MARET 2020

Tempat Upacara
Melasti di Pelabuhan
Benoa Diresmikan

Dorong Pertumbuhan
Ekonomi, Pelindo III
Permudah Proses Ekspor

Mandalika, Keindahan
Tersembunyi di
Lombok Tengah

Edisi

255

PELABUHAN BENOA DIJADIKAN PELABUHAN UTAMA
KAPAL PESIAR DI INDONESIA

Edisi #239 - Oktober 2018

DAFTAR ISI
Edisi 255 - Maret 2020

4-5

6-7

8 - 11

Redaksi

Catatan Editor

32 - 35

Foto Pilihan

36 - 39

Laporan Utama

Penataan Pelabuhan Benoa Dikebut dan
Akan Dijadikan Pelabuhan Utama Kapal
Pesiar Terpadat Di Indonesia
Kementerian BUMN melalui Pelindo III
melakukan pengembangan atau revitalisasi
Pelabuhan Benoa menjadi home port cruise
untuk pelabuhan-pelabuhan di seluruh wilayah
Indonesia.
Perkuat Adat dan Budaya Bali Pelindo III
Resmikan Tempat Upacara Melasti
di Pelabuhan Benoa

14 - 19

Pelindo III Permudah Proses Ekspor untuk
Dorong Pertumbuhan Ekonomi

20 -21

Bali Tingkatkan Ekspor Melalui
Pelabuhan Benoa

Opini

Menyoal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Pada Bisnis Kepelabuhanan

27

| Dermaga

56

Cermat Konsumsi Produk Organik

57

Mengatasi Jerat Pinjaman Online

Musik
Dari K-Pop hingga Rock:
Jajaran Album Terbaru 2020

Merayakan Nyepi di Bali
Nyepi tak dikenal oleh pemeluk Hindu di belahan
bumi lain seperti India, Sri Lanka, Nepal, dan
negara lainnya. Hal ini karena ketika masuk ke
Bali, agama Hindu tak langsung diterima, namun
berakulturasi dengan kebudayaan setempat

Pembangunan area melasti bagi
warga desa adat menjadi bagian
rencana pengembangan kawasan
Pelabuhan Benoa menjadi Bali
Maritime Tourism Hub.

Awal tahun ini, single Dua Lipa
dengan judul “Don’t Start Now”
mewakili album barunya yang
mengusung musik elektronik.

Tips
48
49

Langkah Sederhana agar
Terbebas dari Banjir

halaman 58

Cara Alami untuk Menjaga Daya
Tahan Tubuh di Musim Hujan

Resensi Buku

Gear
Taman Petekan, Destinasi Baru
Pendukung Wisata Air Kalimas

50

Prediksi Tren Teknologi 2020

51

Rekomendasi Tren Ponsel 2020

60
60 - 61
61

Top List

Netizen

PDS Adakan Service Excellence Training
untuk Tingkatkan Mutu Layanan

44

Kapal Pesiar MV Colombus Kunjungi
Pelabuhan Tanjung Emas

Influencers:
Perempuan Indonesia Penuh Inspirasi

45

Vlog:
Dari Entrepreneur hingga Atlet;
Perempuan - Perempuan Hebat Indonesia
Masa Kini.

Daftar Isi

Hamil di Usia Kritis, Awas Down Syndrome

Dua tiga hari sebelum Nyepi, umat Hindu
akan melakukan penyucian bhuana alit
(diri masing-masing) dan bhuana agung
(alam semesta) dengan ritual melasti,
melis, atau mekiyis.

40 - 43

BJTI Kenalkan Teknik 5C
untuk Pertolongan Pertama

55

58 - 59

Esai Foto

Pelindo Marines Akrab Bersama
Stakeholder

2

Raker Kreatif PMS Group

Kuliner Penggugah Selera ala Mandalika

halaman 12

Lima Pelabuhan Besar Peti Kemas
di Tiongkok

Kabar Pelindo III
26

46 - 47

Lifestyle

halaman 36

Dunia Maritim

24 - 25

Mandalika, Keindahan Tersembunyi
di Lombok Tengah
Dulu kawasan di tengah Lombok ini nyaris
tak dikenal dan hanya dikunjungi orang lokal
saja, warga Praya atau desa sekitar. Namun
sejak tahun 2014 pemerintah membangunnya
menjadi kawasan wisata yang mendunia, dengan
menetapkannya sebagai Kawasan Ekonomi
Khusus.

Budaya

Energi Berkelanjutan Pelindo III
Demi Pulau Dewata

12 - 13

22 - 23

28 - 31

Portizen

Travel

Edisi 255 - Maret 2020

52

Wabah Pengguncang Dunia

53

Arsitek Terbaik Dunia

54

Brand Batik Modern untuk
Berbagai Kesempatan

Edisi 255 - Maret 2020

Xenoglosofilia
Pada Sebuah Kapal
Lovely Nest
Studentpreneur Guidebook

Film
62 - 64

Daftar Isi

Cemerlang Film Asia

Dermaga | 3

CATATAN EDITOR

REDAKSI
REDAKSI
Pelindung
Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Pengarah
Sekretaris Perusahaan
Pemimpin Redaksi
Asisten Sekretaris Perusahaan
Hubungan Masyarakat
Redaktur Pelaksana
Kharis Fauzi
Koordinator Liputan
Achmad Noor Riduansyah, Indria Wardani,
Siti Juairiah, Mahesa Nugraha
Fotografer
Moh. Rizal Andika Franda,
M. Ghulam Hikmatiar
Koordinator Distribusi
Devy Chrisdewanthy
Administrasi
Esmi Ratna Purwasih

KONTRIBUTOR
Diah Ayu Puspitasari, Fariz Hazmilzam,
Hafidz Novalsyah, Kharis
Fauzi, Mahesa Nugraha, Redy Mas Wijayanto,
Vema Novitasari, Ary Hana, Prinka.

DERMAGA

Edisi #255 - Maret 2020

Pewarta dan kontributor Majalah Dermaga
dalam menjalankan tugas kejurnalistikan
tidak menerima imbalan dalam bentuk
apapun. Segala bentuk permintaan dari
pihak yang tidak berwenang namun
mengatasnamakan Majalah Dermaga, bukan
merupakan tanggung jawab redaksi.
Setiap bagian materi pemberitaan dari majalah

Scan QR Code berikut untuk
mengunduh aplikasi Majalah
Dermaga langsung ke
handphone kamu.

CERITA SAMPUL
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Artikel utama pada edisi kali ini
membahas tentang Pelabuhan
Benoa sebagai pelabuhan utama
kapal pesiar di Indonesia.
Revitalisasi dilakukan agar
Pelabuhan Benoa dapat menjadi
home port cruise. Koordinasi antar
Kementerian dan Pemerintah
Provinsi Bali diselenggarakan
untuk menargetkan impian itu
yang dikemas dalam Bali Maritime
Tourism Hub. Pemerintah
melalui KBUMN berkomitmen
penuh mendukung peningkatan
kunjungan wisatawan luar negeri
dan domestik ke Indonesia dengan
penyiapan jalur masuk wisatawan
baru ke Pelabuhan Benoa sebagai
pintu gerbang wisata maritim.
Tidak hanya fokus pada
peningkatan pariwisata, Pelindo
III pun turut memperkuat adat
dan budaya lokal masyarakat
Bali dengan membangun tempat
upacara Melasti bagi umat Hindu
Edisi 255 - Maret 2020

di area Pelabuhan Benoa. Warga desa
setempat dapat menggunakan lokasi
tersebut untuk berbagai kegiatan adat
dan agama seperti tempat ibadah
dan upacara penyucian pretina saat
menyambut Hari Raya Nyepi serta
untuk upacara penghanyutan abu
jenazah pada saat upacara Ngaben.
Di sisi lain, aktifitas ekspor
melalui Pelabuhan Benoa mulai
diimplementasikan. Hal ini tertuang
dalam nota kesepakatan antara
Pelindo III dengan stakeholder yang
bertujuan untuk peningkatan efisiensi
logistik dan daya saing angkutan laut
dengan melakukan penataan lalu lintas
petikemas yang sebelumnya melalui
jalur darat kini beralih menggunakan
jalur laut. D iharapkan, dengan
beralihnya jalur transportasi dapat
mengurangi beban dan jalan nasional,
mengurangi risiko kecelakaan dan
meningkatkan kenyamanan dan
keamanan wisatawan Bali.

Catatan Editor

Pada Dermaga edisi kali ini kami
juga mengajak para pembaca
menjelajahi wisata Mandalika
yang tentunya portizen dapat
kunjungi di liburan tahun ini
serta buah tangan dan kuliner
khasnya. Tak ketinggalan,
berbagai artikel lainnya sangat
menarik untuk disimak.
Portizen semoga sajian edisi kali
ini dapat menambah wawasan
portizen semua. Bagi portizen
yang punya ide-ide segar
dan ingin ikut berkontribusi
dapat mengirimkan karyanya
berupa artikel opini ke info@
pelindo.co.id. Pantau terus
perkembangan kami dan jangan
lupa untuk mengunduh aplikasi
Majalah Dermaga di Playstore
atau AppStore agar tidak
ketinggalan tiap edisinya.
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ENERGI BERKELANJUTAN PELINDO III
DEMI PULAU DEWATA
Dua kapal tunda yang dioperasikan Pelindo Marines, KT. Jayanegara
301 dan KT. Bima 333, memberikan layanan tunda untuk Kapal
Triputra yang akan melaksanakan ship-to-ship LNG transfer ke FSRU
Kapal Karunia Dewata. Kegiatan logistik energi berisiko tinggi tersebut
berhasil dijalankan dengan baik oleh Pelindo Energi Logistik. Sehingga
LNG bisa disuplai untuk PLTDG Pesanggaran Bali. Sejak 2016 hingga
saat ini, Terminal LNG Benoa milik Pelindo III Group telah berhasil
melaksanakan 66 operasi serupa, demi mendukung Pulau Dewata
memiliki sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
(Foto Humas PT Pelindo Energi Logistik

6

| Dermaga

Edisi 255 - Maret 2020

Edisi 255 - Maret 2020

Dermaga | 7

LAPORAN
UTAMA

Mahesa

PENATAAN PELABUHAN
BENOA DIKEBUT DAN AKAN
DIJADIKAN PELABUHAN
UTAMA KAPAL PESIAR
TERPADAT DI INDONESIA
BENOA PORT DEVELOPMENT IS
SPED UP TO BE THE BUSIEST CRUISE
PORT IN INDONESIA

Kementerian BUMN melalui Pelindo III melakukan
pengembangan atau revitalisasi Pelabuhan Benoa menjadi
home port cruise untuk pelabuhan-pelabuhan di seluruh
wilayah Indonesia.
Rencana tersebut dijelaskan oleh Menteri BUMN Erick
Thohir di Bali, 14/02. Dalam rapat koordinasi pengembangan
Benoa Maritime Tourism Hub dan kunjungan lokasi bersama
Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
ATR/BPN,
Kementerian Parekraf, Kementerian Keuangan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan seluruh anggota Komisi
VI DPR RI di hotel Inaya Nusa Dua Bali, Erick mengungkapkan
bahwa Pelabuhan Benoa akan menjadi pelabuhan utama kapal
pesiar terpadat di Indonesia.
Dalam rapat tersebut Erick Thohir mengatakan
pemerintah sangat fokus mengembangkan Pelabuhan Benoa
yang dikelola oleh Pelindo III, sebagai pintu masuk gerbang
wisatawan melalui kunjungan kapal pesiar (cruise) dan kawasan

Pulau Dewata Bali adalah magnet
wisata di Indonesia. Ragam kekayaan
alam dan budayanya menjadikan
Bali sebagai tujuan utama wisatawan
dalam dan luar negeri. Oleh karena
itu, Pemerintah melalui Kementerian
BUMN berkomitmen penuh
mendukung peningkatan kunjungan
wisatawan luar negeri dan domestik
ke Indonesia. Salah satunya dengan
penyiapan jalur masuk wisatawan baru
ke Pelabuhan Benoa sebagai pintu
gerbang wisata maritim di Indonesia.

“Wisatawan itu dibagi dua asalnya
ada udara dan laut selama ini dari laut
fasilitasnya di Indonesia kurang inilah
yang perlu kita benahi Pelabuhan
Benoa ini. Benar penting ada turis tapi
faktor ekonomi lainnya kita siapkan
petikemas dan lainnya, kita mau di
dumping 1 hanya produk lokal saja yang
dipamerkan,”
– Erick Thohir.
mengharapkan Pemerintah Daerah mengoptimalkan
momentum ini guna meningkatkan pendapatan daerah
dan nasional.
“Kami dari Kemenparekraf menyampaikan
terima kasih kepada Kementerian BUMN, Pelindo III
dan seluruh yang terkait pembangunan Pelabuhan
Benoa ini menjadi pelabuhan sekaligus kawasan
wisata. Kami berharap pembangunan infratruktur bisa
meningkatkan daya tarik wisatawan dalam dan luar
negeri serta meningkatkan pendapatan devisa negara,”
jelas Wishnutama.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III Doso
Agung menuturkan, revitalisasi atau pengembangan
Pelabuhan Benoa sudah dimulai sejak tahun 2019
dengan memisahkan pelabuhan khusus penumpang
dengan kawasan komersial.

Bali is a tourist magnet in Indonesia. The
variety of natural and cultural wealth
makes Bali a major destination for
domestic and foreign tourists. Therefore,
Government through Ministry of SOEs
is fully committed to support the increase
of foreign and domestic tourist visits.
One of them is by preparing a new tourist
entrance to the Benoa Port as a gateway for
maritime tourism in Indonesia.
Konsep Desain Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)
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destinasi wisata baru di Bali dan wisata maritim di
Indonesia. Selain itu, pengembangan kawasan tersebut
juga akan dilengkapi fasilitas penunjang, sehingga akan
berdampak langsung pada pendapatan negara dan
perekonomian masyarakat lokal.
“Wisatawan itu dibagi dua asalnya ada udara dan
laut selama ini dari laut fasilitasnya di Indonesia kurang
inilah yang perlu kita benahi Pelabuhan Benoa ini. Benar
penting ada turis tapi faktor ekonomi lainnya kita siapkan
petikemas dan lainnya, kita mau di dumping 1 hanya
produk lokal saja yang dipamerkan,” jelas Erick Thohir.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Wishnutama Kusubandio yang hadir dalam kegiatan
tersebut
menuturkan,
pihaknya
menyambut
baik rencana dari Kementerian BUMN tersebut.
Pengembangan Pelabuhan Benoa diharapkan akan
bisa menopang target 20 juta kunjungan wisatawan
pemerintah Indonesia tahun 2020. Wishnutama juga

Laporan Utama
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”Nantinya kawasan Pelabuhan Benoa akan
difokuskan untuk melayani penumpang dan wisatawan.
Revitalisasi kawasan tersebut dimulai dengan menambah
luas dermaga dengan kapasitas sandar dari 1 menjadi 4 kapal
pesiar (cruise) secara bersama. Tak hanya itu, Pelindo III
juga akan menambah kapasitas terminal dari 150 call/tahun
menjadi 600 call/tahun dan kapasitas penumpang dari 1 juta
orang menjadi 3,2 juta orang,” ujar Doso Agung di lokasi.
Pelindo III juga akan mengembangkan pariwisata
di kawasan pelabuhan yang disediakan untuk para
penumpang kapal yang ingin berjalan-jalan di sekitar
pelabuhan dengan fasilitas Marine Tourism, Eco Tourism,
Adventure, Heritage, Religi, Art & Culinary Tourism, MICE
& Event, Wisata Olahraga.
Memindahkan area pelabuhan untuk petikemas,
general cargo dan curah, terpisah dengan area pelabuhan
untuk wisata yang sebelumnya di kawasan Pelabuhan Benoa
menuju 2 kawasan khusus atau dumping 1 dan dumping 2
seluas total 70 hektar yang sudah dibangun. Tak hanya itu,
di kawasan tersebut juga akan dibangun berbagai fasilitas
pendukung wisata, ekonomi, dan budaya seperti kawasan
pameran produk UMKM, Gedung Promosi Budaya, dan
tambatan khusus kapal yacht, hingga kawasan hutan kota
seluas kurang lebih 51% dari total luasan.

“Saat ini Pelindo III telah meluaskan daratan
nantinya akan kami pergunakan untuk pemindahan kegiatan
komersial pelabuhan. Progress perluasan daratan sudah
selesai dan akan terus kami lakukan penataan. Kami minta
dukungan dari berbagai pemangku kebijakan untuk bisa
bersama mewujudkan Pelabuhan Benoa sebagai destinasi
wisata baru. Apalagi berdasarkan data kami, kunjungan
kapal pesiar (cruise) cukup tinggi,” papar Doso Agung.
Pelabuhan Benoa sekarang ini merupakan salah
satu pelabuhan multipurpose di bawah pengelolaan Pelindo
III yang melayani kapal penumpang, hingga bongkar muat
petikemas dan curah cair. Berbagai kegiatan tersebut berada
di dalam satu kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan
ulang sekaligus revitalisasi, guna menghadirkan kawasan
pelabuhan khusus wisata dan penumpang sehingga Benoa
Maritim Tourism Hub diharapkan bisa menjadi salah satu
Program Strategis Nasional.

The Ministry of SOEs through Pelindo III is developing
or revitalizing Benoa Port into a home port cruise for ports
throughout Indonesia.
The plan was explained by Minister of SOEs Erick
Thohir in Bali (14/02). In the coordination meeting for the
development of the Benoa Maritime Tourism Hub and site
visits with Ministry of Transportation, Ministry of Agrarian
Affairs and Spatial Planning, Ministry of Tourism and Creative
Economy, Ministry of Finance, Ministry of Maritime Affairs
and Fisheries, Ministry of Energy and Mineral Resources,
Ministry of Environment and Forestry, and all members of
Commission VI of the Indonesian Parliament at the Inaya
Hotel Nusa Dua Bali, Erick revealed that Benoa Harbor would
become the busiest cruise ship main port in Indonesia.
During the meeting Erick Thohir said the government
was very focused on developing the Benoa Port, which was
managed by Pelindo III, as a tourist gateway through cruise
ships and new tourist destinations in Bali and maritime
tourism in Indonesia. In addition, the development of the area
would also be equipped with supporting facilities, so that it
would have a direct impact on state income and the economy
of the local community.
“Tourists can be divided into two categories: from
air and sea. To these days, the ones coming from the sea have
neglected facilities in Indonesia. We need to fix this in Benoa
Port. It’s true that tourism exists but other economic factors
such as containers also need to be prepared. We want that in
dumping 1 only local products that get displayed,” according
to Erick Thohir.
Minister of Tourism and Creative Economy
Wishnutama Kusubandio, who attended the event, said
that his party welcomed the plan from Ministry of SOEs.
The development of the Benoa Port was expected to reach
Indonesian Government’s target of 20 million tourist arrivals

Menteri BUMN, Menteri Parekraf dan Direktur Utama Pelindo III Meninjau Lokasi Pelabuhan Benoa
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“Tourists can be divided into two
categories: from air and sea. To these
days, the ones coming from the sea have
neglected facilities in Indonesia. We
need to fix this in Benoa Port. It’s true
that tourism exists but other economic
factors such as containers also need to
be prepared. We want that in dumping 1
only local products that get displayed,”
– Erick Thohir.
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by 2020. Wishnutama also expected the Regional Government
to optimize this momentum in order to increase regional and
national income.
“We, from Ministry of Tourism and Creative Economy,
express our thanks to the Ministry of SOEs, Pelindo III and
all related to the construction of the Benoa Port. We hope that
infrastructure development can increase the attractiveness
of domestic and foreign tourists and increase the country’s
foreign exchange income,” Wishnutama explained.
Meanwhile, Pelindo III President Director Doso
Agung said that the revitalization or development of the Benoa
Port had been started since 2019 by separating the special port
of passengers from commercial areas.
“Later, the Benoa Harbor area will be focused on
serving passengers and tourists. The revitalization of the area
began by increasing the size of the pier with a berth capacity
from 1 to 4 cruise ships together. Not only that, Pelindo III will
also increase terminal capacity from 150 calls / year to 600
calls / year and passenger capacity from 1 million people to 3.2
million people,” said Doso Agung at the location.
Pelindo III would also develop tourism in the port area
that was provided for boat passengers who wished to take a
walk around the port with Marine Tourism, Eco Tourism,
Adventure, Heritage, Religious, Art & Culinary Tourism,
MICE & Event, Sports Tourism facilities.
Separating the port area for containers, general cargo
and bulk, from the port area for tourism that was previously in
the Benoa Port area to 2 special areas (dumping 1 and dumping
2) covering a total of 70 hectares that have been built. Not
only that, in the area would also be built various supporting
facilities for tourism, economy, and culture such as the small
and medium-sized enterprises product exhibition area, the
Cultural Promotion Building, and special mooring yachts, to
urban forest areas covering approximately 51% of the total
area.
“At the moment Pelindo III has expanded the land,
we will use it to move the port’s commercial activities. The
progress of land expansion has been completed and we will
continue to do the arrangement. We ask for support from
various stakeholders to be able to jointly realize the Port of
Benoa as a new tourist destination. Moreover, based on our
data, cruise ship visits are quite high,” said Doso Agung.
Benoa Port is now one of the multipurpose ports
under the management of Pelindo III that serves passenger
ships, until loading and unloading containers and liquid bulk.
The various activities are located in one area, so it needs to
be reorganized as well as revitalization, in order to present
a special port area for tourism and passengers so that the
Benoa Maritime Tourism Hub is expected to become one of the
National Strategic Programs.

