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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
ini tidak serta merta merepresentasikan

CERITA SAMPUL
Pelindo III memberi kado spesial di HUT ke-726
Kota Surabaya berupa Patung Suroboyo setinggi
25,6 meter dengan diameter 15 meter di Taman
Bulak Pantai Kenjeran. Di kawasan tersebut juga
dibangun taman seluas 4.000 meter persegi
yang dilengkapi berbagai jenis tanaman sebagai
penyeimbang ekologi kota.
(Foto oleh Hardiawan Wicaksono)

pandangan dari PT Pelabuhan Indonesia
III (Persero) secara korporat maupun
karyawannya. Terima kasih untuk semua
artikel, kritik, dan saran yang Anda kirim
kepada redaksi.
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kecuali atas izin tertulis dari Pelindo III dan penerbit.
www.butawarna.in

Redaksi

@butawarnadesign

Selama ramadhan Pelindo III
menggelar berbagai kegiatan
meliputi memfasilitasi para
pemudik dengan program
mudik bareng 2019 -digagas oleh
Kementerian BUMN- dengan
menyediakan tiket gratis, yang
terdiri dari 2.000 tiket kapal laut
dan 28.000 tiket bus. Lalu ada
agenda tahunan seperti pembagian
sembako gratis dan pasar
murah yang digelar oleh seluruh
pelabuhan di wilayah Pelindo III
untuk masyarakat sekitar. Para
tenaga kerja bongkar muat dan
pekerja kebersihan pelabuhan
menjadi target pembagian sembako
gratis. Sedang anak yatim, piatu
dan dhuafa mendapat bantuan
dana pendidikan dan beasiswa.

@butawarnadesign
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Pelindo III juga memberikan kado
terindah buat Kota Surabaya pada HUT
ke-726 berupa patung Suroboyo di
Taman Bulak Pantai Kenjeran. Patung
Suroboyo menjadi penanda rasa sayang
dan komitmen sinergi Pelindo III pada
pengembangan Kota Surabaya. Sebuah
taman dibangun di sekitar kawasan
patung seluas 4.000 meter persegi.
Tujuannya untuk mempercantik dan
memperindah tata ruang kota.
Berkaitan dengan peringatan hari laut
sedunia pada 8 Juni dan hari dermaga
pada 17 Juni, beberapa artikel bebas
membahas tentang kemaritiman
dan manusia di dalamnya. Ada para
penyelam dan penenggelam, kondisi
laut yang penuh sampah, sekolah
kemaritiman terbaik di dunia. Juga
ada kisah tentang orang laut, nasib
pariwisata kota kecil di timur yang

Catatan Editor

dekat laut seperti Labuhan Badas
dan Bima.
Akhir kata, di Bulan Syawal
ini segenap Redaksi Majalah
Dermaga mengucapkan
Minal Aidzin Wal Faidzin,
mohon maaf lahir dan batin.
Portizen, kami mengajak Anda
untuk berkontribusi dalam
mengungkapkan ide-ide segar
kepada kami melalui artikel
opini yang dapat dikirim ke
info@pelindo.co.id. Pantau terus
perkembangan kami dan jangan
lupa unduh aplikasi Majalah
Dermaga di Playstore dan App
Store setiap edisinya.
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DI BMS ADA
HERCULES

Kapal Berbendera Marshal Island MV Hercules sandar
di Dermaga Berlian Manyar Sejahtera (BMS).
Kapal dengan panjang mencapai 189,99 meter dan draft arrival
12,05 meter merupakan kapal terbesar pertama di Bulan Juni 2019
yang memiliki total volume tertutup sebesar 32.987 GT dan berbobot
mati (DWT) 56.545 ton. Kapal ini membawa muatan dari Klaipeda,
Belarusia berupa pupuk (MOP) sebanyak 37.250 ton.
(Foto: Fariz Hazmilzam)
6
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kata Direktur Utama Pelindo III Doso Agung, di sela acara
peresmian, Surabaya, Rabu (29/5).

KADO SETINGGI
25,6 METER
UNTUK HUT
SURABAYA

Patung karya seniman Bali, I Wayan Inten, itu dibangun
secara 3 bulan di Bali. Lalu dikirim dalam bentuk potonganpotongan yang diangkut melalui peti kemas ke Surabaya
untuk proses penyelesaiannya. Tidak hanya patung,
kawasan di sekitar patung juga dibangun menjadi Taman
Bulak seluas 4.000 meter persegi yang ditanami berbagai
jenis tumbuhan sebagai penyeimbang ekologi kota.
Dalam konsep yang dikembangkan Pemerintah Kota
Surabaya, Kawasan Wisata Kenjeran akan menjadi destinasi
wisata yang terintegrasi. Patung Kenjeran yang dibangun
Pelindo III akan menjadi ikon, Taman Bulak akan menjadi
ruang publik yang asri dan terintegrasi dengan Sentra Ikan
Bulak dan Kampung Nelayan. Jadi pengunjung taman
dan pantai diharapkan bisa langsung membeli ikan segar.
Sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi warga pesisir
dan nelayan.

LAPORAN
UTAMA

“Pemilihan lokasi berdirinya dan
bentuk Patung Suroboyo yang tinggi
ialah sebagai jawaban dari mimpi Ibu
Wali Kota Risma (Tri Rismaharini).
Beliau pernah menyampaikan
harapannya bahwa ketika ada di
tengah laut, maka Surabaya dapat
terlihat dari ikon patung ini. Maka
Patung Suroboyo ini menjadi
penanda. Tidak hanya penanda Kota
Surabaya, tetapi juga penanda rasa
sayang dan komitmen sinergi Pelindo
III pada pengembangan
Kota Surabaya,”
– Doso Agung.

Hafidz Novalsyah

GIFT AS HIGH AS 25,6 METERS
FOR SURABAYA ANNIVERSARY
Pengunjung Menikmati Taman Bulak di Pantai Kenjeran

Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-726
Kota Surabaya pada 31 Mei, BUMN Pelindo
III memberi kado spesial setinggi 25,6 meter
dan berdiameter 15 meter. Hadiah tersebut
berupa Patung Suroboyo yang mempercantik
suasana Taman Bulak di Pantai Kenjeran.

8
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On the commemoration of the 726th Anniversary
of Surabaya City on May 31, Pelindo III gave a
special gift as high as 25.6 meters and 15 meters
in diameter. The gift was in the form of Suroboyo
Statue which beautifies the atmosphere of Bulak
Park on Kenjeran Beach.

Laporan Utama
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“Pemilihan lokasi berdirinya dan bentuk Patung Suroboyo
yang tinggi ialah sebagai jawaban dari mimpi Ibu Wali Kota
Risma (Tri Rismaharini). Beliau pernah menyampaikan
harapannya bahwa ketika ada di tengah laut, maka
Surabaya dapat terlihat dari ikon patung ini. Maka Patung
Suroboyo ini menjadi penanda. Tidak hanya penanda Kota
Surabaya, tetapi juga penanda rasa sayang dan komitmen
sinergi Pelindo III pada pengembangan Kota Surabaya,”
Edisi 246 - Juni 2019

“Pelindo III sangat mendukung konsep destinasi pariwisata
yang terintegrasi dengan titik perekonomian warga
kota seperti yang di Kawasan Wisata Kenjeran. Karena
pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus
dari CSR roadmap Pelindo III. Ini juga menjadi wujud
BUMN Hadir untuk Negeri, bahwa BUMN tidak hanya
melakukan usaha dan membangun infrastruktur, tetapi
juga memberdayakan masyarakat,” kata Doso Agung.

Laporan Utama
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meningkat, sehingga perekonomian masyarakat juga
meningkat,” tambah Risma.
“Warga sini (Kenjeran) sudah merasa ada peningkatan
ekonomi. Tingkat hunian hotel juga bertambah. Kenjeran
sekarang beda, coba datang saja!” ujarnya berpromosi.
Ia juga tak menampik bahwa dirinya selalu mencoba
mempromosikan kotanya. Karenanya ia menghimbau
agar warga juga mendukung, seperti selalu menjaga
kebersihan dan kerapian kota, termasuk menjaga taman
dan fasilitas yang sudah dibangun untuk warga.
Yusuf, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPMK) Kelurahan Kenjeran, yang juga hadir pada acara
tersebut mengaku senang. Ia juga berharap adanya daya
tarik baru di wilayahnya bisa mendatangkan wisatawan
yang kemudian bisa membuka peluang usaha bagi
warga. “Senang ada perusahaan seperti Pelindo III yang
membantu (pembangunan), karena anggaran pemerintah
terbatas.
Adanya bantuan diharapkan membuat
perekonomian masyarakat dapat segera terangkat
(melalui usaha di sektor pariwisata),” ungkapnya.

Tri Rismaharini Disampingi Direktur Utama Pelindo III Doso Agung
dan Direktur SDM Pelindo III Toto Heli Yanto Meninjau Lokasi Patung
Suroboyo di Taman Bulak Pantai Kenjeran

Ia menambahkan, sinergi Pelindo III dengan Pemkot
Surabaya dalam mengembangkan pariwisata tepi laut
(waterfront) bukan kali ini saja. Sebelumnya BUMN yang
mengoperasikan Pelabuhan Tanjung Perak tersebut telah
mengembangkan Surabaya North Quay di balkon terminal
penumpang kapal laut, Gapura Surya Nusantara. Di
destinasi maritim tersebut pengunjung dapat menikmati
pemandangan Selat Madura, Jembatan Suramadu,
Patung Jalesveva Jayamahe, hingga megahnya kapal
pesiar internasional ketika ada yang sandar. Selain itu
kini Pelindo III juga mengembangkan area Petekan untuk
wisata tepi sungai (riverside), seperti yang dikembangkan
Pemkot di sisi Monumen Kapal Selam.
Dalam pidato peresmiannya, Wali Kota Surabaya
Tri Rismaharini membenarkan, bahwa lama sudah
mimpinya untuk Surabaya memiliki patung di kawasan
pesisir. “Patungnya harus tinggi, agar terlihat dari laut.
Terima kasih Pelindo III sudah membantu Pemerintah
untuk membangun Kota Surabaya,” ujarnya.
Kemudian ia juga menyinggung terkait pengembangan
pariwisata. Termasuk bahwa sekarang Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya sudah rutin ditandangi cruise
yang membawa turis-turis. “Ini juga menjadi potensi
mendatangkan wisatawan, karenanya harus selalu ada
yang baru di Surabaya ini. Agar kunjungan pariwisata
10 | Dermaga

“The location selection and form of the Suroboyo Statue are the
answer to the dream of Mayor Risma (Tri Rismaharini). She
once expressed her hope that when it is in the middle of the sea,
Surabaya can be seen from this icon. So this Suroboyo Statue
is a marker. Not only as a marker of Surabaya, but also a sign
of compassion and commitment to the synergy of Pelindo III
in the development of Surabaya,” said President Director of
Pelindo III Doso Agung, during the inauguration ceremony in
Surabaya (29/5).
The statue which a creation of Balinese artist, I Wayan Inten,
was built in 3 months in Bali. Then sent in the separate pieces
which were transported through containers to Surabaya for the
completion process. Not only statues, the area around the statue
was also built into 4,000 square meters of Bulak Park that was
planted with various types of plants to balance the city’s ecology.
In the concept developed by the Surabaya Government, the
Kenjeran Tourism Area, would become an integrated tourist
destination. The Kenjeran statue built by Pelindo III would be
an icon, Bulak Park would become a beautiful and integrated
public space with the Bulak Fish Center and Fisherman Village.
Visitors to the park and beach were expected to be able to directly
buy fresh fish, so as to provide economic benefits for coastal
residents and fishermen.

