah mempercayakan jasa kepelabuhanannya 
di TTL “ ujar Faruq Hidayat, Direktur Utama Terminal Teluk 
lamong.

Penerapapan nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai semangat baru 
BUMN untuk Indonesia diwujudkan oleh Terminal Teluk Lamong 
melalui pelayanan prima kepada pengguna jasa. Terminal 
Teluk Lamong sebagai bagian dari Pelindo 3 akan berupaya 
memberikan kontribusis terbaik untuk Indonesia melalui 
pelayanan jasa kepelabuhanan yang prima, modern dan ramah 
lingkungan. (Reka Yusmara)

MV Great Glen, kapal curah kering berbobot mati 93.251 Ton, sandar 
di dermaga Terminal Teluk Lamong. Kapal berbendera Hongkong ini 
membawa muatan 71.582 Ton pakan ternak asal Brazil dan dibongkar dalam 
waktu kurang dari 7 hari. Ini merupakan Kapal Curah Kering dengan muatan 
terbesar sepanjang sejarah pelabuhan Tanjung Perak.

Sebuah terobosan baru dari Pelindo 3 untuk membuat sistem 
bongkar curah kering terintegrasi dan ramah lingkungan sehingga 
mempercepat waktu pelayanan. “Proses pelayanan kapal Terminal 
Teluk Lamong berbeda karena memiliki standar internasional dan 
peralatan canggih yang mempercepat proses bongkar muatan”,  ujar 
Geng Jun, Master Kapal MV Great Glen.

Kapal Curah Raksasa
Sandar Di Teluk Lamong
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Guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, utamanya pada 
pelayanan receiving maupun delivery, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
melakukan pendataan perusahaan truk berikut armadanya secara online 
melalui Web Access TPS. 

“Hal ini merupakan salah satu upaya 
kami untuk mempercepat pelayanan di 
terminal dan meminimalisir antrian truk yang 
akan berkegiatan di TPS, dimana per hari rata-
rata truk keluar masuk di TPS bisa mencapai 
3000-4000 truk.”, ungkap Bambang.

Dengan pendataan perusahaan truk 
dan armada yang dipermudah secara online 
ini diharapkan perusahaan truck dengan 
cepat melakukan pendaftaran, karena proses 
tersebut dapat dilakukan kapan saja dan 
dimana saja. Fitur online ini diperuntukkan 
untuk mempermudah pengguna jasa dalam 
memonitoring status verifikasi data registrasi 
truk, melakukan unreg data kepemilikan 
truk, dan mengunduh template batch number 
permanen. Selain itu upaya penyempurnaan 
manless gate proses di TPS pun dapat segera 
diwujudkan, karena hal ini sangat mendukung 
dalam penerapan protokol kesehatan di masa 
kenormalan baru, yakni meminimalisir kontak 
antara sopir truk dan petugas gate in impor.

Pendaftaran perusahaan truk dan armada ini merupakan 
bentuk sinergi Pelindo 3 dan anak usahanya dalam integrasi Melalui pendataan ini, maka proses identifikasi truk 

saat melakukan transaksi di Gate In akan lebih cepat prosesnya 
dikarenakan sudah dikenali secara sistem dan fisik melalui batch 
number permanen yang tertempel, sehingga memudahkan 
sopir dan operator alat pada saat proses peletakan maupun 
pengambilan kontainer di lapangan (CY TPS) - hal tersebut yang 
disampaikan TPS kepada Organda dan Aptrindo dalam suratnya 
pada tanggal 22 Juli 2020 perihal Pendaftaran Perusahaan dan 
Armada Truk di TPS.

Pendataan tersebut diatas adalah upaya tambahan 
untuk menyempurnakan proses gate di TPS seiring dengan 
implementasi auto gate system yang menggunakan lane scan 
camera dengan metode pembacaan OCR (Optical Character 
Recognition), dimana identifikasi nomer container beserta atribut 
lainnya seperti ISO container, MWG dan DG label telah dilakukan 
secara otomatis oleh system.

Direktur Operasi TPS, Bambang Hasbullah 
menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan program Pelindo 3 
dalam penyempurnaan database master truk yang berkegiatan di 
area kerja pelabuhan dan terminalnya, sehingga setiap truk yang 
masuk telah teridentifikasi datanya dan hal itu diperlukan untuk 
mendukung pelaksanaan operasional yang aman dan lancar di 
area kerja TPS.

Percepat Layanan,
TPS Menuju Manless Gate Operation

Suatu perusahaan didirikan tidak hanya untuk memenuhi 
kewajiban-kewajiban, seperti mencari keuntungan, melayani 
pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan, dan 
tanggung jawab terhadap pemegang saham. Perusahaan 
juga mempunyai kewajiban terhadap lingkungan sosial di 
sekitar perusahaan itu dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di sekitar dan kelestarian 
lingkungan dengan cara menerapkan sistem atau strategi csr 
yang jitu.

Untuk menguji program dan strategi CSR perusahaan 
selama ini, Pelindo 3 mengikuti ajang Top CSR 2020 yang 
dinilai oleh dewan juri dari kalangan pakar, akademisi, 
konsultan, dan praktisi CSR. Setelah melalui proses seleksi 
dan penilaian yang melibatkan riset lapangan dan wawancara 
penjurian Pelindo 3 akhirnya dinobatkan sebagai salah satu 
perusahaan yang berhak meraih penghargaan Top CSR 2018. 

Bahkan dua penghargaan 
diraih sekaligus, pertama Pelindo 
3 sebagai pemenang kategori “TOP 
CSR Awards 2020 Star 4” dimana 
penghargaan tersebut diberikan atas 
sistem kebijakan dan tata kelola CSR 
Pprusahaan berada ditingkat “SANGAT 
BAIK” dan mendukung strategi bisnis 
perusahaan yang berkelanjutan.

Kedua diberikan kepada 
Direktur Utama Pelindo 3, U. Saefudin 
Noer sebagai pemenang kategori 
“Top Leader on CSR Commitment 
2020”. Sebagai pucuk pimpinan 
perusahaan, Saefudin dinilai memiliki 
kepedulian dan komitmen tinggi 
dalam menjalankan dan mewujudkan 
program-program CSR di institusi 
yang dipimpinnya. Sebelum memimpin 
Pelindo 3, Saefudin Noer juga meraih 
sejumlah penghargaan sebagai CEO 
Perum Jasa Tirta II.

“Penghargaan ini hasil kerja keras semua pihak yang 
secara nyata berkontribusi untuk kemajuan perusahaan. 
Tentu tak hanya mengejar bisnis atau profit, di sisi lain 
kita senantiasa care pada lingkungan (planet) dan pada 
masyarakat (people) sekitar. Kita juga perlu konsisten 
menyiapkan program - program sosial kemasyarakatan dan 
lingkungan, melalui kegiatan CSR. Termasuk memberikan 
bantuan untuk penanganan Covid-19, prasarana dan sarana 
pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana 
umum, ibadah, pelestarian alam, elektrifikasi, sarana 
air bersih, serta bantuan bencana alam dan pembinaan 
lingkungan lainnya,” ujar Direktur Utama Pelindo 3, U. 
Saefudin Noer.

Dengan raihan penghargaan ini, Saefudin berharap 
Pelindo 3 terus meningkatkan kompetensi, menjaga 
harmonisasi dengan masyarakat dan melanjutkan kolaborasi 
dan sinergi serta mewujudkan loyalitasnya kepada Negara 
melalui peningkatan lapangan kerja, pajak dan deviden 
kepada negara. (Wilis Aji Wiranata)

Pelindo 3
Raih 2 Penghargaan
TOPS CSR Awards 2020

sistem di lingkungan Pelindo 3 Group, sehingga truk-truk yang 
terdaftar di TPS akan secara otomastis juga akan terdaftar di 
aplikasi master truk Pelindo 3. (Susana Emyliasari)
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Masjid Agung Demak.

Jalur Pantai Utara Jawa sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur kaya akan peninggalan 
sejarah yang berkaitan dengan perkembangan awal Agama Islam di Jawa. Daerah pesisir ini 
juga memiliki ragam budaya yang merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan pendatang 
seperti Campa, China, dan Arab. Belum lagi keindahan alam seperti pantai, goa, dan air terjun 
yang tersembunyi di balik bukit kapur. Itu sebabnya menjelajah kota-kota mulai Demak, 
Kudus, Jepara, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik akan memberi sensasi tersendiri. 

Berikut rangkaian wisata sepanjang Pantai Utara Jawa Tengah-Jawa Timur yang tak boleh 
Anda lewatkan:

Masjid Agung Demak. Dibangun pada tahun 
1401 M oleh Raden Patah dibantu para wali, masjid 
di Kampung Kauman, Bintoro ini merupakan salah 
satu masjid tertua di Jawa. Keunikan masjid ini 
pada keempat tiang penyangga masjid yang dibuat 
dari tatal -serpihan kayu- oleh para wali. Walau 
hanya serpihan kayu namun mampu menopang 
atap masjid selama 6 abad. Seperti masjid besar 
lainnya di Jawa, di depan masjid menghampar alun-
alun yang diapit dua pohon beringin di tengahnya. 
Di dekat alun-alun ada sebuah pasar untuk 
melakukan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. 
Dulu, pasar akan senyap tatkala adzan dhuhur atau 
shalat jumat dikumandangkan. Dalam kompleks 
masjid ada makam raja-raja, diantaranya makam 
Raden Patah sebagai raja pertama. Kompleks ini 
juga dilengkapi dengan Museum.

Makam Sunan Kalijaga. Banyak peziarah 
menyempatkan datang ke makam ini, terutama 
di hari Kamis. Bernama asli Raden Syahid, wali 
kelahiran 1450 M ini adalah putra Adipati Tuban, 
Tumenggung Wilatikta. Makam ini terletak di 
Kadilangu, sekitar 1,5 km di barat daya masjid. 
Kisah kesaktian Sunan Kalijaga di masa lalu, 
termasuk bagaimana beliau mengislamkan Orang-
orang jawa melalui akulturasi budaya, begitu 

Makam Sunan Muria. Sunan Muria adalah 
julukan bagi putra Sunan Kalijaga yang bernama 
asli Raden Umar Said. Sunan Muria menyebarkan 
agama Islam di sekitar Gunung Muria, bahkan 
mendirikan pesanggrahan di puncaknya. Ketika 
meninggal, beliau dimakamkan di sini, tepatnya di 
Gunung Colo, Dawe, 

TRAVEL

Ary Hana

Menjelajah Pantura,
Pusat Religi Islam
Tanah Jawa

Makam Sunan Kalijaga

Masjid Menara Kudus.

Travel
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dikenal luas. Itu sebabnya makamnya  dibanjiri 
para peziarah.

Masjid Menara Kudus. Masjid di Jalan 
Kudus Pejaten, Kauman ini merupakan bukti nyata 
akulturasi budaya Islam dengan Hindu dan Jawa. 
Masjid dibangun pada 1549, namun menaranya 
baru dibangun pada tahun 1685. Di masa lalu, Jafar 
Sodiq yang kemudian digelari Sunan Kudus dan 
menguasai beragam ilmu agama ini menyebarkan 
Islam di wilayah Kudus dengan penuh 
kebijaksanaan, sehingga menarik minat penduduk 
lokal yang sudah lebih dulu menganut Hindu 
dan kepercayaan nenek moyang. Itu sebabnya 
bagunan masjid mengadaptasi arsitektur hindu 
seperti padasan untuk wudhu, gapura tempat 
masuk masjid, termasuk menara di atasnya. Di 
areal masjid, ada makam Sunan Kudus yang kerap 
dikunjungi peziarah. Setiap tanggal 10 Muharam 
akan banyak peziarah datang, merayakan ritual 
Buka Luwur. Ritual Dandangan, menyambut puasa 
Ramadhan, juga kerap digelar di sini.
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Gunung Muria. Tak hanya 
menjadi pusat penyebaran Islam di 
masa lalu, gunung setinggi 1601 m 
ini juga menyajikan panorama alam 
yang indah. Tak kurang ada  20 lebih 
air terjun mengelilingi gunung ini, baik 
dari arah Jepara, Kudus, maupun Pati. 
Diantaranya adalah Air Terjun Jurang 
Nganten, Air Terjun Setatah, Air Terjun 
Kali Banteng,  Air Terjun Montel, Air 
Terjun Pengantin, 

Air Terjun Rahtawu, dan masih 
banyak lagi. Jika suka tantangan, Anda 
dapat mendaki Puncak Muria dari Desa 
Rahtawu, Gebog. Ada banyak spot 
menarik di atasnya, seperti Puncak 
29, Puncak Natas Angina, Puncak 
Argowiloso, Puncak Argojembangan, 
serta Puncak Abiyoso. Di puncak 
Anda dapat menikmati keindahan saat 
matahari terbit atau tenggelam.

menggambarkan akulturasi budaya 
Jawa dan Tiongkok. Ada pola gambar 
burung hong, naga, bunga, dan lainnya. 
Warnanya pun menyolok, ada kuning, 
merah, biru. Harganya lumayan mahal 
karena umumnya adalah batik tulis 
di atas kain sutra yang dikerjakan 
berbulan-bulan. Banyak perajin batik 
yang masih keturunan Tionghoa. 
Dirunut dari sejarah, dulu Lasem 
merupakan pelabuhan pertama yang 
dikunjungi pedagang bumi Tiongkok. Itu 
sebabnya banyak peninggalan seperti 
klenteng, vihara, rumah-rumah lama 
berarsitektur China yang berumur 
ratusan tahun di sini.