Laporan Utama
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berupaya untuk hadir tidak hanya dalam meningkatkan
perekonomian Bali namun juga bisa hadir dalam berbagai
kebutuhan sosial masyarakat Bali. Dan semoga dengan
adanya lokasi melasti ini, warga desa Pedungan bisa lebih
khidmat dalam menjalankan ibadah,” tegas Doso Agung.
Pembangunan area melasti menjadi bagian rencana
pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa menjadi Bali
Maritime Tourism Hub. Pelindo III telah membangun area
peribadatan seluas kurang lebih 1,1 hektar yang terdiri dari
area parkir dan area suci atau area sembahyang. Warga desa
adat sekitar bisa langsung menggunakan lokasi tersebut
untuk berbagai kegiatan adat dan agama seperti tempat
ibadah dan upacara pensucian pretina yang dilaksanakan
saat menyambut Hari Raya Nyepi serta untuk upacara
penghanyutan abu jenazah pada saat upacara Ngaben.
Lebih lanjut, Direktur Utama Pelindo III
menyampaikan bahwa Pelabuhan Benoa Baru akan
mengakomodir kemajuan teknologi dengan pembangunan
Penandatanganan Prasasti Peresmian Melasti.

LAPORAN
UTAMA

Mahesa

PERKUAT ADAT DAN BUDAYA BALI PELINDO III
RESMIKAN TEMPAT UPACARA MELASTI
DI PELABUHAN BENOA
PELINDO III INAUGURATES THE MELASTI CEREMONY PLACE IN
BENOA HARBOR TO STRENGTHEN BALINESE CUSTOM AND CULTURE

Kehadiran Pelindo III di Pelabuhan Benoa,
Bali, dalam berbagai kegiatan ekonomi, terus
diperkokoh dengan penguatan adat dan budaya
masyarakat setempat, termasuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam menjalankan
ibadah keagamaan maupun upacara adat. Hal
itu diwujudkan Pelindo III dengan membangun
tempat upacara Melasti bagi umat Hindu di
wilayah Pedungan Bali.

The presence of Pelindo III in the Benoa Port, Bali,
in various economic activities continued to be
strengthened through the custom and culture of the
local community, including meeting the needs of
the community in carrying out religious worship
and traditional ceremonies. This was realized by
Pelindo III by building a Melasti ceremony site for
Hindus in the Bali Pedungan area.

Minggu (23/2), di area Melasti Pelabuhan Benoa,
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung bersama
Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan area untuk
menggelar upacara keagamaan dan upacara adat. Area
yang pembangunannya telah diselesaikan oleh Pelindo III
tersebut, sekaligus diserahkan pengoperasiannya kepada
warga sekitar, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan
agama atau upacara adat.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menjelaskan
bahwa pembangunan tempat melasti ini merupakan bentuk
kepedulian Pelindo III kepada masyarakat. “Pelindo III terus

Sunday (2/23), in the Benoa Harbor Melasti area,
Pelindo III President Director Doso Agung together with
Bali Governor Wayan Koster inaugurated the area to hold
religious ceremonies and traditional ceremonies. The area
where construction had been completed by Pelindo III for the
surrounding customary villages, was at the same time turned
over to the local residents for religious activities or traditional
ceremonies.
Pelindo III President Director Doso Agung explained
that the construction of the worship place was a form of
corporate social responsibility to the communities around the
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“Pembangunan tempat melasti ini
merupakan bentuk kepedulian Pelindo
III kepada masyarakat. Pelindo III terus
berupaya untuk hadir tidak hanya dalam
meningkatkan perekonomian Bali namun
juga bisa hadir dalam berbagai kebutuhan
sosial masyarakat Bali. Dan semoga
dengan adanya lokasi melasti ini, warga
desa Pedungan bisa lebih khidmat dalam
menjalankan ibadah,”
– Doso Agung.
yang berpedoman pada “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang
dicanangkan Gubernur untuk menuju Bali Era Baru. Kalimat
tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan
Bali beserta isinya.
Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan
terima kasih kepada Pelindo III karena telah memperhatikan
masyarakat Bali, tidak hanya dalam sisi ekonomi namun
juga sisi sosial. “Dengan membangun area melasti tersebut,
kami berharap masyarakat Bali bersama dengan Pemerintah
setempat bisa terus bersinergi dengan Pelindo III guna
memajukan wilayah Bali,” ujar Wayan Koster.
Gubernur juga mengajak masyarakat Bali untuk
mendukung Pembangunan Pelabuhan Benoa yang telah
didesain dengan berpedoman pada “Nangun Sat Kerthi Loka
Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju
Bali Era Baru. Pembangunan dan penataan Pelabuhan Benoa
terintegrasi utuh, sehingga nantinya akan menjadi pelabuhan
berkelas dunia, yang perancangannya telah disetujui oleh 10
Kementerian pada (14/2) lalu.
Edisi 255 - Maret 2020

port. “Pelindo III continues to strive to be present, not only to
improve the economy of Bali, but also in various social needs
of the Balinese people. And hopefully with the location of this
melasti, Pedungan village residents can be more devoted in
conducting worship,” said Doso Agung.
The development of a melasti area for traditional
villagers was part of the planned development of the Benoa
Port area to become the Bali Maritime Tourism Hub. Pelindo

“The construction of this melasti site
is a form of Pelindo III concern for the
community. Pelindo III continues to strive
to be present, not only to improve the
economy of Bali, but also in various social
needs of the Balinese people. And hopefully
with the location of this melasti, Pedungan
village residents can be more devoted in
conducting worship,”
– Doso Agung.
III had built a worship area of approximately 1.1 hectares
consisting of a parking area and a sacred area or prayer area.
Residents of the surrounding traditional villages could directly
use the location for a variety of traditional and religious
activities such as places of worship and pretina purification
ceremonies that were held when welcoming Nyepi Day and for
the removal of the ashes during the Ngaben ceremony.
Furthermore, Pelindo III President Director said
that the New Benoa Port would accommodate technological
advancements with development guided by the “Nangun Sat
Kerthi Loka Bali” launched by the Governor to head for a New
Era of Bali. The sentence meant to maintain the sanctity and
harmony of Bali and its contents.
The Governor of Bali, I Wayan Koster expressed his
gratitude to Pelindo III for paying attention to the Balinese
people, not only in the economic side but also in the social side.
“By developing the melasti area, we hope that the Balinese
community together with the local government can continue
to work together with Pelindo III to advance the Bali region,”
said Wayan Koster.
The Governor also invited the people of Bali to
support Benoa Port Development that had been designed with
a reference to “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” through the
pattern of universal development planning towards Bali New
Era. The construction and structuring of the Benoa Port was
fully integrated, so that it would later become a world-class
port, the design of which has been approved by 10 Ministries
on last Friday (14/2).
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PELINDO III PERMUDAH PROSES EKSPOR
UNTUK DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
PELINDO III SIMPLIFIES THE EXPORT PROCESS
TO ENCOURAGE ECONOMIC GROWTH

Aktifitas Bongkar Muat Peti Kemas di PT TPS.

Sebagai salah satu operator pelabuhan
terbesar di Indonesia, Pelindo III memiliki
peran strategis dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional
melalui pelayanan aktivitas ekspor di
Indonesia. Untuk itu, berbagai terobosan
terus diupayakan oleh Pelindo III guna
meningkatkan aktivitas ekspor. Salah satunya
adalah penyederhanaan proses bisnis ekspor
di 2 anak perusahaan milik Pelindo III yaitu
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan
Terminal Teluk Lamong (TTL).
14 | Dermaga

As one of the largest port operators in
Indonesia, Pelindo III had a strategic role in
promoting national economic growth through
the service of export activities in Indonesia.
To that end, Pelindo III continued to pursue
various breakthroughs to increase export
activities. One of them was the simplification
of export business processes in 2 subsidiary
companies owned by Pelindo III, namely PT
Terminal Petikemas Surabaya (TPS) and
Terminal Teluk Lamong (TTL).
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Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan
sosialisasi “Simplifikasi Proses Bisnis Ekspor” yang digelar
di kantor pusat Pelindo III Surabaya, Jumat (21/2). Di depan
perwakilan asosiasi pengguna jasa, pengusaha shipping
line, dan eksportir, Direktur Utama Pelindo III Doso
agung menjelaskan, kini dua anak perusahaan Pelindo
III yaitu PT TPS dan PT TTL akan melakukan sejumlah
penyederhanaan aturan proses ekspor.
Dalam hal empty inbound, Pelindo III akan
menambah masa free time penumpukan peti kemas dari
3 hari menjadi 7 hari. Sementara itu, tarif progresif peti
kemas yang berada di terminal diganti tarif flat. Pelindo
III juga mengijinkan eksportir mengambil peti kemas
langsung ke terminal. Hal ini diyakini bisa mengefisienkan
biaya bagi eksportir hingga 44% dibandingkan
sebelumnya.
“Dalam hal early stack, masa penumpukan
petikemas di terminal dari sebelumnya dibatasi hanya 3
hari kini diperpanjang menjadi 5 hari. Selain itu, terminal
juga tidak akan mengenakan biaya untuk permohonan
early stack sehingga diharapkan eksportir bisa merasakan
efisiensi biaya hingga 65%,” ujar Doso Agung.
Ia mengharapkan, berbagai terobosan baru dalam
hal fleksibilitas ekspor di Pelindo III ini bisa segera
dimanfaaatkan oleh para eksportir, sehingga berdampak
juga pada peningkatkan aktivitas ekspor mereka.
Terobosan pelayanan ini, tambah Doso Agung,
tidak bisa dilakukan oleh Pelindo III sendiri, tetapi
membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku
kebijakan di pelabuhan seperti Bea Cukai, Organda,
pengusaha jasa forwarding, serta pengusaha eksportir.
“Kami membutuhkan dukungan dari Bea Cukai
untuk mengoperasikan wilayah konsolidasi di dalam area
pelabuhan. Jika dapat terealisasi, akan memangkas biaya
logistik karena petikemas dan dampaknya ke masyarakat
adalah dapat mengurangi jumlah truk petikemas yang
lalu lalang di jalan tol yang selama ini menjadi salah satu
penyebab kemacetan,” ujar Doso Agung.
Sementara itu perwakilan Tjiwi Kimia sebagai
salah satu pengusaha ekportir yang hadir dalam kegiatan
sosialisasi simplifikasi bisnis ekspor menyatakan jika
terobosan Pelindo III ini sangat menarik bagi mereka. Hal
tersebut dikarenakan para eksportir bisa lebih leluasa
mengatur waktu dan menyiapkan barang mereka sebelum
mereka ekspor dampak dari penyederhanaan rantai
pasokan peti kemas.
“Kami dari Tjiwi Kimia sudah bertahun tahun
bekerja sama dengan Pelindo III dan kami akui secara
terobosan dan pelayanan saat ini Pelindo III selalu
memberikan yang terbaik seperti yang tadi di sampaikan
dengan akan menambah masa penumpukan peti kemas itu
sangat bermanfaat pada kami dan semoga ini bisa segera di
laksanakan,” ujar Adi perwakilan Tjiwi Kimia.
Edisi 255 - Maret 2020

Senada dengan eksportir, Branch Manager
Surabaya PT CMA Efraim Zakka sebagai perwakilan
perusahaan pelayaran juga mengapresiasi rencana
terobosan dari Pelindo III, menurutnya hal itu bisa menjadi
lompatan untuk meningkatkan frekuensi ekspor terutama
di Jawa Timur.
“Dalam hal free time empty in-bound saya
melihat ini adalah sebuah insentif yang sangat besar dan
longlive untuk menjadi lompatan dalam mengembangkan
ekspor di Jawa Timur, dan ini dampaknya tidak langsung
kami rasakan tapi lebih kepada teman eksportir yang
mendapatkan manfaatnya,” ujar Efraim.
Tak berhenti disitu, apresiasi yang tinggi juga
diberikan oleh Yukki Nugrahawan Hanafi ketua umum
DPP ALFI/ILFA kepada Pelindo III, selain memuji Pelindo
III yang bisa merangkul semua stakeholder pelabuhan,
program simplifikasi proses bisnis ekspor juga diyakini
bisa memicu para pengusaha untuk menambah volume
ekspor di Pelindo III, namun Yukki juga berpesan agar
Pelindo III bisa memfasilitasi para pelaku usaha kecil
(UKM) dalam proses ekspor produk mereka.
“Simplifikasi ini bagus sekali, bisa menstimulasi
para pengusaha untuk lebih meningkatkan volume ekspor
mereka dan jika ini memang berjalan sesuai rencana
saya yakin Pelindo III akan terus berkembang menjadi
pelabuhan terbesar di Indonesia”.
Rencana penyederhanaan proses bisnis ekspor
ini dimulai 1 Maret 2020 di dua anak perusahaan Pelindo
III yaitu PT TPS dan PT TTL. Terobosan ini berpotensi
menambah volume peti kemas, namun Pelindo III
menjamin hal tersebut tidak akan mengganggu kapasitas

“Kami membutuhkan dukungan dari
Bea Cukai untuk mengoperasikan
wilayah konsolidasi di dalam area
pelabuhan. Jika dapat terealisasi,
akan memangkas biaya logistik
karena petikemas dan dampaknya ke
masyarakat adalah dapat mengurangi
jumlah truk petikemas yang lalu lalang
di jalan tol yang selama ini menjadi
salah satu penyebab kemacetan,”
– Doso Agung.
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East Java, and this is not an immediate impact
on us but more on exporters who benefit,” Efraim
said.
“We need support from Customs to operate the
Not stopping there, high appreciation
consolidated area within the port area. If it can be
was also given by Yukki Nugrahawan Hanafi,
general chairman of the central board of ILFA,
realized, it will cut logistics costs because containers
to Pelindo III. In addition to praising Pelindo III
and their impact on the community is able to reduce
for embracing all port stakeholders, the export
the number of container trucks passing by on the toll business process simplification program was
road which has been one of the causes of congestion,” also believed to be able to trigger entrepreneurs to
increase export volumes in Pelindo III, but Yukki
- Doso Agung.
also advised that Pelindo III could facilitate small
businesses (UKM) in the process of exporting
their products.
“This simplicification is very good, it can stimulate
III for many years and we recognize that through breakthroughs entrepreneurs to further increase their export volumes and if
and services, Pelindo III always provides the best as stated this goes according to plan I am sure Pelindo III will continue to
earlier, adding to the container buildup period that is very useful develop into the largest port in Indonesia”.
to us and hopefully this can soon carried out,” said Adi Tjiwi
The plan to simplify the export business process began
Kimia representative.
March 1, 2020 in two Pelindo III subsidiaries, PT TPS and PT
In line with exporters, Surabaya Branch Manager PT TTL. This breakthrough had the potential to increase the volume
CMA Efraim Zakka as a shipping company representative also of containers, but Pelindo III guaranteed that this would not
appreciated the breakthrough plan of Pelindo III. According interfere with the capacity of the container yard at the terminal
to him, it could be a leap to increase the frequency of exports, and would maintain dwelling time under 3 days. At present,
especially in East Java.
dwelling time at two Pelindo III subsidiaries namely PT TPS and
“In terms of free time empty in-bound, I see this as a very PT TTL could be achieved in less than 3 days.
big and long-term incentive to be a leap in developing exports in

Kegiatan sosialisasi simplifikasi bisnis ekspor oleh Pelindo III kepada para pengguna jasa.

lapangan penumpukan petikemas di terminal dan akan
tetap menjaga dwelling time di bawah 3 hari. Saat ini,
dwelling time di dua anak perusahaan Pelindo III yaitu PT
TPS dan PT TTL bisa dicapai kurang dari 3 hari.

This was conveyed in the socialization activities “Export
Business Process Simplification” which was held at the Pelindo III
Surabaya headquarters, Friday (21/2). In front of representatives
of service user associations, shipping line entrepreneurs, and
exporters, Pelindo III President Director Doso Agung explained
that now two Pelindo III subsidiaries namely PT TPS and PT
TTL would make a number of simplifications to the export
process rules.
In the case of empty inbound, Pelindo III would increase
the container stacking free time from 3 days to 7 days. Meanwhile,
progressive tariffs for containers in the terminal were replaced by
flat rates. Pelindo III also allowed exporters to take containers
directly to the terminal. This was believed to be able to make costs
efficiency for exporters by up to 44% compared to before.
“In the case of the early stack, the container stacking
period at the terminal from previously limited to only 3 days is
16 | Dermaga

now extended to 5 days. In addition, the terminal will also not
charge a fee for an early stack application so that exporters are
expected to experience cost efficiency of up to 65%,” said Doso
Agung.
He hoped that new breakthroughs in export flexibility in
Pelindo III could be immediately utilized by exporters, so that it
would also have an impact on increasing their export activities.
This service breakthrough, added Doso Agung, could
not be done by Pelindo III itself, but needed support from
various stakeholders at the port such as customs, land transport
organization (Organda), forwarding service entrepreneurs, and
exporters.
“We need support from Customs to operate the
consolidated area within the port area. If it can be realized, it
will cut logistics costs because containers and their impact on
the community is able to reduce the number of container trucks
passing by on the toll road which has been one of the causes of
congestion,” said Doso Agung.
Meanwhile, Tjiwi Kimia’s representative as one of the
exporters attending the socialization of the export business
simplification stated that this Pelindo III breakthrough was very
interesting for them. That was because exporters could manage
their time and prepare their goods more freely before they export
- the impact of the simplification of the container supply chain.
“We, from Tjiwi Kimia, have been working with Pelindo
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Lapangan Penumpukan Peti Kemas di PT TTL.
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Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutannya saat
pemberangkatan kapal peti kemas yang membawa komoditi
ekspor perdana di Pelabuhan Benoa mengatakan, tersedianya
kapal peti kemas yang sandar dan mengangkut komoditi
ekspor di Pelabuhan Benoa Bali melalui laut akan memberikan
dampak positif kepada Bali.
“Tidak hanya dapat menekan sistem dan biaya logistik
serta mengurangi risiko kerusakan jalan darat. Hal ini juga
dapat mendorong para pelaku industri kerajinan dan kreatif

“Ini merupakan wujud kepedulian Pelindo
III untuk mendorong peningkatan ekonomi
melalui pariwisata seperti Bali dengan
memberikan sejumlah insentif dan
kelonggaran alur logistik. Diharapkan ini
dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para
pelaku bisnis agar bisa mengefisienkan waktu
juga meningkatkan kualitas kenyamanan
dan keamanan pariwisata di Bali,”
– Putut Sri Muljanto.

Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III bersama Gubernur Bali memberangkatkan kapal ekspor di Pelabuhan Benoa.

LAPORAN
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BALI TINGKATKAN EKSPOR
MELALUI PELABUHAN BENOA

BALI INCREASES EXPORTS THROUGH BENOA PORT

Pelindo III berkomitmen mendukung kemajuan
pariwisata di Bali. Selain mega proyek Bali
Maritime Tourism Hub (BMTH) yang akan
rampung di tahun 2023 untuk mendukung
pariwisata maritim. Pelindo III bersama
Pemprov Bali, Bea Cukai, DPW ALFI/ILFA
Bali, dan PT Meratus Line menandatangani
nota kesepakatan tentang Pemberian Insentif
Jasa Kepelabuhanan Produk Ekspor dari Bali
untuk Peningkatan Aktifitas dan Efisiensi
Logistik Angkutan Laut guna menunjang sektor
pariwisata dan perdagangan (28/2).

Pelindo III was committed to supporting the
advancement of tourism in Bali. In addition to the
mega Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) project
which would be completed in 2023 to support
maritime tourism. On Friday, 28 February 2020,
Pelindo III together with the Provincial Government
of Bali, Customs, Bali Regional Board of ILFA,
and PT Meratus Line signed a memorandum of
agreement on the Provision of Export Service Port
Incentives from Bali for Increasing the Activity and
Efficiency of Sea Transportation Logistics to support
the tourism sector and trade.

Tujuan nota kesepakatan tersebut adalah peningkatan
efisiensi sistem logistik dan daya saing angkutan laut dengan
menata lalu lintas petikemas yang sebelumnya melalui jalur
darat agar mulai menggunakan jalur laut. Dengan beralihnya
komoditi ekspor melalui jalur laut, maka diharapkan dapat
mengurangi beban dan jalan nasional, mengurangi risiko
kecelakaan, dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan
wisatawan di Bali.

The purpose of the memorandum of agreement was to
improve the efficiency of the logistics system and the competitiveness
of sea transportation by organizing container traffic, that previously
had been using land routes, to start using sea routes. By switching
export commodities by sea, it was expected to reduce the burden and
national roads, reduce the risk of accidents, and improve the comfort
and safety of tourists in Bali.
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Bali untuk semakin memperluas jangkauannya di luar negeri,”
ujar I Wayan Koster.
Senada dengan pernyataan Gubernur Bali, Direktur
Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto
menyatakan Pelindo III akan hadir dan mendukung potensi
peningkatan ekonomi khususnya diwilayah Bali dan sekitarnya.
Bahkan Pelindo III saat ini sudah menyiapkan insentif tarif jasa
bongkar muat di sejumlah pelabuhan terutama Bali.
“Ini merupakan wujud kepedulian Pelindo III untuk
mendorong peningkatan ekonomi melalui pariwisata seperti
Bali dengan memberikan sejumlah insentif dan kelonggaran
alur logistik. Diharapkan ini dapat dimanfaatkan dengan baik
oleh para pelaku bisnis agar bisa mengefisienkan waktu juga
meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan pariwisata
di Bali,” tegas Putut.
Kehadiran moda transportasi barang alternatif melalui
jalur laut di Pelabuhan Benoa seakan menjadi angin segar bagi
pengusaha ekspor di Bali, terlebih kini PT Meratus Line juga
akan meningkatkan trafik mereka dari Bali-Surabaya dengan
menyiapkan 2 kapal dan akan melayani rute tersebut 3 hari sekali.
Hal ini disampaikan langsung oleh Budi Muljono
Rachman selaku Trade Director PT Meratus Line usai acara.
“Kepastian jadwal ini tentunya sangat dinantikan para pelaku
bisnis di bali karena sebelumnya ekspor lewat laut hanya
diadakan 1 kali seminggu namun sekarang pemilik barang
dapat secara regular tiap 3 hari sekali mengirim barang,
tentunya dengan kenyamanan ini pemilik barang memiliki
banyak alternatif moda transportasi,” pungkas Budi.
Edisi 255 - Maret 2020

Bali Governor I Wayan Koster, in his remarks during the
departure of the container ship carrying the first export commodity
at Benoa Port, said that the availability of container ships that relied
on and transporting export commodities at Bali Benoa Port by sea
would have a positive impact on Bali.
“Not only that, we feel this will also encourage Balinese craft
and creative industry players to further expand their reach abroad,”
said I Wayan Koster.
In line with the statement of Bali Governor, Pelindo III
Director of Operations and Commercial Putut Sri Muljanto said
that Pelindo III would attend and support the potential for economic
improvement, especially in Bali and surrounding areas. Even Pelindo
III currently had prepared tariffs for loading and unloading services
in a number of ports, especially Bali.
“This is a manifestation of Pelindo III concern to encourage
economic improvement through tourism such as Bali by providing
a number of incentives and streaming of logistics channels. It is
hoped that this can be put to good use by business people in order to
make time efficient and this is all to improve the quality of comfort
and safety of tourism in Bali. With the lack of large vehicles on the
highway, surely tourists will be more safe and comfortable in Bali,”
Putut said.

“This is a manifestation of Pelindo III concern
to encourage economic improvement through
tourism such as Bali by providing a number of
incentives and streaming of logistics channels. It is
hoped that this can be put to good use by business
people in order to make time efficient and this is
all to improve the quality of comfort and safety of
tourism in Bali. With the lack of large vehicles on
the highway, surely tourists will be more safe and
comfortable in Bali,”
– Putut Sri Muljanto.

The presence of alternative modes of transportation of
goods by sea at Benoa Port seems to be a breath of fresh air for export
entrepreneurs in Bali. Especially now PT Meratus Line would also
increase their traffic from Bali-Surabaya by preparing 2 ships and
would serve the route once every 3 days.
This was conveyed directly by Budi Muljono Rachman as
Trade Director of PT Meratus Line after the event. “The certainty
of this schedule is certainly very much awaited by business people in
Bali because previously exports by sea were only held once a week but
now the owner of the goods can regularly send goods every 3 days.
Of course, with this convenience the owner of the goods has many
alternative modes of transportation,” concluded Budi.
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Menyoal Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja
Pada Bisnis Kepelabuhanan
OPINI

FARIZ HAZMILZAM

dukungan riset & inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek
pemerintah, serta kawasan ekonomi.
Lalu bagaimana pengaruhnya Omnibus Law pada bisnis
kepelabuhanan? Jika dilihat dari klasternya, bisnis
kepelabuhanan seperti Pelindo III dalam hal ini sebagai
port operator yang juga memiliki kawasan industri
terintegrasi (seperti di JIIPE dan Pelabuhan BMS, Manyar
Gresik) tidak terlepas dari yang namanya metode

dan memerlukan pekerja baik secara kontrak maupun
organik. Jika ditelisik kembali Pelindo III sebenarnya
sudah memiliki metode kekinian demi menunjang
perkembangan teknologi digital (seperti aplikasi home
terminal, vassa, Gen-C,Monic dll) yang mana nantinya
tidak hanya aplikasinya tapi pekerjanya juga harus
diberikan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan.
Hendaknya penerapan dari RUU omnibus law cipta
lapangan kerja khususnya, tidak sampai merugikan

administrasi pelabuhan baik di seluruh terminal maupun
regional. Adanya penyederhanaan dari sisi prosedural
terutama administrasi pelabuhan melalui omnibus
law sangat diperlukan agar investor nantinya berminat
menanamkan modalnya di pelabuhan.
Penyederhanaan ini juga berhubungan satu sama lain
tidak hanya pada port operator, namun juga hubungan
kelembagaan lain yaitu antara port regulator seperti
otoritas pelabuhan, syahbandar, bea cukai, karantina,
kantor kesehatan pelabuhan dan imigrasi serta port
community seperti pengguna jasa kepelabuhanan,
perusahaan/agen pelayaran, EMKL (ekspedisi muatan
kapal laut), freight forwarder, perusahaan truking,
eksportir maupun importir
Pada dasarnya kehadiran omnibus law pada bisnis
pelabuhan nantinya perlu ditekankan pada klaster
ketenagakerjaan,terutama dari sisi perkembangan
teknologi digital yang akan lebih banyak menimbulkan
jenis pekerjaan baru yang bisa saja bersifat tidak tetap

para pekerja terutama terkait detail dari hak yang harus
diterima seperti upah, jaminan sosial, pelindungan
keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas
pengakhiran atau putusnya hubungan kerja. Kondisi ini
tentunya akan menjadi kajian menarik bagi ahli hukum
dan pakar kepelabuhanan, tentang bagaimana membuat
omnibus law yang jelas, taat terhadap hierarki aturan, dan
menjamin legalitas dari seluruh peraturan yang ada.
Tidak lupa juga Serikat Pekerja Pelabuhan menjadi
reminder dan diberikan ruang untuk aktif berdialog serta
memberikan masukan dari pekerja kepada pengusaha
dalam hal ini manajemen Pelindo III agar tidak terjadi
ketimpangan ketika direduksi menjadi peraturan
perusahaan. Pastinya Serikat Pekerja Pelabuhan akan
mendukung omnibus law sepanjang tujuannya untuk
menguatkan kepentingan para pekerja dalam hal ini
pegawai, tetapi apabila tujuannya untuk mengurangi
kualitas kesejahteraan tenaga kerja, maka perlu dilakukan
advokasi dan mediasi secara terperinci.

Tepatnya di kuartal bulan kedua hingga ketiga
awal tahun 2020, Indonesia dihebohkan dengan
perdebatan tingkat nasional dengan kemunculan
istilah omnibus law. Bentuknya berupa usulan
untuk memangkas regulasi agar membangkitkan
gairah investasi di Indonesia. Pemerintah sendiri
mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU
Omnibus Law Perpajakan

Menilik berbagai sumber omnibus law atau omnibus bill,
istilah ini sering digunakan di negara yang menganut
sistem common law seperti Amerika Serikat dalam
merangkai regulasi atau peraturan. Regulasi ini dibuat
dalam satu undang-undang baru untuk mengamandemen
beberapa undang-undang sekaligus. Kata omnibus
memang lazimnya disandingkan dengan kata law atau
bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan
hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan
tingkatannya berbeda. Omnibus Law sendiri merupakan
produk hukum yang bersifat lintas sektor.
Banyaknya produk hukum, regulasi dan peraturan dari
tingkatan Menteri, Gubernur, Walikota hingga Bupati
daerah menjadi pemicu munculnya usulan akan istilah
omnibus law. Namun tidak dapat disalahkan jika produk
hukum, regulasi dan peraturan banyak bermunculan
disinyalir berasal dari masa lampau mulai dari order baru
hingga reformasi yang berakibat pada umpang tindih dan
saling bertentangan antara satu peraturan dengan yang
lain.
22 | Dermaga

Opini

Maka dari itu pemerintah menilai dengan adanya realita
tersebut pengambilan keputusan cenderung lambat
dan tidak bisa bertindak cepat. Dampak lainnya adalah
munculnya pemborosan keuangan negara dikarenakan
adanya pembiayaan dalam pembentukan regulasi
tersebut.
Salah satu urgensi yang banyak digaungkan dari
omnibus law ada pada sisi RUU cipta lapangan kerja
yang kabarnya bermasalah dikarenakan terhembus
kabar terdapat salah ketik dalam draft RUU tersebut.
Terlepas dari salah ketik ataupun tidak, pada dasarnya
banyaknya kehawatiran ini tertuju terutama pada
penyiapan regulasi pelaksanaan Omnibus Law yang
harus memiliki regulasi turunan secara terperinci.
Kenapa dianggap mengkhawatirkan, karena terdapat 11
klaster pembahasan undang undang dan ribuan pasal
yang terdampak dengan hadirnya Omnibus law ini.
Mulai dari penyederhanaan perizinan, persyaratan
investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan,
dan perlindungan UMK-M, kemudahan berusaha,
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Ilustrasi : Nita Darsono

Investor Relation dan Monitoring GCG
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Kharis Fauzi

Lima Pelabuhan
Besar Peti Kemas
di Tiongkok

Tiongkok memiliki peranan penting bagi
ekonomi global dan arus barang di seluruh dunia.
Beijing memiliki 7 dari 10 pelabuhan tersibuk
di dunia dan memiliki hubungan ekonomi yang
sangat erat dengan tiga pelabuhan di negara
lainnya yaitu Singapura, Busan dan Hong Kong.
Di tahun 2001 hanya ada satu dari pelabuhan
Tiongkok yang masuk dalam lima pelabuhan
tersibuk di dunia. Pelabuhan-pelabuhan yang
masuk dalam 10 besar berebut tempat dengan
pelabuhan-pelabuhan utama Eropa dan Amerika
Utara. Dominasi sektor pelabuhan saat ini tidak
diragukan lagi di abad ke-21 ini.
Saat ini pelabuhan-pelabuhan
Tiongkok adalah bagian yang tidak
dapat terpisahkan dari negara
belt and road initiative (BRI). BRI
merupakan strategi pembangunan
global yang diadopsi oleh pemerintah
Tiongkok melibatkan pengembangan
infrastruktur dan investasi di
hampir 70 negara dan organisasi
internasional di Asia, Eropa dan
Afrika. Sebelumnya BRI dikenal
sebagai one belt one road (OBOR).
Pemerintah Tiongkok menyebut
BRI sebagai upaya meningkatkan
konektivitas regional namun
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beberapa pengamat menilai hal itu
sebagai dorongan dominasi Tiongkok
dalam urusan global dengan jaringan
perdagangan yang berpusat di
Tiongkok yang ditargetkan selesai
tahun 2049 bertepatan dengan
peringatan 100 tahun Republik
Rakyat Tiongkok.
Tiongkok mengucurkan 1 triliun
dolar US untuk proyek mendesain
ulang perdagangan global. Namun
dalam tiga tahun terakhir Tiongkok
menghadapi sejumlah tantangan,
salah satunya adalah perang dagang

Dunia Maritim

Sebagai komponen utama BRI, pelabuhan ini sangat
penting bagi rencana ekonomi Tiongkok yang lebih luas.
Pada Mei 2019 pihaknya menandatangani kesepakatan
dengan operator terminal Jerman HHLA untuk
meningkatkan hubungan perdagangan dan kolaborasi
teknologi.

dengan AS dan wabah virus corona,
keduanya dinilai menjadi ancaman
yang memutus jalur pelayaran yang
sangat diandalkan.
Berikut lima besar pelabuhan
di Tiongkok berdasarkan arus
petikemas (TEUs)
Shanghai - 42 juta TEUs
Pelabuhan Shanghai adalah
pelabuhan tersibuk di dunia dengan
sekitar 42 juta TEUs melewatinya
setiap tahun. Arus petikemasnya
setidaknya enam juta TEU lebih
besar dari pesaing terdekatnya,
Singapura, dan telah berada di
urutan teratas sejak 2005. Pada
Agustus 2019, Pelabuhan Shanghai
dinobatkan sebagai ‘pelabuhan yang
memiliki koneksi terbaik di dunia’
oleh UNCTAD, gelar yang diukur
berdasarkan volume dan inovasi
teknologi. Pelabuhan Shanghai
dioperasikan oleh Shanghai
International Port Group (SIPG),
operator terminal terbesar di
Tiongkok daratan. Pada 2018 SIPG
memecahkan rekor volume TEUs
selama 13 tahun berturut-turut.
Pelabuhan Shenzen - 27,7 juta TEUs
Pelabuhan Shenzen adalah
pelabuhan tersibuk kedua di
Tiongkok dan ketiga di dunia
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Pelabuhan laut dalam Yangshan, Shanghai.

dengan arus petikemas 27,7 juta TEUs. Ini sebenarnya
adalah nama kolektif yang diberikan kepada beberapa
pelabuhan yang terletak disepanjang 260 kilometer dari
garis pantai provinsi Guangdong. Beberapa operator
terminal Tingkok terbesar ada di sana, termasuk China
Merchant Ports dan Yantian International Container
Terminal. Lalu lintasnya telah meningkat secara stabil
dalam empat tahun terakhir, melonjak dari 24 juta TEU
pada tahun 2014.