“The location selection and form of the
Suroboyo Statue are the answer to the
dream of Mayor Risma (Tri Rismaharini).
She once expressed her hope that when it
is in the middle of the sea, Surabaya can
be seen from this icon. So this Suroboyo
Statue is a marker. Not only as a marker
of Surabaya, but also a sign of compassion
and commitment to the synergy of Pelindo
III in the development of Surabaya,”
– Doso Agung.

residents such as those in the Kenjeran Tourism Area. Because
community empowerment is one of the focuses of the Pelindo III
CSR roadmap. This is also a form of State-Owned Enterprises
for the Country program, that SOEs not only do business and
build infrastructure, but also empower communities,” said
Doso Agung.
He added, the synergy of Pelindo III with the Surabaya
Government in developing waterfront tourism was not just
this time. Previously, the SOE that operated the Tanjung
Perak Port had developed Surabaya North Quay on the
balcony of the passenger terminal, Gapura Surya Nusantara.
In this maritime destination, visitors could enjoy views of the
Madura Strait, Suramadu Bridge, Jalesveva Jayamahe Statue,
to the magnificent international cruise ships when there was a
berth. In addition, Pelindo III was also developing the Petekan
area for riverside tourism, such as that developed by the City
Government on the side of the Submarine Monument.
In her inauguration speech, the Mayor of Surabaya Tri
Rismaharini confirmed that for a long time she had dreamt of
Surabaya having a statue in the coastal area . “The statue must
be tall, so it can be seen from the sea. Thank you Pelindo III for
helping the Government to build the city of Surabaya,” she said.
Then she also touched on tourism development, including that
now the Tanjung Perak Port had been visited routinely by cruise
ships which bring tourists. “This also has the potential to bring
in tourists, so there must always be something new in Surabaya.
That way tourism visits increase, then the community economy
also increases,” Risma added.
“People here (in Kenjeran) already feel there is an economic
improvement. Hotel occupancy rates also increase. Kenjeran
is different now, just try to come!” she promoted. She also did
not deny that she always tried to promote her city. Therefore
she appealed to the residents to also support, such as always
maintaining the cleanliness and tidiness of the city, including
maintaining parks and facilities that had been built for
residents.
Yusuf, representative of the Kenjeran Community Empowerment
Institution (LPMK) who was also present at the event, said he
was happy. He also hoped that the new attraction in his region
could bring tourists that support business opportunities for
residents. “Glad there are companies like Pelindo III that help
(to develop), because the government budget is limited. The help
is expected to make the community economy immediately lifted
(through business in the tourism sector),” he said.

“Pelindo III strongly supports the concept of tourism
destination that is integrated with the economic points of city

Laporan Utama
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“Melalui pameran Inacraft,
diharapkan dapat membuka
peluang dan kesempatan bagi
mitra binaan Pelindo III untuk
berinteraksi dengan perajin lain
dari dalam dan luar negeri, sekaligus
mencari peluang pasar sehingga
dapat menembus pasar global,”
- Wilis Aji.

Pengunjung di Lokasi Booth Mitra Binaan Pelindo III

LAPORAN
UTAMA

Kharis Fauzi

AJAK MITRA BINAAN
PAMERAN DI INACRAFT 2019
PELINDO III GUIDED PARTNERS
JOIN THE INACRAFT 2019

Pelindo III turut berpartisipasi dalam
acara 19th Jakarta International Handicraft
Trade Fair (INACRAFT) 2019 yang digelar
di Jakarta Convention Center dan dibuka
langsung oleh Presiden RI Joko Widodo,
Rabu (24/4).

Pelindo III participated in the 19th Jakarta
International Handicraft Trade Fair
(INACRAFT) 2019 which was held at the Jakarta
Convention Center and opened by the Indonesian
President Joko Widodo on Wednesday (24/4).

Acara rutin tahunan tersebut selalu diminati oleh ribuan
peserta dari seluruh pelosok Indonesia, yang terdiri dari
UKM kecil hingga menengah dan besar yang memamerkan
berbagai produk unggulannya di antaranya kerajinan
tangan, batik, kain tenun, perhiasan, hingga aneka olahan
makanan ringan dan lainnya.

The annual program was always in demand by thousands of
participants from all corners of Indonesia, consisting of small to
medium and large SMEs that exhibit a variety of superior products
including handicrafts, batik, woven fabrics, jewelry, to various
processed snacks and others.

Setiap tahun Pelindo III tak pernah absen dalam kegiatan
Inacraft. Pada kesempatan itu Pelindo III mengikutsertakan
6 mitra binaan unggulan dari program kemitraan di
antaranya mitra kerajinan tangan dari kawat Yen Collection
dari kota Jombang, Wisma Jaya dari kota Bangkalan yang
memamerkan berbagai macam jenis batik tulis khas Madura,
Kebaya Adiba dari kota Denpasar yang memamerkan kebaya
endek Bali.

12 | Dermaga

Every year Pelindo III was never absent from Inacraft activities. On
that occasion Pelindo III included 6 leading guided partners from the
partnership program including Yen Collection handicraft partners
from Jombang, Wisma Jaya from Bangkalan who exhibited various
types of Madura typical batik, and Kebaya Adiba from Denpasar
which exhibited Bali endek kebaya.
In addition, there were Kejaya Handicraft from Banyuwangi
exhibited handicraft, Hafa Batik from Pekalongan also exhibited
various types of batik, and also representatives from Banjarmasin,

Laporan Utama
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Selain itu, Kejaya Handicraft dari kota Banyuwangi
memamerkan Handicraft, hadir juga Hafa Batik dari kota
Pekalongan juga memamerkan berbagai jenis batik tulis,
perwakilan dari kota Banjarmasin, Sukma Sasirangan yang
memamerkan kerajinan kain sasirangan khas Kalimantan.
“Melalui pameran Inacraft, diharapkan dapat membuka
peluang dan kesempatan bagi mitra binaan Pelindo III
untuk berinteraksi dengan perajin lain dari dalam dan
luar negeri, sekaligus mencari peluang pasar sehingga
dapat menembus pasar global,” ujar Wilis Aji, VP Corporate
Communication Pelindo III.
“Hingga triwulan satu tahun 2019, sebanyak 1.412 UKM
tercatat sebagai mitra binaan Pelindo III yang tersebar di
tujuh provinsi dan jika ada UKM yang tertarik untuk menjadi
mitra binaan Pelindo III, bisa melihat persyaratannya di
website Pelindo III,” tambah Wilis.
“Alhamdulilah, hari ini dapat pembeli dari singapura dan
memboyong beberapa kain, kelihatannya mereka senang
dengan motifnya dan semoga para pembeli tadi puas dengan
kualitas kain kami sehingga bisa menjadi pelanggan setia,
tidak hanya saat pameran,” ujar Abdul Hanif hakim, pemilik
Hafa Batik dan Tenun. Besar harapan kami selama pameran
dapat menambah pelanggan lokal maupun internasional,
dan terima kasih untuk Pelindo III, saya betul-betul
merasakan perkembangan usaha setelah menjadi mitra
apalagi baru pertama kali ini bisa pameran di ajang bergengsi
sekelas Inacraft,” tambah Arief.
Adapun keenam peserta yang diboyong Pelindo III untuk
pameran di Inacraft adalah mitra yang telah lolos dalam
tahap seleksi ketat serta memenuhi persyaratan memiliki
karakter kuat di produknya, unik dan mitra yang rajin,
memiliki catatan yang baik, belum pernah diikutsertakan
pameran oleh dinas pemerintah setempat, dan angsurannya
tidak pernah menunggak.
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Salah Satu Produk Mitraan Pelindo III Berupa Batik

“Through the Inacraft exhibition, it is
expected to be able to open chance and
opportunities for Pelindo III guided partners
to interact with other artisans from within
and outside the country, while seeking market
opportunities so that they can penetrate the
global market,”
– Wilis Aji.
Sukma Sasirangan who exhibited typical Kalimantan sasirangan
fabric crafts.
“Through the Inacraft exhibition, it is expected to be able to open
chance and opportunities for Pelindo III guided partners to interact
with other artisans from within and outside the country, while seeking
market opportunities so that they can penetrate the global market,”
said Wilis Aji, Pelindo III VP of Corporate Communication.
“Until the first quarter of 2019, 1.412 SMEs were recorded as Pelindo
III guided partners spread across seven provinces and if there are
SMEs interested in becoming Pelindo III guided partners, they can
see the requirements on the Pelindo III website,” Wilis added.
“Thank God, today there are buyers from Singapore and bringing
some cloth, it seems they are happy with the motives and hopefully
the buyers are satisfied with the quality of our fabrics so they can
become loyal customers, not only at the exhibition,” said Abdul Hanif
Hakim, owner of Hafa Batik and Tenun. “We hope that during the
exhibition we will be able to add local and international customers,
and thank you for Pelindo III, I really feel the development of the
business after becoming partners, especially for the first time can
exhibit in the prestigious class of Inacraft,” added Arief.
The six participants who were brought by Pelindo III for the
exhibition at Inacraft were partners who had passed the rigorous
selection stage and fulfilled the requirements of having a strong
character in their products, unique and diligent partners, having
good records, had never been exhibited by local government agencies,
and also their installments were never be in arrears.
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Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Toto Nugroho Memberikan
Penjelasan Peranan Pelabuhan saat Ada Kunjungan Tamu dari Pelabuhan Rotterdam
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UTAMA
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BAGAIMANA MASA DEPAN MANUSIA
DI ERA DIGITALISASI PELABUHAN?
WHAT IS THE FUTURE OF HUMANS
IN THE PORT DIGITALIZATION ERA ?
Pelindo III menggelar focus
group discussion (FGD) tentang
tren digitalisasi pelabuhan
dengan mengundang pengelola
Pelabuhan Rotterdam, Belanda,
di Kantor Pusat Pelindo III,
Surabaya, Kamis (16/5).

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo
III, Toto Nugroho, dalam FGD tentang tren digitalisasi
pelabuhan bersama pengelola Pelabuhan Rotterdam,
Belanda, menekankan tentang pentingnya peran pelabuhan
dalam mendorong integrasi tidak hanya antarproses bisnis
di pelabuhan saja, tetapi hingga di jaringan rantai pasok.
“Tujuan utamanya ialah untuk mereduksi biaya logistik
di Indonesia. Integrasi data (sebagai bagian dari integrasi
teknologi) akan sangat penting untuk meningkatkan
kinerja rantai pasok,” ujarnya.
Ia melanjutkan, bahwa inovasi teknologi informasi (TI)
harus bisa membantu proses bisnis. Tidak semata hanya
digitalisasi (pendigitalan) data. Setelah implementasi TI
menjadi solusi, berikutnya ialah mendorong integrasinya.
Arsitektur TI yang dibangun harus tepat, agar jika ada
14 | Dermaga

Pelindo III held a focus group
discussion (FGD) about the trend
of port digitalization by inviting
managers of Netherlands Port
of Rotterdam at Pelindo III
Headquarters, Surabaya (5/16).