Ketika melalui Kota Tuban, Anda 
dapat menikmati wisata alam seperti 
pantai, goa, dan pegunungan kapur. 
Jika sudi, singgahlah di Pantai Pasir 
Putih Remen di Desa Ramen, Jenu. 
Anda dapat berkemah di hamparan 
pasir putihnya yang sunyi. Anda juga 
dapat mengunjungi Pantai Sowan di 
Desa Bogoran, Bogorejo yang kaya 
akan pepohonan akasia yang rindang. 
Atau mampir di Pantai Surindah 
yang letaknya terpencil di Desa 
Glagah, Temaji atau ke Pantai Kelapa. 
Beberapa goa yang patut dikunjungi 
adalah Goa Suci di Dusun Suci Desa 
Wagun, Palang. Dari goa yang sudah 
ada sejak masa Kerajaan Majapahit ini 

Anda dapat melihat cahaya yang masuk 
melalui atapnya yang berlubang. Lalu 
ada Goa Akbar yang dalamnya dipenuhi 
cuatan stalaktit dan stalakmit di Desa 
Jarkali, Gedongombo. Jika menyukai 
tantangan, cobalah mendaki Watu 
Ondo di Desa Bektiharjo, Semanding. 
Keliling Tuban takkan lengkap bagi 
pecinta wisata religi tanpa berziarah ke 
Makam Sunan Bonang di dekat alun-
alun Kota Tuban.

Di Lamongan, Anda dapat 
menikmati keindahan Pantai Tanjung 
Kodok. Di pantai yang berbatasan 

1
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dengan Laut Jawa ini menghampar 
bebatuan menyerupai katak atau kodok 
yang menghadap ke laut. Di sini juga 
Anda dapat menyaksikan matahari 
terbit dan tenggelam sekaligus. Itu 
sebabnya mengapa penentuan rukyat,  
-misalnya awal Bulan Ramadhan, 
jatuhnya Idul Fitri atau Idul Adha- kerap 
dilakukan di sini. Bahkan NASA pernah 
membangun pusat penelitian di sini 
untuk mengamati gerhana matahari 
total. Keren bukan?

Mengakhiri perjalanan 
sebelum memasuki kota buaya, Anda 
dapat berziarah ke Makam Sunan Giri 
di Puncak Bukit Giri, 4 km dari Kota 
Gresik. Ada lagi Makam Sunan Gresik 
atau Maulana Malik Ibrahim di Desa 
Gapura dan Makam Sunan Drajat di 
Desa Drajat, Paciran. Itu sebabnya 
mengapa Gresik dijuluki Kota Wali, 
karena banyak wali yang dulunya 
berdiam di kota pudak ini.

Jika ke Kudus jangan lupa 
singgah di Museum Kretek yang 
berada di Jalan Getas Pejaten Nomor 
155, Jati. Di dalam museum dapat 
dijumpai berbagai perlengkapan dan 
mesin pembuat rokok kretek, termasuk 
diorama yang memperlihatkan 
proses penanaman tembakau hingga 
pembuatan rokok.

Pantai Benteng Portugis. Jepara 
memiliki banyak pantai yang menarik. 
Di antaranya adalah Pantai Benteng 
Portugis di Desa Banyumanis, Donorejo. 
Di bibir pantai yang berupa tebing ada 
sisa reruntuhan benteng peninggalan 
Portugis. Benteng ini dulunya dibangun 
oleh Sultan Agung pada 1632, sebagai 
kerjasama dengan Portugis untuk 
mengusir VOC di Jayakarta. Dari atas 
tebing ini dapat dilihat deburan ombak 
dan keindahan Kepulauan Karimun 

dari jauh, serta Pulau Mandalika yang 
berjarak 2 km dari sana. Ada lagi Pantai 
Punuk Sapi alias Lemah Abang di Desa 
Balong, Kembang. Disebut ‘lemah 
abang’ karena dipenuhi gundukan 
perbukitan berwarna merah mirip 
punuk sapi. Tak jauh dari sana ada 
Pantai Pungkruk yang mirip Pantai 
Jimbaran, Bali. Pantai di Desa Mororejo, 
Mlonggo ini Anda dapat berwisata 
kuliner sepuasnya karena banyak lapak 
dagangan yang menawarkan aneka 
masakan laut maupun makanan khas 
Jepara. 

Jika ingin menikmati kesunyian 
sekaligus berwisata religi Anda dapat 
mengunjungi Pulau Panjang di Ujung 
Batu. Pulau seluas 19 hektare ini 
dikelilingi perairan dangkal yang sangat 
jernih dan penuh terumbu karang. 
Udaranya bersih, sunyi, enak buat 
bersepeda keliling pulau. Anda juga 
dapat mengunjungi makam Syekh Abu 
Bakar Bin Yahya Ba’alawi, salah satu 
tokoh penyebar ajaran Islam di Jepara.

Tambak Garam dan Sentra 
Batik Karangturi. Perjalanan darat 
dari Jepara menuju Lasem lewat 
Juwana, Anda akan melihat hamparan 
tambak garam rakyat yang cukup 
luas dan indah pemandangannya. Di 
Lasem, Anda dapat berhenti sejenak di 
sentra batik Karangturi. Batik Lasem 
memiliki keunikan karena pola-polanya 

(1) Makam Sunan Muria.
(2) Pantai Pungkruk.

(3) Makam Sunan Bonang.
(4) Wisata Bahari Lamongan.

(5) Makam Sunan Giri.



Soto Kerbau.
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Penganan asal Desa Tanjung Karang, Jati 
ini berupa lontong yang dipotong kecil-kecil 

dilengkapi dengan sayur gori dan tahu lodeh. 
Lentog ini dilengkapi dengan kani -santan 

yang kental dan gurih rasanya- serta sambal 
cair. Umumnya lentog disajikan bersama 

dengan sate telur puyuh, kerupuk, dan 
bakwan, di atas piring kecil yang beralaskan 

daun pisang.

Ary Hana

TRAVEL

Menjelajah Pantai Utara Jawa tak 
hanya memberikan pengalaman olah 
fisik dan mata, tapi juga olah lidah. 
Beragam kuliner lokal yang unik 
dapat Anda santap, yang dijamin bakal 
memberikan sensasi tersendiri.

lansia maupun anak-anak mampu 
melahapnya. Cabe di dalam hidangan 
disajikan utuh. Untuk mendapatkan 
nasi ini, Anda harus berburu di 
pasar tradisional. Sedang jika ingin 
merasakan sarapan ala jelata, cobalah  
nasi ndoreng. Bentuknya berupa nasi 
hangat yang dicampur botok bumbu 
kelapa. Rasanya gurih menggoda. 

Di Kudus, Anda dapat 
menikmati sotonya yang terkenal. 
Ada dua pilihan soto kudus, mau 
yang memakai daging kerbau atau 
daging ayam. Isian soto berupa tauge, 
seledri, irisan kol tipis-tipis, dan 
ditaburi bawang goreng. Anda dapat 
menyantap toko di warung-warung 
atau rumah makan di kota kretek ini. 
Jika tiba di Kudus pagi hari, cobalah 
menyantap lentog tanjung. Penganan 
asal Desa Tanjung Karang, Jati ini 
berupa lontong yang dipotong kecil-
kecil dilengkapi dengan sayur gori 
dan tahu lodeh. Lentog ini dilengkapi 
dengan kani -santan yang kental dan 
gurih rasanya- serta sambal cair. 
Umumnya lentog disajikan bersama 
dengan sate telur puyuh, kerupuk, 
dan bakwan, di atas piring kecil yang 
beralaskan daun pisang.

Ingin napak tilas jejak Sunan 
Kudus? Santaplah nasi jangkrik, yaitu 
nasi hangat yang dilengkapi dengan 
potongan daging kerbau, tahu, dan 
kuah bersantan, dan dibungkus daun 
jati.  sebagai pembungkusnya. Di 
masa hidupnya, Sunan Kudus dan Kyai 
Telingsing amat menyukai nasi ini.  
Aroma daun jati bercampur dengan 
nasi, sungguh menggoda selera. 
Ada lagi nasi pindang, yang lagi-lagi 
menyajikan olahan daging kerbau 
disiram kuah pindang berwarna 
kecoklatan dengan rasa gurih manis. 
Di dalamnya dicampur daun melinjo. 
Untuk menikmati hidangan yang 
disajikan di atas daun pisang ini Anda 
harus ke Desa Colo.

Masih di Desa Colo, Anda 
dapat mencoba pecel pakis colo yang 
unik. Pecel ini berbahan daun paku-
pakuan yang berasal dari pegunungan 
Muria dicampur dengan irisan kacang 
panjang dan tauge, lalu dibumbui gula 
merah dan cabe keriting.

Kuliner khas lainnya adalah 
opor bakar sunggingan. Berasal 
dari Desa Sunggingan, opor yang 
diciptakan tahun 1920an ini dibuat 

Bakso kerbau. Tidak seperti bakso dari daging 
sapi, bakso daging kerbau lebih besar ukurannya 
dan lebih kenyal jika digigit. Di dalam bakso biasanya 
dimasukkan telur puyuh. Bakso ini terasa nikmat jika 
dimakan bersama kuah yang panas. Bakso kerbau 
paling terkenal dijual di warung depan pintu masuk 
makam Sunan Kalijaga. Sedang sate kerbau memiliki 
tekstur agak tebal, sehingga butuh waktu sedikit lebih 
lama untuk membakarnya. Bumbu sate kerbau sama 

Dimulai dari Demak, jangan lupa menjajal 
aneka penganan dari daging kerbau jika lewat kota ini. 
Dibanding sapi, masakan menggunakan olahan kerbau 
lebih terkenal di sini. Hal ini berawal dari penyebaran 
ajaran Islam, ketika Sunan Kudus melarang umatnya 
memakan daging sapi sebagai penghormatan kepada 
umat Hindu. Sebagai gantinya, mereka boleh memakan 
daging kerbau. Kebiasaan turun-temurun ini yang 
mewariskan kuliner daging kerbau hingga saat ini. 
Beberapa kuliner ala kerbau yang terkenal adalah:

Travel Travel

Kuliner 
Pantura,
dari Soto 
Kerbau 
hingga Nasi 
Jangkrik
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Lentog Tanjung.

dengan sate pada umumnya, yaitu saus 
kacang, bawang merah, serundeng, 
bawang putih, dan kentang yang 
dihaluskan. Sate kerbau di Kedai Pak 
Abu, depan Pasar Kalinyamatan, nyaris 
tak pernah sepi oleh pengunjung.

Ada lagi soto dan sup kerbau. 
Walau namanya berbeda, namun 
penyajiannya mirip. Soto kerbau 
paling terkenal ada di Jalan Sultan 
Falah, pemiliknya Bu Saki. Kuah 
soto disajikan bersama dengan 
tauge rebus, daun bawang, nasi, dan 
potongan daging kerbau yang besar-
besar. Sebagai pelengkap ada sambal 
hijau, kerupuk kulit, limpa, dan babat,

 
Jika ingin menikmati 

sajian ala raja-raja di masa lalu, 
cobalah menyantap nasi kropokhan. 
Bentuknya berupa nasi yang disajikan 
dengan daging kerbau dan labu 
putih yang dibumbui dengan aneka 
rempah yang mampu membuat 
tubuh panas. Sebagai pelengkap, 
ada daun kedondong yang dipercaya 
mampu meluruhkan kolesterol 
dalam hidangan. Daging kerbau yang 
dimasak sangat empuk, sehingga 
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sangat khusus. Ayam kampung bahan 
opor dimasak utuh tanpa dipotong-
potong, bumbu opor lalu dimasukkan 
ke dalam rongga perut yang sudah 
diambil jeroannya. Ayam kemudian 
dibakar hingga merata, baru dicincang 
dan disajikan bersama kuah opor yang 
kental.

Kota ukir Jepara memiliki 
kuliner dengan nama unik, sepintas 
bentuknya mirip kuliner Jogja namun 
terasa asin dan gurih. Contohnya 

1

4

2 3

(1) Gudeg Suyek. (2) Opor Panggang.
(3) Pindang Serani. (4) Kari Rajungan.