Foto: www.shutterstock.com

DUNIA
MARITIM

Ningbo-Zhoushan - 26,3 juta TEUs
Pelabuhan Ningbo-Zhoushan adalah pelabuhan tersibuk
ketiga di Tiongkok dan keempat di dunia, dengan volume
26,3 juta TEUs per tahun. Sejak 2014 telah mengalami
peningkatan arus petikemas hampir lima juta TEUs,
sebagian besar berkat peningkatan jumlah rute sekarang
sebagai akibat dari BRI. Ini juga merupakan pelabuhan
tersibuk berdasarkan tonase dan menjadi yang pertama
yang mengangkut 1 miliar ton pada 2017.
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Guangzhou - 21,8 juta TEUs
Pelabuhan Guangzhou adalah pelabuhan peti kemas
tersibuk keempat di Tiongkok dan kelima di dunia,
dengan arus petikemas tahunan sebesar 21,8 juta TEUs.
Pada 2018, Kota Guangzhou dinobatkan sebagai salah satu
pelabuhan dengan pertumbuhan tercepat di dunia oleh
Alphaliner, yang menegaskan statusnya sebagai salah
satu mesin ekonomi Tiongkok. Pelabuhan Guangzhou
merupakan salah satu dari banyak pelabuhan utama Asia
yang bekerja sama dengan Pelabuhan Rotterdam untuk
menghubungkan antara Eropa dan Timur Jauh.
Qingdao 18,2 juta TEUs
Pelabuhan Qingdao adalah pelabuhan tersibuk kelima di
Tiongkok dan kedelapan di dunia, dengan arus petikemas
tahunan 18,2 juta TEUs. Terpisah dari pelabuhan Tiongkok
lainnya yang diduduki oleh pelabuhan Busan Korea
Selatan, dan Hong Kong. Meskipun arus petikemasnya
tidak sebanyak pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok
lainnya, Pelabuhan Qingdao masih berperan penting
terhadap keseluruhan strategi maritim Tiongkok.
Pelabuhan Qingdao memiliki 9,9% dari Terminal Gateway
Vado di Italia, yang memberikan pijakan ke pasar Eropa.
(Disarikan dari www.porttechnology.org)

Dunia Maritim
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KABAR
PELINDO III

BJTI KENALKAN TEKNIK 5C
UNTUK PERTOLONGAN PERTAMA
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya pertolongan
pertama pada kecelakaan, anak usaha Pelindo III, PT Berlian Jasa Terminal
Indonesia (BJTI) bekerjasama dengan first aid clinic Terminal Berlian mengadakan
kegiatan Basic Life Support di Aula serbaguna BJTI. Sedikitnya 40 orang pegawai
dan tenaga alih daya yang bekerja di lingkungan kerja
Berlian Jasa Terminal Indonesia turut hadir dalam acara
tersebut.
Materi Basic Life Support disampaikan oleh dr Ferdiansyah
dari PT PHC yang tidak hanya menyampaikan materi
secara teori tetapi juga praktik dengan teknik dasar
pertolongan pertama. Materi yang disampaikan seperti
pengenalan 5 C (clear area, check response, call for help, cek
nadi, CPR/pijat jantung) yang merupakan langkah awal
yang harus dilakukan dalam pertolongan pertama. Selain
itu peserta juga diberikan informasi mengenai keadaan
darurat apa saja yang dapat terjadi di lingkungan kantor/
gedung yang memerlukan pertolongan pertama.
(Redy Mas Wijayanto)

PDS ADAKAN SERVICE
EXCELLENCE TRAINING
UNTUK TINGKATKAN
MUTU LAYANAN
Kepuasan pelanggan selalu berbanding lurus dengan
kualitas layanan. Untuk meningkatkan kedua aspek
tersebut, PDS mengadakan Service Excellence Training
bagi karyawan yang bertugas di lini depan pelayanan.
Pelajaran mengenai grooming dan 5S (senyum sapa salam
sopan santun) menjadi poin penting dalam pelatihan ini.
Pelayanan, menurut Bawinda Lestari, pembicara dalam
pelatihan ini, pada dasarnya adalah tentang bermain peran
sebagai pelayan. Peran pelayan tidak hanya ditentukan
oleh strata ekonomi atau jabatan. Melayani merupakan
peran yang dijalankan setiap orang. Pemerintah bekerja
melayani rakyat, sebagaimana seorang pramuniaga
melayani pelanggan. Dalam pelayanan, penting untuk
menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Pemahaman
ini akan membantu kita memahami kondisi pelanggan dan
memberikan respon yang tepat.
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KAPAL PESIAR MV COLOMBUS KUNJUNGI
PELABUHAN TANJUNG EMAS
Kapal pesiar MV Colombus sandar di Dermaga Samudera
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang setelah sebelumnya
dilakukan pemeriksaan kesehatan selama 4 jam oleh petugas
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang dalam
posisi labuh. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan
kesehatan, para penumpang dinyatakan sehat dan tidak
ditemukan faktor resiko penyakit menular, maka para
penumpang dapat turun ke dermaga untuk melanjutkan
perjalanan ke tempat wisata menggunakan agen tour &
travel. MV Colombus merupakan kapal cruise dengan berat
63.786 Ton dan panjang 245,6 meter berbendera Bahamas.
Kapal milik Carnival PLC membawa penumpang sebanyak

1.044 orang dan 624 crew awak kapal. Kunjungan ini
merupakan kunjungan kapal pesiar keempat yang sandar di
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di tahun 2020.
Seperti kunjungan kapal pesiar sebelumnya Pelindo
III selalu menyambut kedatangan kapal pesiar dengan live
music. Selain itu, para wisatawan juga dapat melihat stan
souvenir yang telah disediakan. Selanjutnya para wisatawan
melanjutkan perjalanan wisata ke berbagai objek wisata
yang ada di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, Museum
Kereta Api & Perkebunan Kopi Ambarawa, dan city tour
Semarang. (Diah Ayu Puspitasari)

PELINDO MARINES
AKRAB BERSAMA
STAKEHOLDER
Service Excellence Training merupakan salah satu upaya
PDS untuk memberikan “amunisi” bagi para karyawan yang
bekerja di garda depan pelayanan. Untuk memenangkan
hati pelanggan, tentu dibutuhkan upaya ekstra yang
diwujudkan dalam pelayanan prima. Pelatihan ini diadakan
dalam rangkaian peringatan HUT ke-6 PDS. Dengan tagline
“All is Well”, usia keenam merefleksikan sikap positif dan
kepercayaan diri PDS dalam memberikan pelayanan prima
secara keberlanjutan bagi pengguna jasa.
(Vema Novitasari)

Kabar Pelindo III
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Pengurus DPW Asosiasi Logistik dan
Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur,
dengan dipimpin oleh Ketua Umumnya
Hengky Pratoko dan Ketua GINSI Jawa
Timur Romzi Abdullah berdiskusi dengan
Direktur Utama Pelindo Marine Service Eko Hariyadi
Budiyanto di Kantor Pusat PMS Group, Surabaya.
Dalam suasana yang akrab, berbagai potensi kerja sama
dibicarakan. Mulai dari Surabaya hingga terkait ekspansi
Pelindo Marines ke kawasan Selat Malaka.
Dirut Eko Hariyadi juga mengajak ke galangan
dan memperkenalkan salah satu inovasi, minicon
Edisi 255 - Maret 2020

(mini container). Para pebisnis logistik tersebut juga
sempat berkeliling di perairan Pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya dengan Kapal Nembrala bersama Capt.
Hapsoro. Keakraban dengan para pemangku kepentingan
menjadi pondasi penting bagi ekpansi bisnis Pelindo
Marines di luar captive market-nya. (Hafidz Novalsyah)

Kabar Pelindo III
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TRAVEL
Ary Hana

MANDALIKA,

KEINDAHAN TERSEMBUNYI
DI LOMBOK TENGAH

Di awal tahun 2000-an menuju Pantai
Kuta di Mandalika butuh perjuangan tersendiri.
Mobil biro perjalanan yang mengangkut para
wisatawan harus berangkat maksimal tengah
hari agar tak kemalaman di jalan. Desa-desa
yang dilewati dikenal sangat rawan saat malam
tiba. Banyak begal, perampok, yang siap
memasang ‘ranjau’, paku-paku di tengah jalan
yang membuat roda mobil meletus. Lalu para
turis akan dimangsa para begal. Hal ini karena
mayoritas penduduk desa hidup di bawah garis
kemiskinan, sehingga menjadi ‘maling’, entah
itu maling sapi atau merampok pengemudi
mobil dan motor di tengah jalan, menjadi satusatunya pilihan, apalagi jika musim kemarau
datang sehingga sulit mendapat makanan.

Kini, kondisi ini sudah menghilang,
sejak pemerintah menetapkan Kawasan
Ekonomi Eksklusif di Mandalika. Banyak
tenaga kerja lokal diserap, entah sebagai
tukang bangunan maupun tenaga kerja di
sektor pariwisata seperti menjadi pemandu
wisata, pekerja hotel dan restoran, sehingga
mengurangi kemiskinan masyarakat setempat.
Mandalika pun berbenah menjadi daerah yang
tak hanya indah, tapi juga aman dikunjungi.
Akses menuju Mandalika pun mudah.
Dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul
Madjid di Lombok Tengah, Anda dapat
naik kendaraan yang disediakan oleh agen
perjalanan dengan bea sekitar Rp.75.000,

Mandalika memiliki jajaran pantai indah yang menghadap Samudra Hindia,
juga barisan perbukitan yang menawan. Dulu kawasan di tengah Lombok ini
nyaris tak dikenal dan hanya dikunjungi orang lokal saja, warga Praya atau
desa sekitar. Namun sejak tahun 2014 pemerintah membangunnya menjadi
kawasan wisata yang mendunia, dengan menetapkannya sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus. Kini, di area seluas 1036 ha ini berdiri puluhan hotel dan
penginapan, restoran, lengkap dengan jaringan telekomunikasi, dan beragam
fasilitas untuk menarik wisatawan dunia untuk berkunjung ke sini. Bahkan,
kini sedang dipersiapkan pembangunan sirkuit balap motor guna menyambut
MotoGP pada 2021 mendatang.
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Pantai Batu Payung.
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menempuh jarak sekitar 20 km.
Anda juga dapat menyewa mobil
dengan tarif Rp.350.000/hari atau
motor Rp.70.000/hari jika hendak
berkeliling sekitar Mandalika. Di
Mandalika sudah banyak terdapat
penginapan, mulai kelas backpacker
seharga Rp.125.000/malam hingga
hotel berbintang dengan tarif jutaan
rupiah yang dilengkapi fasilitas
‘wah’. Restoran dan rumah makan
juga banyak tersedia, dengan pilihan
menu lokal dan internasional. Jadi,
tak perlu ragu lagi jika hendak
berwisata ke Lombok Tengah ini.

menawan, lautnya yang biru
cemerlang dan menyimpan aneka
karang dan ikan, deretan perbukitan
yang menghijau, hingga gua-gua yang
jarang dirambah. Berikut tempattempat yang layak dikunjungi jika
Anda berkunjung ke Mandalika :
Pantai Batu Payung. Ciri
khas tempat ini adalah karangkarangnya yang memenuhi pantai.
Salah satunya berbentuk payung
dan menjorok ke laut lepas. Untuk
menyusuri pantai ini, Anda harus
berjalan meniti karang yang tajam
dan licin, namun indah, sehingga
30 | Dermaga

untuk

Pantai Kuta. Di
dekat Batu Payung ada
Pantai Kuta yang berpasir
putih dengan laut berwarna
biru
terang.
Pantai
terpanjang di Mandalika
ini dikelilingi pepohonan
rindang,
sesekali
ada
berugak-semacam gazebountuk beristirahat, Sedang
di kejauhan menghampar
bukit kehijauan di musim
hujan atau kekuningan di
musim kemarau. Kawasan
pantai juga dilengkapi
fasilitas bermain, lapak-lapak penjual
makanan dan toko-toko cinderamata.
Pantai Seger. Tak jauh dari
Kuta, ada Pantai Seger dengan ombak
menggulung berlapis-lapis yang
cocok dijadikan arena berselancar. Di
Pantai ini Anda juga dapat bermain
kano, snorkeling, atau sekedar
berjemur. Pantainya yang berpasir
putih, pemandangan perbukitan
hijau, dan angin sepoi-sepoi di pantai
membuat banyak wisatawan betah
berlama-lama di pantai. Pada bulan
tertentu digelar Festival Bau Nyale,
yaitu para warga berkumpul mencari
Travel

cacing laut jelmaan Putri Nyale.
Dalam legenda dikisahkan Putri Nyale
rela menceburkan diri ke laut agar tak
terjadi perpecahan di Lombok.
Pantai
Tanjung
Aan.
Buat pencari ketenangan, dapat
berkunjung ke Pantai Tanjung Aan.
Di pantai berpasir putih ini Anda
dapat berjemur, bermain ayunan,
atau berselancar, tanpa terganggu
kebisingan pengunjung atau penjual
cinderamata. Pantai berbentuk
melengkung ini cukup tenang
ombaknya, sehingga aman buat
berenang sekeluarga.
Pantai Serenting. Seperti
Tanjung Ann, Pantai Serenting
juga relatif sunyi dan tak banyak
pengunjung. Diapit perbukitan,
pantai berpasir putih ini banyak
ditumbuhi pepohonan rindang.
Selain bersantai di pantai, Anda
juga dapat menjelajah bukit atau
berenang, snorkeling, menikmati
keindahan terumbu karang dan ikan
hias aneka warna.
Pantai Gerupuk. Ada banyak
spot menarik untuk berselancar di
Pantai Gerupuk, seperti Batu Teong
(Dondon), Prigi (Inside), Giligoleng
(Outside), Batu Lawang (Kids Point),
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buat mendaki bukit tersebut. Untuk
itu Anda harus mendaki selama 30
menit menuju puncak bukit.
Gua
Kotak.
Berbentuk
kubus, lorong gua ini tak dihiasi
stalagmit ataupun stalagtit, namun
berujung pada pemandangan laut
lepas. Itu sebabnya gua di atas bukit

Desa Adat Ende. Kehidupan
di Ende tak berbeda jauh dengan
di Sade. Sekitar 37 KK Suku Sasak
penghuni desa ini tinggal di dalam
rumah yang beratap alang-alang dan
berdinding anyaman bambu dengan
lantai dari tanah yang dicampur
kotoran kerbau atau sapi. Kehidupan
di desa ini sangat sederhana, namun
alami. Pernikahan antar keluarga
dekat juga masih berlangsung demi
menjaga keaslian suku mereka.
Untuk menuju Desa Ende, cukup
mudah karena terletak di tepi jalan.
Jika menuju Pantai Kuta, Anda akan
melihat papan petunjuk di kiri jalan
bertuliskan ‘Desa Wisata Sasak
Ende’, di situlah desa tradisional ini
berada.

4
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menjadi favorit
berswafoto.

1

dan Terasaq (Outside Left). Banyak
peselancar
dunia
menjadikan
pantai di ujung timur Mandalika ini
sebagai ajang latihan berselancar.
Selain ombaknya yang ganas,
daya tarik pantai ada pada pasir
putih, perbukitan yang menghijau,
serta pemandangan saat matahari
terbenam.

2
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dari

Pesona Mandalika dimulai
jajaran
pantainya
yang

3

jiwa yang menempati 150 rumah
atau bale di desa ini. Bale dibangun
dari bambu dengan atap terbuat
dari alang-alang yang dikeringkan,
sedang lantainya terbuat dari
campuran tanah liat dengan sekam
padi. Lantai ini dilumuri dengan
kotoran sapi dengan harapan dapat
mengusir nyamuk dan bersih dari
debu, Warga Sade masih memasak
dengan tungku, dan pernikahan
antar kerabat dekat masih terjaga.
Tradisi menikah dengan menculik
pengantin perempuan oleh keluarga
lelaki. Tradisi yang lain adalah
menenun songket yang dilakukan
oleh kaum perempuan. Anda dapat
membeli langsung kain songket
di sini, bahkan kalau berminat
dapat belajar menenun dari para
perempuan desa.

Bukit Merese. Jika ingin
menikmati matahari terbenam dari
ketinggian, dakilah Bukit Merese.
Dari atas bukit Anda dapat melihat
matahari perlahan tenggelam di
ufuk barat dalam hamparan bukit
hijau dan pemandangan laut di
kejauhan dalam tiupan sepoi angin,
Kamu memang butuh 30 menit
Edisi 255 - Maret 2020

ini menjadi incaran jelajah para
wisatawan.
Desa Adat Sade. Jika ingin
melihat langsung kehidupan seharihari Suku Sasak, datanglah ke Desa
Sade di Rambitan, Kecamatan
Pujut. Desa ini hanya berjarak 8
km dari bandara, dihuni oleh 700
Travel

(1) Pantai Kuta. (2) Pantai Tanjung Aan.
(3) Bukit Merese. (4) Desa Sade.
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3

khas yang enak. Ayam ini disajikan
dengan plecing kangkung pedas.

1

2

Soto Mandalika. Setelah berpanaspanasan menjelajah pantai dan
bukit, semangkuk soto benar-benar
makanan menggugah selera. Soto
Mandalika berbahan utama ketupat,
taoge, bihun, telur, dan tak ketinggalan
bawang panggang yang ditabur di atas
kuah soto. Soto biasa disajikan dengan
sate daging atau ayam.

KULINER

ALA MANDALIKA

Jangan takut kelaparan jika berwisata ke Mandalika. Banyak kuliner
lokal yang menggugah selera di tempat ini, yang dijamin bakal
memanjakan lidah Anda. Mulai dari soto, masakan berbahan utama
ayam seperti ayam taliwang dan ayam rarang hingga sayuran seperti
plecing dan ares. Kuliner khas ini tersedia di warung-warung makan
pinggir jalan dengan harga terjangkau hingga di restoran terkenal.
Berikut beberapa kuliner khas Mandalika -dan juga Pulau Lombokyang patut Anda coba:
32 | Dermaga
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Ayam Rarang. Buat penyuka pedas,
cobalah menu ayam rarang ini.
Ayam kampung m uda dibakar di
atas tungku, lalu dibumbui balado
dan cabai rawit merah yang meresap
hingga ke serat daging. Ayam
rarang biasa disajikan dengan cah
kangkung, kacang kedelai goreng,
dan sayur bening serta nasi panas.
Foto: www.shutterstock.com

Ary Hana

PENGGUGAH SELERA

Foto: www.shutterstock.com

TRAVEL

Ayam Taliwang. Menu ayam lain
yang tak kalah lezatnya adalah ayam
taliwang. Mulanya daging ayam
digoreng atau dibakar di atas kayu
nangka atau kayu kopi agar beraroma
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Sate Rembiga. Bahan utamanya
daging sapi yang dipotong kecilkecil lalu direndam selama tiga jam
dalam bumbu campuran cabe rawit,
terasi, bawang putih, garam, dan
gula. Sate kemudian dibakar dan
dimakan begitu saja tanpa bumbu

“Disebut sate
rembiga karena
berasal dari Desa
Rembiga yang
berada dekat
bekas Bandara
Selaparang,”
kacang. Aroma sate ini sangat khas,
rasanya bikin ketagihan. Disebut sate
rembiga karena berasal dari Desa
Rembiga yang berada dekat bekas
Bandara Selaparang. Sate rembiga
biasa dihidangkan bersama lontong,
sayur plecing, atau urapan.
Sate Bulayak. Bahan dasarnya
adalah daging sapi yang dibakar
kemudian dimakan dengan bumbu
kacang bersama bulayak, yaitu
Travel

sejenis lontong dari beras ketan
yang dibungkus dengan daun aren
atau daun enau berbentuk spiral
memanjang. Sate bulayak biasa
disajikan bersama sate jeroan
yang dilumuri bumbu khas Sasak
ditambah perasan jeruk nipis dan
sambal.
Sate Tanjung. Di masa lalu sate
tanjung hanya disajikan pada
perayaan adat. Bahan utama sate
adalah daging ikan cakalang,
langoan, atau marlin yang dibumbui
rempah-rempah.
Sate
biasa
disajikan dengan lontong atau nasi
panas. Rasa gurih dari daging dan
santan serta pedas dari rempahrempah sangat terasa. Jika ingin
menikmati sate tanjung, datanglah
ke warung makan sepanjang jalan di
Desa Tanjung.
Ares. Biasa juga disebut sayur
pelepah pisang, ares dibuat dari
pelepah pisang yang masih muda,
dibumbui santan dengan rasa
campuran pedas, manis dan gurih.
Dulu ares biasa disajikan dalam acara
pernikahan Suku Sasak, namun kini
dapat dinikmati di warung-warung
makan di Mandalika.

(1) Beberapa makanan khas asal Mandalika.
(2) Sate rembiga. (3) Ayam taliwang.
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“Biasa disebut
gado-gado khas
Lombok, beberuk
terong biasa
disantap bersama
ayam taliwang,”

1

di toko oleh-oleh dan cinderamata
sekitar tempat wisata.

Babalung. Bahan utamanya tulang iga
sapi atau kerbau yang dibumbui cabe
rawit, bawang putih, bawang merah,
lengkuas, kunyit, dan jahe. Sekilas
mirip tengkleng -masakan berbahan
tulang domba atau kambing-. Dalam
bahasa Sasak, babalung artinya tenaga,
karena disantap agar badan bertenaga.
Dulu babalung hanya dihidangkan di
hari besar atau jika ada hajatan, kini
menjadi menu alternatif di warungwarung yang disantap dengan nasi
panas.
Beberuk terong. Biasa disebut
gado-gado khas Lombok, beberuk
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terong biasa disantap bersama ayam
taliwang. Bahan utamanya adalah
terong ungu yang dipotong-potong,
dicampur tomat, kacang panjang,
mentimun, sambal, dan beberapa
rempah, lalu disajikan dengan
perasan limau. Rasanya benarbenar nano-nano. Antara pedas,
manis, asam dan segar, cocok buat
bersantap siang.
Buah Tangan khas Mandalika
dan Lombok
Selain makanan yang hanya dapat
disantap di tempat, Anda dapat
membeli oleh-oleh buat keluarga
maupun rekan-rekan di kediaman
Anda. Berikut oleh-oleh yang dapat
Anda beli selama di Mandalika dan
sekitarnya :
Susu kuda liar. Walau lebih dikenal
di Sumbawa, namun ada juga susu
kuda liar khas Lombok. Susu kuda
liar biasa dijual dalam bentuk botol
Travel

Kain tenun. Penghasil tenun khas
Suku Sasak ada di Desa Sade dan
Desa Ende. Jika berkunjung ke kedua
desa itu, jangan lupa membeli kain
yang ditenun oleh para perempuan
di sana. Harganya lebih murah
ketimbang Anda membeli di pasar
seni maupun gerai oleh-oleh di
bandara.