Pelindo III Director of Transformation and Business Development,
Toto Nugroho, in the FGD about the trend of port digitalization
with management of Netherlands Port of Rotterdam, emphasized
the importance of the port’s role in encouraging integration not only
between business processes in the port, but also in the supply chain
network. “The main objective is to reduce logistics costs in Indonesia.
Data integration (as part of technology integration) will be very
important to improve supply chain performance,” he said.
He continued, that information technology (IT) innovation
must be able to help business processes. Not just digitizing data.
After the IT implementation became a solution, the next was to
encourage its integration. The IT architecture that was built must be
appropriate, so that if there was a change, the change process would
be efficient. “Pelindo III is very committed to pushing digitalization
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perubahan tetap efisien proses perubahannya. “Pelindo III
sangat berkomitmen dalam mendorong (implementasi)
digitalisasi. Termasuk melihat potensi untuk menjadi
market place,” ungkap Toto Nugroho.
Presdir PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia, Willem
Deden. Teknologi bukan alat pengambil keputusan (hanya
berfungsi sebagai sistem atau data pembantu pengambil
keputusan). Menurutnya, pada akhirnya hirarki institusi
yang bisa mengambil keputusan dan memutuskan solusi
untuk komunitas yang kompleks seperti di pelabuhan.
“Pelabuhan Rotterdam tidak bisa memaksa institusi
lain untuk menggunakan inovasi teknologi yang dibuat.
Misalnya pada inovasi Pronto untuk optimasi layanan
pelabuhan. Maka yang dilakukan ialah memulai dengan
mengajak beberapa perusahaan yang mau mencoba,
karena efisiensi yang didapat lebih banyak dirasakan oleh
pelayaran (bukan pelabuhan). Kami menggelar banyak
diskusi lintas institusi, dari syahbandar hingga pengguna
jasa. Ternyata inovasi layanan juga menjadi daya tarik
pelabuhan dalam pemasaran,” ceritanya.
Digital Expert Pelabuhan Rotterdam Monica Swanson, di
sela presentasinya mengungkapkan bahwa bila perusahaan
memiliki orang yang tepat untuk mengelola sistem TI-nya

implementation. Including seeing the potential to become a market
place,” said Toto Nugroho again.

“Tantangannya ialah bagaimana
membuat komunitas maritim lintas
institusi di pelabuhan dan pelayaran
(atau bahkan di sepanjang rantai pasok)
untuk bersama-sama mendigitalisasi
proses bisnisnya. Konflik kepentingan
yang muncul juga harus didiskusikan
bersama hingga mencapai
kesetimbangan take and give yang
membawa ke satu tujuan, keselamatan
operasional dan efisiensi bisnis,”
– Monica Swanson.

“The challenge is how to make maritime
communities across institutions in ports and
shipping (or even along the supply chain) to
jointly digitize their business processes. The
conflicts of interest that arise also need to
be discussed together to achieve a take and
give equilibrium that leads to a single goal,
operational safety and business efficiency,”
– Monica Swanson.

dan bila TI bisa menyatukan karyawan milenial dan senior
untuk bisa bekerja sama. Maka digitalisasi (pelabuhan) bisa
sangat menguntungkan.
“Tantangannya ialah bagaimana membuat komunitas
maritim lintas institusi di pelabuhan dan pelayaran (atau
bahkan di sepanjang rantai pasok) untuk bersama-sama
mendigitalisasi proses bisnisnya. Konflik kepentingan yang
muncul juga harus didiskusikan bersama hingga mencapai
kesetimbangan take and give yang membawa ke satu tujuan,
keselamatan operasional dan efisiensi bisnis,” paparnya

“The challenge is how to make maritime communities across
institutions in ports and shipping (or even along the supply chain)
to jointly digitize their business processes. The conflicts of interest
that arise also need to be discussed together to achieve a take and
give equilibrium that leads to a single goal, operational safety and
business efficiency,” she explained.

Edisi 246 - Juni 2019

President Director of PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia, Willem
Deden. Technology was not a decision-making tool (it only functions
as a decision-making system or data helper). According to him, in
the end the institutional hierarchy could make decisions and decide
on solutions for complex communities such as ports.
“The Port of Rotterdam cannot force other institutions to use
technological innovations made. For example on the Pronto
innovation for port service optimization. So what’s done is to
start by inviting several companies that want to try, because the
efficiency gained is more felt by shipping (not ports). We held many
cross-institutional discussions, from syahbandar to service users. It
turns out that service innovation is also the attraction of ports in
marketing,” he said.
Port of Rotterdam Digital Expert Monica Swanson, on the sidelines
of her presentation revealed that that the company had the right
person to manage its IT system and that IT could bring together
millennial and senior employees to work together. So (ports)
digitalization could be very profitable.
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muat. Ancaman tersebut direspon sigap oleh PFSO
Pelindo III yang mengantisipasi potensi risiko keamanan
dengan menaikan tingkat keamanan (security level) dari I
ke II. Kemudian karena TKBM yang berkumpul semakin
banyak hingga menutup akses dengan membawa kayu,
serta dikhawatirkan merusak fasilitas pelabuhan. Maka
tingkat keamanan dinaikkan ke level III dan melaporkan
kondisi tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak,
Surabaya. Sembari menunggu Tim Dalmas tiba, PFSO
segera mengevakuasi pengguna jasa dan pekerja ke lokasi
aman.
Kabag Ops Polres Tanjung Perak Kompol Yulianto
dan Kasat Sabhara AKP Heru Purwandi tiba di lokasi
dan memimpin langsung pengamanan ‘demonstrasi’.

‘UNJUK RASA’
DI PELABUHAN TANJUNG PERAK
Kejadian ‘Unjuk Rasa’ di Pelabuhan Tanjung Perak

LAPORAN
UTAMA

Hafidz Novalsyah

“DEMONSTRATION” IN PORT OF TANJUNG PERAK
Aparat gabungan lintas
kesatuan, dari unsur TNI,
Polri, dan Port Facility
and Security Officer
(PFSO) Pelindo III lakukan
pengamanan berlapis saat
terjadi ‘unjuk rasa’ di Terminal
Jamrud, Pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya, Kamis (2/5).

Simulasi ‘unjuk rasa’ pada obyek vital nasional (obvitnas)
tersebut bermula saat anggota PFSO dan tim Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Pelindo III melakukan patroli
simpatik mengingatkan pekerja operasional, termasuk
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang belum
mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Pelindo III
sebagai BUMN operator terminal menerapkan standar
pengamanan kerja dan fasilitas pelabuhan sesuai regulasi
internasional, yakni International Ship and Port Facility
Security (ISPS) Code.
Namun terjadi kesalahpahaman pada proses penertiban
tersebut, sehingga memantik ‘keributan’. TKBM berunjuk
rasa serta mengancam akan menutup akses gerbang
terminal dan menghentikan operasional kerja bongkar
16 | Dermaga

The joint apparatus from the elements
of the Indonesian National Armed
Forces (TNI), National Police (Polri),
and the Port Facility and Security
Officer (PFSO) conducted layered
security during a ‘rally’ at Jamrud
Terminal, Surabaya Tanjung Perak
Port, Thursday (2/5).

The simulation of demonstration on national vital objects began
when PFSO members and Occupational Safety and Health
(OSH) team of Pelindo III conducted sympathetic patrols to
remind operational workers, including the Unloading Workers
(TKBM) who had not worn Personal Protective Equipment
(PPE). Pelindo III as an SOE terminal operator implemented
work security and port facilities standards in accordance with
international regulations, namely the International Ship and
Port Facility Security (ISPS) Code.
But there was a misunderstanding in that control process, then
triggering a commotion. TKBM rallied and threatened to close
the terminal gate access and stopped the loading and unloading
operations. The threat was responded swiftly by Pelindo III
PFSO which anticipated potential security risks by raising the
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security level from I to II. Because TKBM gathered more and
more to close access with timber, and it was feared that it would
damage port facilities. Then the security level is raised to level
III and reported the condition to the Surabaya Tanjung Perak
Port Police Station. While waiting for the Community Control
Unit (Dalmas) to arrive, PFSO immediately evacuated service
users and workers to a safe location.
Operations Head of Tanjung Perak Regional Commissioner
Yulianto and Head of Sabhara Unit AKP Heru Purwandi
arrived at the location and directly led the security of the
demonstration. The Resort Police Chief took persuasive steps,
by appealing in accordance to the Constitution Number 9 of
1998 concerning Independence of Delivering Public Opinion,
that rallies were prohibited from being carried out in national

“Latihan tersebut harus rutin dilaksanakan
18 bulan sekali, untuk meningkatkan
dan memastikan kesiapsiagaan PFSO
Pelindo III di lapangan. Serta kelancaran
koordinasi operasi pengamanan dengan
satuan terkait, TNI-Polri. Keamanan
pelabuhan berstandar ISPS Code
merupakan aspek penting agar operator
pelayaran dan kapal, serta pengguna jasa,
tetap memercayakan bisnis logistiknya
melalui Pelabuhan Tanjung Perak,”
- Capt. Roni Fahmi

“The exercise must be held regularly every 18
months, to improve and ensure Pelindo III
PFSO preparedness in the field. As well as the
good coordination of security operations with
related units, TNI-Polri. Port security with ISPS
Code standard is an important aspect so that
cruise and ship operators, as well as service
users, still trust their logistics business through
the Tanjung Perak Port,”
- Capt. Roni Fahmi

Kapolres melakukan langkah persuasif dengan
menghimbau sesuai UU. Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Bahwa unjuk rasa dilarang dilakukan di obvitnas, seperti
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Unjuk rasa hanya
bisa diadakan setidaknya berjarak 500 meter dari pagar
terluar obvitnas.

vital object, such as Tanjung Perak Port. Demonstrations
could only be held at least 500 meters from the national vital
object outermost fence.