(5) Pudak.
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terdiri dari campuran jahe, merica 
bubuk, gula merah, kayu manis, 
lengkuas dan santan. Dan jangan lupa 
membeli es dawet ali Jepara yang 
tersohor itu. Atau coba es gempol 
plered yang terdiri dari gempol -bola-
bola dari tepung beras- yang disiram 
santan, sirup, dan es batu. Minuman 
ini enak diseruput saat matahari 
sedang terik-teriknya.

Begitu sampai di Tuban, 
cobalah kulinernya yang super pedas 
seperti kari rajungan. Rajungan adalah 
binatang mirip kepiting dengan bentuk 
lebih kecil namun empuk dagingnya 
jika dimasak. Kari ini biasa disajikan 
dengan cita rasa pedas. Jika ingin 
menikmati kuliner legendaris Tuban 
ini, Anda dapat andok di warung 
depan SMAN 3 Tuban. Kari rajungan di 
warung yang sudah 28 tahun umurnya 
ini dimasak menggunakan kayu bakar, 
sehingga bumbunya meresap dalam 
ke daging rajungan.

Ada lagi belut pedas, berupa 
belut yang digoreng kering dan 
dibumbui pedas. Belut pedas paling 
terkenal dijual di Warung  Pak Jangkar 
di Semanding. Di warung ini Anda juga 
dapat menemukan menu seperti kodok 
goreng, lele, dan jeroan belut. Belut 
pedas paling enak disantap dengan 
nasi jagung hangat. Terasa nendang!

 
Soal oleh-oleh Anda dapat 

membeli keripik bayam atau brayo di 
Demak. Ada lagi telur asin, kerupuk 
udang, ikan dan paru kering, juga 
wingko salem khas kota wali. Di 
Kudus, jangan lupa mencangking 
jenang dan dodol kudus. Di Jepara ada 
kopi tempur dan sambal petis. Sedang 

Tuban terkenal dengan terasi, ikan 
teri, dan mentenya. Di Babat, jangan 
lupa membeli wingko babat langsung 
dari pabriknya. Selain masih hangat, 
juga enak dan lemur saat dicocol. Di 
Gresik, Anda dapat memborong pudak 
-kue dari tepung beras yang dibungkus 
daun pinang- yang terkenal itu.

5

lontong ini disajikan bersama dengan 
suwiran daging ayam, tauge, daun 
seledri, bawang goreng, dan kecap, 
yang disiram kuah bakso sampai 
meluber. Anda dapat menyantapnya di 
pasar tradisional.

Ada lagi opor panggang 
yang dimasak khusus. Ayam untuk 
opor berasal dari ayam kampung 
yang ditambahkan daun saka, 
bawang goreng, daun serai, daun 
jeruk, bawang goreng dan santan. 
Kemudian bahan-bahan tersebut akan 
dipanggang di dalam paso, yaitu kuali 
yang terbuat dari tanah liat sehingga 
ayam dan bumbunya memiliki rasa 
yang khas. Bosan dengan opor, Anda 
boleh memilih pindang serani yang 
nikmat disantap dengan nasi hangat. 
Dibuat dari ikan serani, kuah pindang 
dibumbui manis, asam, dan pedas. 
Benar-benar nano-nano! Sepintas 
mirip sup ikan.

Soal minuman, Jepara 
memiliki aneka penganan yang 
lezat. Mulai dari es rumput laut yang 
berisi rumput laut, santan, dan sirup 
berwarna merah. Jika ingin minuman 
hangat, cobalah adon-adon coro yang 
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Travel Travel

adalah gudeg suyek. Gudeg ini dapat 
Anda temui di kawasan Pasar Baru, 
Jepara. Lalu ada kuluban yang berisi 
aneka sayuran seperti petai, nangka 
muda, kangkung, daun singkong, 
daun kacang panjang dan tauge yang 
dicampur dengan parutan kelapa dan 
bumbu. Mirip urapan. 

Jika ingin menyantap yang 
segar dan enak, pilihlah lontong 
krubyuk. Berasal dari kata ngrubyuk 
yang artinya melewati genangan air, 
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2

Budaya Budaya

Tentu saja imperialisme barat ini mendapat 
perlawanan dari penduduk lokal. Berikut kisah 
beberapa perlawanan melawan para imperialis 
yang terkenal di nusantara. 

Perang Nuku (1779-1803)

Lahir pada 1738 dengan nama 
Muhammad Amiruddin, Pangeran Nuku adalah 
anak kesayangan Sultan Muhammad Mashud 
Jamaluddin, pemimpin Kesultanan Tidore yang 
bertakhta sejak 1757. Ketika Sultan Jamaluddin 
yang anti penjajah ditangkap penguasa VOC 
pada Mei 1779, Nuku berhasil melarikan diri 
ke Halmahera Selatan. Dia lalu menghimpun 
kekuatan dengan mengirimkan utusan ke tempat-

tempat  dalam wilayah kekuasaan 
Kesultanan Tidore, dari Seram 
Timur hingga Kepulauan Raja Ampat 
untuk mencari dukungan. Nuku lalu 
dikukuhkan sebagai Raja Tidore pada 
11 November 1781 oleh pendukungnya 
yang tak mengakui kekuasaan Patra 
Alam yang diangkat VOC. 

Nuku bergelar Kaicil 
Paparangan atau Raja Perang. 
Bersama para pendukungnya, raja-
raja kecil di kawasan Indonesia timur, 
Orang-orang Mindanao, dan pasukan 
Inggris, dia melawan VOC. Dia berhasil 
menghancurkan pos VOC di Halmahera. 
Pasukan VOC dengan bala bantuan dari 
Ambon pun dipukul mundur, kalah adu 
pertempuran laut dengan pasukan 

(1) Perang Nuku.
(2) Perang Padri.

Perlawanan terhadap penjajah -Spanyol, Portugis, 
Perancis, Inggris, Belanda, Jepang- di nusantara 
dimulai sejak awal abad ke-16, ketika armada 
Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque 
berlabuh di Malaka pada 1511, lalu melanjutkan 
perjalanan ke Maluku guna mendapatkan 
rempah-rempah. Kelak armada dagang Portugis 
ini berkonflik dengan Orang Maluku karena 
memaksakan perdagangan monopoli. Langkah 
imperialisme Portugis lalu diikuti oleh armada 
Spanyol, Belanda, dan Inggris.

Ary Hana

Perlawanan 
Lokal di 
Nusantara 
Mengusir 
Penjajah

Nuku. Selama bertahun-tahun Nuku 
berhasil mengalahkan Belanda, 
sehingga digelari Jou Barakati 
atau ‘Tuan yang Selalu Diberkati’. 
Bahkan Orang-orang Inggris yang 
mendukungnya menjulukinya  The Lord 
of Fortune.

Pada 12 April 1797, angkatan 
laut Nuku yang terdiri dari 79 kapal dan 
sebuah kapal Inggris berhasil mengusir 
pasukan VOC dari Tanah Tidore. 
Sultan Kamaluddin -yang kala itu 
menggantikan Patra Alam sebagai raja- 
melarikan diri ke Ternate. Nuku resmi 
menjadi Sultan Tidore. Meski pasukan 
VOC mencoba menyerang balik pada 
1801, namun selalu gagal. Hingga akhir 
hayatnya, 14 November 1805, wilayah 

Kerajaan Tidore yang meliputi Pulau 
Tidore, sebagian Halmahera, Seram 
Timur, hingga ke pesisir barat dan 
utara Papua, termasuk Raja Ampat, 
bebas dari cengkeraman Penjajah. 
Mungkin hanya Nuku yang tak mampu 
ditaklukkan imperialis Belanda di 
nusantara.

Perang Padri (1815-1838)

Mulanya perang ini hanyalah 
pertikaian antara golongan ulama 
-kaum padri- dengan golongan adat. 

Ketika tiga haji pulang dari 
Mekkah -Haji Miskin, Haji Sumanik, 
dan Haji Piobang- pada 1803, mereka 
membawa paham wahabi dan berupaya 
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membersihkan kebiasaan kaum adat 
yang dianggap bertentangan dengan 
Islam seperti sabung ayam, judi, 
minum-minuman keras dengan cara 
kekerasan. Hal ini memicu perlawanan 
dari kaum adat. Para periode pertama 
perang (1815-1825), kaum padri 
dipimpin Tuanku Pasaman menyerbu 
Pagarruyung dan membuat Sultan 
Arifin Muningsyah menyingkir sehingga 
akhirnya meminta bantuan kepada 
Inggris pada tahun 1821, lalu Belanda. 
Dipimpin Letnan Kolonel Raaf, Belanda 
sukses menduduki Batusangkar dan 
Luhak Ahgam pada Maret 1822. 

Peperangan kemudian 
dihentikan karena pasukan Belanda 
ditarik ke Jawa untuk menghadapi 
Perang Diponegoro (1825-1830). 
Belanda lalu melakukan Perjanjian 
Ujung Karang dengan kaum padri 
di Padang pada 15 November 1825. 
Saat itu kaum padri yang dipimpin 
Tuanku Imam Bonjol memanfaatkan 
gencatan senjata untuk memulihkan 
kekuatan dan merangkul kaum adat. 

Belanda juga giat membangun 
banyak benteng sebagai pertahanan 
dan  menambah 3000 prajurit 
penyerangan. Hal ini terbukti efektif 
membatasi gerak pasukan Diponegoro, 
bahkan menyulitkan komunikasi 
dan menimbulkan perpecahan di 
dalam pasukan. Akhirnya Diponegoro 
ditangkap Letnan Jenderal de Kock 
pada 28 Maret 1830, lewat siasat 
seolah-olah hendak diajak berunding. 
Diponegoro kemudian diasingkan ke 
Makassar, dan meninggal pada 1855.

Perang Jagaraga (1846-1849)

Sudah lama Belanda ingin 
menduduki Bali namun terhalang 
oleh hukum tawan karang. Beberapa 
kali kapal Belanda terkena hukum ini, 
misalnya saat kapal mereka terdampar 
di Pantai Sangsit, Kerajaan Buleleng, 
pada 1844, maka kapalnya disita. 
Isi dan muatannya dirampas, para 
awak kapalnya pun menjadi tawanan. 
Belanda lalu mengirimkan Asisten 
Residen Banyuwangi bernama Ravia de 
Lignij ke Bali untuk berunding, namun 
gagal. Raja Buleleng, I Gusti Ngurah 
Made dan patihnya, I Gusti Ketut 
Jelantik, menolak usul perwakilan 
Belanda untuk menghapuskan hukum 
tawan karang.

Pada pertengahan 1846, 
Belanda mengirim pasukan untuk 
menggempur Buleleng sekaligus 
menaklukkan Bali dari laut dan darat. 
Mereka mengerahkan 1.700 prajurit 
yang diangkut dalam 23 kapal perang 
dan 17 kapal dipimpin  Laksamana 
E.B. van den Bosch. Sedang Patih 
Jelantik bersama prajurit dan rakyat 
membangun benteng dengan menggali 
parit di luarnya sebagai  pertahanan. 

Awalnya Belanda kewalahan 
menghadapi serangan balik pasukan 
Buleleng. Mereka mendatangkan bala 
bantuan dari Batavia dan Madura. 

Maka lahirlah konsensus bersama 
‘Adat basandi syarak, syarak basandi 
kitabullah’, yaitu menegakkan ajaran 
Islam dan Al-Qur’an di Minangkabau.

Setelah Perang Jawa 
usai, Belanda kembali menyerang 
dibantu pasukan Sentt Alibahsyah, 
menduduki Pandai Sikek dan Lintau, 
lalu mendirikan Fort de Kock di 
Bukittinggi. Mereka juga mengalahkan 
Tuanku Lintau dan Tuanku Rao -tokoh 
Harimau Salapan- pada Januari 1833. 
Karena menangkap Raja Pagaruyung, 
Sultan Tangkal Alam Bagagar, Belanda 
kemudian menghadapi kaum padri 
yang sudah bersekutu dengan kaum 
adat. Kini perang benar-benar terjadi 
antara Minangkabau melawan penjajah. 
Perang berakhir ketika pasukan Belanda 
berhasil menaklukkan pertahanan 
terakhir kaum padri, Benteng Bonjol, 
pada Agustus 1837, dan menangkap 
Tuanku Imam Bonjol dalam pelarian di 
Bulan Oktober. Imam Bonjol kemudian 
meninggal dalam pengasingan di 
Minahasa pada 8 November 1864.

Perang Diponegoro (1825-1830)

Disebut juga Perang Jawa, dan 
merupakan salah satu perang terbesar 
di masa imperialisme Belanda. Tak 
kurang 15 ribu pasukan Belanda tewas 
dan 200 ribu rakyat Jawa menjadi 
korban.

Perang ini dipicu oleh 
memburuknya kondisi sosial, ekonomi, 
dan politik di Jawa semasa imperialisme 
Belanda. Untuk menghadapi Inggris, 
Belanda sibuk membangun pos-pos 
militer di  Jawa. Mereka lalu memajaki 
rakyat, dan melakukan intervensi 
terhadap Keraton Yogyakarta dengan 
mengangkat Hamengku Buwono V yang 
saat itu baru berusia tiga tahun sebagai 
sultan baru di bawah pengawaan Patih 
Danuredjo yang antek Belanda.