Kain songket. Kain songket
berkualitas tinggi dihasilkan oleh
Desa Sukarara, Kecamatan Jonggot.
Harganya mencapai ratusan ribu
hingga jutaan untuk selembar kain.
Namun Anda dapat membelinya di
toko cinderamata sekitar kawasan
wisata Mandalika.

Aneka ukiran kayu. Ukiran kayu
terkenal dihasilkan oleh Desa
Labuapi Lombok Barat, namun
Anda dapat menemui karya seni ini
di hampir semua toko cinderamata
di Mandalika. Ukiran kayu khas
Lombok sepintas mirip di Bali,
namun memiliki struktur dan warna
sedikit berbeda.
Aneka kerajinan rotan dan
bambu. Jika ingin melihat langsung
aneka kerajinan dari rotan, Anda
dapat mengunjungi sentra kerajinan
rotan di Baleka, Praya Timur. Sedang
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Foto: www.shutterstock.com

Poteng jaje tujak dan iwel. Poteng
adalah tape ketan, dan jaje tujak
ialah tetel. Kedua makanan ini
terbuat beras ketan. Poteng Jaje
Tujak diolah menggunakan daun suji
dan daun pandan sebagai pewarna.
Dulu makanan ini hanya ada saat
hari raya, kini tersedia setiap saat di
warung-warung.

5

sentra kerajinan bambu ada di
Loyok, Kecamatan Sikur. Bentuk
kerajinannya beragam, mulai tas,
wadah kosmetik, hiasan dinding,
dan lainnya. Kerajinan ini juga
banyak dipajang dan dijual di galeri
seni dan lapak cinderamata sekitar
kawasan wisata di Mandalika.

Dodol rumput laut. Dodol ini
memang berbahan utama rumput
laut, memiliki aneka warna dan
manis rasanya. Sekilas mirip agaragar namun keras.

Foto: www.shutterstock.com

2

3

Perhiasan
mutiara.
Sentra
kerajinan mutiara ada di Desa
Sekarbela, dekat Kota Mataram.
Namun Anda dapat membeli aneka
perhiasan bertahta mutiara ini
di toko cinderamata setempat.
Bentuknya beragam, dari cincin,
bros, anting, liontin, jepit rambut,
dari harga beberapa puluh ribu
hingga ratusan ribu rupiah.
Aneka Gerabah. Penghasil gerabah
utama ada di daerah Masbagik,
Banyumelek, dan Penunjak. Meski
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4

sama-sama menghasilkan gerabah,
namun produk mereka memiliki
ciri khas tersendiri. Gerabah khas
Masgabik memiliki pola geometris,
dan menggunakan kerang laut
sebagai hiasannya. Sedang gerabah
khas Banyumelek berbentuk aneka
tembikar seperti periuk, gentong,
anglo, wajan, kuali dan lain-lain.
Lain lagi dengan gerabah buatan
Penunjak yang berbentuk cerek
maling (kendi khas Suku Sasak).
Travel

Gerabah ketiga sentra ini dapat Anda
temui di toko cinderamata setempat.
Umumnya gerabah berukuran kecil
yang kerap dijadikan oleh-oleh
karena mudah membawanya.

(1) Beberuk terong. (2) Babalung.
(3) Aneka kerajinan kayu. (4) Kain songket. (5)
Kerajinan gerabah asal Banyumelek.
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BUDAYA

MERAYAKAN
NYEPI DI BALI

“Pada hari itu semua sarana
persembahyangan yang ada di pura akan
diarak ke sumber air suci entah itu mata air,
danau, atau laut, untuk disucikan,”

Ary Hana
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Prosesi ritual Melasti.

Nyepi tak dikenal oleh
pemeluk Hindu di belahan bumi
lain seperti India, Sri Lanka, Nepal,
dan negara lainnya. Hal ini karena
ketika masuk ke Bali, agama Hindu
tak langsung diterima, namun
berakulturasi dengan kebudayaan
setempat. Berbeda dengan perayaan
tahun baru pada umumnya yang
selalu meriah, ada pesta, kembang
api, makan-makan, maka Nyepi
justru dirayakan dengan melakukan
Budaya

tapa brata, berdiam diri di dalam
rumah, selama 24 jam, saat
memasuki tahun baru.
Dua tiga hari sebelum
Nyepi,
umat
Hindu
akan
melakukan penyucian bhuana
alit -diri masing-masing- dan
bhuana agung -alam semestadengan ritual melasti, melis, atau
mekiyis. Pada hari itu semua
sarana persembahyangan yang
Edisi 255 - Maret 2020

Foto: www.shutterstock.com

Tiga tahun lalu saya
pernah ikut merayakan
Nyepi di Bali. Nyepi,
berasal dari kata sepi,
adalah perayaan Tahun
Baru Saka -dimulai sejak
abad ke-78 Masehi- yang
menjadi penanggalan
umat Hindu Bali maupun
Hindu pada Suku Tengger
di Lereng Gunung Bromo.
Nyepi hanya ada di
nusantara, dirayakan
oleh umat Hindu Bali
-baik yang hidup di Bali
maupun di pulau lainjuga pemeluk Hindu pada
Suku Tengger di lereng
Gunung Bromo.

ada di pura akan diarak ke sumber
air suci entah itu mata air, danau,
atau laut, untuk disucikan. Iringiringan panjang umat Hindu yang
berjalan menuju pantai sambil
membawa alat persembahyangan
ini dapat kita saksikan di mana saja
di Bali maupun Jawa. Di Yogyakarta
misalnya, melasti digelar di Pantai
Parangkusumo. Di Semarang, melasti
dilakukan di kawasan Pantai Marina.
Di Surabaya, melasti dilakukan di
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Pantai Arafuru, Kenjeran, sedang
melasti pada Suku Tengger dilakukan
di Mata Air Widodaren, Probolinggo.
Saya sempat terjebak dalam arakarakan melasti yang pulang dari
labuhan atau laut saat tiba di Seririt
untuk menyambut Nyepi dua hari
kemudian.
Sehari sebelum Nyepi, pada
tilem sasih kesanga, umat Hindu akan
melakukan ritual Buta Yadnya di
Budaya

semua tingkatan masyarakat, dengan
mengambil salah satu jenis caru
-sesajen- sesuai kemampuannya.
Mecaru dilakukan di masingmasing rumah, di banjar, desa, dan
seterusnya. Buta Yadnya merupakan
penyucian buta kala dalam rangka
melenyapkan segala leteh/kekotoran
di alam dunia. Saat itu saya
sempatkan ikut persembahyangan
di Pura Dalem Desa Munduk sambil
membawa caru, berupa banten
-sesaji- untuk didoakan pemangku
di Pura sebelum dibawa pulang
kembali. Hiruk suasana di depan
pura saat itu. Ratusan orang datang
membawa banten. Begitu banyaknya
orang, membuat persembahyangan
harus bergilir memasuki pura. Ketika
hujan deras mengguyur, umat yang
antri masuk pura pun berlarian
mencari tempat berteduh, namun
persembahyangan terus berlangsung
Usai sembahyang di pura,
maka pawai ogoh-ogoh pun dimulai.
Sebagai
bentuk
pengerupukan,
ogoh-ogoh adalah lambang betara
kala, yang kemudian diarak keliling
lalu dibakar. Hal ini melambangkan
pengusiran
dan
pembinasaan
kekotoran, kejahatan dan hal-hal
buruk
dari kehidupan. Karena
melambangkan buta kala, maka
ogoh-ogoh selalu berbentuk makhluk
yang mengerikan, ganas, dan buas.
Pawai ogoh-ogoh tak hanya di Bali,
namun juga digelar umat Hindu di
Jawa. Di Jakarta misalnya, pawai
ogoh-ogoh digelar di depan Pura
Agung Wira Satya Bhuana, Gambir.
Ogoh-ogoh diarak melalui Jalan
Tanah Abang, Jalan Abdul Muis, Jalan
Suryopranoto, dan kembali ke pura
sebelum akhirnya dibakar. Namun
ada pula ogoh-ogoh yang tak dibakar,
malah jadi hiasan karena berhasil
menarik wisatawan. Seperti ogohogoh di dekat Pantai Kuta, Bali, yang
dibuat hingga ratusan juta rupiah.
Usai pawai, suasana desa mulai
senyap. Kala malam tiba, nyaris tak
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atau merokok. Kegiatan memasak
makanan tetap dilakukan, hanya
dibatasi untuk memasak yang perlu
sajs. Sekedar memanaskan air untuk
membuat kopi, menanak nasi dengan
rice cooker, atau membuat mie instan.
Tidak mungkin juga benar-benar
gulita di dalam rumah. Namun hanya
bagian kamar tertentu yang terang,
yang penting cahaya tak sampai
menembus keluar rumah.

melakukan telepon atau sms. Satusatunya yang dibuka hanya rumah
sakit.
Beberapa pekerjaan masih
boleh dilakukan. Pada hotel dan
penginapan yang masih menerima
tamu di saat Nyepi, karyawan hotel
akan melayani mereka dalam senyap.
Tidak berisik seperti biasa, juga
membatasi penerangan dan kegiatan
hanya di dalam hotel dan penginapan
tersebut. Tak ada musik didengarkan,
kecuali anda mengenakan headphone,
headset, atau earphone untuk
mendengarkan lagu.

Walau Nyepi, ada kalanya
orang harus melakukan perjalanan.
Misalnya, jika ada orang sakit dan
harus dibawa ke rumah sakit, atau
jika ada perempuan yang hendak
melahirkan. Dalam kondisi ini,

1

Ketika Nyepi, saya tinggal
bersama sebuah keluarga yang
melakukan catur brata ini. Lampulampu di luar rumahnya dimatikan.
Di dalam rumah, hanya lampu ruang
makan atau ruang keluarga yang
menyala. Agar tak menarik perhatian,
lubang-lubang ventilasi di rumah
disumpal dengan kertas. Jendelajendela kaca ditutup kain, agar cahaya
di dalam rumah tak tembus keluar. Si
bapak tetap menonton pertandingan
sepakbola di televisi dengan suara
lirih, anak-anak sesekali masih
membuka gadget, si ibu menonton
acara drama kesayangannya, dan

“Ogoh-ogoh adalah
lambang betara
kala, yang kemudian
diarak keliling lalu
dibakar. Hal ini
melambangkan
pengusiran dan
pembinasaan
kekotoran,
kejahatan dan halhal buruk dari
kehidupan,”
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melakukan tapa brata dengan
menjalankan catur brata, yaitu amati
geni alias tidak menyalakan api
(baik untuk memasak atau sebagai
penerang rumah), amati karya
atau tidak bekerja, amati lelungan
atau tidak melakukan perjalanan,
dan amati lelanguan atau tak
mencari hiburan. Dalam kehidupan
modern, catur brata ini mengalami
pergeseran. Tidak mungkin untuk
tak menyalakan api untuk memasak
Budaya

perjalanan menjadi begitu rumit.
Setiap menyeberang ke desa yang
berbeda, mereka harus melapor
kepada pecalang desa tersebut
agar mendapat izin untuk lewat.
Di Bali, saat nyepi, semua kantor
pelayanan umum ditutup. Bahkan
bandara, terminal penyeberangan
feri, terminal bus juga berhenti
beroperasi. Provider telepon seluler
pun mematikan jaringan internet,
sehingga pemakainya hanya dapat
Edisi 255 - Maret 2020

Foto: www.shutterstock.com

Apa yang dilakukan tatkala
Nyepi? Tatkala Nyepi, umat Hindu

memasak sekedar. Namun sebagian
besar waktu mereka habiskan dengan
berdiam diri, membaca, atau tidur.
Kami tak keluar rumah
selama 24 jam, juga tak mencoba
membuka pintu atau jendela.
Suasana begitu hening, hanya
terdengar kicau burung saat pagi dan
siang hari, serta sahutan jangkrik
dan serangga atau Salakan anjing
di kejauhan tatkala malam tiba.
Benar-benar suasana yang mahal di
dapat dalam kehidupan sehari-hari.
Saya hanya pernah mendapatkan
suasana tersebut saat naik gunung

2

Foto: www.shutterstock.com

terdengar satu suara pun. Tak ada
lampu menyala di luar. Benar-benar
gelap. Kaca jendela rumah ditutup
dengan gorden gelap agar tak ada
cahaya menembus. Tak ada suara
selain salak anjing. Tak ada orang lalu
lalang. keluar. Para pecalang bersiaga
di perbatasan desa untuk menjaga
ketertiban. Nyepi atau tapa brata di
Desa Munduk dimulai sejak tengah
malam dan berakhir pagi berikutnya.

3

dan tersesat, tidak bertemu manusia
selama beberapa hari.
Satu hal yang berbeda
antara nyepi di desa dan di tempat
lain adalah saat ngembak geni.
Menjelang subuh yang menandai
nyepi segera berakhir, orangorang desa turun di sepanjang jalan
membawa kayu bakar, tungku, dan
mulai menyalakan api. Ada yang
memasak air untuk kopi, membuat
bubur, atau membakar jagung.
Pada saat ngembak geni ini, orang
saling mengunjungi, memaafkan,
dan memulai hubungan baru yang
jauh dari kekotoran, dendam, dan
kebencian. Rangkaian perayaan
nyepi ini mirip dialog spiritual yang
dilakukan umat Hindu agar kehidupan
di alam selalu seimbang, sejahtera,
dan damai. Dialog dilakukan dengan
alam semesta, Tuhan YME dengan
segala
manifestasinya,
leluhur,
juga diri sendiri tentunya. Selamat
menyambut Hari Nyepi Caka 1941.

(1) Persembahyangan di Pura.
(2) Pawai ogoh-ogoh.
(3) Bandara Ngurah Rai Bali yang sepi
ketika hari Nyepi berlangsung.
(4) Kesunyian ketika hari Nyepi.

4
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TAMAN PETEKAN,
ESAI
FOTO

DESTINASI BARU
PENDUKUNG WISATA
AIR KALIMAS

Taman Petekan, pilihan tempat nongkrong dan bersantai bagi masyarakat umum
khususnya warga di Surabaya Utara sekaligus menjadi paru-paru kota dan
mempercantik Surabaya. Taman dengan luas 1.672 meter persegi dilengkapi dengan
marina riverside, gedung marina riverside, area sculpture, area bermain pasir, area
permainan tradisional engklek, dan tempat parkir dengan kapasitas 102 motor
dan 30 mobil. Terdapat juga fasilitas rumah pompa Kalimas, akses jalan kaki bagi
pengunjung, taman dan kursi untuk bersantai.
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Esai Foto
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Esai Foto
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NETIZEN
Prinka

INFLUENCERS

VLOG

Perempuan Indonesia Penuh Inspirasi

Dari Entrepreneur hingga Atlet;

Perempuan Perempuan Hebat
Indonesia Masa Kini.

Merayakan International Women’s Day yang jatuh pada tiap tanggal 8 Maret
ini, Dermaga memaparkan kisah para perempuan yang mampu menginspirasi
dengan kekuatannya, kegigihannya, dan kelembutannya di saat yang sama.
Ketiga perempuan di bawah memiliki beragam latar belakang dan pengalaman,
tetapi ketiganya memiliki kekuatan yang sama.

Prinka

Sudah seharusnya tidak ada halangan untuk apapun
yang anda cintai, baik pria maupun perempuan. Dalam
rekomendasi vlog kali ini, Dermaga menghadirkan
perempuan - perempuan hebat yang tak ragu dan tak ciut
nyalinya saat dihadapkan dengan dunia yang seringkali
meragukan mereka. Yuk, mari kita lihat betapa inspiratifnya
mereka!

Cerita di Balik Perempuan Masa Kini

@Mommies Daily

Diah Kusumawardani Wijayanti, Carline Darjanto, Ria Sarwono, dan Helga
Angeline, adalah empat perempuan entrepreneur yang menjadi inspirasi.
Diah, Direktur Eksekutif Yayasan Belantara Budaya Indonesia, Carline
Darjanto dan Ria Sarwono dari brand pakaian Indonesia, Cotton Ink dan
Helga Angelina, CEO Burgreens - kedai makanan plant-based pertama di
Indonesia.
Empat perempuan hebat ini memiliki prinsip kuat dalam keseimbangan
manusia, alam, dan sekitar dalam menjalankan usahanya. Prinsip yang
mereka bagikan ini dapat diaplikasikan di dunia usaha dan kehidupan
sehari-hari.

Najwa Shihab

Angkie Yudistia

Sri Mulyani

Najwa Shihab atau akrab disapa
Nana, memulai kariernya sebagai jurnalis
di RCTI, hingga pada 2001, ia memilih
bergabung dengan Metro TV. Perempuan
kelahiran September 1977 ini, pernah
mendapat penghargaan sebagai Jurnalis
Metro TV Terbaik di tahun 2006, atas
liputannya terkait tsunami di Aceh tahun
2004. Dikarenakan ia adalah orang
pertama, yang berhasil melaporkan
kondisi terbaru sesaat setelah Tsunami
Aceh menerjang.

Menjadi tuna rungu bukanlah halangan
bagi Angkie Yudistia. Angkie yang awalnya
terlahir dengan kondisi normal, mulai
kehilangan pendengaran saat ia menginjak
usia 10 tahun.

Gigih, berani, dan jujur, adalah
gambaran untuk Sri Mulyani.Hidup di
keluarga yang menjunjung tinggi nilai
pendidikan, Sri Mulyani Indrawati bersama
kesembilan saudaranya merupakan orangorang yang berprestasi dan berkecimpung
di dunia pendidikan. Orang tua Sri Mulyani
sendiri merupakan guru besar Universitas
Negeri Semarang.
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Netizen

Pada 20 Mei 2010, Sri Mulyani
mengundurkan diri sebagai Menteri
Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu karena
ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank
Dunia. Ia adalah perempuan dan orang
asia pertama yang berhasil menduduki
posisi tersebut. Kini, Sri Mulyani kembali
mengemban amanat sebagai Menteri
Keuangan periode 2019 - 2024.
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Foto : youtube@Mommies Daily, youtube@CNN Indonesia, youtube@Bukalapak

Di tahun 2011, dia menelurkan sebuah
buku berjudul “Perempuan Tunarungu
Menembus Batas.” Masih di tahun 2011,
perempuan yang aktif berkegiatan di Yayasan
Tunarungu Sehjira itu kemudian mendirikan
sebuah perusahaan bernama Thisable
Enterprise - sebuah lembaga pemberdayaan
kelompok disabilitas Indonesia agar
memiliki kemampuan dan keterampilan, dan
menyalurkannya ke dunia kerja, terutama
dalam industri ekonomi kreatif.

Berkat keahliannya dalam bidang
ekonomi, Sri Mulyani dinobatkan sebagai
Menteri Keuangan Terbaik Asia oleh
Emerging Markets pada 18 September
2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia
dan IMF di Singapura.

@CNN Indonesia
Bermula sebagai atlet terjun payung hingga pelatih terjun payung untuk
tim militer di 46 negara, Naila Novaranti, telah lama bercita-cita dapat
menaklukkan 7 langit benua yang ada di dunia, termasuk Antartika.
Naila sendiri sudah menaklukan ketujuh benua di dunia dengan aksi terjun
payung tahun ini ia siap menaklukan satu benua lagi yaitu benua Antartika.
Dalam video ini, simak pengalaman mendebarkan Naila Novaranti
saat terjun dan mengibarkan bendera merah putih di Antartika pada 5
Desember 2019.