“Hal ini sekaligus menjadi edukasi ketaatan hukum
sekaligus ISPS Code bagi seluruh pemangku kepentingan
di pelabuhan, seperti TKBM dan pengguna jasa. Unjuk
rasa tidak dilarang tapi harus melaporkan sebelumnya,
demi kelancaran kepentingan bersama. Satuan Dalmas
yang tiba taktis membentuk perimeter pengamaman
akses terminal. Kemudian Polres segera memfasilitasi
dialog dengan mengundang perwakilan masing-masing
yang terlibat, sebagai solusi damai,” jelas Kompol Yulianto
usai memediasi.
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“This is also a legal compliance education as well as the ISPS
Code for all stakeholders in the port, such as TKBM and service
users. Demonstrations are not prohibited but must be informed
beforehand, for the sake of mutual interests. The arriving
Dalmas unit form a perimeter tactically to secure terminal
access. Then Police immediately facilitates the dialogue
by inviting representatives of each involved, as a peaceful
solution,” explained Commissioner Yulianto after mediating.
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“Kesejahteraan masyarakat di sekitar
pelabuhan selalu menjadi perhatian
Pelindo III. Karena secara tidak langsung
juga berkontribusi pada stabilitas bisnis
operasional pelabuhan yang dikerjakan
Pelindo III untuk mendorong kelancaran
logistik bagi daerah,”
- Toto Heli Yanto

LAPORAN
UTAMA

Hafidz Novalsyah

50 RIBU

PAKET SEMBAKO
UNTUK MASYARAKAT
50.000 BASIC NECESSITY PACKAGES
FOR THE COMMUNITY

Pelindo III, menyiapkan 50 ribu paket
sembako untuk disampaikan ke masyarakat
pada Bulan Ramadhan 1440 H Tahun 2019
ini. Tradisi tersebut sudah rutin dilakukan
oleh BUMN operator terminal pelabuhan
tersebut untuk membantu masyarakat yang
membutuhkan. Diutamakan untuk kaum
papa yang tinggal di sekitar kantor-kantor
Pelindo III di sejumlah pelabuhan di 7
provinsi di Indonesia.
Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo III Toto Heli
Yanto dari Surabaya, Rabu (22/5), menjelaskan bahwa dari
50 ribu paket sembako tersebut, 2.500 paket di antaranya
merupakan paket sembako seharga masing-masing Rp
100 ribu – Rp 150 ribu per paket yang akan dijual murah
ke masyarakat di sekitar Pelabuhan Tenau Kupang dan di
Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. “Untuk hasil penjualan
sembako murah di Kupang akan disalurkan kembali
berupa bantuan sarana dan prasarana untuk lima tempat
ibadah di Kupang. Kemudian untuk hasil penjualan di
Cilacap akan disumbangkan ke beberapa panti asuhan di
wilayah sekitarnya pada bulan suci ini,” ungkapnya.
Untuk aksi kemanusiaan tersebut, secara total, Pelindo
III menyiapkan dana hingga Rp 5 miliar. Di Pelabuhan
18 | Dermaga

Kebahagiaan Penerima Sembako Pelindo III

Pelindo III prepared 50.000 basic necessity
(sembako) packages to be delivered to the public
during this 2019 Ramadhan. This tradition
had been routinely carried out by that SOE port
operators to help people in need. The packages was
preferred for the poor Who live around Pelindo III
offices and ports in 7 provinces in Indonesia.
Pelindo III Human Director, Toto Heli Yanto, explained that out
of the 50.000 packages, 2.500 packages among it was worth
Rp 100.000 - Rp 150.000 per package that would be on sale to
communities around Tenau Kupang Port and Cilacap Tanjung
Intan Port. “For the sale of cheap sembako in Kupang, it will be
channeled back in the form of facilities and infrastructure to five
worship places in Kupang. Then for the proceeds from the sale in
Cilacap, it will be donated to several orphanages in the surrounding
area during this holy month,” he said.
For this humanitarian action, Pelindo III prepared funds up to
Rp 5 billion in total. In Surabaya Tanjung Perak Port, a total of
7.500 free sembako packages will be distributed by Pelindo III and
its subsidiaries. Then at the Semarang Tanjung Emas Port, about
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Tanjung Perak Surabaya akan dibagikan sekitar total
7.500 paket sembako gratis oleh Pelindo III dan anak
perusahaannya. Kemudian di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang juga akan dibagikan sekitar 5.500 paket
sembako gratis. Untuk wilayah pelabuhan di Pulau
Kalimantan, pembagian sembako dalam jumlah besar di
antaranya diadakan di Pelabuhan Banjarmasin dengan
3.800 paket sembako gratis dan di Pelabuhan Sampit yang
dibagikan tak kurang dari 3.000 paket sembako gratis.
Di Nusa Tenggara, pembagian 2.440 paket sembako
gratis diadakan di Pelabuhan Benoa Bali dan 2.840 paket
sembako gratis di Pelabuhan Lembar Lombok. Selain
itu juga diadakan di seluruh pelabuhan-pelabuhan yang
dioperasikan oleh Pelindo III.
Toto menyebutkan, setiap paket sembako berisi bahan
kebutuhan pokok, antara lain beras, minyak goreng, gula,
hingga kecap. Hal tersebut ditujukan untuk meringankan
pengeluaran belanja konsumsi bulanan masyarakat
yang biasanya meningkat pada Bulan Puasa Ramadhan.
“Kesejahteraan masyarakat di sekitar pelabuhan selalu
menjadi perhatian Pelindo III. Karena secara tidak
langsung juga berkontribusi pada stabilitas bisnis
operasional pelabuhan yang dikerjakan Pelindo III untuk
mendorong kelancaran logistik bagi daerah,” ungkapnya.
Pelindo III juga menggandeng sejumlah komunitas
maritim terkait dalam mengadakan Program Sembako
Gratis dan Murah tersebut. Misalnya bersinergi dengan
Polres dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan setempat, serta intitusi Pemerintah Daerah
seperti Kantor Wali Kota/Bupati, Dinas Perhubungan,
Dinas Sosial, dan sebagainya sesuai kebutuhan. “Kerja
sama lintas institusi dilakukan agar penyaluran sembako
gratis dan sembako murah dapat berjalan lancer, sampai
ke sasaran yang tepat, yakni warga yang berhak. Serta
tentunya meningkatkan silaturahmi dan kekompakan
para pemangku kepentingan di pelabuhan,” pungkasnya.
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“The welfare of the community around the
port has always been a concern of Pelindo
III. Because it also contributes to the
stability of the port’s business operations
indirectly that Pelindo III is working to
promote logistics for the region smoothly,”
- Toto Heli Yanto

5.500 free sembako packages will be distributed. For port areas on
Kalimantan, large quantities of sembako were held in Banjarmasin
Port with 3.800 free packages, and no less than 3.000 free packages
were distributed in Sampit Port. In Nusa Tenggara, the distribution
of 2.440 free sembako packages was held in Benoa Bali Port and
2.840 free packages in Lombok Lembar Port. In addition, it was
also held in all ports operated by Pelindo III.
Toto said, every package of sembako contained basic necessities,
including rice, cooking oil, sugar, and soy sauce. This was intended
to alleviate the monthly consumption expenditure of the community
which usually increased during the Ramadhan Fasting Month.
“The welfare of the community around the port has always been a
concern of Pelindo III. Because it also contributes to the stability of
the port’s business operations indirectly that Pelindo III is working
to promote logistics for the region smoothly,” he said.
Pelindo III also cooperated with a number of related maritime
communities in holding the Free and Cheap Sembako Packages. For
example, synergizing with the Regional Police and the local Port
Authority and Port Office, as well as local government institutions
such as the Mayor / Regent Office, Transportation Service, Social
Service, and so on as needed. “Cross-institutional cooperation is
carried out so that the distribution of free and cheap sembako can
run smoothly, up to the rightful citizens. As well as to increasing
friendship and cohesiveness of stakeholders in the port,” he concluded.
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Baru-baru ini di perairan laut Indonesia seekor ikan
paus plasma ditemukan mati dengan ditemukan
kurang lebih 5 kg plastik diperutnya. Kemudian,
belum lama ini seekor penyu ditemukan mati karena
terkena polusi oli di perairan kepulauan seribu atau
sebuah tontonan video yang memperlihatkan sedotan
diambil hidung penyu. Plastik memang telah menjadi
momok yang mematikan bagi kelangsungan hewanhewan dilaut dan tanpa kita sadari kita berperan
menambah jumlah plastik.

OSCAR YOGI YUSTIANO

ASM Pengembangan Organisasi dan Kesisteman SDM

Paling mudah kalau kita lari atau
berjalan pagi pasti beberapa meter
kita temukan sampah plastik.
Entah itu plastik bekas botol
atau gelas minuman atau bekas
snack. Sampah-sampah tersebut
kemudian hanyut ke sungai atau
kali kemudian menuju ke laut. Data
Asosiasi Industri Plastik Indonesia
(INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik
(BPS) mengungkap sampah plastik
di Indonesia mencapai 64 juta ton
per tahun dan sebanyak 3,2 juta
ton merupakan sampah plastik
yang bocor ke laut (Metronews.
com, 11 Desember 2018). Tak heran,
hasil riset yang dilakukan oleh
United European Gastroenterology
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menyebutkan bahwa di dalam maaf
feses atau kotoran manusia sampai
terdapat mikro plastik ukuran 5
milimeter (detikhealth, 29 Oktober
2018). Mikroplastik tersebut masuk
melalui botol dan pembungkus
makanan seperti yoghurt, kemudian
dari hewan laut seperti tuna,
lobster udang dan binatang lainnya
yang dikonsumsi oleh manusia
(mediaindonesia.com, 23 Oktober
2018). Di tahun 2017, Yayasan
pemerhati ekonomi dan lingkungan
hidup internasional, Ellen MacArthur
memperkirakan pada tahun 2050
di jumlah sampah di laut akan lebih
banyak dari pada ikan.
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Ilustrasi: Nita Darsono

OPINI

DI LAUTAN KITA
(SAMPAH) BERJAYA

Lalu dengan kondisi seperti ini, what we can do? Let’s start
simple. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Misalnya,
membawa tas belanja sendiri saat belanja ke toko atau
memilah sampah kering dan sampah plastik di rumah.
Sampah kering seperti dedaunan, dan sisa makanan
dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos maupun
pupuk cair dengan alat bantu komposter. Sedangkan,
sampah plastik dapat kita kumpulkan dan kita tukarkan
ke pengepul atau bank sampah. Kalau kita suka naik
angkutan umum. Bisa sampah plastik air mineral yang
terdiri gelas dan botol dapat ditukar stiker untuk naik go
bus Surabaya jurusan Terminal Bungurasih-JMP Pulang
Pergi (PP).

“Mulailah untuk menggunakan
tumbler atau gelas sendiri pada
saat dikantor atau dikantin atau
membawa sedotan sendiri. ”
Bagaimana dengan di kantor atau perusahaan kita
yang juga bersentuhan dengan laut? Mulailah untuk
menggunakan tumbler atau gelas sendiri pada saat
dikantor atau dikantin atau membawa sedotan sendiri.
Demikian halnya pada saat meeting membawa tumbler
sendiri. Di beberapa BUMN seperti PT Telkom pada saat
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meeting sudah tidak diperbolehkan membawa minuman
dan makanan. Tujuannya, supaya meeting lebih efektif
dan efisien. Oleh karena itu, kegiatan milenial diet
plastik yang sedang digalakan oleh Perusahaan maupun
kementerian BUMN adalah hal yang sangat positif.
Coba bayangkan apabila di pelindo semua pegawainya
diet plastik, ada ribuan bungkus plastik, gelas atau botol
plastik serta sedotan yang dikurangi.
Kalau kita hobi berolah raga lari. Ada istilah. Run and
Plog. Artinya, berolahraga lari sambil mengumpulkan
sampah di jalan. Mungkin juga program port dedication
dapat diarahkan untuk membersihkan selokan di sekitar
pelabuhan yang penuh dengan sampah plastik. Hal ini
penting untuk meningkatkan engagement pegawai dan
untuk memberikan contoh pada masyarakat sekitar
pelabuhan untuk lebih peduli dengan lingkungan.
Kemudian,
program-program
Corporate
Social
Resposibility dapat diarahkan untuk pembangunan bankbank sampah disekitar pelabuhan serta pendampingan
masyarakat untuk ikut terlibat didalam mengoptimalkan
bank sampah tersebut. Bahkan, dibeberapa daerah. Hasil
dari pengelolaan bank sampah dapat bermanfaat untuk
membayar listrik sampai BPJS. Apabila bank sampah
telah tersedia di sekitar pelabuhan, maka di kantor dapat
disediakan tempat drop off sampah plastik, yakni tempat
menaruh sampah plastik, untuk selanjutnya dikumpulkan
dan dibawa ke bank sampah.