Perang pecah setelah 
Belanda memasang patok-patok jalan 
melewati makam leluhur Pangeran 
Diponegoro. Dibantu Kyai Mojo 
-sebagai penasehat Agama- dan Sentot 
Ali Bahsyah Prawiradirja -penasehat 
militer- perang meletus di Tegalrejo, 
dilanjutkan ke Selarong. Untuk 
mengumpulkan kekuatan, Diponegoro 
menjadikan Goa Selarong sebagai 
markas perang gerilya. Dia juga 
merekrut prajurit dari kalangan petani 
dan menyerukan jihad fisabilillah. 
Selain itu melakukan pendekatan 
dengan mengangkat diri sebagai Ratu 
Adil yang akan memberikan kebebasan 
kepada masyarakat Jawa. Dalam 
segala tindakannya Diponegoro selalu 
mengenakan pakaian putih-putih 
dengan keris terselip di pinggang. 

Diponegoro beberapa kali 
menang dan merepotkan pasukan 
Belanda dengan merebut Pacitan. 
Purwodadi, lalu memukul Belanda di 
Prambanan, Plered, lalu Kedu. Untuk 
menghadapi pasukan Diponegoro, 
Belanda lalu mengangkat kembali 
Hamengku Buwono II sebagai sultan 
untuk merebut simpati rakyat. 
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Sedang Patih Jelantik menyerang 
menggunakan tembok dari tanah liat, 
bambu berduri, hingga batang pohon 
kelapa untuk memperkuat tembok 
pertahanan. Hingga pada 27 Mei 
1846 pagi, ibukota Buleleng jatuh ke 
tangan Belanda. Pasukan Buleleng 
mengungsi ke Jagaraga yang ideal buat 
bergerilya. Hampir semua kerajaan 
di Bali membantu Buleleng. Karena 
kalah dalam persenjataan dan logistik, 
sang patih menyusun strategi bertahan 
dengan model makara wyuha atau supit 
udang. Raja yang dikawal Patih Jelantik 
menempati bagian kepala udang, 
diapit perlindungan dari dua sisi capit 
yang dihuni oleh panglima-panglima 
tangguh. Begitu pula di bagian badan 
serta ekor yang menopang posisi 
utama di kepala. Dengan demikian, raja 
terlindungi dari segala sisi. 

Budaya Budaya

Untuk melemahkan Buleleng, 
Belanda memakai taktik adu domba, 
mereka menyusupkan utusan untuk 
menghasut dan memecah-belah 
kerajaan-kerajaan lokal di Bali. Mereka 
menebar rumor bahwa sebagian 
kerajaan di Bali sudah ditaklukkan. 
Cara ini berhasil membuat rakyat 
panik dan tak fokus berperang. Ketika 
Patih Jelantik meninggal dalam 
pertempuran, pertahanan terakhir 
Buleleng pun ditaklukkan pada 1849.
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(1) Pertempuran di Pluntaran. 
(2) Artileri Belanda di Jagaraga.
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Semarak Upacara
HUT Kemerdekaan RI

ESAI 
FOTO

Upacara peringatan 75 Tahun Kemerdekaan 
RI Tahun 2020 tentunya memiliki kesan 
berbeda dan akan menjadi sejarah yang selalu 
kita ingat. Dilaksanakan secara daring dan 
diikuti serentak oleh masyarakat Indonesia, 
peringatan detik-detik proklamasi tetap 
berlangsung khidmat dan tak kekurangan 
makna meski digelar dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat.

Keluarga besar Pelindo 3 Group pun tak mau 
ketinggalan dalam mengabadikan momen 
bersejarah ini untuk bersama memupuk 
semangat nasionalisme dan menghormati jasa 
para pahlawan yang telah berjuang meraih 
kemerdekaan. Dirgahayu ke-75 Indonesiaku. 
Merdeka!!
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Peaceful Cuisine - Soba Noodle @Peaceful Cuisine

@AlmazanKitchen

Sesuai dengan judulnya, channel ini adalah channel memasak yang 
menawarkan menu dengan kasih sayang, dengan kata lain menu vegan. 
Sosok di balik akun ini adalah Ryoya Takashima, seorang pria yang 
gemar dengan film dokumenter dan juga seorang vegan yang tidak 
mengkonsumsi produk hewani. Melalui channelnya, Ryoya memberikan 
tutorial memasak untuk menu - menu vegan dengan berfokus pada 
detail video yang rapi, serta suara memasak yang begitu menenangkan. 
Tentunya, Ryoya berinvestasi besar pada gear berupa mikrofon yang 
dapat merekam detail terkecil dari suara memasak.

Pergi kemanapun dengan kudanya, membuat kursi bambu sendiri dengan 
bambu yang diambil dari hutan dekat rumah, dan memasak dari daerah 
kaki gunung. Bukankah ini terdengar seperti dongeng? Tidak dengan Li Zi Qi. 
Perempuan dari pegunungan di area Sichuan, Cina, ini justru hidup sehari - hari 
seperti ini. Ia hanya tinggal berdua dengan neneknya semenjak usia 14 tahun 
hingga saat usia awal 20an. Terinspirasi dari kehidupan kota yang memberikan 
banyak tekanan penuh, Li Zi Qi menghadirkan video - video yang menenangkan 
dengan latar kehidupan desa. Dengan pengetahuannya tentang meracik 
makanan, bumbu, hingga membuat furniture dari bahan yang ia temukan di 
hutan, Li Zi Qi berhasil mencuri perhatian lebih dari 58 juta orang.

Li Zi Qi - New Year Snacks @Liziqi

Ingin melihat konten memasak di alam dengan menu berbasis daging? 
Almazan Kitchen adalah akun youtube yang memberikan indahnya 
alam pegunungan Alpen lengkap dengan api unggun untuk memasak 
steak daging dan kabin kayu untuk beristirahat. Di balik akun ini ada 
seorang paman dan keponakannya yang berasal dari Austria; Boban 
dan Aleksandar Almazan. Keduanya memiliki kegemaran untuk berada 
di alam serta memiliki keprihatinan dengan tren pola makan cepat saji 
yang makin marak hadir di televisi. “Kami ingin memberikan alternatif 
untuk makanan yang sehat, dimasak perlahan dengan penuh kesadaran, 
sembari menikmati alam”, kata Aleksander Almazan.

Almazan Kitchen - Ultimate Steak Stone Fried in Forest
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Tidak banyak yang mengetahui jika Indonesia memiliki prestasi 
menarik pada bidang Angkasa yang dihadirkan oleh para Srikandi-
srikandi tangguh. Mulai dari yang membanggakan di bidang 
penerbangan, hingga yang membanggakan di bidang astronomi. 
Berikut kisah tentang para Srikandi ini!

INFLUENCERS

Srikandi Angkasa Indonesia

NETIZEN
Prinka

Tenang dan Senang: 
Tontonan Memasak 
ASMR

Menonton video di youtube tidak hanya bertujuan untuk 
mendapatkan informasi, tetapi juga untuk menghibur. Saat 
ini, genre tontonan yang dapat memberikan perasaan yang 
senang dan juga tenang disebut dengan feel-good video. 
Tontonan ini biasanya seputar video dokumenter tentang 
alam yang menenangkan dan juga video - video memasak. 
Kali ini, Dermaga akan membagi deretan channel youtube 
yang memberikan tutorial memasak sekaligus rasa 
tenang melalui detail rekaman suara ASMR.

VLOG

Prinka

Belum banyak yang mengenal namanya, 
tetapi pada pertengahan tahun 80an, Pratiwi 
merupakan calon astronot perempuan 
pertama dari Indonesia. Berbasis ilmu pada 
bidang mikrobiologi yang ia sandang dari 
Universitas Osaka, ia mendapat predikat 
astronot setelah pemerintah Indonesia 
bekerja sama dengan NASA (Amerika 
Serikat) untuk misi Space Shuttle. Pratiwi 
berhasil menyingkirkan 207 kandidat dan 
dipercaya untuk berperan sebagai Spesialis 
Muatan pesawat ulang-alik Columbia. Tetapi, 
momen untuk menjadi astronot terhambat 
saat pesawat ulang-alik Challenger milik 
Amerika Serikat yang menjalankan misi 
STS-51-L, meledak di udara 73 detik setelah 
diluncurkan pada ketinggian 16 kilometer, 
pada tahun 1986. 

NASA pun membatalkan penerbangan 
ke luar angkasa berikutnya dan Pratiwi pun 
kembali pulang ke Indonesia. Meskipun 
begitu, Pratiwi dengan senang hati kembali 
mengajar di Universitas Indonesia di bidang 
mikrobiologi.

Baru saja pada Mei lalu, Angkatan 
Udara Indonesia melantik pilot tempur 
perempuan pertama di Indonesia. 
Namanya adalah Ajeng Tresna Dwi 
Wijayanti, perempuan dengan pangkat 
Letnan Dua ini baru saja diangkat setelah 
lulus dari akademi pada tahun 2018 lalu. 
Terbukti dari wawancara yang dilakukan 
berbagai media, Letnan Ajeng memang 
memiliki mimpi untuk menerbangkan 
pesawat tempur seperti film - film 
heroik kesukaannya. TNI Angkatan 
Udara sendiri telah menetapkan WARA 
(Wanita Angkatan Udara) pada tahun 
1963, tetapi hanya sedikit yang mampu 
lolos hingga ujian terbang terakhir,.

Pratiwi Sudarmono Letnan Ajeng Tresna
Dwi Wijayanti

Berkat kegigihannya, Martha Itaar 
mampu mendapatkan Beasiswa Otonomi 
dari Pemerintah Provinsi Papua untuk 
melanjutkan sekolah penerbangan di 
Nelson Aviation College, New Zealand. 
Selama menjalani pendidikan di New 
Zealand, nama Martha tercatat pernah 
mendapatkan penghargaan sebagai 
Best All Round Flying Perfomance For 
International Students, 2018. Selain itu, 
Martha pun tercatat memiliki gelar seperti 
Multi-Engine Instrument Racing yang ia 
dapatkan pada 2016 atas pengetahuannya 
tidak hanya apda teknik penerbangan, 
tetapi juga pada teknik engineering.

Saat ini, Marta merupakan satu 
dari dua pilot perempuan Papua di 
penerbangan Garuda Indonesia, bersama 
dengan kawannya, Vanda Astri Korasino.

Martha Itaar
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Personel Portizen

75 Tahun Indonesia Merdeka. 
Selama itu pula bangsa Indonesia terus 
berupaya memajukan Indonesia menjadi 
lebih baik. Kemerdekaan yang tidak 
hanya sebatas seremonial pelaksanaan 
upacara bendera tepat tanggal 17 
Agustus saja, namun seperti apa makna 
“kemerdekaan” bagi masing-masing 
individu, khususnya insan Pelindo 3 
group. Berikut ulasannya:

1. Ignatia Anindit
Departemen SDM, Pelindo Marines. 
Kemerdekaan bagi saya adalah kebebasan 
untuk menuntut ilmu tanpa membeda-
bedakan usia ataupun gender, serta 
tanpa batasan waktu dan tempat. Karena 
dengan pengetahuan yang memadai maka 
saya sebagai wanita karir mampu untuk 
berpendapat dan memberikan ide untuk 
kemajuan perusahaan. Kemudian sebagai 
Ibu, pengetahuan sangat dibutuhkan 
supaya proses belajar anak-anak dapat 
berjalan dengan baik di era digitalisasi 
seperti sekarang ini. 

2. Septian Faris A.
Departemen SMMR - Satgas Covid-19 
Pelindo Marines 
Kemerdekaan bagi saya artinya adalah 
Bermental Juara, tetapi tidak bertingkah 
jumawa.

Bersikap ksatria, meski sepi pujian 
untuknya.
Dihina tak tumbang, dipuji tak terbang.

Tak enggan berbuat kebaikan,
Meski tak ada yang memperhatikan.

Salam Safety First 

3. Ali Maftuch
Departemen Teknik
Galangan Kapal Pelindo Marines
Merdeka adalah kebebasan. 
Bebas mengutarakan aspirasi dan 
melaksanakan apa yang ada dalam 
pemikiran, melakukan suatu tindakan 
untuk memberikan penyelesaian suatu 
masalah demi kepentingan operasional 
layanan masyarakat luas. 

4. Imam Safii
Satuan Pengawasan Intern Pelindo 
Marines
Kemerdekaan adalah kesempatan 
berkarya dan bermanfaat bagi 
lingkungan di sekitar kita. Kita sebagai 
generasi milenial Bangsa Indonesia, 
harus bermanfaat bagi sesama di mana 
pun kita berada. Baik itu di perusahaan, 
di kampung, di rumah ataupun di 
masyarakat. Tunjukkan bahwa karya kita 
selalu memberikan value added bagi 
tempat kita bernaung. 