Foto : www.instagram.com/belvadevara, twitter@kvmin, www.inijie.com

Setelah mencicipi asam garam
jurnalisme, Nana menyelenggarakan
program diskusinya sendiri bernama
Mata Najwa.. Berkat pertanyaan pertanyaannya yang tajam dan berani,
programnya bahkan bertahan dalam
dua stasiun TV; Metro TV dan pada 2018,
diadopsi oleh Trans 7. Saat ini, Najwa
Shihab sukses mendirikan stasiun TVnya
sendiri, Narasi TV.

Tidak hanya ia yang terpukul, tetapi
juga orang - orang di sekitarnya. Namun,
dukungan yang kuat dari keluarga dan orangorang terdekat, secara perlahan berhasil
membangkitkannya dari keterpurukan.

Menaklukkan Dinginnya Antartika

Merajut Mimpi, Merajut Bisnis.

@Bukalapak
Berkat passionnya pada menulis, Nike Prima berhasil membuat blog home
decor bersama partnernya, Miranti - berjudul livingloving.net Kesuksesan
Nike Prima dalam bersabar dan juga tidak mudah menyerah pada apa yang
ia cintai membuahkan LivingLoving.
Bagi Nike, blog tentang interior selalu berbelit - belit dan menggunakan
istilah yang sulit. Padahal memiliki rumah adalah impian semua orang dan
paling tidak, setiap orang pasti pernah memiliki atau menyewa tempatnya
sendiri. Sehingga, blog interior haruslah mudah dipahami semua orang.
Saat ini, Nike tidak hanya aktif di LivingLoving.net, tetapi juga sedang
mempromosikan buku pertamanya bersama Miranti; Lovely Nest.
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Dirut Pelindo Marines Eko Hariyadi Budiyanto bersama Dirut PEL Kokok Susanto bersama rombongan mengunjungi
Tank Storage Deli, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, yang dioperasikan PT PEL.

Rapat Kerja Pelindo Marines Bersama Anak Usahanya di Gerbong Kereta Wisata.

Raker Kreatif PMS Group

Dari Gerbong Kereta Hingga Gowes Sepeda
Anak usaha Pelindo III, Pelindo
Marines bersama seluruh lini
bisnisnya yaitu Alur Pelayaran Barat
Surabaya, Pelindo Energi Logistik,
dan BMC Logistics mengadakan
Rapat Kerja 2020 di atas gerbong
kereta. Semua Dewan Direksi dan
senior
manager
memaparkan
dan mendiskusikan rencana serta
tantangan bisnis ke depan di dalam
gerbong wisata kereta yang melaju dari
Stasiun Pasar Turi Surabaya menuju
Stasiun Tawang Semarang, akhir
Februari lalu. Dalam sedikit goyangan
khas perjalanan di atas rel, rapat kerja
berjalan dengan akrab dan lebih fresh.
Ternyata suasana yang segar berhasil
mendobrak formalitas yang menjadi
tembok pemisah antargenerasi dalam
organisasi dan dinding penghalang
inovasi.
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Direktur Utama Pelindo Marines
Eko Harijadi Budijanto ketika
membuka rapat kerja kreatif tersebut
menyampaikan bahwa agenda tersebut
layaknya workcation atau working –
vacation. Artinya bekerja di luar kantor
sehari-hari sembari mengintegrasikan
suasana berlibur, sehingga bisa
membuka ide-ide baru dan lebih santai,
yang dampaknya justru membuat
pekerja menjadi lebih produktif.
“Tematik Rapat Kerja Kreatif 2020
ialah ‘Synergizing The Team’ karena
segala ide segar inovatif dan rencana
strategis yang dilahirkan dari sini akan
bisa dieksekusi dan diwujudkan bila
ada sinergi dan kerja bersama dari
seluruh lini bisnis,” pesannya.
Keesokan harinya di hari kedua.
Sinar mentari pagi yang kekuningan
Portizen

menyirami
hijau
nan
lapang
pandangan lanskap Simpang Lima
di Kota Lumpia, Semarang. Inilah
yang menjadi pemandangan pagi
dari jendela hotel para peserta Raker.
Beberapa peserta tampak berjalanjalan sembari menyesapi semangat
kesibukan pagi warga setempat. Tepat
jam 8 pagi seluruh peserta sudah
kompak berkumpul dengan berbusana
putih dan bawahan jeans biru. Mereka
siap menyerap materi dan berdiskusi
dengan pembicara tamu dan para
direksi.
Raja Oloan Saut Gurning, pengajar
maritim dari ITS Surabaya, hadir
sebagai salah satu pembicara. Ia
mendedah banyak potensi bisnis dari
sektor maritim di Selat Malaka dan
Singapura (SOMS/Strait of Malacca
Edisi 255 - Maret 2020

and Singapore). Materi tersebut
sedang hangat-hangatnya. Karena
Pelindo Marines menjadi ujung
tombak ekspansi global Pelindo III
yang telah mendapatkan pelimpahan
jasa pemanduan kapal di SOMS
dari Dirjen Hubla, Kementerian
Perhubungan RI. “Diawali dari
memberikan jasa pemanduan, ke
depan bisa lanjut menggarap layanan
lainnya, mulai dari jasa penundaan
kapal dan multi moda transport services
untuk pelabuhan-pelabuhan di sana,
bunkering (logistik energi) hingga waste
management, keagenan kapal, serta
reklamasi dan pengerukan. Maka
seluruh PMS Group sangat potensial
untuk berkembang,” paparnya.
Materi di dalam kelas hanya
berlangsung setengah hari. Setelah
rehat menikmati hidangan Soto
Bangkong Pedurungan, peserta Raker
mengikuti kunjungan ke Tank Storage
Deli milik Pelindo Energi Logistik.
Fasilitas tersebut sedang dalam
pengembangan dan akan memiliki
sejumlah tangki penyimpanan untuk
merebut porsi pasar yang lebih besar
bagi pengguna jasa industri di Semarang
dan sekitarnya. Para direksi langsung
berkeliling mulai dari paparan di kantor
hingga melintasi sisi tangka menuju ke
jetty yang berhadapan dengan dermaga
Pelabuhan Tanjung Emas.
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Perjalanan
kemudian
berlanjut
mengunjungi
fasilitas
galangan
kapal milik Pelindo Marines. Adanya
galangan tersebut memastikan kondisi
kapal-kapal tunda Pelindo Marines
selalu siap memberikan layanan
prima pada kapal-kapal yang sandar di
Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Tak hanya perbaikan kapal tunda
milik sendiri, tetapi juga banyak kapal
swasta yang docking di sana. Karenanya
tak salah bila semenjak tahun lalu
fasilitas galangan terus dikembangkan
agar dapat meningkatkan layanan
berbagai kebutuhan perbaikan kapal.
Dari galangan, rombongan berhenti
sejenak di Panti Asuhan Asyisiyah
Semarang untuk menyampaikan
bantuan CSR. Denny Hermanto,
Direktur Operasi, Komersial dan
Teknik Pelindo Marines menyebut,
“bantuan ini sebagai komitmen
Pelindo Marines untuk tumbuh
bersama masyarakat di sekitarnya.
Karena keberhasilan bisnis juga tidak
bisa dilepaskan dari dukungan sosial
kondusivitas masyarakat sekitar,”
ungkapnya.
Sisi pesiar dari rangkaian agenda
Raker Kreatif PMS Group tampak saat
para peserta berbaur dan berjalanjalan bersama menikmati sore di
Kawasan Kota Lama Semarang. Ada
yang bercengkrama di taman, ada
Portizen

yang sibuk berfoto dan membuat
video tik-tok berlatar gedung kuno,
hingga
mengunjungi
sejumlah
3D Trick Art Museum yang ada di
sana. Esok paginya, selepas subuh,
mereka sudah bersiap di atas sepeda.
Dengan bergabung bersama Port
Sally Club atau komunitas pesepeda
di lingkungan pelabuhan Pelindo III.
Mereka menjelajah Kota Semarang
dalam dua pilihan rute, yakni Rute 55
KM yang difasilitasi Pelindo Energi
Logistik. Rute PEL Cycle Challenge
#1 – Semarang Tour ini memiliki
persentase elevasi tanjakan hingga
30,4 persen dan turunan 36,2 persen.
Kemudian rute kedua yang lebih santai
sepanjang 15 KM melalui sejumlah
destinasi wisata seperti Klenteng Sam
Po Kong dan Gedung Lawang Sewu.
Kedua rute finish di titik yang sama di
jantung Kota Lama.
Semua kembali bersama menikmati
segarnya badan usai berolahraga dan
makan bersama kolega di luar suasana
kerja. Momen kebersamaan tersebut
semoga menjadi pondasi kuat sinergi
seluruh kekuatan PMS, APBS, PEL,
dan BMC Logistics untuk bekerja sama
membawa bendera Pelindo III Group
berkibar di kancah global.
(Hafidz Novalsyah)
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Langkah Sederhana agar
Terbebas dari Banjir

Cara Alami untuk Menjaga Daya
Tahan Tubuh di Musim Hujan
Di saat udara berubah
menjadi dingin, aliran
darah dapat melambat
dan mengakibatkan
sel-sel imun tidak dapat
didistribusikan dengan
lancar ke seluruh tubuh.
Ujung-ujung jari atau kaki
pun menjadi dingin karena
oksigennya tidak lancar. Hal
inilah yang menyebabkan
daya pertahanan tubuh kita
turun dan mudah sakit di
musim hujan. Berikut tips
untuk menjaga daya tahan
tubuh atau imunitas anda.

3

1

TIPS
Prinka

Seiring datangnya
hujan, banjir pun
seringkali menjadi hal
yang wajib diwaspadai.
Masuknya air banjir ke
dalam rumah tentunya
bukanlah hal yang
anda inginkan untuk
terjadi. Berikut beberapa
langkah sederhana
untuk mencegah
terbebas dari banjir!

Maka dari itu, laksanakan kegiatan
kerja bakti bersama tetangga dari area
perumahan. Selain membersihkan
selokan yang tersumbat, anda pun dapat
bercengkrama dan menghabiskan waktu
di akhir pekan dengan kegiatan yang
membangun solidaritas.

1. Bersama laksanakan kerja bakti.
Setiap kali musim hujan tiba, selokan
merupakan salah satu hal yang menjadi
perhatian utama. Tak jarang, selokan pun
tersumbat karena sampah yang dibuang
dengan sengaja ataupun karena lumpur
yang mengendap di dalamnya.

2. Memasang Check Valve. Air banjir
tidak hanya masuk dari bagian depan
rumah, seringkali, air banjir dapat masuk
melalui saluran drainase di kamar mandi
maupun saluran air hujan di rumah.
Untuk mencegah air banjir masuk
lewat sela-sela seperti ini, Anda dapat
menggunakan check valve. Check Valve
sendiri merupakan katup penutup pipa
yang berfungsi mencegah air masuk dari
saluran air.
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3. Beralih ke paving block. Salah satu
penyebab banjir adalah tidak cukupnya
area untuk peresapan air. Hal ini biasa
terjadi di area halaman rumah yang
seringkali dilapisi oleh material semen.
Untuk mencegah banjir, anda dapat
beralih ke paving block.

Prinka

4

2

2. Konsumsi Vitamin C. Daya tahan
tubuh mudah sekali menurun saat
musim hujan. Untuk meningkatkannya,
konsumsi vitamin C dalam jumlah yang
cukup. Hal ini dikarenakan kandungan
vitamin C yang dapat memperbaiki
jaringan di seluruh tubuh. Dapatkan
kebaikannya dalam buah-buahan
seperti nanas, lemon, dan stroberi,
serta sayuran seperti brokoli.

4. Jaga Kesehatan Usus. Bakteri
jahat pada usus dapat menjadi awal
gangguan pencernaan yang akhirnya
mempengaruhi kesehatan tubuh. Lawan
bakteri baik dengan mengonsumsi
makanan atau minuman yang
mengandung bakteri baik probiotik
seperti yogurt dapat menjadi upaya
untuk menyeimbangkan bakteri dan
meningkatkan imunitas.

4

2

Tips
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Ilustrasi : Nita Darsono

1. Buat Resapan Air dengan Biopori.
Sebagai langkah awal, biopori adalah
salah satu usaha sederhana yang dapat
membantu kamu mencegah terjadinya
banjir. Biopori sendiri merupakan
lubang di dalam tanah sedalam 10 - 30
cm untuk meresap air.

Ilustrasi : Nita Darsono

1

1. Cuci Tangan Sesering Mungkin.
Walau tampaknya remeh, tetapi
mencuci tangan terbukti efektif
untuk menjaga kebersihan tubuh.
Dengan beragam kegiatan kita yang
membutuhkan kontak dengan tangan,
mencuci tangan menjadi hal yang dapat
sesering mungkin dilakukan. Pastikan
mencuci tangan selama 20 hingga 30
detik dengan menggunakan sabun untuk
terbebas dari kuman!
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3. Hara Hachi Bu. Hara Hachi Bu
adalah prinsip pola makan Jepang yang
menggunakan metode untuk makan
hingga 80 persen penuh. Dengan
kata lain, makanlah secukupnya.
Hal ini dikarenakan saat anda
terlalu banyak makan, maka akan
memberatkan kinerja usus, mengganggu
keseimbangan bakteri, yang akhirnya
menyebabkan gangguan pencernaan
seperti sakit maag, diare, dan mual.
Tips

5. Berolahraga di Dalam Rumah.
Jangan sampai hujan mengurungkan
niat anda untuk beraktivitas di luar
rumah. Lakukan gerakan - gerakan
sederhana seperti naik - turun tangga,
push-up, plank, dan sit up selama 15 - 30
menit untuk tetap aktif berolahraga.
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GEAR
Prinka

Prediksi Tren
Teknologi
2020

3

Rekomendasi

3

Tren Ponsel 2020

Tidak dapat dipungkiri jika teknologi memang akan
berdampak besar terhadap bisnis. Dengan semakin
maraknya start-up baik dalam lingkup teknologi maupun
produk artisan, tren teknologi pun mengarah ke sifat yang
disruptif. Hal tersebut seringkali mengubah cara sebuah
perusahaan beroperasi sedikit demi sedikit, bahkan
terkadang mengubah secara keseluruhan. Berikut tren
teknologi teranyar di tahun 2020 ini.

Prinka

1

2

4

4

1

2

2. In - Memory Computing.
Sebelumnya, dalam struktur komputer
atau kerap disebut arsitektur yang
50 | Dermaga

dirancang oleh Von Neumann, memori
dan prosesor AI berada dalam posisi
yang terpisah, sehingga komputasinya
pun membutuhkan data untuk terus
bergerak. Kini memori dan prosesor
akan menyatu bersama dan komputasi
dilakukan di mana data disimpan
dengan gerakan data minimal.
3. Internet of Things dan Big Data.
Penggunaan internet of things atau
IoT disertai pengorganisasian Big Data
pada sektor industri akan semakin
pesat. Dengan mengkombinasikan
dua hal ini, perusahaan besar maupun
kecil dapat merasakan teknologi
otomatisasi mesin, logistik di pabrik,
dan penjadwalan produksi, sebagai cara
Gear

4. Blockchain. Pada tingkat produksi
skala besar, penggunaan aplikasi
blockchain akan dapat diaplikasikan
secara masal. Saat ini, sejumlah
rancangan untuk aplikasi blockchain
yang inovatif sedang digodok untuk
kolaborasi multi dimensi di berbagai
industri dan ekosistem. Untuk pabrik
atau perusahaan bersifat massal pun,
aplikasi blockchain akan meningkatkan
produksi skala besarnya dengan lebih
dari 10 juta Daily Active Item (Item Aktif
Harian)
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Foto: www.apple.com, www.huawei.com, www.samsung.com, www.oneplus.com

1. Artificial Intelligence (AI). Pada
2020, teknologi AI akan berkembang
dari sebelumnya yang hanya seputar
kecerdasan perseptual dan digadangkan
akan dikembangkan menuju kecerdasan
kognitif. Seperti munculnya teknologi
speech to text, kemampuan memproses
bahasa alami atau natural language
processing (NLP), pemahaman video,
dan sebagainya. Pada 2020, AI akan
berkembang menjadi bidang kecerdasan
kognitif yang membutuhkan pengetahuan
eksternal, penalaran logis, atau migrasi
domain.

Foto: www.shutterstock.com

untuk merealisasikan model business
smart manufacturing.

Pergantian tahun
tentunya membawa
banyak perubahan;
mulai dari kebutuhan
yang harus beradaptasi
hingga ponsel yang harus
beradaptasi dengan
mobilitas yang makin
bertambah. Jika anda
adalah salah satunya, ada
lima ponsel yang kami
rekomendasikan untuk
anda.
1. Iphone 11 Pro Max. Jika anda
pengguna setia Iphone, tentunya anda
akan mempertimbangkan keluaran
terbaru dari Iphone yakni Iphone 11 Pro
Max. Dibanderol dengan harga mulai Rp.
19.999.000 untuk kapasitas 64GB hingga
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Rp. 27.499.000 untuk kapasitas 265
GB. Dengan tampilan layar OLED yang
elegan, penggunaan prosesor tercepat
yaitu A13 Bionic, tiga kamera, masa
pakai baterai yang lebih tahan lama
daripada versi terdahulu, dan fitur fast
charging untuk mobilitas yang tinggi.
2. Huawei Mate Xs. Ponsel yang
digadangkan akan rilis di Indonesia
pada pertengahan 2020 ini adalah
ponsel terbaru dari Huawei dengan
desain lipat. Huawei Mate Xs sekilas
mirip dengan pendahulunya, Huawei
Mate. Tetapi, dengan struktur engsel
yang lebih baik, layar OLED yang dapat
dibentangkan hingga 8 inci, 3 kamera,
fast charging, dan baterai 4.500 mAh,
Huawei Mate Xs dibanderol seharga Rp.
30.000.000
3. Galaxy S10 Plus. Bagi anda yang
berminat dengan Samsung, ada kabar
baik dari merk ternama asal Korea
Selatan ini. Samsung Galaxy S10 Plus

Gear

adalah perangkat terbaru mereka yang
memiliki layar OLED 6,4 inci, sensor
sidik jari ultrasonik, baterai yang mampu
bertahan hingga 12,5 jam, dan fitur
menarik nirkabel PowerShare untuk
mengisi daya ponsel lain hanya dengan
meletakkannya di belakang. Menarik,
bukan? Ponsel ini dibanderol seharga Rp.
8.900.000 untuk varian RAM 8GB/12GB.
4. OnePlus 7T. Jika anda mencari
ponsel yang lebih ramah di kantong,
OnePlus adalah jawabannya. Dengan
menggunakan layar Fluid Amoled 6,5
inci dengan piksel yang cukup rapat
- menghasilkan gambar yang halus,
OnePlus 7T juga dilengkapi dengan
Qualcomm Snapdragon 855 yang cukup
kencang, tiga kamera belakang, dan
teknologi pengisian baterai yang cepat.
Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp.
7.600.000
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Wabah
Pengguncang

1

3

Arsitek
Terbaik
Dunia

Dunia

Di tengah maraknya virus Corona yang tengah melanda
dunia, wabah berbasis virus telah menjadi momok sedari
dulu. Mulai dari The Black Plague atau Maut Hitam melanda
Eropa pada abad ke 15, wabah PES di Jawa pada abad ke-19,
hingga Corona yang saat ini menggemparkan dunia, wabah
menjadi momok dunia. Berikut beberapa wabah yang pernah
mengguncang dunia di abad ke-21.
1

2

Bangunan tidak hanya
dapat dilihat sebagai
tempat fungsional untuk
melindungi diri dari
cuaca ataupun sekedar
beristirahat. Bangunan pun
dapat menjadi identitas
hingga penanda khas dari
sebuah tempat. Tak heran
banyak kota - kota di dunia
berlomba memiliki tower
tertinggi ataupun bangunan
paling megah. Di balik
rancangan tersebut, ada
para arsitek yang memiliki
gagasan unik. Penasaran
siapa saja dan apa saja
bangunan yang mereka
rancang? Dalam top list kali
ini, Dermaga menghadirkan
beberapa arsitek dunia yang
fenomenal dengan karyanya.

peternakan ayam di Amerika Serikat.
Walaupun sudah dimulai sejak abad ke 19,
wabah Flu Burung mulai menggemparkan
pada tahun 1997. Flu Burung tipe H5N1
mulai menjangkiti peternakan ayam di
Hongkong. Dua bulan kemudian, flu itu
menular dan membunuh seorang anak laki
- laki. Selanjutnya, 17 orang terjangkit virus
yang sama di Hong Kong pada Desember
1997. Virus ini pun tetap berevolusi hingga
pada 2003, mencapai Asia Tenggara,
termasuk Indonesia.