Opini
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DUNIA
MARITIM

Hafidz Novalsyah

Digitalisasi pelabuhan sangat
potensial untuk meningkatkan
efisiensi pada seluruh jaringan
rantai pasok. Namun ternyata
kuncinya adalah pada perubahan
pola pikir, bukan semata faktor
teknis. Hal itu terungkap pada
panel diskusi para ahli dalam
acara Lloyd’s List Singapore
Maritime Week Forum, April lalu.
Meski kompleksitas yang paling
sering dibahas ialah tentang
perbedaan standar dan sistem
data yang membuat tantangan
teknis dalam proses pertukaran
data yang efisien. Tantangan
terbesarnya tetap pada bagaimana
meyakinkan seluruh pemangku
kepentingan agar berbagi nilai
(value) dari penggunaan data
bersama. Terutama terkait isu
transparansi dan kolaborasi
sistem.
Partner & Managing Director
The Boston Consulting Group,
Sanjaya Mohottala, menanggapi
isu terkait value creation
tersebut, menurutnya pemain
dalam industri perlu memulai
pemikiran yang lebih holistik
tetang apa yang dapat dicapai
dengan penerapan teknologi baru.
Bahkan kini pasar mulai banyak
mendapatkan suplai peralatan
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Perlu
Pemikiran Pintar
untuk Smart Port
“Apakah menguasai
data menjadi raja bila
tidak tahu bagaimana
memanfaatkannya?
Inilah pemikiran yang
harus diubah.”
- Capt. Rajesh Unni
dengan teknologi baru. Meski
banyak diantaranya belum bisa
diaplikasikan secara universal.
Dalam bisnis pelabuhan memang
sangat unik, mode operasional
dan perlengkapan bisa sangat
berbeda. “Pemilihan komponen
juga harus mempertimbangkan
ekosistem pelabuhannya, yakni
otoritas pelabuhan, pelabuhan di
sekitarnya, hingga penyedia jasa
logistik. Setelah selesai dengan
peralatan, baru bicara tentang
big data, internet of things, dan
konektivitas platform,” ujarnya.

Dunia Maritim

Chief Executive Synergy Marine
Group, Capt. Rajesh Unni,
mengingatkan bahwa pekerja di
pelabuhan harus tahu bagaimana
mengelola, membaca, dan
memanfaatkan data. “Apakah
menguasai data menjadi raja
bila tidak tahu bagaimana
memanfaatkannya? Inilah
pemikiran yang harus diubah,”
ujarnya.
Penasihat Teknis Senior di
ABS Advanced Solutions, Cris
DeWitt, mengungkapkan adanya
tantangan lain. Ada bahaya
ketika kita memiliki sistem yang
kohesif yang mengoneksikan
banyak pihak, namun pencabutan
satu pihak bisa mengganggu
sisanya. “Kemudian ada risiko
siber yang perlu diperhatikan.
Karena otomasi level tinggi
akan sulit mengakomodasi
sistem pengamanan siber
pada seluruh bagiannya. Maka
pemilik data juga dituntut
untuk mengelola risiko siber
dari kontribusi datanya masingmasing. “Mewujudkan pelabuhan
yang pintar itu artinya harus
melibatkan pengamanan siber di
tahap awal dan ketika memulai
jalur rantai pasok,” pesannya.
(Disarikan dari Lloyd’s List)
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SINGAPORE MARITIME WEEK:

Pelabuhan Peti Kemas
Akan Kesulitan Mengakomodir
Kebutuhan Pelayaran
Masih terbatasnya investasi infrastruktur dan
buruknya jaringan jalan di Pulau Jawa membuat
pelabuhan semakin sulit menarik kapal-kapal yang
lebih besar dan bersaing secara bisnis di level global.
Sementara itu 20 terminal peti kemas teramai di
dunia harus terus meningkatkan investasi digitalisasi
agar dapat bersaing secara bisnis di rute global.
Ketidakcocokan antara strategi operator pelayaran
dengan kebutuhan perekonomian masing-masing
negara semakin lebar.
Perencana pelabuhan di Asia Tenggara harus
menghadapi kenyataan baru. Dulu ada ungkapan,
“ketika kita bangun pelabuhan, maka kapal (pasar)
akan datang” yang kini sudah tidak berlaku. “Zona
bebas secara umum tidak akan meningkatkan arus
kargo. Selain itu juga tidak mendukung investasi
infrastruktur,” kata Managing Director Seaport
Group, David Wignall pada TOC Asia dalam Singapore
Maritime Week.

“Ketidakcocokan antara
strategi operator pelayaran
dengan kebutuhan
perekonomian masing-masing
negara semakin lebar.”
- David Wignall
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Wignall merupakan konsultan senior pada sektor
kepelabuhanan di Indonesia. Ia menyebutkan, meski
Indonesia adalah negeri berpenduduk 260 juta
orang lebih dengan 17 ribu pulau lebih, namun 54
persennya berada di Pulau Jawa. Pulau itu memiliki 3
terminal peti kemas dengan proyeksi kapasitas pada
2020 antara 15 juta TEUs dan 30 juta TEUs. Pelabuhan
Tanjung Priok mengurus setengah lebih dari arus peti
kemas di Jawa dan menjadi satu-satunya terminal
yang bisa disandari kapal 18 ribu TEUs. Tanjung Perak
sebagai pelabuhan terbesar kedua di timur Jawa
diproyeksikan hanya menerima 6 juta TEUs pada 2025
dengan kapal terbesar hanya 5 ribu TEUs. Sedangkan
Tanjung Emas yang hanya diproyeksikan mengelola
1 juta TEUs pada 2025 dengan kapal terbesar hanya 3
ribu TEUs.
Setelah mulai banyak kapal peti kemas berukuran
besar, maka rute ke pelabuhan-pelabuhan pendukung
di Asia Tenggara dilayani oleh kapal berukuran 5 ribu
– 8 ribu TEUs, yang masih terlalu besar untuk Tanjung
Perak dan Tanjung Emas dan belasan pelabuhan lain
di kawasan tersebut. “Pelabuhan kecil tidak akan
bisa bersaing (dengan pelabuhan besar). Hal ini juga
jadi masalah besar karena sangat tidak efisien untuk
mendistribusikan peti kemas di Jawa melalui jalur
darat. Inilah yang disebut ketidakcocokan strategi
tersebut,” jelas Wignall.
(Disarikan dari Lloyd’s List)
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KABAR
PELINDO III

PELINDO III GROUP
BORONG PENGHARGAAN
K3 NASIONAL 2019

Pada Anugerah Penghargaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2019 yang
diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) di Jakarta, Senin (22/4), Pelindo
III Group kembali berhasil memborong 6
penghargaan. Untuk Penghargaan Kecelakaan
Nihil (zero accident) berhasil diraih oleh Pelindo
III Kantor Pusat Surabaya dan Kantor Pelindo III
Regional Jawa Timur.

BERBAGI BERKAH BULAN RAMADAN
DI CELUKAN BAWANG

Pelabuhan Celukan Bawang melaksanakan acara
syukuran atas segala rejeki dan kelancaran dalam
berusaha, melalui kegiatan pembagian sembako gratis
sebanyak 1400 paket kepada keluarga yang kurang
mampu di kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut
dilaksanakan bekerjasama dengan Kodim 1609/Buleleng

Pelindo III Kantor Pusat Surabaya juga menerima
sertifikat emas untuk Penghargaan SMK3 (Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Penghargaan yang sama juga diterima oleh lini
usaha baru Pelindo III di bidang logistik minyak
dan gas, PT Pelindo Energi Logistik. Dua anak
usaha Pelindo III, yaitu RS PHC Surabaya dan
PT Terminal Teluk Lamong, yang diusulkan
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berhasil
memenangi Penghargaan Program Pencegahan
dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja.

BERBAGI SEMBAKO
GRATIS DI PELABUHAN
TANJUNG EMAS

Direktur SDM Pelindo III Toto Heliyanto, pada
kesempatan terpisah di Surabaya, Rabu (24/4),
mengatakan bahwa Pelindo III Group sebagai
penyedia layanan operasional terminal bongkar
muat di pelabuhan sangat memperhatikan aspek
K3. “K3 dilaksanakan dalam sistem manajemen
agar optimal dan berkontribusi positif pada
kelancaran bisnis. Selain itu pelaksanaan SMK3
di pelabuhan sejalan dengan standar keamanan
maritim yang berlaku internasional, yakni ISPS
Code atau aturan pengamanan pelayaran dan
fasilitas pelabuhan internasional,” ujarnya. (Oleh:
Hafidz Novalsyah)
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dan Organisasi kepemudaan Banser Buleleng dalam
bentuk mensurvei kelayakan penerima bantuan sekaligus
mendistribusikan langsung ke pihak penerima.
Seorang buruh tani Dayu dari Desa Pengulon sebagai
salah satu penerima bantuan tersebut sangat bersyukur
karena setiap tahun mendapat bantuan sembako gratis
dari Pelindo III. “Semoga Pelindo III semakin maju dan
sukses sehingga bisa memberikan lebih banyak bantuan
kepada masyarakat sekitar,” imbuhnya.
General Manager Pelabuhan Celukan Bawang Rio
Dwi Santoso selaku berharap bantuan tersebut dapat
membantu masyarakat dan anak-anak dari keluarga
kurang mampu, Kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut
dihadiri oleh Komandan Kodim Buleleng, anggota DPRD
Buleleng, KSOP Celukan Bawang, KP3, Kesatuan TNI AL,
Camat Gerogak, kepala desa dan tokoh masyarakat serta
organisasi kepemudaan Anshor-Banser.
(Oleh: Rio Dwi Santoso)
Bertepatan dengan bulan Ramadhan 1440 H, Pelindo III
Regional Jawa Tengah mengadakan pembagian sembako
gratis untuk warga pra sejahtera yang ada di lingkungan
Pelindo III Regional Jawa Tengah untuk warga
Kelurahan ring 1, buruh TKBM dan tenaga kebersihan
di lingkungan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Bantuan tersebut diberikan secara simbolis di halaman
kantor Pelindo III Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
pada Kamis (16/05).
CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, Arief Prabowo,
dalam sambutannya menyampaikan bahwa total
bantuan sebanyak Rp640 juta disalurkan dalam bentuk
5.500 paket sembako gratis di Pelabuhan Tanjung Emas
dan 900 paket sembako di Pelabuhan Tegal. “Satu paket
sembako yang dibagikan senilai Rp. 100.000,- berisi 5 kg
beras, 2 liter minyak goreng dan 4 bungkus mie instan,”
jelasnya.
Lebih lanjut Arief berharap bahwa bantuan ini bisa
meringankan beban para warga dalam memenuhi
kebutuhan rumah tangga. “Bantuan ini murni diberikan
untuk masyarakat maupun warga prasejahtera yang
berada sekitar perusahaan dan kiranya bisa bermanfaat
untuk mempersiapkan lebaran tahun 2019 ini di tengah
melonjaknya harga-harga bahan pokok di pasaran,”
tuturnya. (Oleh: Diah Ayu Pusitasari)

Kabar Pelindo III
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TRAVEL
Ary Hana

BERTUALANG
KE PULAU MOYO
Namanya mendunia setelah selebritis kelas atas seperti David
Beckam, Mick Jaggger, Putri Diana, pasangan Rain dan Kim Tae
Hee sambang ke sini. Lokasinya yang terpencil dan sulit diakses,
keasrian dan kesunyian yang melingkupinya menjadi daya tarik
utama Pulau Moyo. Apalagi wisata yang ditawarkannya cukup
lengkap, ada laut untuk snorkeling dan menyelam, hutan yang
dipenuhi air terjun dan danau, serta taman buru.