5. Capt. Muamar Qathafi
Nakhoda Kapal Tunda Jayanegara 306
Kemerdekaan dapat dimaknai dengan 
karya. Berkarya dengan perencanaan 
yang matang dan tindakan yang pasti, 
agar mampu menghasilkan hasil 
bermanfaat bagi sesama. Semangat ini 
sesuai dengan janji Kemerdekaan RI, 
salah satunya yaitu menyejahterakan 
seluruh anak bangsa. 
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Arti Kemerdekaan
Magic Berthing, Lets Your Finger 
Do The Magic On Port Services

Pelindo 3 pun memiliki mimpi. 
Menjadi smart operator pelabuhan 
berskala dunia adalah cita – cita 
semua insan Pelindo 3. Cita – cita 
ini tentunya sangat menantang dan 
untuk mendapatkanya kita harus 
melakukannya dengan berbagai 
kreatifitas dan inovasi.  Dengan 
bermodalkan inovasi, tak hanya kita 
mampu bersaing, namun kita akan 
mampu memimpin dan memenangkan 
kompetisi dalam persaingan global. 

Untungnya Pelindo 3 sangat 
beruntung memiliki knowledge worker 
yang selalu  berusaha memberikan 
pelayanan terbaik untuk kenyamanan 
para pelanggannya. Kompetisi inovasi 
yang dilaksanakan tiap tahunnya, 

“Kalau udah gede, adik mau jadi apa?” mungkin 
pertanyaan yang tidak asing lagi didengar, dan saya 
yakin Portizen pernah menjawab pertanyaan itu dengan 
berbagai jawaban. Menjadi seorang Tentara, atau dokter 
hingga Presiden, namun tidak semua dari kita berhasil 
merealisasikan cita – cita tersebut. Coba deh kita flashback, 
apakah kamu saat ini menjadi seperti apa yang kamu 
cita-citakan dahulu?.  Cita – cita itu tentunya tidak akan 
terjadi sendiri seperti magic, namun diperlukan kemauan 
dan tekad yang kuat. Tekad itu membuat seseorang terus 
mencari dan mengeksplorasi kemampuannya untuk 
menciptakan kreasi hingga cita-citanya tercapai. 

selalu “menelurkan” ide – Ide emas 
yang tidak hanya diakui oleh internal 
perusahaan, namun juga  kalangan 
eksternal yang telah terbantu dan 
merasakan buah inovasi karya putera 
– puteri Pelindo3. 

Salah satu karya inovasi 
terbaik Pelindo 3 adalah Inovasi Magic 
Berthing. Inovasi yang menawarkan 
kemudahan dan kepastian kapal dalam 
pelayanan jasa tambat di Terminal 
ini Sukses meraih juara 3 dalam 
Innoreactivation tahun 2020dengan 
innovator Lalu Hadi Purwana, Indra 
Arianto Wijaya, Anto, Dani Herdian, 
Cahyo Mursito, respati, Kokok Susanto, 
Suharyadi yang kemudian dilanjutkan 
oleh Ari Ardian, Marfin J Laiskodat, 

Devid Indra, Ardian Permana dan 
Surya Hidayat bertanding dalam ajang 
BUMN Millenial innovation Summit 
(MIS) 2020. 

Lalu Hadi Purwana bercerita 
bagaimana dia dan tim menemukan 
ide inovasi Magic Berthing. Ide 
ini bersumber dari keinginan tim 
untuk memecahkan permasalahan 
demurage yang dialami oleh pengguna 
jasa akibat ketidakpastian waktu 
tambat yang ada di pelabuhan selama 
ini. “Kita ‘tu pengen nanti pengguna 
jasa bisa memesan tambatan semudah 
kita pesan tiket pesawat secara 
online. Ide gila, dan tidak lumrah 
dalam pelayanan jasa kepelabuhan, 
So, let’s make it happen”,ungkapnya. 

PORTIZEN

Nyoman Kajeng

Kiprah Pelindo 3 dalam
Millennial Innovation 
Summit 2020
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Selanjutnya dilakukan pematangan 
ide, termasuk dengan melakukan 
pendalaman permasalahan dengan 
pelanggan, dilanjutkan dengan 
pembuatan mock up atau desain 
konsep perbaikan.Tidak berhenti 
sampai disitu, merekapun harus 
kembali melakukan konfirmasi kepada 
pelanggan, untuk memastikan usulan 
ide Magic Berthing ini dapat memenuhi 
ekspektasi mereka, imbuhnya. Dengan 
berbagai proses dan tahapan tersebut, 
Lalu Hadi pun PEDE dengan inovasi 
karya ciptaanya dan bersaing dengan 
inovasi lainnya.

Hasil memang tidak pernah 
menghianati usaha, Inovasi Magic 
Berthing berhasil lolos berbagai 
tahapan seleksi hingga memasuki 
tahap 30 besar.  Inovasi Magic berthing 
ini berhasil menjadi salah satu yang 
terbaik dalam kategori technology 
breakthrough menyisihkan 4.094 
inovasi dari BUMN lainnya.

Sebagai satu – satunya inovasi 
dari sektor kepelabuhanan yang 
masuk dalam 30 besar finalis MIS 
2020 tersebut, Tim Magic Berthing 
yakin bahwa dengan inovasi yang 
dibuatnya akan mampu menekan biaya 
demurage yang selama ini dialami oleh 
pengguna jasa di berbagai terminal 
di Pelindo 3, dan dengan pembuatan 
aplikasi yang dibuat sendiri akan 
memudahkan untuk integrasi dengan 
aplikasi internal yang ada di Pelindo3 
saat ini. Selain itu tim inovator yakin 
aplikasi ini dapat diimplementasikan di 
seluruh pelabuhan Indonesia, pungkas 
tim Inovator saat sesi panel judgment 
bersama Bapak Rudiantara, Mantan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia pada Kabinet 
Kerja. 

Gelaran MIS merupakan 
salah satu program dari Kementrian 
Badan Usaha Milik Negara untuk 
meningkatkan semangat kreatifitas 

dan inovasi seluruh kalangan generasi 
muda BUMN. Tahapan kompetisi ini 
diselenggarakan mulai bulan Maret 
hingga Juli 2020. Pelindo 3 sendiri 
mengirimkan 106 Inovasi untuk 
bersaing dengan BUMN lainnya.  

Pencapaian yang diraih Tim 
magic berthing ini menjadi sebuah 
kebanggan dan membuktikan 
daya saing perusahaan yang siap 
menyambut persaingan global. Cita 
– cita memang tak mungkin didapat 
dengan magic, namun dengan 
magic berthing kita siap melangkah 
menggapai cita-cita itu. 
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2. Cukup Tidur.
Cara pertama agar tubuh tetap sehat 
menurut Harvard Health adalah tidur 
selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Saat 
tidur, tubuh anda melakukan pemulihan, 
termasuk memperbaiki sistem imunitas 
tubuh.

Kuatkan Imun
Saat Pancaroba
Apakah anda merasa bahwa angin 
menjadi lebih dingin dari biasanya 
dan membuat tubuh anda mudah 
meriang? Inilah tanda datangnya 
musim pancaroba. Musim peralihan 
ini sering membuat tumbang tubuh; 
mulai dari flu, diare, hingga demam 
berdarah. Agar tak mudah sakit, yuk 
jaga imunitas tubuh lebih baik selama 
musim ini!

3. Cukup Minum Air Putih.
Makanan saja tidak cukup, melainkan 
harus diimbangi dengan banyak 
mengonsumsi cairan khususnya air 
putih. Dengan tubuh yang memiliki 
cukup cairan, tubuh anda akan 
dengan mudah melarutkan racun dan 
melancarkan peredaran darah.

5. Kelola Stress.
Stress dapat menurunkan imunitas 
tubuh. Maka dari itu, sebelum stress, 
kelola emosi dan pemicu stress anda 
dengan baik. Coba lakukan hal-hal yang 
membuatmu rileks, seperti meditasi, 
yoga, mendengarkan musik dan berjoget, 
berjalan kaki, maupun menghabiskan 
waktu dengan yang tercinta seperti 
keluarga dan hewan kesayangan! 

4. Berolahraga. 
Olahraga juga dapat menjaga fungsi 
tubuh dengan baik. Hal ini disebabkan 
karena olahraga dapat mengurangi 
peradangan dan mendukung sel-sel yang 
melawan infeksi. Jika anda sedang sering 
berada di rumah, anda dapat melakukan 
yoga, core exercise, dan olahraga HIIT.

2

3

4

1

5

1. Makan Makanan yang Bergizi.
Konsumsi makanan yang mengandung 
vitamin C, E, dan B6. Kandungan vitamin 
- vitamin ini akan menambah imunitas 
dan membantu tubuh melawan infeksi. 
Dapatkan vitamin C dari lemon, jeruk, 
dan sayur kelor. Vitamin E dari kacang - 
kacangan, juga vitamin B6 dari ikan segar 
seperti tuna.
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1. Peduli - Lindungi
KOMINFO dan Telkomsel bekerja 
sama dengan menciptakan aplikasi 
bernama PeduliLindungi. Aplikasi ini 
memiliki fitur Tracking closed-contact 
user menggunakan teknologi GPS atau 
global positioning system,  Fencing 
untuk mendukung isolasi mandiri user 
menggunakan teknologi GPS. Dalam 
waktu dekat pula, aplikasi ini akan merilis 
fitur Digital Diary dengan berbasis pada 
QR Code yang dapat digunakan di wilayah 
Indonesia. 

2. Fitur Termometer
pada Honor Play 4 Pro
Tidak perlu khawatir saat anda merasa 
suhu tubuh anda lebih tinggi dari pada 
biasanya. Telepon genggam Honor Play 
4 Pro yang baru dirilis Juni 2020 ini 

dilengkapi dengan fitur termometer yang 
dapat anda gunakan untuk memastikan 
suhu tubuh anda. Anda tidak perlu 
membawa thermometer lagi saat 
travelling atau bepergian keluar rumah.

3. Focus Booster
Bekerja pada kondisi Work From 
Home, seringkali membuat kita kurang 
fokus. Aplikasi Focus Booster ini dapat 
mengatur waktu anda untuk bekerja dan 
juga beristirahat. Pemaksimalan aplikasi 
ini pun dapat dilakukan dengan teknik 
Pomodoro. Pomodoro adalah teknik 
untuk memecah waktu kerja ke dalam 
beberapa sesi. Satu sesi adalah 25 menit 
dengan 5 menit istirahat. Lalu setiap 4 x 
25 menit, anda dapat beristirahat lebih 
lama dengan durasi 15 menit.

4. Google Docs
Seusai rapat virtual, ada pekerjaan 
yang harus diselesaikan secara real-
time dengan beberapa kolega, bukan? 
Fitur Google Docs dapat membantu 
anda untuk mengedit dan mengerjakan 
dokumen bersama dengan kolega anda 
di saat yang sama. Dengan kemudahan 
yang dapat diakses dari telepon genggam 

sekaligus laptop, anda dapat mengakses 
pekerjaan dimana saja.

5. Dompet Digital
Sebelum adanya pandemi COVID-19, 

sesekali jajan dan ngemil merupakan 
aktivitas sehari - hari. Terlebih saat di 
kantor, ada kalanya, anda menyelesaikan 
pekerjaan sambil ngemil. Saat new 
normal ini, jangan sampai laci anda 
kosong dengan stok cemilan. Biasakan 
melakukan transaksi untuk cemilan ini 
dengan menggunakan dompet digital. 
Segera unduh aplikasi dompet digital 
seperti DANA, OVO, Doku, dan juga 
Jenius. Kebiasaan cashless ini dapat 
mengurangi penyebaran virus karena 
kita dapat bertransaksi tanpa menyentuh 
uang yang sudah berpindah - pindah 
tangan.  

Memasuki era new normal, persiapkan diri anda dengan fitur dan 
aplikasi yang mendukung gaya hidup baru ini!

GEAR
Prinka

Dari Aplikasi hingga Fitur:
Tech Gear Pendukung New Normal
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Seyogyanya sebuah rapat atau meeting dilakukan saat ada hal 
yang betul - betul penting untuk didiskusikan bersama.  Tetapi, 
seringkali alur meeting menjadi tidak beraturan, apalagi saat 
meeting tersebut dilaksanakan secara virtual. Berikut adalah 
tips untuk mengoptimalkan rapat virtual!

Mengelola
Virtual Meeting
dengan Optimal
Prinka

1

1. Tentukan Peran.
Kunci utama dalam mengelola virtual 
meeting adalah memahami karakteristik 
semua tim. Masing-masing dari anggota 
meeting pasti memiliki sifat dan kelebihan 
tertentunya. Untuk menghindari distraksi, 
antisipasi hal ini dengan menentukan 
peran utama dalam meeting: 

•	Notulen
•	 Troubleshooter
•	 Penjaga waktu
•	 Fasilitator / pemimpin rapat

Peran ini bisa bervariasi tergantung pada 
siapa saja yang menghadiri rapat tersebut. 
Tentunya, peran ini sebaiknya digilir agar 
tugas - tugas dapat didelegasikan dengan 
lebih baik.