4
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3. Flu Burung. Pada 1878, wabah ini
muncul untuk pertama kalinya di Italia,
hingga pada 1924 - 1925 wabah ini melanda
Top List

2. Zaha Hadid.
Zaha Hadid adalah salah satu arsitek
perempuan paling populer di dunia.
Disebut sebagai The Queen of Curve,
Zaha Hadid dipuji karena visinya yang
membantu mengubah arsitektur modern
dengan lekuk - lekuk femininnya. Arsitek
berkebangsaan Irak dan Inggris ini telah
menerima penghargaan dan pengakuan
dari lembaga akademik, profesional, dan
sipil di seluruh dunia. Proyek-proyeknya
yang menonjol termasuk Gedung Opera
Guangzhou, Pusat Olimpiade Akuatik
di London, Scorpio Tower di Miami, dan
Galaxy SOHO di Beijing, Cina.

4. MERS. Mers (Middle East Respiratory
Syndrome). Virus yang pertama kali
muncul di Arab Saudi pada 2012 ini juga
menyerang saluran pernapasan. Menurut
laporan WHO, MERS menginfeksi
ribuan orang di lebih dari 26 negara dan
sekitar 35 persen orang yang terinfeksi
MERS meninggal. Sekitar 2.494 kasus
dilaporkan terkait MERS, termasuk 858
sudah meninggal dunia. Sebagian besar
kasus MERS terjadi di Saudi Arabia.
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1. Cesar Pelli.
Cesar Pelli adalah otak di balik beberapa
bangunan tertinggi di dunia dan
landmark kota yang populer. Karena
desain arsitekturnya yang unik, ia
dianugerahi Medali Emas Institut Institut
Amerika. Beberapa proyeknya yang
paling menonjol adalah Menara Petronas,
Pusat Keuangan Dunia, Pusat Wells Fargo,
dan Gedung Klinik Crile.
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bisa dibanggakan dunia - sebuah properti
yang memiliki tumpukan balok persegi
panjang yang tampaknya melayang di
atas air terjun alami, yang merupakan
bagian dari rumah itu sendiri. Selain
itu, rancangannya yang dapat dinikmati
publik adalah Museum Guggenheim di
New York.

4

2

Prinka

Foto: wikipedia.org

2. HIV. Selain Ebola, salah satu virus
paling mematikan adalah HIV. Virus
yang dikenal pada awal 1980an ini telah
mengakibatkan kematian sebanyak 36 juta
orang. Hingga saat ini, belum ditemukan
obat yang dapat menyembuhkan HIV.
Tetapi, ada obat-obatan dengan dosis
kuat yang bisa membuat penderitanya
bertahan hidup lebih lama. Sayangnya,
harga obat HIV yang masih mahal ini
terus memperkeruh keadaan bangsabangsa di negara miskin dan berkembang
yang menyumbang angka 95 persen kasus
baru di dunia.

Foto: www.shutterstock.com

1. Ebola. Pada tahun 1976, sebuah
wabah diketahui bermula dari Afrika,
tepatnya di negara Sudan dan Kongo.
Wabah ini dengan mudahnya menyebar
melalui kontak darah dan cairan tubuh
lainnya, hingga jaringan luka korban
yang terinfeksi. Ebola sendiri memiliki
sejumlah turunan virus yang sifat
mematikannya bervariasi. Salah satu
di antaranya adalah Ebola Reston, yang
tidak membuat orang yang diinfeksinya
sakit. Tetapi, jika anda terkena Ebola
Bundigbuyo, inilah Ebola yang perlu
diwaspadai. Tingkat kematian turunan
virus yang satu ini dapat mencapai 88
persen, seperti yang terjadi di Sudan.
Virus ini pun tidak hanya menyebar di
Afrika, tetapi juga sempat merambat
hingga Fillipina di tahun 1994.
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3. Frank Lloyd Wright.
Sebagai salah satu arsitek kenamaan
yang memberi pembaharuan pada
tahun 1900an, Frank Lloyd Wright
merancang Falling Water residence di
Pennsylvania, Amerika Serikat, yang
dinobatkan sebagai salah satu karya
arsitektur paling keren dan terbaik yang
Top List

4. Anthony Gaudi.
Gaudi merupakan salah satu arsitek besar
di Eropa yang berperan dalam revolusi
arsitektur Catalan. Salah satu karyanya yang
paling terkenal adalah Sagrada Familia.
Gereja unik di tengah Kota Barcelona ini
menjadi magnet bagi jutaan turis setiap
tahunnya.
Gereja yang dibangun sejak tahun 1882
ini merupakan karya Gaudi yang paling
fenomenal. Selama 136 tahun berikutnya,
konstruksi Sagrada Familia masih berlanjut,
meski sang arsitek telah meninggal dunia
pada 1926. Mengutip Architectural Digest,
konstruksi Sagrada Familia ini akan
rampung pada 2026 mendatang.
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Brand Batik Modern
untuk Berbagai
Kesempatan
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1. Ikat by Didiet.
Dengan potongan modern seperti luaran
kimono, kemeja dengan fit modern, dan
54 | Dermaga

2. Sukkhacitta.
Lebih dari sekedar batik, Sukkhacitta
menghadirkan
batik
yang
ramah
terhadap lingkungan dan pembuatnya.
Dengan
bekerjasama
dengan
para
pembatik perempuan di desa Gesikharjo,
Yogyakarta, Sukkhacitta menggunakan
sistem pengerjaan yang dapat dikerjakan
di balai batik mereka maupun di rumah
para
pekerjanya.
Sukkhacitta
juga
mengembangkan sendiri pola dan bahan
pewarnaan dari tanaman yang digunakan
dalam produk mereka. Potongannya
sederhana, dengan katun organik dan linen
lokal yang menghangatkan saat dingin
dan mampu membuat sejuk saat terik,
Sukkhacitta cocok dipakai dimanapun anda
berada.
Top List

3. Sejauh Mata Memandang.
Brand yang satu ini lahir dari karya desainer
dan penata busana Chitra Subiyakto.
Sebagai salah satu brand pertama yang
mampu menghadirkan motif sederhana
dan kontemporer dalam batik, Sejauh Mata
Memandang mampu memberikan citra
tampilan sehari - hari dalam penggunaan batik.
Menggunakan metode batik tulis dan batik cap,
kain panjang, scarf, dan kebaya, karya Sejauh
Mata Memandang membuat batik berkesan
ringan dan mudah dipadu-padankan!

4. Kana Goods.
Jika anda mencintai warna biru, brand batik
yang satu ini layak ditengok! Kana Goods
adalah brand batik kontemporer yang
menggabungkan teknik batik dari Indonesia
dan potongan kimono Jepang, dalam
balutan warna biru indigo dari tanaman
tarum. Brand yang diciptakan oleh Sancaya
Rini dengan tujuan mempopulerkan batik
ini mulai dilirik anak muda pada tahun 2014.
Tak heran, pola minimalis menjadi pilihan
Kana Goods untuk batik indigonya. Berbeda
dari brand lain yang hanya menciptakan
pakaian, Kana Goods juga menghadirkan
topi dan tote bag.
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Hamil di Usia Kritis,
Awas Down Syndrome

Foto: freestocks.org

dress dengan obi maupun potongan leher
yang anggun, Didiet Maulana menghadirkan
Ikat by Didiet untuk market anak muda, baik
pria maupun wanita. Koleksinya berfokus
pada tenun ikat dimana Didiet bekerja
sama dengan para penenun di Sulawesi,
Maluku, dan Jawa. Menghadirkan pola ikat
modern seperti motif dots, Didiet juga turut
menghadirkan tenun lurik dalam warna warna kontemporer seperti biru indigo dan
hijau olive. Cocok untuk sekedar makan
siang bersama kawan maupun rapat!

Foto: theikatindonesia.com, sukkhacitta.com, sejauh.com, kanagoods.com

Berat, terlalu penuh motif,
dan sulit dipadupadankan,
membuat batik bukanlah
pilihan utama dalam
berpakaian sehari hari. Walaupun sudah
menjadi world heritage
Indonesia dari UNESCO,
penggunaan batik masih
tidak banyak ditemui
selain di kesempatan
formal. Untuk anda yang
ingin mencari batik yang
mudah dipadupadankan
serta memiliki potongan
modern, berikut lima
brand batik yang layak
anda tengok.

Setiap 21 Maret diperingati
sebagai Hari Down
Syndrome sedunia.
Down syndrome adalah
penyakit yang membuat
penderitanya memiliki
kesulitan belajar, hambatan
tumbuh kembang, serta
bentuk fisik yang khas.

berwarna kuning. Anak dengan down
syndrome cenderung terlambat
perkembangannya. Jika pada bayi
normal saat berumur enam bulan
sudah bisa duduk, pada bayi down
syndrome baru bisa duduk ketika
berumur 10 bulan. Demikian juga
dengan kemampuan berbicara.
Sekitar 80 hingga 90 persen down
syndrome mempengaruhi kecerdasan
dan disertai retardasi mental.

Beberapa ciri fisik yang dimiliki
penderita down syndrome meliputi
leher pendek, ukuran kepala kecil,
muka agak rata, bentuk mata yang
khas, tubuh pendek, dan berjari
pendek. Beberapa anak yang terlahir
dengan kondisi ini juga mengalami
penyakit jantung bawaan, gangguan
pendengaran, dan masalah tiroid.

Salah satu penyebab down syndrome
diduga berkaitan dengan umur ibu
saat hamil. Jika usia ibu hamil di
bawah 30 tahun, rasio melahirkan
down syndrome adalah 1:1000,
kemudian di usia 35 tahun 1:400,
lalu di usia 40 tahun 1:100, dan di
usia 45 tahun 1:30. Jadi semakin
tua usia ibu saat hamil, semakin
besar risiko anaknya mengidap
down syndrome. Hal ini karena sel
telur ibu berusia lebih tua biasanya
sudah tidak bagus, ditambah dengan
riwayat kesehatan tertentu seperti
gangguan tiroid -misalnya terkena
hypotiroid- atau gangguan infeksi
virus, dan radiasi. Ibu yang hamil di
usia tua harus rajin memeriksakan
diri serta menjaga kesehatan.
Apalagi kini sudah ada teknologi

Down syndrome merupakan
kelainan genetik. Pada orang
normal setiap inti sel memiliki 23
pasang kromosom yang berasal
dari kedua orang tua. Pada down
syndrome, kromosom pada nomor
21 berjumlah 3 kromosom. Hal ini
yang menyebabkan kelainan di
atas tadi. Bayi down syndrome saat
dilahirkan terkadang tubuhnya
Edisi 255 - Maret 2020
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yang memungkinkan deteksi dini
down syndrome saat kehamilan,
sehingga dapat mencegah kelahiran
bayi dengan down syndrome.
Selain hamil di usia tua, ibu berisiko
melahirkan bayi down syndrome
jika sebelumnya pernah melahirkan
anak dengan down syndrome, ibu
yang merokok dan mengkonsumsi
alkohol berlebihan saat hamil,
sering terpapar polusi dan zat
beracun -pestisida, limbah pabrik,
hingga logam berat, seperti arsenik,
timbal, dan merkuri-, serta kurang
gizi -seperti folat, protein, zat besi,
vitamin D, dan omega-3 -saat hamil.
Ketika seorang ibu melahirkan
bayi down syndrome, dia harus
rutin memeriksakan bayinya ke
dokter atau rumah sakit. Bayi down
syndrome lebih rentan terkena
penyakit seperti pneumonia, radang
otak, dan lainnya. Butuh kesabaran
dan keuletan untuk mendidik anak
down syndrome karena mereka
butuh proses yang lebih lama
ketimbang anak normal. Jika diberi
stimulus yang sesuai, anak down
syndrome akan berprestasi seperti
anak normal, misalnya prestasi
di bidang olahraga, keterampilan,
seni. Yang terpenting, bagaimana
penderita down syndrome dapat
hidup dengan layak dan normal di
masyarakat.
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Cermat Konsumsi Produk Organik

Pernahkah Anda mendapat
SMS berisi tawaran pinjaman
ringan dengan syarat mudah
dan menggiurkan? SMS
semacam ini dapat kita
terima belasan, bahkan
puluhan kali setiap hari,
apalagi jika Anda juga
rajin berbelanja di aplikasi
online atau terdaftar dalam
beberapa aplikasi online
yang mewajibkan Anda
mencantumkan nomor
telepon (walau banyak yang
menyangkal, data pribadi
Anda banyak dicuri atau
diperjualbelikan lewat
aplikasi online semacam ini).

Mengkonsumsi produk
organik menjadi tren kini
seiring dengan meningkatnya
kesadaran lingkungan dan
gaya hidup sehat. Produk
organik -baik itu sayur, buah,
makanan jadi seperti kue,
kosmetik seperti sabun, krimdianggap lebih menyehatkan
dan ramah lingkungan.
Benarkah demikian?
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Misalnya :
-Buah-buahan sebaiknya dicuci
bersih dan akan lebih aman bila
dikupas. Bila dikonsumsi dengan
kulitnya, pastikan lapisan lilinnya
juga sudah hilang. Gunakan bahan
pencuci yang food grade.
-Sayuran seperti kol, selada, harus
Anda buang bagian paling luar
sebelum dicuci bersih, dikupas, lalu
dikonsumsi.

Ary Hana

Namun sebelum Anda terpikat jerat
pinjaman online, ada beberapa hal
yang mesti Anda pertimbangkan, di
antaranya adalah:

Sementara itu jika berbelanja sayur
dan buah organik, perhatikan hal
berikut:
1. Penampilan sayur dan buah
organik biasanya tidak mulus.
Di sepanjang daun atau kulit
terdapat lubang sisa-sisa dimakan
serangga.
2. Rasa sayur dan buah organik
umumnya lebih enak dan manis,
juga jauh lebih segar karena
tumbuh secara alami bukan
direkayasa atau didorong dengan
bahan-bahan kimia.
3. Kandungan gizi sayur dan buah
organik berkali lipat lebih baik
ketimbang yang bukan. Nilai
gizinya jauh lebih baik, vitamin
serta mineral lebih banyak.
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Suatu barang disebut produk organik
jika bahan-bahan penyusunnya
dihasilkan tanpa menggunakan
bahan kimia. Sayur dan buah
disebut organik jika ditanam tanpa
menggunakan pupuk bahan kimia
dan pestisida, di tanah yang bebas
dari limbah kimia, dan diairi oleh
air yang bebas limbah kimia juga.
Sedang sabun organik dibuat dari
minyak-minyak yang dihasilkan
oleh tanaman organik, misalnya
minyak kelapa yang dihasilkan dari
buah kelapa (yang ditanam tanpa
menggunakan pestisida atau pupuk
kimia). Demikian juga dengan
kosmetik organik lainnya. Sedang
susu organik adalah susu yang
dihasilkan oleh hewan -sapi, domba,
kambing, kuda, unta- yang dipelihara
di lahan bebas pencemaran dan diberi
pakan yang tak mengandung bahan
kimia. Telur organik dihasilkan oleh
ayam/itik yang diberi pakan tanpa
kandungan bahan kimia, dan tidak
disuntik vitamin atau zat penyubur
yang berfungsi merangsang produksi
telur atau agar tahan terhadap
penyakit tertentu.
Dari penjelasan di atas
dapat disimpulkan bahwa produk

organik itu tidak mudah dihasilkan,
sehingga harganya di pasaran lebih
mahal dari produk biasa. Jika ada
produsen yang mengklaim bahwa
produknya organik, Anda dapat
meminta penjelasan bagaimana
produknya dihasikkan. Kini banyak
sertifikat organik dikeluarkan untuk
menyatakan bahwa sebuah produk
benar-benar organik. Sayangnya,
sertifikat organik itu mahal.
Karena
peliknya
sebuah
proses
menghasilkan
produk
organik dan mahalnya harga produk
organik, sebaiknya konsumen tak
terlalu terpaku padanya. Tak selalu
produk organik aman. Penggunaan
pupuk kandang yang berlebihan
misalnya, justru memicu penyakit
yang disebabkan oleh bakteri E.Coli.
Belakangan ini pemakaian pestisida
untuk sayur dan buah di Indonesia
sudah diatur tingkat residunya
sehingga
aman
dikonsumsi.
Bahkan Melvin Heyman, dokter
anak dari University of California,
San Fransisco, AS, mengatakan
bahwa residu pestisida dalam kadar
yang rendah tidak berbahaya bagi
anak–anak. Namun, agar aman dan
tidak membahayakan kesehatan,
Anda harus menyiasati tatkala
mengkonsumsi produk non organik.

Foto: Ian Turnell on Pexel
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1. Bunga pinjaman online itu relatif
tinggi. Hingga saat ini Otoritas
Jasa Keuangan tidak mengatur
soal batasan bunga pinjaman
online, sehingga market player,
perusahaan pinjaman online
bebas
menentukan
bunga
pinjaman. Karena mudahnya
syarat pinjaman dan cepatnya
persetujuan, dan tingginya risiko
nasabah online, maka bunga
pinjaman ditetapkan sangat tinggi.
2. Jumlah pinjaman kecil. Biasanya
di bawah 5 juta rupiah karena
tanpa agunan.
3. Bocornya data pribadi Anda,
karena
dalam
mengajukan
pinjaman online, calon peminjam
wajib
mengunduh
aplikasi
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Mengatasi Jerat
Pinjaman Online
pinjaman online, sehingga data
data pribadi Anda di ponsel
bebas diakses oleh pihak ketiga,
bahkan diperjualbelikan tanpa
sepengetahuan Anda. Data inilah
yang kerap menjadi pengganti
agunan.
4. Proses persetujuan lama, bisa
butuh beberapa hari hingga
pinjaman disetujui. Jadi jangan
pernah berpikir begitu Anda
mengunduh aplikasi pinjaman
online lalu mengisi data pinjaman,
akan segera menerima uangnya
begitu saja. Bisa jadi justru
berhutang kepada teman atau
tetangga lebih cepat prosesnya.
5. Walau berbentuk onlen bukan
berarti Anda dapat tidak membayar
pinjaman. Akan akan tetap
ditagih jika terlambat membayar.
Penagihan mulai dalam bentuk
reminder seperti email atau sms,
penagihan lewat debt collector
hingga melaporkan nasabah ke
biro kredit yang diwajibkan OJK
sehingga peminjam tak dapat lagi
mengajukan pinjaman ke tempat
lain.
6. Jika Anda terlambat membayar,
akan terkena denda yang cukup
Lifestyle

besar. Denda ini tak jarang lebih
besar dari bunga pinjaman,
sehingga ketika membayar akan
tampak hutang Anda berlipat
ganda ketimbang uang yang Anda
pinjam. Misalnya Anda meminjam
sejuta
karena
terlambat
membayar, hutang Anda menjadi
tiga juta. Mengerikan bukan?
7. Pastikan
bahwa
pemberi
pinjaman/fintech sudah terdaftar
dalam OJK, sehingga bukan
fintech liar. Untuk itu Anda
harus mengeceknya ke situs OJK
dan melihat daftar fintech yang
terdaftar OJK. Meminjam pada
lembaga pemberi pinjaman liar
amat berbahaya, ketika tidak
membayar bisa saja keluarga
Anda diteror dan keselamatan
Anda terancam. Pernah ada kasus
pinjaman di fintech ilegal, ketika
pihak peminjam mangkir, fotonya
dipampang di media massa
dengan berita yang merendahkan
peminjam. Jika hal ini terjadi,
segera laporkan fintech ilegal ini
ke OJK lewat situs ojk.go.id.
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Alanis Morissette, Such Pretty Forks in the Road
Tame Impala, The Slow Rush

Dua Lipa, Future Nostalgia
The Strokes,
The New Abnormal

Dari K-Pop
hingga Rock:

empat No. 1 di tangga album adalah
The Beatles.