Pulau di Kecamatan Labuhan Badas ini
mencuat sebagai destinasi wisata dunia setelah
kunjungan Lady Diana tahun 1997. Kala itu
baru ada satu penginapan mewah di sana,
Amanwana Resort, yang menawarkan paket
wisata fasilitas kelas satu. Tamu yang menginap
akan dijemput di Bandara Sultan Muhammad
Kaharuddin III, lalu naik speedboat khusus di
Labuhan Badas menuju Amanwana di Pulau
Moyo, dilanjutkan dengan bermalam beberapa
hari di pulau. Mereka akan diajak melakukan
kegiatan seperti diving, snorkeling, memancing,
serta berperahu di laut sekitar pulau untuk
menikmati keindahan ikan dan karang bawah
laut. Paket juga termasuk trekking menembus

kawasan hutan untuk melihat danau dan air
terjun, serta berburu hewan liar seperti babi
hutan dan rusa di taman buru. Tentu saja
harga per paket bisa belasan hingga puluhan
juta. Layak kalau kemudian Pulau Moyo lebih
dikenal sebagai tujuan wisata turis kaya pencari
surga tersembunyi.
Kini, sudah banyak penginapan di Labuhan
Aji, baik yang kelas hotel berbintang maupun
homestay
sederhana
milik
penduduk.
Persewaan kapal dan alat-alat menyelam mulai
bermunculan. Beberapa pemandu wisata lokal
yang menawarkan jasanya mudah dijumpai di
sekitar pelabuhan. Sayangnya akses ke dan dari

Foto udara Takat Sagele di Pulau Moyo.
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pulau ini tetap terbatas. Kapal penumpang umum yang
menghubungkan Labuhan Aji di Pulau Moyo ke pelabuhan
di Sumbawa (Pelabuhan Muara Kali dan Labuhan Badas)
hanya ada sekali sehari. Itu pun jika cuaca sedang baik.
Di musim badai, kerap kapal tidak tersedia. Wisatawan
terpaksa harus menyewa kapal dari Labuhan Badas jika
ketinggalan kapal, atau harus bermalam di Labuhan
Badas menunggu kapal keesokan harinya.
Ada beberapa kegiatan menarik yang dapat dilakukan di
pulau ini, di antaranya:
Snorkeling dan menyelam. Perairan sekitar Taman
Wisata Alam Laut Pulau Moyo tergolong landai, airnya
jernih, dan dangkal, menunjang kegiatan snorkeling.
Untuk mengelilingi beberapa spot pantai dan laut yang
dipenuhi aneka ikan dan koral harus menggunakan kapal.
Tarif sewa kapal sehari berkisar antara Rp.500.000Rp.1.500.000 tergantung besar kapal.
Beberapa pantai yang layak dikunjungi di antaranya
Pantai Tanjung Pasir di ujung selatan. Pantai ini sangat
luas, berpasir putih, dan biasa dijadikan para nelayan
maupun pelancong beristirahat sambil menikmati
semilir angin. Beberapa perahu nelayan ditambatkan di
tepi pantai. Lalu ada Pantai Raja Sua yang lautnya amat
jernih. Sepanjang pantai tertutup oleh hutan dan kawasan
sabana. Laut di pantai ini menjadi tempat favorit untuk
snorkeling dan menyelam. Di dalam laut dapat ditemukan
White Coral yang biasa dimanfaatkan untuk perhiasan
dan obat-obatan. Spot menyelam yang lain ada di laut
sekitar Pantai Ai Manis.

Diana saat berlibur dulu. Biasa disebut Queen Waterfall.
Air terjun ini memiliki tujuh kolam bertingkat, mirip yang
digambarkan dalam film-film wuxia China. Airnya jernih
kehijaubiruan. Pengunjung dapat berendam sepuasnya di
bagian lain kolam. Di bibir air terjunnya, mencuat stalaktit
dan stalagmit yang terbentuk sejak berjuta tahun lalu.
Ada lagi air terjun Diwu Mba’i yang tersembunyi di
tengah belantara dengan pepohonan menjulang berumur
puluhan tahun. Selain mandi, berendam, pengunjung
dapat bergelantungan di akar pohon yang menjulang.
Mirip adegan dalam film Tarzan. Sedang air terjun
Sengalo tergolong masih perawan. Lokasinya sulit
dijangkau, harus menyisir pantai menuju Desa Sebotok,
lalu menembus hutan selama beberapa jam. Medan yang
sulit terbayar saat melihat kolam berendam yang luas,
asri, sunyi, ditingkapi kicauan burung hutan.

1

Berburu. Bagi yang gemar berburu, dapat menyalurkan
hobinya di Taman Buru Pulau Moyo. Namun tidak semua
pengunjung bebas berburu di sini, harus memiliki ijin
khusus. Justru di Taman Buru menjadi rumah pelindungan
bagi satwa liar dan langka, misalnya aneka burung
seperti kakaktua jambul kuning, elang bondol, burung
gosong, sapi liar, rusa. Perburuan hanya diijinkan untuk
hewan tertentu yang sudah melebihi batas populasi.Dua
puluh tahun lalu beberapa turis asing yang datang diberi
kesempatan berburu rusa dan babi hutan. Kini, karena
populasi rusa sedikit, binatang ini dilindungi. Namun
babi hutan bebas diburu.

2

Di Pantai Poto Jarum banyak dijumpai bebatuan besar
yang cocok dijadikan spot foto dan nyaman buat berjemur.
Sedang di Takat Sagele, pengunjung dapat bersantai di
atas gundukan karang dan pasir putih sambil menikmati
matahari terbenam.
Trekking dan Berkemah. Pengunjung pulau ini diberi
kebebasan untuk berkemah di pantai-pantai seperti
Pantai Brang Sedo dan Raja Sua. Syaratnya, mendapat ijin
perangkat desa setempat, membayar retribusi Rp.25.000
semalam, dan menjaga kebersihan. Di pantai ini
pengunjung dapat berenang, menikmati keindahan alam
bawah lautnya yang mengagumkan sekaligus berjemur di
pantai. Saat malam, langit mirip lautan bintang. Di Pantai
Ai Manis yang penuh bebatuan besar, pengunjung dapat
memancing lalu menjelajah hutan tropis terdekat yang
dihuni hewan liar seperti rusa dan aneka burung langka.
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Snorkeling di area Pantai Tanjung Pasir, Pulau Moyo.

Foto: www.shutterstock.com

Berendam di kolam air terjun. Banyak air terjun cantik
di Pulau Moyo. Mata Jitu, misalnya, tempat favorit Putri

3

Tips Hemat mengunjungi Pulau Moyo
Walau dikenal sebagai tujuan wisata mahal, bukan mustahil
untuk mengunjungi Pulau Moyo, asal mengikuti tips
berikut:
1. Pergunakan kapal penumpang umum untuk
menyeberang, tarifnya sekitar Rp.50.000 untuk dua
jam pelayaran. Kapal penumpang ini berangkat pukul
11.00 dari dermaga Muara Kali dan pukul 07.00 dari
Labuhan Badas.
2. Menginap di homestay yang dikelola penduduk
Labuhan Aji. Tarifnya sekitar Rp.200.000 semalam,
biasanya sudah termasuk makan 3 kali sehari.
3. Jangan malas berjalan kaki untuk mengelilingi obyek
wisata, karena tarif ojek lumayan mahal, misalnya
untuk mengunjungi Air Terjun Mata Jitu yang berjarak
7 km harus membayar ojek antara Rp.75.000Rp.100.000, sedang untuk pergi ke Air Terjun Diwu
Mbai yang berjarak 3 km harus membayar Rp.30.000.
Sedang jika ingin menikmati sunset di Crocodile’s
Head, mesti merogoh kocek sebesar Rp 50 ribu ke
kawasan Amanwana. Namun tarif ini untuk pulang
pergi, sudah termasuk pemandu, dan ongkos tunggu.
4. Jangan lupa membawa krim anti nyamuk, krim
tabir surya, topi, sepatu dan celana ganti jika hendak
menjelajah hutan sekitar pulau. Pada beberapa kawasan
hutan dan taman buru sebaiknya menyewa pemandu
wisata yang tarifnya Rp.75000-Rp.100000 per hari.
5. Jangan lupa membawa kamera dengan casing
underwater jika hendak snorkeling atau menyelam.
6. Waktu terbaik mengunjungi Pulau Moyo pada bulan
Juni-Agustus, sedang pada Desember-Februari adalah
musim ombak, yang mengganggu penyeberangan,
penyelaman maupun snorkeling.

(1) Foto udara Labuhan Aji. (2) Golden moment di Takat Sagele, Pulau Moyo
(3) Air terjun Mata Jitu. (4) Terumbu karang dan ikan di perairan
Pulau Moyo.
4
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Kerajaan Bima di masa lalu, Rajanya yang keturunan
Jawa, penduduk lokal yang berbaur dengan beragam suku
di Indonesia, datangnya Islam yang mengubah kerajaan
menjadi kesultanan, dan jiwa pedagang peternak yang
dimiliki Orang Bima sekarang ini.
1

MENIKMATI BIMA
DALAM SEMALAM
1

(1) Museum Asi Mbojo. (2) Sepanjang jalan menyisir Pantai Kalaki dari bandara
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Ary Hana

Dalam perjalanan dari Bandara Sultan Muhammad
Salahuddin menuju pusat kota misalnya, Anda dapat
menikmati keindahan Pantai Kalaki dan Lawata dengan
berkendara menyisir pantai. Jika berminat, mampirlah
di Pantai Kalaki. Lautnya yang dangkal dan jernih,
ombaknya yang tenang, serta pemandangan bawah laut
yang indah -dipenuhi koral aneka warna dan beragam
jenis ikan kecil- menjadi tempat yang ideal untuk
berenang atau snorkeling. Sedang di Pantai Lawata yang
relatif dekat dengan pusat kota, Anda dapat naik banana
boat, mencari tantangan untuk menaikkan adrenalin.