2. Tentukan Agenda.
Untuk virtual meeting yang optimal dan 
efektif, tentukan terlebih dahulu tujuan 
dan agenda dari meeting tersebut. Apakah 
virtual meeting ini untuk mengetahui 
update mingguan atau untuk hal - hal yang 
bersifat urgensi? Agar alur lebih tertata, 
coba alur ini: 

•	 Poin utama dan poin pendukung
•	Waktu yang dibutuhkan untuk 

menyampaikan tiap poin
•	Materi yang harus disiapkan oleh 

pemimpin dan anggota rapat
•	 Ekspektasi hasil virtual meeting

3. Follow-up Hasil Rapat.
Setelah setiap anggota rapat mengetahui 
peran, tujuan, serta tugas yang 
didelegasikan pada virtual meeting. Hal 
yang harus diketahui adalah hasil kerja 
berikutnya, siapa yang bertanggung jawab 
untuk itu, kapan hasil kerja tersebut akan 
dilaksanakan, dan kapan virtual meeting 
berikutnya akan dilaksanakan. 

Sebagai penutup, jangan lupa untuk 
mengadakan sesi feedback yang dapat 
diutarakan oleh setiap anggota virtual 
meeting. Anda bisa meminta pendapat 
mereka satu per satu atau melalui survey 
secara anonim. Ini akan membantu anda 
maupun tim anda untuk meningkatkan 
kualitas virtual meeting yang tidak hanya 
efisien, tetapi juga inklusif.  

32

Tips
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3. Mi Son Sanctuary, Vietnam.
Berbeda dari Thailand, My Son Sanctuary 
yang terletak Vietnam merupakan komplek 
reruntuhan candi Hindu tertua di negara ini. 
Seperti layaknya candi yang dibuat di awal 
abad ke 4 hingga abad ke 8, Mi Son adalah 
candi yang ditujukan untuk menyembah 
Dewa Siwa.

Terletak di desa Duy Phú, distrik Duy Xuyên 
di Vietnam Tengah,dari kota Da Nang, Mi 
Son merupakan situs keagamaan kerajaan 
Champa, yang salah satu putrinya menikah 
dengan Sunan Ampel.  

Sempat dilansir bahwa Mi Son adalah situs 
arkeologi tertua di Indochina dan komplek 
candi paling tua di Asia Tenggara.

TOP LIST

Prinka

Destinasi Napak Tilas
di Asia Tenggara

Berkelana tak selalu harus pergi ke 
tempat yang begitu jauh. Di negara - 
negara sekitar Indonesia ini, justru 
kita dapat menemukan cerita yang 
dapat saling terhubung di penjuru 
Asia Tenggara; dari penghujung 
Bagan hingga Magelang. Sebelum 
era modern, Hindu dan Buddha 
merupakan dua agama yang 
berjaya di Asia Tenggara dengan 
peninggalan candi - candinya yang 
megah. Di Toplist kali ini, kami 
menyuguhkan pilihan napak tilas 
untuk kelana anda berikutnya.

3

1. Angkor Wat, Kamboja. 
Dengan kesederhanaannya, Kamboja 
menawarkan wisata sejarah yang 
mengagumkan dengan keindahannya. 
Sebagai negara yang disebut Negeri Seribu 
Candi, jumlah candi di Kamboja memang 
tak terhitung - mulai dari candi Hindu 
hingga Buddha. Salah satu komplek candi 
yang terkenal adalah Angkor Wat. Kuil 

1

yang semula dibangun untuk umat Hindu 
ini perlahan diperuntukkan untuk umat 
Buddha pada abad ke-13. 

Bangunan kuil Angkor Wat memadukan 
arsitektur pokok bangsa Khmer 
yaitu bergunung dan berserambi. 
Sementara bentuk menara utama kuil 
ini melambangkan Gunung Meru yang 
dipercaya sebagai kahyangan para dewa-
dewi Hindu dan merupakan pusat seluruh 
kegiatan ajaran agama tersebut. Secara 
total, bangunan kuil megah ini diselesaikan 
dalam waktu 40 tahun. Selain berfungsi 
sebagai tempat ibadah, Angkor Wat juga 
berfungsi sebagai tempat observasi 
matahari dan bulan.

dengan patung Buddha yang sedang 
tertidur.

Untuk menutup perjalanan anda, anda 
dapat mengunjungi candi Wat Chai 
Watthanaram yang terletak di barat sungai 
Chao Praya, pada sore hari. Kecantikannya 
makin terpancar dengan pendar matahari 
sore.

2

2. Ayutthaya, Thailand.
Seperti Kamboja, Thailand pun menawarkan 
banyak candi untuk dikunjungi. Tepatnya di 
kota Ayutthaya yang terletak 80 kilometer di 
utara kota Bangkok.Di komplek Ayyuthaya 
ini, anda dapat menemui patung Buddha 
setinggi 19 meter di Candi Wat Phanan 
Choeng Worawihan, patung kepala Buddha 
di tengah - tengah pohon beringin besar di 
Wat Maha That, dan yang terkenal candi 
mungil bernama Wat Yai Chai Mongkhon 

1. Gelembung (Bubble) untuk Notifikasi
Google telah beralih dari pop-up 
notification overlay layar ke yang lebih 
kecil yakni bubble yang dapat muncul 
dan dikesampingkan atau mudah 
dihentikan. Dengan Android 11 beta 2, 
bubble sekarang mendukung obrolan 
di dalam jendela gelembung. Saat ini, 
hanya Facebook Messenger dan layanan 
obrolan Google yang bekerja dengan 
fitur bubble. Tapi, fitur ini tersedia untuk 
pengembang yang mendukungnya. 

2. Mendengar Lebih Jelas dan Mudah
Google memberikan kemudahan untuk 
mengontrol media lewat update Android 
berikutnya. Alih-alih menaruh media 
playback pada pop-up notifikasi, kini 
Anda bisa memutar dan melompat dari 

mengelompokkan tindakan yang berbeda 
dari aplikasi yang sama di bawah satu 
tombol.

Selain itu, Google juga menambah 
pengontrol baru untuk para gamers 
- sehingga anda dapat menggunakan 
Xbox 360, USB X-box, maupun controller 
Steam dengan ponsel Android anda.

Memaksimalkan 
Kenyamanan 
Pengguna Lewat 
Android 11 Beta 2

Tahun ini, harusnya raksasa tech dunia, Google 
melangsungkan event tahunan Google I/O. Acara ini 
rencananya akan digunakan untuk merilis Android 
11 versi beta. Tetapi, dengan adanya pandemi, Google 
membatalkan acara tersebut. Walaupun begitu, Google 
tetap akan merilis Android 11 versi Beta 2 pada tahun 
2020 ini. Rencananya, Google akan merilisnya pada 
September 2020. 

Dengan Android 11 Beat 2, Google fokus untuk 
peningkatan kontrol media yang dapat memaksimalkan 
kenyamanan pengguna.

jendela kecil di bagian atas tepat di bawah 
tombol Quick Settings. 

3. Sharing dan Gaming
Beberapa keunggulan terbaik yang 
dimiliki Android dibanding iOS adalah 
kemampuan berbagi yang ditawarkan 
melalui opsi sharing pada Share Sheet. 

Dengan Android 11, Google memperbaiki 
fitur Share Sheet agar lebih mudah 
dinavigasikan. Anda akan dapat 
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Restoran Vegan
di Indonesia

Sehat kini tak lagi sekedar non-kolesterol dan less-sugar.
Saat ini, bagi beberapa orang khususnya dengan alergi dan 
prioritas kesehatan tertentu, vegan menjadi pilihan satu-
satunya bagi mereka untuk hidup sehat. Pola makan vegan 
seringkali menjadi solusi untuk beragam penyakit yang berbasis 
pada hormon seperti kanker. Tak heran, saat ini, vegan menjadi 
solusi saat sumber protein hewani tak lagi bisa dipastikan 
kandungannya. Atau, sesekali, anda pun bisa jadi ingin mencoba!

31. Fedwell, Jakarta. 
Tidak sekedar sehat, tetapi juga berbasis 
tanaman. Bagi anda yang mencari alternatif 
untuk diet dan sedang berada di Jakarta, 
Fedwell adalah pilihan yang tepat. Terletak 
di Jakarta Selatan tepatnya di bilangan 
Senopati, Fedwell menawarkan beragam 
menu yang dipadu padankan dengan 
beragam budaya seperti Masala dari India, 
Lasagna dari Italia, hingga Donburi dari 
Jepang. 

2. RM. Padang Vegan, Denpasar. 
Terbayang lemak dari rendang? Ataupun 
sedap gurihnya kuah gulai khas Padang? 
Jangan khawatir, anda tak perlu cheat 
day atau menanggalkan pola makan 
anda. Di Denpasar, Warung Padang Vegan 
yang terletak di dekat area Kerobokan 
ini menawarkan solusi untuk makanan 
padang berbasis tanaman. Rendang nangka 
muda dan gulai singkong dengan santan 
yang diberi tambahan kemiri menambah 
kenikmatan sajian padang vegan ini. 

1

3. Burgreens, Jakarta.
Bermula dari satu menu yaitu burger 
berbahan dasar biji-bijian dan tanaman, 
Burgreens meroket menjadi pionir restoran 
sehat di Indonesia. Bermula dari bilangan 
Jakarta Selatan, hingga kini merambah 
bentuk kedai ekspressnya di SCBD, 
Burgreens kini menawarkan beragam 
menu seperti “Chicken” Teriyaki Bowl, 
Vegan Bakso dengan bihun ubi yang lebih 
sehat, hingga Beefless Burrito yang dijamin 
bikin kenyang!

4. Nature Vegetarian, Surabaya.
Ingin makanan yang tidak berbasis protein 
hewani tetapi masih citarasa Indonesia? Di 
kawasan Surabaya Timur, Nature Vegetarian 
menawarkan menu - menu klasik seperti 
Sate Ponorogo, Soto Banjar, dan Lumpia 
Semarang, yang bahan utamanya sudah 
diganti dengan protein kedelai. Terletak di 
Ruko Central Park, Mulyosari, anda dapat 
menikmati beragam hidangan mereka dari 
pukul 10 pagi hingga 9 malam. 

2
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telah membuktikan kualitasnya selama 
lebih dari 40 tahun.

3. Zyrex.
Eits, Indonesia punya beberapa merek 
laptop yang tak kalah saing juga dengan 
merek Asia lainnya. Salah satu merk laptop 
yang mumpuni dan kondang adalah Zyrex. 
Dengan harga terjangkau, Zyrex adalah 
laptop kompetitif dengan kualitas yang bisa 
dibuktikan. Desainnya pun stylish, modern, 
dan minimalis. .

4. Advan.
Bingung mencari ponsel seluler? Indonesia 
pun punya beberapa merek yang dapat anda 
lirik. Salah satunya adalah Advan. Merek 
ponsel seluler dari Indonesia ini sudah 
menawarkan sinyal 4G dengan kamera 

utama 13 mp, dan berbasis Octa Core. Selain 
ponsel seluler, Advan juga menawarkan 
tablet dan smartwatch! 

5. Magno Piranti Works.
Bermula dari keinginan untuk memajukan 
desa dan menggunakan bahan yang berada 
dekat di desanya di Temanggung, Jawa 
Tengah, Singgih Kartono membuat produk 
radio kayu yang saat ini sudah dipasarkan 
hingga Jepang dan Eropa. Berbahan dasar 
kayu sonokeling dan mahoni, Singgih ingin 
menciptakan produk yang ramah lingkungan 
dan berbasis dari bahan lokal Indonesia, 
sembari memajukan warga desa. Saat ini, 
Magno pun sudah membuka cabang di 
Jepang, Brazil, Jerman, Denmark, Swedia, 
hingga Austria!

Teknologi maju tidak hanya berasal dari negara seperti 
Jepang, China, dan Amerika Serikat. Sesungguhnya, 
Indonesia pun telah memiliki beragam produk 
elektronik yang diproduksi oleh anak bangsa. Yuk, 
baca selengkapnya dan dukung produk asli Indonesia!

1. Maspion. 
Siapa yang tak kenal dengan Maspion? 
Iklannya di TV dan jargon terkenalnya, “Aku 
Cinta Produk - Produk Indonesia” sangat 
ikonik di masanya! Dengan produknya 
yang tahan lama dan mampu mengisi 
kebutuhan rumah, Maspion tidak hanya 
memiliki konsumen di Indonesia. Prpduk 
- produk maspion terbukti diekspor hingga 
ke Jepang, Timur Tengah, dan Amerika 
Serikat. Tahukah kamu bahwa Maspion 
adalah singkatan dari “Mengajak Anda 
Selalu Percaya Industri Olahan Nasional”.