Jajaran Album
Terbaru 2020

Bersamaan dengan pilihan film terbaru,
rangkaian rilisan musik terbaru
tentunya jadi hal yang ditunggu di tahun
2020. Tidak hanya musisi muda, banyak
juga musisi dari kalangan 90an yang
juga merilis album baru mereka di tahun
2020. Siapa saja mereka? Edisi kali ini,
Dermaga menghadirkan 5 musisi dengan
album terbaru mereka.
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Dua Lipa, Future Nostalgia
Awal tahun ini, single Dua Lipa dengan
judul “Don’t Start Now” mewakili
album barunya yang mengusung
musik elektronik. Penyanyi pop
kelahiran London ini terinspirasi
dari Madonna, Gwen Stefani,
Blondie, dan Moloko. Berbekal
pengalaman turnya
yang turut
memberinya ide untuk memadukan
lebih banyak elemen musik live
dengan elektronik sebagaimana
ia sampaikan melalui pernyataan
mengenai album barunya, Dua Lipa
juga telah mengumumkan bahwa ia
akan memulai tur Future Nostalgia di
Eropa pada 26 April.

Prinka

BTS - Map of The Soul:7
Boyband korea arahan Big Hit
Entertainment ini akhirnya merilis
album ke-empat mereka yang berjudul
Map of The Soul: 7 pada 21 Februari
2020. Meskipun belum menginjak
satu bulan, tetapi album ini sudah
menjajaki puncak tangga musik
Billboard 200. Dengan capaian ini,
BTS sudah empat kali berturut-turut
meraih posisi puncak tangga musik
dalam kurun waktu kurang dari dua
tahun, sebuah prestasi langka bahkan
untuk musisi Amerika di Billboard.
Billboard menambahkan, satu-satunya
band dari luar Amerika yang lebih
cepat dari BTS dalam menghasilkan
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BTS - Map of The Soul:7

Alanis Morissette,
Such Pretty Forks in the Road
2020 menjadi momen yang besar
bagi Alanis Morissette. Ia akan
melakoni tur untuk merayakan
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tahun ke-25 usai album ikonisnya
yaitu Jagged Little Pill dirilis. Selain
itu, sebuah produksi Broadway juga
akan dibuat berdasarkan daftar
lagu dalam album tersebut. Sebagai
tambahan,
penyanyi
sekaligus
penulis lagu ini juga merilis album
baru setelah delapan tahun. Ia pun
sudah
memperkenalkan
single
“Reason I Drink.”
The Strokes
Dari kancah musik rock, band yang
mulai dikenal pada tahun 2004 ini
kembali lagi berkarya dengan lagu
baru mereka “At The Door” yang
menjadi pengiring untuk album
terbaru mereka “The New Abnormal”.
Album ini sendiri akan berisi 9 lagu
dengan At The Doors yang berada di
nomor ke-6nya dan akan dirilis pada
10 April 2020. Kembalinya Julian
Casablanca dengan cengkoknya
yang khas, petikan dari duet Albert
Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai
Fraiture, serta ketukan padu perkusi

Musik

dan drum bernas Fabrizio Moretti.
The New Abnormal menyusul album
pendek Future Present Past, mini
album lalu yang berisi 4 lagu. Karya
terakhir yang dirilis The Strokes pada
2016 silam.
Tame Impala, The Slow Rush
Saat ini, kita berada pada era
dimana musik dapat didengarkan
melalui layanan streaming dengan
lagu-lagu yang dirilis dalam waktu
dekat. Musisi pun sudah jarang
mengumumkan album terbarunya
jauh dari tanggal rilis yang ia
rencanakan. Meskipun begitu, hal
ini berbeda dengan Kevin Parker
yang telah memberitakan bahwa ia
akan merilis album studio keempat
Tame Impala sejak pertengahan
tahun lalu. Berjarak lima tahun
setelah album Currents, The Slow
Rush menawarkan musik baik yang
seirama dengan beat populernya
dulu atau bahkan sesuatu yang
lebih menarik lagi. Namun dengan
tiga lagu yang telah diperkenalkan
oleh Parker yaitu “Posthumous
Forgiveness,” “It Might Be Time,” dan
“Borderline”, album terbarunya ini
tentu menjadi sesuatu yang sangat
dinantikan.
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RESENSI BUKU

Romansa dan

Entrepreneurship:

Bacaan yang
Patut Ditunggu
di 2020

merupakan padanan dari bahasa asing.
Real estate, link atau hyperlink, dan
blogger, umpamanya, buat mereka lebih
menarik daripada lahan yasan, pranala,
dan narablog.

seorang berkebangsaan Perancis.
Keduanya bermukim di Kobe, Jepang,
dan memiliki seorang anak. Tetapi,
pernikahan ini tidak membahagiakan
Sri.

Buku tentang bahasa mencoba
menjawab ketidaktahuan pengguna
bahasa mengenai hal-hal seperti itu.
Menariknya, Ivan Lanin adalah seorang
yang bukan berlatar belakang ilmu
bahasa. Ivan adalah sarjana teknik kimia
dari ITB dan master di Jurusan Teknologi
Informasi UI.

Suatu ketika, Sri berpesiar dari
Saigon menuju Marseilles di masa saat
Vietnam masih dalam jajahan Perancis.
Di sinilah Sri bertemu dengan Michael,
komandan kapal yang juga tidak bahagia
dengan pernikahannya. Bagaimanakah
perjalanan pesiar itu? Apakah
kisah mereka hanya akan menjadi
persinggahan sementara atau berlanjut
seusai berlabuh di Marseilles?
Pada Sebuah Kapal adalah romansa
menarik dengan latar belakang waktu
dan sejarah Vietnam dan Perancis, serta
kisah tentang pernikahan diaspora yang
masih jarang di masa Indonesia lebih
menutup diri pada dunia.

XENOGLOSOFILIA

Dari terbit ulangnya buku
romansa dari novelis legendaris
Indonesia, buku interior,
hingga terbitan ulang buku
entrepreneurship yang menarik
perhatian pada tahun 2014,
ulasan kali ini akan berisikan
buku - buku yang memiliki
ragam genre. Bagi yang suka
bersantai sambil membaca
romansa, mengisi waktu luang
dengan melihat inspirasi
interior, maupun bagi yang
suka mengisi waktu dengan
bacaan yang lebih kritis dan
memotivasi diri, semuanya ada
di ulasan bulan ini!
Prinka

Pengarang
Penerbit
Cetakan
Tebal

: Ivan Lanin
: Kompas Gramedia
: 2018
: 232 halaman

Bagi pengguna Twitter, nama Ivan
Lanin bukanlah nama yang asing.
Bermula dari kontributor Wikipedia
yang merasa bahwa ada jumlah yang
sangat kurang akan artikel di Wikipedia
dalam Bahasa Indonesia, Ivan Lanin
pun semakin aktif mempromosikan
penggunaan Bahasa Indonesia dalam
konteks formal maupun sehari - hari.
Xenoglosofilia adalah buku pertamanya
yang terbit di tahun 2018 berisi
kumpulan tulisannya tentang Bahasa
Indonesia dalam konteks penggunaan
sehari - hari. Tulisan ini menyadarkan
kita bahwa di era globalisasi ini, Bahasa
Inggris justru lebih dipilih untuk
menyampaikan sesuatu dan bahkan
beberapa kata baru dalam KBBI adalah
kata serapan dari Bahasa Inggris.
Selain urusan pemilihan kata, tak
sedikit juga orang Indonesia yang tidak
bisa membedakan antara di sebagai
kata depan dan di- sebagai awalan.
Belum lagi jika menyangkut istilah yang
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Resensi Buku

Tak banyak buku yang mampu
menceritakan rumah tanpa terlepas dari
istilah teknis. Nike Prima dan Miranti
Andi, yang terkenal dengan blognya
Loving Living, menerbitkan buku
berjudul Lovely Nest pada akhir tahun
lalu. Buku ini berawalan dari keinginan
mereka untuk menceritakan rumah dan
segala isinya, termasuk cerita di balik
dekorasi dan ikatan si pemilik rumah
dengan rumahnya.
Dari sinilah, mereka menerbitkan Lovely
Nest. Di buku ini, Nike dan Miranti
mengajak anda untuk berkeliling ke
delapan rumah yang masing - masing
memiliki karakter khasnya. Bagaimana
rumah menjadi saksi kehidupan sekaligus
sarana berkembang untuk setiap individu
yang tinggal di dalamnya. Di buku ini
pula, anda dapat menemukan ide-ide
untuk membuat rumah menjadi lebih
teratur dan nyaman. Serta karya-karya
dari delapan figur kreatif yang siap
menjadi bagian dari rumah anda.

STUDENTPRENEUR GUIDEBOOK
Pengarang
Penerbit
Cetakan
Tebal
PADA SEBUAH KAPAL
Pengarang
Penerbit
Cetakan
Tebal

: Nh. Dini
: Gramedia Pustaka
Utama
: 2018
: 352 halaman

Penulis yang baru saja menutup usia
pada 2018 ini banyak menghadirkan
novel - novel romansa pada rentang
tahun 70an hingga 90an. Salah satu yang
terkenal adalah Pada Sebuah Kapal.
Novel ini bercerita tentang kehidupan
Sri yang cukup pelik. Setelah kekasihnya,
Saputro, tewas dalam kecelakaan
pesawat terbang, Sri menikah dengan
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LOVELY NEST
Pengarang
Penerbit
Cetakan
Tebal

: Nike Prima dan
Miranti Andi
: Living Loving
: 2019
: 185 halaman
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: Arry Rahmawan
: Gagas Media
: 2019
: 350 halaman

Di zaman yang sudah serba canggih
seperti sekarang ini, setiap orang
semakin gencar berlomba-lomba
untuk menjadi yang terbaik. Tak heran,
berbagai inovasi telah berhasil tercipta
dari perlombaan tersebut. Inovasi tak
hanya dimiliki oleh kaum elit di era
modern, melainkan inovasi juga berhasil
tercipta dari kaum biasa yang memiliki
kehidupan pas-pasan. Di tahuntahun sebelumnya, menjadi seorang
pengusaha dan mampu menjalankan

Resensi Buku

bisnis hanya bisa digeluti oleh seseorang
yang memiliki usia diatas 30 bahkan 40
tahun. Selain itu, masih di tahun-tahun
sebelumnya, bisnis cuma bisa dilakoni
oleh seseorang yang memiliki modal
besar, relasi yang banyak dan memiliki
skill berbicara yang baik. Untungnya
di era modern ini pernyataan tersebut
berhasil terpatahkan.
Studentpreneur Guidebook ini pada
dasarnya memberikan arahan-arahan
untuk berani berbisnis. Bukan hanya
itu, buku ini secara gamblang mampu
memberikan informasi terkait langkahlangkah apa saja yang harus ditempuh
untuk menjalankan bisnis hingga
menjadi bisnis yang profesional. Jikapun
anda tidak berbisnis atau belum, nilai
- nilai untuk menentukan resiko dan
berstrategi patut ditengok di buku ini.
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FILM
Prinka

Sutradara
Pemain
Produksi
Genre
Tahun Rilis

NYAI
: Chung Mong Hong
: Chen Yi-wen, Samantha Ko, Wu Chien-ho
: 3 NG Film
: Drama, Crime
: November 2019

Film peraih enam kategori dalam Golden Horse Award 2019
ini layak ditonton sebagai salah satu film terbaik dari Asia.
Disutradarai oleh Chung Mong-hong, film Taiwan bermula
dari keluarga Chens yang beranggotakan sepasang ayah
dan ibu serta dua anak. Ayahnya, A-Wen, bekerja sebagai
instruktur mengemudi, sedangkan ibunya bekerja sebagai
penata rambut di klub malam, dan gaya rambut Qiu di klub
malam. Kehidupan mulai berubah saat putra bungsu mereka
dipenjara dengan tuduhan penganiayaan dan putra tertuanya,
mulai merasakan depresi karena setengah mati belajar untuk
menjadi dokter.
A Sun bukanlah film yang mengharukan untuk dilihat. Walaupun
begitu, kesan harapan datang di film ini. Dengan konflik keluarga
dan bumbu mafia Taiwan yang memburu keluarga miskin ini, A
Sun pantas menambah koleksi film Asia anda.
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Sutradara
Pemain
Produksi
Genre
Tahun Rilis

Film
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HITMAN: AGENT JUN
: Garin Nugroho
: Annisa Hertami, Rudi Corens, Cahwatie
: Fourcolours Film
: Drama
: 2018

Sutradara
Pemain
Produksi
Genre
Tahun Rilis

Nyai berlatar belakang tahun 1926-1927. Di era itu awal sejarah
film Indonesia tercipta. Film ini berkisah tentang kehidupan
seorang “nyai”, perempuan Indonesia yang menikah dengan
lelaki Belanda pada masa kolonial, yang diadaptasi dari
beberapa novel seperti Nyai Dasima karya S.M. Ardan dan Bumi
Manusia karya Pramoedya Ananta Toer.
Uniknya, film ini dilakukan dengan metode one take - one
shot - real time dimana hanya dilakukan satu kali shoot. Tak
heran jika film ini digarap dengan pendekatan teater. Untuk
menyaksikannya, silahkan kunjungi teater - teater kecil dan
komunitas film di kota anda.

Foto: www.imdb.com

Dengan Parasite menjadi jawara di ajang
Academy Award dan memborong empat
kategori termasuk Best Picture dan Best
Director, pergerakan film Asia mulai
menunjukkan tajinya kepada dunia. Tidak
hanya Parasite yang berasal dari Korea,
sutradara - sutradara kenamaan Asia dari
Taiwan maupun Indonesia pun memiliki
karya yang sama kritisnya. Dalam
Dermaga kali ini, kami akan membahas
film yang baru saja dan akan dirilis di
tahun 2020 ini oleh sutradara Asia.

A SUN

Foto: www.imdb.com

Cemerlang
Film Asia
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: Choi-Wun Sub
: Woo-seul-hye Hwang, Jun-ho Jeong,
Sang-Woo Kwon
: Lotte Entertainment
: Komedi
: Maret 2020

Bagaimana jika film komedi digabungkan dengan action?
Hitman: Agent Jun garapan Choi-Wun Sub adalah jawabannya!
Hitman menceritakan kehidupan mantan agen rahasia, Jun,
yang dulunya terkenal mampu meringkus lusinan teroris hanya
dalam satu aksi. Hingga suatu saat, ia merasa jenuh dengan
kesehariannya, Jun memalsukan kematiannya dan berhasil
meninggalkan NIS untuk bisa hidup normal sebagai seorang
kepala keluarga, serta menggapai impiannya menjadi kreator
komik webtoon.
Tetapi, tanpa disadarinya, komik yang ia buat justru
membocorkan rahasia negara. Bagaimana Jun menghadapinya?
Bagaimana pula keluarganya bertahan hidup dengan identitas
dan kematian palsu Jun yang mulai terbongkar? Hitman:
Agent Jun mulai ditayangkan Maret ini di bioskop - bioskop di
Indonesia.

Film
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JAVA INTEGRATED

JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL
AND PORTS ESTATE

INDUSTRIAL AND

INTEGRATING INDUSTRY, LOGISTIC, UTILITIES & ENERGY

PORTS ESTATE

JIIPE is the first and leading integrated estate in Indonesia, with total area of 3,000
hectares, consisting of industrial estate, multipurpose port, logistic center, bonded
logistic center, leisure, commercial and residential township. Located in Gresik,
JIIPE will be the most strategic industrial HUB in Indonesia.

Ver : ENG

Logistics cost for incoming raw materials and distribution of finished goods will be
minimized with utilization of JIIPE 3 modes of sea and land connectivity.
With 1761 ha of Industrial
Estate, supported by
sustainable, utilities,
energy, and logistic center.

: Viva Westi
: Reza Rahadian, Marsha Timothy
: MNC Pictures
: Romantis, Komedi
: Februari 2020

INTEGRATING INDUSTRY, LOGISTIC, UTILITIES & ENERGY

jiipe.official
Film

Foto: youtube@MNCTV Official

Alur cerita mulai menarik saat mantan Tristan, Laras
(Marsha Timothy), memutuskan untuk menjual cincin
tunangannya. Tristan, yang masih sulit melupakan Laras,
berniat untuk mendapatkan kembali hati Laras. Mampukah
Tristan melakukannya sembari mempertahankan toko
kebanggaannya?

www.jiipe.com

Lush and environmental
friendly 800 ha real estate
supports the integrated
industrial and ports estate with
balance between living and
working, aiming for efficient
and better quality of life.

PORTS ESTATE
400 HA

JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORTS ESTATE
CORPORATE STRUCTURE

Bisa dipastikan kisah cinta dan canda tawa adalah kisah yang
mudah menghubungkan tiap orang. Film Toko Barang Mantan
ini memiliki unsur klasik akan film komedi romantis. Toko
Barang Mantan menceritakan Tristan (Reza Rahadian), seorang
mahasiswa tingkat akhir yang memiliki toko khusus untuk
menjual barang - barang dari mantan kekasih. Nah barangbarang yang dijual di sini harus memiliki sejarah, itu yang
membuat spesial.
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RESIDENTIAL ESTATE
800 HA

Located strategically in the
mouth of Madura Straits,
our attached port will be the
deepest in East Java (-16
LWS). With 4 jetties and
6,200 meter total berth
area, JIIPE could cater
capesize vessels until
100,000 DWT.

TOKO BARANG MANTAN
Sutradara
Pemain
Produksi
Genre
Tahun Rilis

INDUSTRIAL ESTATE
1761 HA

jiipe.official
Edisi 255 - Maret 2020

A public listed company, leading in
integrated logistic services and bulk
chemical & energy distribution in
Indonesia

A state owned enterprise handling all
the public ports in Central Java, east
Java, Bali, South Kalimantan, Central
Kalimantan and Nusa Tenggara

PT.Usaha Era Pratama Nusantara,
Logistic Services provider

Forwarding services provider at
Tanjung Perak Port Surabaya

AKR

BJTI PORT

PELINDO III

AKR

60% 40%
PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA

PELINDO III

40% 60%
PT. BERLIAN MANYAR SEJAHTERA

PT. Usaha Era Pratama Nusantara (60%)

PT. Usaha Era Pratama Nusantara (40%)

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (40%)

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (60%)