Foto: www.shutterstock.com

TRAVEL

Bima kerap dijadikan kota persinggahan, tempat
bermalam sebelum menuju Pulau Komodo via Sape,
berselancar ke Hu’u di tengah Sumbawa, atau pendakian
ke Gunung Tambora. Jarang wisatawan yang khusus
datang ke sini dengan tujuan menikmati keindahan
kota di tepi teluk ujung timur Pulau Sumbawa ini.
Umumnya mereka bermalam sekedar untuk tidur,
makan, membeli perbekalan sebelum bertolak ke tujuan
berikutnya. Padahal banyak hal ringan namun menarik
yang dapat dinikmati di kota seluas 222 kilometer
persegi ini dalam keterbatasan waktu.

Setiba di hotel, usai menaruh bekal dan ransel, jika belum
tengah hari, berkunjunglah ke Museum Asi Mbojo. Museum
ini dulunya adalah istana raja, pusat Kesultanan Bima yang
berdiri selama 3 abad. Di istana yang didirikan sejak 1929
ini dapat Anda menemui beragam peninggalan bersejarah,
seperti meriam peninggalan Belanda, ranjang tidur
Sultan, mahkota, parang berukir, alat-alat ternak, senjata,
baju adat, dan lainnya. Di bangunan berarsitektur paduan
lokal-kolonial ini Anda akan belajar sejarah panjang
Edisi 246 - Juni 2019

Bosan berkeliling musem, kunjungilah Masjid Sultan
Muhammad Salahuddin dan kampung muslim Sigi. Biasa
disebut Sigi Paruga (masjid di Kelurahan Paruga), masjid
ini merupakan salah satu yang tertua di Bima, dibangun
pada 1737 oleh Sultan Abdul Qadim Muhammad Syah
dan Raja Bicara Ismail. Masjid kesultanan ini sempat
hancur dibom sekutu pada 1945, hanya menyisakan
mihrabnya saja, lalu dipugar tahun 1990 oleh putri
Sultan Muhammad Salahuddin. Dari keberadaan masjidmasjid tua di Bima dapat dilihat besarnya pengaruh
Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Islam menjadi
agama mayoritas di kota ini, pemeluknya mencapai 97%.
Pengaruh budaya Makassar juga cukup besar dalam
kehidupan masyarakat Bima, Salah satu buktinya adalah
nama ‘sigi’ yang berasal dari Bahasa Makassar, yang
berarti masjid.
Ketika senja tiba, Anda dapat menikmati matahari
terbenam di Pantai Amahami. Pantai ini menjadi tempat
favorit anak muda nongkrong. Sunset di pantai ini cukup
elok, lokasinya pun mendukung buat bersantai, karena
banyak cafe, rumah makan, maupun pedagang kaki lima
berjajar di dekat pantai, menjajakan dagangannya. Ada
kopi, jajanan, hingga bakso dan ikan bakar.
Tak jarang, di tepi pantai yang berjarak 10 menit dari
pusat kota ini, dapat Anda lihat beberapa kuda pacu
sengaja dilepas pemiliknya untuk dilatih di tanah
berpasir. Pacuan kuda alias main jaran adalah satu dari
tiga tradisi balapan yang ada di Pulau Sumbawa. Dua
lainnya adalah karapan kerbau atau barapan kebo dan
sabung ayam alias barapan ayam.
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Sepulang dari pasar tradisional Anda dapat melanjutkan
perjalanan dengan bus ke Sape atau Dompu, jika hendak
menuju Hu’u. Namun jika Anda hendak bertolak ke kota
lain di sore hari, ada beberapa tempat yang tak boleh
dilewatkan, di antaranya:
Gunung Pundu Nence. Jika ingin menikmati kota Bima
dari ketinggian, mendaki gunung setinggi 1050 meter
ini jadi keharusan. Anda harus berkendara ke posko
pendakian Lelamase terlebih dulu, meminta ijin dari
ketua RT setempat,lalu berjalan memasuki kawasan
cagar alam Gunung Punce. Sepanjang perjalanan naik
turun 5 bukit, 3 mata air, yang dapat berlangsung 6 jam
ini, selain pemandangan menarik juga akan menjumpai
meriam peninggalan Belanda. Jika memutuskan
berkemah di puncak, di saat malam Anda akan disuguhi
pemandangan bimasakti dan taburan bintang di langit
yang cerah. Kalau beruntung, dapat melihat kumpulan
kunang-kunang di hutan. Di puncak gunung, Anda
dengan jelas melihat pemandangan seluruh Kota Bima
dibingkai Gunung Sangiang dari kejauhan.
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Pantai Kolo yang sunyi. Terletak di Asakota, 30 menit
dari pusat kota dengan berkendara, Kolo relatif sepi
pengunjung. Pantai ini cocok buat menyepi, mencari
inspirasi, dan melakukan meditasi. Pantai ini dipenuhi
pasir bercampur kerikil kecil.
Gua Ringi Ncanga. Gua ini mudah dijangkau, hanya
berjarak 2,5 km dari pusat kota, terletak di Kelurahan
Oi Fo’o, Rasana’e Timur. Di dalam gua ada sungai sungai
bawah tanah, tempat lobster hidup. Juga ada air terjun
setinggi 1,5 meter. Gua ini menjadi daya tarik para caver
untuk bertualang, menyusuri gua,

2

Pulau Kambing. Pulau ini terletak di tengah Teluk Bima,
di antara Pelabuhan Bima dan Dermaga Bajo. Untuk
menuju pulau harus menggunakan perahu tradisional
dengan tarif Rp.5000, berlayar selama 10-15 menit.
Panorama laut di pulau ini terkenal menawan, karang,
koral, hijau rumput laut dan aneka ikan tampak jelas
terlihat di air laut yang jernih dan tenang. Banyak
kegiatan fisik seperti berselancar, ski air, volley pantai,
snorkeling atau sekedar berenang dapat dilakukan.
Pasir putih menghias bibir pantai, beberapa makam
para mubalig, penyebar agama Islam juga ada di bagian
lain pulau. Sepintas mengingatkan akan PulaU Neilaka
di Kepulauan Banda. Pulau Kambing kerap dijadikan
persinggahan perahu-perahu nelayan sekedar untuk
rehat, berangin-angin, sambil bermalas-malasan. Dulu,
ada dermaga, warung makan, dan gazebo yang khusus
dibangun buat para wisatawan. Namun, sejak pihak
swasta yang mengelola pulau ini lepas tangan, semua
fasilitas di atas rusak dan terbengkalai. Sayang memang.

(1) Masjid terapung di Pantai Amahami. (2) Pemandangan matahari terbenam
di Pantai Amahami. (3) Air terjun Oi Marai, Bima.
(4) Dadan, bocah pemelihara kuda pacuan dari Kecamatan Wawo, Bima.
(5) Barapan Kebo, tradisi pacuan kerbau di Sumbawa.
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Di pagi hari Anda dapat menikmati matahari terbit di
Pelabuhan Bima atau La’bu Mbojo sambil menyantap
sepiring nasi kuning. Setelah itu Anda dapat cuci mata,
mengunjungi pasar tradisional dan berburu jajanan
lokal. Ada kahangga, kue tradisional Bima yang terbuat
dari tepung beras dan gula. Harganya hanya seribu
rupiah per potong. Lalu bingka dolu, kue khas yang kerap
dijadikan oleh-oleh. Kue ini berwarna hijau berasal dari
daun suji dan beraroma wangi. Penyuka sambal, dapat
membeli sambal fermentasi sia dungga, atau membeli
madu hutan khas Sumbawa. Buat penyuka herbal dapat
membeli minyak panan tuja batu yang diklaim dapat
menyembuhkan beragam luka, mengobati nyeri otat,
rematik, radang selaput sendi.

1

Foto: www.shutterstock.com

Untuk melewatkan malam, Anda dapat nongkrong
di cafe-cafe sepanjang pantai. Yang terkenal adalah
Surf cafe di Pantai Amahami. Bukan hanya minum
kopi atau makan, di cafe ini Anda dapat menyalurkan
hobi bernyanyi dengan gratis. Tarif makanan dan
minumannya pun terjangkau, kurang dari Rp.20.000.
Lalu ada Falcao Cafe, masih terletak di pantai yang sama.
Di cafe ini sering ada pertunjukan musik dari band dan
artis nusantara. Untuk yang ingin menjajal kuliner
lokal, sila singgah di RM Doro Belo. Rumah makan ini
menyediakan berbagai makanan ikan khas, dari yang
dibakar, disayur, dan digoreng. Makanan khas seperti
bandeng kuah santan yang berasa asam manis pedas,
patut dicoba. Juga uta sepi tumis alias ebi tumis. Jangan
lupa mencicipi sambal mangga khas Bima yang disebut
tota fo’o dan daging rusa bakar.
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MERUNUT
KISAH ORANG LAUT
DI NUSA TENGGARA

Denys Lombard dalam bukunya, Nusa Jawa Silang
Budaya, menggolongkan orang laut dalam tiga kelompok,
keturunan Celetas yang tersebar di sekitar Selat Malaka,
Kepulauan Riau, pantai timur Kalimantan, Sulawesi
hingga Kepulauan Sulu di Filipina. Mereka kerap disebut
Orang Bajo. Lalu ada Orang Bugis dari Sulawesi, dan
Orang Melayu dari Sumatra.
Orang laut ini amat menguasai lautan, hidup berkelana
dari satu pulau ke pulau lain. Ada yang menjadi nelayan,
pedagang, pengangkut, petualang, juga perompak.
Mereka menghidupkan pesisir, menciptakan bandar
besar, cikal bakal kerajaan maritim seperti Passai,
Malaka, dan Sriwijaya. Magelhan -pelaut Portugis abad
ke-15- menjuluki mereka sebagai gipsi lautan, karena
selalu berkelana dari satu pulau ke pulau lain. Orang Bajo
dan Bugis misalnya, berlayar sampai kepulauan timur
Indonesia. Keturunan Bugis dan Bajo banyak ditemukan
di pantai-pantai dan pulau kecil Nusa Tenggara.

Salah seorang nelayan beristirahat di rumah panggung kayu
di bibir pantai.

Nelayan Sederhana
Satu ciri Orang Laut, selain hidup di pesisir, adalah
tak begitu terpengaruh dengan kehidupan modern.
Mereka masih tinggal di rumah panggung sederhana
untuk menangkal pasang surut air laut. Sebagian besar
masih berumah kayu dan papan. Andai sudah tinggal
di kampung-kampung yang agak masuk ke daratan dan
berumah bata, kehidupan mereka tergolong sederhana
dan sekedarnya di banding warga lain yang tinggal di
pulau yang sama.
Di Sape, pelabuhan di ujung timur Pulau Sumbawa,
banyak ditemukan Keturunan Bugis di kampungkampung nelayan. Tinggal di rumah panggung dari kayu
yang berhadapan langsung dengan bibir pantai, sebagian
besar menjadi nelayan. Yang sudah berbaur dan menikah
dengan warga setempat akan membuka warung makan
atau penginapan. Namun pekerjaan pokok mencari ikan
tak mereka tinggalkan, kecuali sudah tua dan sakitsakitan.