2. Polytron.
Perusahaan asal Kudus, Jawa Tengah, 
ini berdiri pada tahun 1975. Dengan 
memproduksi perangkat elektronik seperti 
TV, radio, speaker, dan juga kulkas, Polytron 

3

1 2

4

Merek Teknologi
asal Indonesia
Prinka
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Ary Hana

Ketika sampah plastik menjadi 
masalah, banyak  komunitas dan 
perusahaan  mulai memikirkan 
untuk mendaur ulang plastik, 
membuatnya menjadi barang 
yang dibutuhkan sehari-hari. 
Berikut beberapa kiprah mereka 
yang memanfaatkan plastik 
sebagai sandang dan barang 
yang bermanfaat, dirangkum dari 
berbagai sumber:

Fesyen dan Arsitektur 
dari Limbah Plastik

1. Jubah biksu. Para biksu di Thailand tak 
hanya diam melihat banyaknya sampah 
dari botol plastik. Phra Maha Pranom 
Dhammalangkaro, wakil kepala Vihara 
Wat Chak Daeng, bertekad mendaur 
ulang botol plastik dan mengubahnya 
menjadi jubah biksu. Alih-alih menerima 
sumbangan uang, dia malah meminta 
umat viharanya untuk mengumpulkan 
botol-botol plastik bekas. Botol-botol ini 
kemudian diubah menjadi kain sintetis 
berkualitas tinggi berwarna saffron 
sebagai bahan pembuat jubah baru. 
Mula-mula botol plastik dihancurkan 
menjadi butiran halus sebelum  dicampur 
serat kapas dan nanopartikel seng oksida 
untuk membuat serat sintetis atau nano 
fabrik. Dari satu kilogram botol plastik 
dapat dibuat satu set jubah biksu. Jika ada 
100 ton botol plastik bekas, bayangkan 
berapa jubah yang dihasilkan. 

2. Kaos. Banyak perusahaan yang 
memanfaatkan sampah plastik untuk 
diubah menjadi serat daur ulang. 
Salah satunya adalah Unifi Inc, yang 
menyuplai bahan merek-merek pakaian 
ternama seperti  Disney,  Chicobags, 
Ford, Patagonia, PrAna, dan banyak 
lagi lainnya. Setidaknya sudah lebih 20 

miliar botol mereka daur ulang menjadi 
aneka bahan sandang, mulai tas jinjing, 
tirai, celana, termasuk kaos-kaos Disney 
koleksi retro. 

Di tanah air, serat daur ulang juga mulai 
populer. Merek pakaian Fatto a Mano di 
Kota Malang misalnya, menggunakan 
serat daur ulang botol plastik untuk 
diubah menjadi kaos-kaos produksi 
mereka. Kelebihan produk ini lebih tahan 
lama, tak mudah rusak, dan tak mempan 
terhadap gigitan kutu dan binatang kecil 
ketimbang kaos berbahan alami.

3. Sepatu. Sebuah sepatu tanpa tali 
produk Ecoalf dibuat dari material 
daur ulang dari sampah laut. Sepatu 
bernama Shao Sneakers ini memakai 
material kain berasal dari daur ulang 
botol plastik yang banyak ditemukan di 
perairan Laut Mediterania. Benang kaos 
kaki yang terletak pada bagian mata 
kaki berasal dari plastik daur ulang. 
Sedangkan bagian sol sepatu berasal dari 
rumput laut. Pemanfaatan rumput laut 
digunakan untuk membantu mengurangi 
ledakan alga dan melindungi habitat laut. 
Tentu saja sepatu harus dibersihkan 
secara manual menggunakan kain 
basah untuk membersihkan bagian yang 
kotor. Sebelumnya, Ecoalf -merek fesyen 

berkelanjutan asal Spanyol- ini sudah 
membuat bermacam produk fesyen dari 
sampah laut, mulai dari kemeja, kaos, 
jaket, sweater, celana, pakaian rajut, 
sandal, dan tas.

4. Kursi dan perabot rumah tangga. 
Tahukah Anda bahwa serbuk gergaji yang 
dikombinasikan dengan potongan polimer 
sintetik dapat dijadikan produk perabot 
rumah tangga? Hal ini dibuktikan oleh 
industri furniture Emeco dari Hanover, 
Pennsylvania yang berkolaborasi dengan 
desainer asal Perancis Philipe Starck. 
Mereka  menggabungkan limbah gagang 
sapu kayu dan plastik, mengompresnya, 
mengubahnya menjadi  komposit kayu 
sebagai kursi. Kursi dari limbah ini 
memiliki tekstur yang berbintik-bintik di 
permukaannya dan unik polanya.

5. Bangunan tahan gempa. Bangunan 
EcoARK di Taipei, Taiwan, dibangun 
dari 1,5 juta botol plastik PET bekas. 
Bangunan berlantai  senilai 3 juta USD  
ini mampu menahan gempuran alam 
seperti kebakaran dan gempa bumi. Kini, 
bangunan yang dirancang Arthur Huang 
ini digunakan sebagai ruang pameran 
dalam Pameran Internasional Tumbuhan 
Taipei.

Selama ini kolesterol selalu 
dikaitkan dengan hal negatif, 
penyakit misalnya. Padahal tidak 
selalu demikian. Kolesterol yang 
dibentuk di hati ini berfungsi untuk 
memproduksi  hormon dan sel-
sel sehat. Ada dua jenis kolesterol, 
LDL (Low Density Lipoprotein) 
atau kolesterol jahat dan HDL 
(High Density Lipoprotein) atau 
kolesterol baik. LDL bertugas 
mengangkut 60-80% kolesterol 
tubuh ke dalam darah. Disebut 
jahat Jika kadar LDL di dalam 
darah lebih dari 200 mg, karena 
akan menyumbat aliran darah 
dan menyebabkan aneka 
penyakit seperti jantung, stroke, 
dan lainnya. Dalam kehidupan 
sehari-hari kita dianjurkan 
mengkonsumsi makanan rendah 
kolesterol, misalnya sayuran dan 
buah. Berikut aneka buah dan 
sayur penurun kolesterol:

Aneka 
Sayur 
dan Buah 
Penurun 
Kolesterol

1. Jeruk nipis. Buah ini kaya akan 
flavonoid yang bertindak sebagai 
antioksidan kuat, sehingga membantu 
melindungi tubuh dari bahaya radikal 
bebas. Minum air perasan jeruk nipis 
yang dicampur dengan segelas air hangat 
di pagi saat bangun tidur dan sebelum 
tidur secara rutin akan mengurangi kadar 
LDL dalam darah. 
2. Anggur. Buah ini mengandung 
piceatannol dan resveratrol yang 
antioksidan, dan fitonutrien yang anti 
mikroba. Anggur juga kaya flavonoid. 

LIFESTYLE

Ary Hana

Minum jus anggur sehari sekali secara 
rutin akan  menurunkan kolesterol jahat 
dalam tubuh.
3. Jambu merah, Mengandung banyak zat 
berguna seperti fitonutrien, vitamin A, vitamin 
C, vitamin B3, vitamin B6, dan kalium, jambu 
merah kerap digunakan sebagai penurun 
kolesterol tinggi. Anda dapat memakannya 
langsung atau dibuat jus.
4. Apel. Kulit apel mengandung pektin, 
serat larut air yang ampuh menurunkan 
kolesterol. Apel juga mengandung vitamin 
dan antioksidan polifenol yang membantu 
mengurangi peradangan. Konsumsi 
apel dengan kulitnya untuk menurunkan 
kolesterol jahat.
5. Beri-berian (stroberi, bluberi, 
kranberi). Beri-berian kaya akan pektin. 
Makan 2 porsi berry per hari akan 
meningkatkan kadar kolesterol baik/HDL 
dan menurunkan tekanan darah sistolik.
6. Alpukat. Sebagai sumber lemak 
tak jenuh tunggal, alpukat baik bagi 
kesehatan jantung. Makan 1 buah alpukat 
per hari bisa menghambat penyerapan 
kolesterol oleh tubuh, sehingga  
membantu menurunkan kolesterol jahat.
7. Pir. Kaya akan pektin, pir mengikat 
kolesterol dan mengangkutnya keluar 
tubuh sehingga kadar kolesterol jahat 
berkurang. Sebuah pir mencukupi 16% 
kebutuhan serat harian tubuh,
8. Pepaya. Mengandung antioksi dan seperti 
likopen, vitamin C, dan vitamin E, pepaya 
mampu menghambat oksidasi kolesterol 
di dalam pembuluh darah, sehingga 
mencegah terjadinya penyumbatan.

9. Pisang. Kandungan zat inulin pada 
buah ini akan mengurangi kolesterol dari 
makanan yang dikonsumsi, sehingga 
mampu mengendalikan kadar kolesterol 
dalam darah.
10. Sayuran hijau. Kandungan antioksidan 
dalam bayam dan kangkung mampu 
mengikat asam empedu yang terbuat dari 
kolesterol. Sedang brokoli mengandung 
serat tinggi yang menurunkan kadar 
kolesterol jahat. Brokoli rebus juga 
membantu proses detoksifikasi tubuh 
secara alami.
11. Kacang-kacangan. Kacang seperti 
almond mengandung fitosterol yang 
menghambat penyerapan LDL dalam 
darah.
12. Bawang putih. Bumbu dapur ini 
berkhasiat mencegah pembekuan 
darah, menurunkan tekanan darah, dan 
melindungi jantung dari kontaminasi 
kolesterol jahat.
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bahkan dibawakan oleh seorang 
penyanyi Hong Kong tahun 60-an, 
Rebecca Pan, dan ditampilkan di 
sebuah film berjudul In The Mood 
For Love. 

Bagi kawan - kawan di negara Asia 
lain; seperti Kamboja, Vietnam, dan 
Hong Kong, yang kala itu masih 
terjajah, lagu Bengawan Solo dengan 
liriknya yang begitu penuh harapan 
dan nostalgia, mampu mengalirkan 
semangat perjuangan dalam River 
of Love ini. Lagu ini sendiri telah 
diterjemahkan ke dalam berbagai 
bahasa: Burma (Myanmar), Thai, 
Khmer, Tagalog (Fillipina), Kanton, 
Jepang, dan Bahasa Inggris. 

Lagu Bengawan Solo ini diciptakan 
beberapa saat sebelum masa 
penjajahan Jepang di Indonesia. 
Dengan menggunakan bahasa 
Indonesia, lagu ini menandakan 
simbol persatuan dan perjuangan 
untuk sebuah bibit negara pada saat 
itu.  Merebaknya pesan Bengawan 
Solo ini pun bukan tanpa sebab. Saat 

zaman penjajahan Jepang dimana 
seluruh karya harus melalui uji 
sensor, lagu Bengawan Solo yang 
menunjukkan keindahan lanskap 
Jawa, dianggap mampu memberikan 
citra yang baik pada Jepang sebagai 
“Jepang Cahaya Asia” 

Bengawan Solo, yang disebut 
sebagai langgam keroncong ini 
merupakan cara dari bangsa 
Indonesia untuk memiliki jati 
diri nasionalis. Keroncong; yang 
mengakar dari budaya Portugis, 
Arab, dan Tiongkok ini pun dirasa 
pas untuk menggambarkan 
Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. 

Presiden Soekarno pun saat itu 
setuju untuk memutarkan lagu ini 
di RRI (Radio Republik Indonesia), 
serta mempromosikannya ke duta 
besar Indonesia di seluruh dunia. Tak 
heran, lagu rakyat ini pun tidak hanya 
mampu menggetarkan masyarakat 
Indonesia, tetapi juga banyak bangsa 
Asia lainnya, yang saat itu masih 
berada di dalam penjajahan. 

Walaupun begitu, lagu yang lulus uji 
sensor pada masa zaman penjajahan 
Jepang ini pun tak luput dari 
romantisasi Jepang akan Indonesia. 
Dengan lirik yang menceritakan 
lanskap Jawa pada masa itu; sungai 
dan gunung - gunung yang mengelili 
hilirnya, lagu ini adalah simbol Jawa 
sebagai trofi yang luput dari Jepang.

Gambaran Bengawan Solo sebagai 
eksotisasi Jepang akan Indonesia 
hadir dalam lagu Bengawan Solo 
versi Jepang yang digubah oleh Toshi 
Matsuda pada 1947. Bengawan Solo 
versi Jepang tetap mempertahankan 
notasi dari Gesang, tetapi konsep 
lagu yang semulanya menjadi 
secercah harapan untuk rakyat, 
justru dirubah dengan nuansa 
militer. “Bengawan Solo “ a la 
Jepang ini menjadi soundtrack dari 
para veteran perang dunia II. 

Mengalirnya Bengawan Solo ke 
beragam budaya dan bahasa ini 
adalah salah satu kisah menarik 
dari lagu yang diciptakan Gesang ini. 
Dengan negara - negara Asia yang 
mulai lepas dari penjajahan dan juga 
menuju masa modern, langgam 
ini sayup - sayup menyuarakan 
nostalgia akan masa yang dulu 
gemilang dan harapan baru di masa 
depan.

Musik

Lagu legendaris ini ditulis komposer 
legendaris Indonesia, Gesang Martohartono 
- atau kerap disapa Gesang. Pada sekitar 
tahun 1940, Gesang muda yang berasal 
dari Solo, gemar sekali duduk - duduk di 
pinggiran sungai Bengawan Solo, sungai 
terbesar di Pulau Jawa. Sungai yang 
mengalir jauh ini memiliki dua hulu; yaitu 
dari daerah Pegunungan Kidul, Wonogiri 
dan Ponorogo, selanjutnya bermuara di 
daerah Gresik.

Saat itu Gesang yang masih berusia 23 
tahun terinspirasi untuk menuliskannya. 
Siapa yang sangka lagu yang diciptakan 
saat ia masih berusia muda ini dapat 
menjadi lagu rakyat yang dinikmati kawan 
- kawan dari Kamboja, Vietnam, hingga 
Hong Kong? Lagu Bengawan Solo pun 

Musik

MUSIK

Prinka

Bengawan Solo: 
Riwayatnya 
Mengalir ke 
Seluruh Asia
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“Bengawan Solo, riwayatmu kini,

Sedari dulu jadi perhatian insani.

Musim kemarau, tak seberapa airmu…

di Musim hujan, air meluap sampai 

jauh….”

“Mata airmu dari Solo,

terkurung gunung seribu.

Air mengalir sampai jauh

Akhirnya ke laut…”
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“Saya bukan tipe lelaki yang romantis 
kepada istri,” kata Sapardi.

Walaupun begitu, puisinya yang berjudul 
“Aku Ingin” adalah puisi yang ia tulis 
saat istrinya sedang terbaring sakit. 

Perjalanan berkarya Sapardi sangatlah 
beragam; mulai dari puisi, cerpen, 
hingga menerjemahkan sastra dunia 
(salah satunya adalah The Old Man and 
The Sea karya Ernest Hemingway). 

Untuk menemukan karya Sapardi pun 
cukup mudah, antologi puisinya sudah 
banyak yang diterbitkan terus menerus; 
Pengarang Telah Mati (2001), Membunuh 
Orang Gila (2003). Selain puisi dan 
cerpen, Sapardi pun menulis novel, 
diantaranya Trilogi Soekram (2015l), 
Hujan Bulan Juni (2015), Suti (2015), 
Pingkan Melipat Jarak (2017), Yang Fana 
Adalah Waktu (2018) dan lainnya.

Selain menjadi dosen, Sapardi juga 
menjabat editor di beberapa jurnal dan 
majalah sastra, salah satunya Horison. 
Peranan Sapardi Djoko Damono dalam 
kehidupan sastra Indonesia sangat 
penting. A. Teeuw dalam bukunya Sastra 
Indonesia Modern II (1989) menyatakan 
bahwa Sapardi puisi - puisi Sapardi 
selalu mengalir dari waktu ke waktu. 

Oleh sebab itu, tak heran jejak Sapardi 
selalu diikuti dari masa ke masa. 
Dengan larik - lariknya yang khas dan 
kesan cinta yang lembut, puisi Sapardi 
mencerminkan karakternya yang penuh 
kerendahan hati dan terbuka dengan 
tantangan zaman. Dari puisinya pula, 
Sapardi terlihat sebagai sosok yang 
romantis.

Apakah Sapardi Djoko Damono 
adalah seorang yang romantis dalam 
keseharian? Apakah ia seromantis 
puisi - puisinya yang ia tulis untuk 
Wardiningsih, istrinya? 

Hujan Bulan Juni

Tak ada yang lebih tabah

dari hujan bulan Juni

Dirahasiakannya rintik rindunya

kepada pohon berbunga itu

Tak ada yang lebih bijak

dari hujan bulan Juni

Dihapusnya jejak-jejak kakinya

yang ragu-ragu di jalan itu

Tak ada yang lebih arif

dari hujan bulan Juni

Dibiarkannya yang tak terucapkan

diserap akar pohon bunga itu

Aku Ingin

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana: 

dengan kata yang tak sempat diucapkan 

kayu kepada api yang menjadikannya abu 

aku ingin mencintaimu dengan sederhana: 

dengan isyarat yang tak sempat disampaikan 

awan kepada hujan yang menjadikannya tiada

Yang Fana adalah Waktu

Yang fana adalah waktu. Kita 

abadi: 

memungut detik demi detik, 

merangkainya seperti bunga 

sampai pada suatu hari 

kita lupa untuk apa 

“Tapi, 

yang fana adalah waktu, bukan?” 

tanyamu.

Kita abadi.

Resensi Buku

Sapardi Djoko Damono meninggal dunia 
pada 19 Juli lalu di Jakarta dalam usia 
80 tahun. Ia sempat mendapatkan 
perawatan karena faktor usia yang 
membuat fungsi organ menurun dan 
adanya infeksi berat. Sapardi Djoko 
Damono lahir di Surakarta, 20 Maret 
1940. Selepas lulus SMA, ia melanjutkan 
kuliah di Fakultas Sastra dan 
Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, dengan mengambil jurusan 
Sastra Inggris. Selain itu, dia juga 
pernah memperdalam ilmu humanities 
di University of Hawaii, Amerika Serikat, 
pada tahun 1970-1971.

Sembari menulis puisi, Sapardi adalah 
seorang dosen dan telah bekerja di 
berbagai universitas seperti IKIP 
Malang, Universitas Diponegoro, hingga 
yang terakhir Universitas Indonesia 
dimana pada tahun 1995, ia dikukuhkan 
sebagai guru besar di Fakultas Sastra. 

Sebagai seorang penyair, Sapardi 
tergolong aktif mengasah ilmunya 
dengan menghadiri konferensi 
internasional di Eropa dan India. 
Puisi-puisinya yang mulai ia tulis 
dari tahun 60an, memiliki beragam 
perkembangan. Puisi Sapardi pertama 
kali dikompilasikan menjadi antologi 
pada tahun 1991, dengan nama “Hujan 
di Bulan Juni”. Puisi ini seringkali 
dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswi 
serta alumni Fakultas Sastra Universitas 
Indonesia. 

“Tak ada yang lebih arif dari hujan 
bulan Juni. Dibiarkan yang tak 
terucapkan diserap akan pohon 
bunga itu”, 

Penggalan tersebut adalah 
empat baris pertama dari puisi 
karya penyair Sapardi Djoko 
Damono. Puisi ini kerap hadir 
di undangan pernikahan dan 
selarik kalimat untuk merayu, 
setelah dinyanyikan oleh duo 
Ari Reda. Puisi ini pertama kali 
dipublikasikan pada tahun 1989 
di sebuah koran sore dari Jogja, 
kota dimana si penyair tinggal.

Mengenang
Sapardi Djoko DamonoPrinka

RESENSI BUKU
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Sutradara
Pemain

Rilis

: Christopher Nolan
: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, 

Jessica Chastain, Mackanzie Foy
: 2014

Sutradara
Pemain

Rilis

: Woody Allen
:  Owen Wilson, Rachel McAdams, Adrien 

Brody, Carla Bruni, Marion Cottilard
: 2011

INTERSTELLAR MIDNIGHT IN PARIS

Anda punya waktu 3 jam akhir pekan ini untuk menonton film? 
Nah, 3 jam ini adalah waktu yang sangat pas untuk menonton 
Interstellar! Film garapan sutradara Christopher Nolan 
ini menceritakan kilas balik waktu dari para astronot yang 
mengerjakan misi penting untuk bumi. 

Film ini menceritakan bahwa bumi sudah menjadi tempat 
yang sulit untuk ditinggali oleh manusia. Hama dan badai debu 
mulai menghambat pertumbuhan perkebunan dan pertanian, 
sehingga mau tidak mau harus ada yang pergi mencari planet 
baru dengan melakukan misi luar angkasa “Lazarus” yang 
dikerjakan oleh NASA secara rahasia. Cooper, seorang petani 
yang dulunya adalah pilot sekaligus insinyur di masanya, terpilih 
untuk menjadi pilot dari pesawat luar angkasa “Endurance” 
yang akan membawa para tim ekspedisi tersebut melakukan 
perjalanan antar bintang demi mencari planet Bumi yang baru.

Interstellar tidak hanya menjadi film yang mengasah otak untuk 
menonton, tetapi juga hati. Adegan - adegan humanis menjadi 
bumbu dalam film ini; kilas balik seorang petani dan juga putrinya 
- hingga sang putri menjadi dewasa menjadi akhiran film yang 
mampu menyentuh hati.

Apakah film yang bertemakan time travel selalu berkaitan 
dengan ilmuwan dan astronot? Anggapan ini akan disanggah 
oleh Woody Allen. Film komedi romantis yang dirilis tahun 2011 
ini menceritakan tentang seorang penulis naskah Hollywood 
bernama Gil (Owen Wilson) yang kariernya begitu - begitu saja. 
Ia memutuskan untuk pergi berlibur bersama tunangannya ke 
Paris (Rachel McAdams) dan orang tua Rachel yang kaya.

Suatu malam, Gil mencicipi wine hingga membuatnya 
mabuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di Paris. Di saat 
ia sedang berjalan kaki, sekumpulan orang dari mobil bergaya 
tahun 20-an mendesak Gil untuk bergabung dengan mereka ke 
sebuah pesat. Rupanya, dalam pesta ini, ada seniman dan penulis 
kondang dari tahun 1920 hingga 1940an; Ernest Hemingway, Jean 
Cocteau, F.Scott Fitzgerald, dan Gertrude Stein. Gil pun dengan 
senang berbincang dengan penulis - penulis idolanya. Saat pagi 
telah tiba, Gil keluar gedung untuk mengambil naskahnya, dan ia 
pun kembali ke tahun 2010.  

Bagaimanakah liburan Gil kali ini? Apakah ia memutuskan untuk 
tinggal di Paris? Bagaimana dengan karirnya sebagai penulis 
naskah?

Film
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Dari berbagai genre film, genre science-
fiction adalah genre film menarik dimana 
kita bisa melihat perkembangan teknologi 

dari zaman ke zaman. Tentunya, film 
science-fiction tidak hanya membutuhkan 

imajinasi, tetapi juga riset tentang 
kemungkinan apa saja yang ada di masa 

depan. Hal ini pun akan lebih sulit lagi jika 
film ini juga memberikan kilas balik di 

masa lalu. Perjalanan waktu inilah yang 
justru membuat film - film science fiction 

seperti ini banyak digemari!

Prinka

Berkelana
Lewat Waktu 
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Sutradara
Pemain
Rilis

: Robert Zemeckis
: Christopher Lloyd, Michael J. Fox
: 1985, 1989, 1990

BACK TO THE FUTURE I, II, DAN III

Film yang kondang pada tahun 80an hingga 1990 ini menceritakan 
seorang remaja bernama Marty McFly yang bersahabat dengan 
seorang ilmuan bernama Dr. Emmet Brown (yang akan disebut 
Doc Brown). Mereka berdua tanpa sengaja menjelajah ke masa 
lalu hingga tanpa disadari, mereka telah merusak lini waktu. 
Petualangan pun dimulai karena mereka harus membenahi 
waktu dan kejadian yang sudah terlewati! 

Walaupun kondang dan sukses, Back To The Future sempat 
ditolak 40 perusahaan studio film, termasuk Disney. Akhirnya, 
ditangan Universal, film ini menuai kesuksesan yang begitu 
besar, sehingga menjadi film nomor satu pada tahun 1985. 
Salah satu penggemar besar dari film ini adalah Putri Diana dari 
Kerajaan Inggris! 
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Sutradara
Pemain

Rilis

: J. J. Abrams
: Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, 

Zoe Saldana.
: 2009 

STAR TREK - THE FUTURE BEGINS 

Star Trek merupakan film science fiction yang telah diproduksi 
sejak 1966 sebagai sebuah serial televisi. Star Trek berkisah 
tentang perjalanan pesawat luar angkasa Enterprise, yang 
dipimpin oleh Kapten Kirk dan First Officer; Spock - yang setengah 
manusia dan setengah vulcan. Dalam perjalanannya memimpin 
pesawat ulang alik antar galaksi, Kapten Kirk dan Spock tentunya 
telah menghadapi berbagai perang dan memiliki seorang musuh 
bernama Romulan.

Pada Star Trek - The Future Begins, banyak penggemar yang 
kebingungan dengan lini waktu yang terjadi. Awal film ini 
mengisahkan Romulan dan Nero yang terjebak dalam lubang 
hitam; dari tahun 2387 ke tahun 2233, lalu di suatu masa pada 
tahun 2258, dikisahkan pertemuan awal dari Kapten Kirk dan 
Spock. Kirk yang tumbuh tanpa seorang ayah, dikisahkan sebagai 
sosok yang pesimis, bertemu dengan sosok setengah manusia 
yang unik bernama Spock.

Di sinilah perjalanan Star Trek dimulai! 

Film
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