BUDAYA
Ary Hana
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Legenda orang laut seolah tak ada habisnya.
Di masa silam, mereka adalah penguasa lautan dan
penggerak kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan
Banten. Di Nusa Tenggara, keturunan orang laut
banyak ditemukan di sekitar pantai dan pulaupulau kecil, hidup sederhana, mengandalkan
keahlian dari menangkap ikan dan membuat kapal.

Budaya
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Kumpulan kapal nelayan di pinggir Pantai Kupang.

Ibrahim, satu warga di Sape, mengaku sejak lahir sudah
menjadi nelayan. “Kita ini orang laut ya harus mencari
ikan di laut,” katanya. Kakek buyutnya dulu adalah pelaut
asal Sulawesi. Angin membawa kapal kakeknya berlabuh
di Sumbawa. Kini, anak cucu Ibrahim banyak yang tinggal
di Maumere, Alor, dan Solor. Sama seperti dirinya, anak
cucunya yang lelaki memilih berlayar, berkelana hingga
ke pulau yang jauh. Dan dirinya tak ingin membunuh
jiwa berkelana anak cucunya, walau amat menyayangi
mereka. Itulah takdir Orang Laut.
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Salah satu pekerja pembuat kapal/perahu.

Sedang Hassan, satu warga Kampung Komodo, harus
merelakan anaknya tinggal pergi, tinggal di pulau lain
karena aturan yang ketat di TN Komodo. Penduduk
Kampung Komodo dibatasi, jika menikah dengan orang
luar mereka harus tinggal di luar kampung.
Jauh sebelum Kepulauan Komodo ditetapkan sebagai
kawasan Taman Nasional, Orang Bugis sudah menghuni
bagian timur pulau sejak seabad lalu. Pihak TN lalu
menempatkan mereka dalam satu enclave. Agar tak
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mengganggu keseimbangan di TN, populasi mereka
pun dibatasi. Lagipula, keberadaan kampung nelayan
di kawasan TN, akan menambah daya tarik wisata
kawasan itu. Alkisah, penghuni pertama Pulau Komodo
adalah Orang Bugis yang diasingkan Sultan Bima
karena melakukan kejahatan, semacam narapidana. Tak
dinyana, di pulau yang dihuni kadal raksasa itu, mereka
mampu bertahan hidup. Pendatang umumnya tak
disambut hangat di kampung nelayan ini, kecuali kenal
salah satu di antara mereka. Wajah curiga, pertanyaan
tajam, kerap mereka lontarkan. Namun jika sudah kenal,
mereka menjadi ramah dan baik hati. Walau tampak
kumuh, sederhana, setiap tahun secara bergiliran
Kampung Komodo mampu memberangkatkan warganya
naik haji berkat tangkapan ikan yang melimpah
Pemilik Usaha Wisata
Keturunan Suku Bajo banyak ditemukan di Labuhan
Bajo, pantai barat Flores. Mereka masuk golongan Bajo
Mandarek, yaitu Orang Bajo yang sudah menetap di
daratan, mendirikan rumah sederhana dari bambu,
kayu, atau bata. Walau tetap menjadi nelayan, sebagian
memiliki pekerjaan sampingan seperti memecah kelapa,
berkebun, membuka warung makan, menjual mutiara,
menyewakan perahu untuk para turis, dan membuka
penginapan sederhana.
Walau Labuhan Bajo sudah berkembang menjadi
dermaga penyebarangan antar pulau antar propinsi yang
ramai seiring dengan meningkatnya perdagangan dan
pembangunan wisata, mayoritas pemilik usaha wisata
tetaplah para pendatang yang bermodal besar. Orang laut
di Labuhan Bajo tetap hidup sederhana dan bersahaja.

dengan semacam jaring atau pukat sederhana, di kanan
kiri kapal, yang berfungsi menangkap ikan.
Nelayan di Kupang ini membuat lampara saat musim
ombak, ketika ikan sulit didapat. Harga lampara yang
Rp.100 juta -belum dilengkapi mesin- cukup untuk
menghidupi keluarga mereka di musim sepi ikan.
Pemesan lampara umumnya nelayan yang menangkap
ikan secara berkelompok. Ikan yang ditangkap selain
besar jumlahnya juga jenis ikan besar. Jika sekedar
melaut biasa, menangkap ikan kecil seperti pindang,
tongkol, mereka menggunakan bagang.
Bahar, salah satu perajin mengaku, jika tak ada pesanan
membuat lampara di musim sepi ikan, dia memilih
merantau ke Surabaya, untuk berdagang. Bermodal
kapal kayu kecil, Bahar dan teman-temannya berlayar
ke Madura, menambatkan kapal ikannya di sana, lalu
berjualan di pasar. Barang dagangannya meliputi ikan
asin hasil olahan istrinya, mutiara yang dikumpulkannya
selama di Kupang, dan aneka produk lokal Kupang.
Menjelang musim melaut, dia kembali ke kampungnya,
membawa aneka baju untuk dijual di Kupang. Ketika
dirinya melaut, kini ganti istrinya yang berjualan di
Pasar Kupang. Begitulah caranya menyiasati kehidupan
agar roda ekonomi keluarganya terus berputar.

2

(1) Perahu atau bagang yang digunakan untuk menangkap ikan. (2) Panorama
atas Pulau Bungin, mayoritas dihuni oleh nelayan. (3) Perahu tradisional
nelayan berlabuh di sekitar Labuan Bajo, Flores. (4) Kampung nelayan ketika
pasang surut di Pulau Flores. (5) Perahu berlabuh di Labuan Bajo, Pulau Flores.
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Pembuat Kapal
Di sepanjang pantai depan Hotel Pantai Timor, Kupang,
ada kampung nelayan yang penduduknya juga menjadi
perajin kapal kayu atau lampara. Lampara biasa disebut
sebagai kapal ikan Timor Barat, dibuat dari kayu kamper,
dan digunakan untuk mencari ikan dalam jumlah besar.
Panjang lampara bisa mencapai 6 meter dengan lebar
1,5 meter. Pengerjaannya membutuhkan waktu sekitar
2 bulan, digarap oleh 4 pekerja. Lampara dilengkapi

Foto: www.shutterstock.com

Di kota-kota pantai seperti Ende, Sikka, Maumere, dan
Larantuka, pembauran terjadi antara penduduk asli
dan Orang Bugis. Mereka masih mengusung tradisi
Bugis sebagai nelayan ulung, namun tak lagi berumah
di panggung. Mereka memilih tinggal di rumah bata, di
perkampungan padat yang kadang berkesan suram. Anakanak mereka umumnya berambut ikal dengan warna kulit
terang, dan berbicara dalam Bahasa Bugis logat lokal.
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HAJATAN PELABUHAN
MENUJU LEBARAN
ESAI
FOTO

38 | Dermaga

Pelindo III sebagai pengelola pelabuhan
di Indonesia tentunya turut merasakan
indahnya semangat menuju Lebaran yang
juga dirasakan semua muslim di dunia.
Insan BUMN Pelindo III bersama Menteri
BUMN Rini Soemarno turut berbahagia
bisa berbagi 3.000 paket sembako murah
di Surabaya serta 50 ribu paket sembako
murah di pelabuhan-pelabuhan yang
dikelolanya. Hasil penjualan sembako
murah tersebut juga disampaikan
langsung oleh seluruh direksi yang
berpencar dalam Safari Ramadan
langsung ke perwakilan warga di sekitar
pelabuhan.

Esai Foto

Pelindo III juga berbahagia bisa kembali
menyediakan tiket mudik gratis. Sejak
program tersebut diadakan dari tahun
2015, penyelenggaraan di tahun 2019
menjadi yang terbanyak dengan peserta
lebih dari 20 ribu pemudik. Kesuksesan
Program Mudik Gratis bersama Pelindo
III tentunya tak lepas dari dukungan
pemerintah, Kementerian BUMN dan
Kementerian Perhubungan. Menteri
Perhubungan, Gubernur Jatim, dan
Gubernur Jateng ikut datang langsung ke
terminal untuk memantau keselamatan
dan kenyamanan pemudik, serta kesiapan
seluruh fasilitas yang diberikan Pelindo
III. Alhamdulillah, semua berjalan lancar,
ribuan pemudik dapat kembali berkumpul
bersama keluarga di kampung halaman.
(teks oleh Hafidz Novalsyah).
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Esai Foto
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NETIZEN
Prinka

INFLUENCERS

VLOG

Para Penyelam dan Penenggelam

Darurat
Kondisi
Laut Kita!

Gelombang laut Indonesia yang tinggi dan dalamnya dasar laut kita
tidak menjadi pengalang bagi para perempuan tangguh tak kenal
takut ini. Laut menjadi kawan dan mereka berani melawan siapasiapa saja yang berani menganggu keseimbangan laut Indonesia kita.
Berikut ini adalah tiga orang perempuan yang hidupnya sebagian besar
didominasi bahkan diabdikan untuk laut kita.

Prinka

Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim
ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan
yang mengancam kelestarian laut. Mulai dari
penangkapan ikan secara ilegal oleh kapalkapal asing, rusaknya terumbu karang, hingga
banyaknya sampah plastik di lautan Indonesia.
Berikut adalah beberapa permasalahan darurat
yang membayangi kondisi laut Indonesia.

Indonesia Cracks Down
on Illegal Fishing

@Al Jazeera English
Indonesia merupakan salah satu lahan basah bagi para pelaku
penangkapan ilegal dari negara-negara asing. Salah satu hal yang menjadi
cara untuk mengurangi penangkapan ikan ilegal ini adalah dengan
meledakkan kapal-kapal asing yang tertangkap. Tapi, apakah betul cara
tersebut efektif?

Nadine Chandrawinata

“Tenggelamkan!” begitu satu kata yang
melekat erat dengan sosok perempuan
kelahiran 15 Januari 1965 itu. Susi
Pudjiastuti adalah seorang Menteri
Kelautan dan Perikanan yang berasal
dari Kabinet Kerja 2014-2019 di bawah
pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selain menjabat sebagai menteri,
perempuan tangguh ini juga merupakan
presiden direktur serta pengusaha dari
PT ASI Pudjiastuti Marine Product
yang merupakan perusahaan eksportir
hasil perikanan juga PT ASI Pudjiastuti
Aviation atau yang lebih dikenal sebagai
Susi Air.

Mahir bermain peran, cantik, dan berjiwa
petualang. Kira-kira itulah tiga hal yang bisa
disebutkan untuk mendeskripsikan Putri
Marino, aktris yang pertama kali memulai
debutnya aktingnya ketika berperan
dalam film Posesif (2017). Tidak tanggungtanggung, berkat perannya dalam film ini,
ia kemudian berhasil meraih gelar Pemeran
Wanita Terbaik dalam ajang Piala Citra. Ia
berhasil unggul dari nama-nama senior di
industri perfilman Indonesia. Namun selain
bermain peran, ternyata Putri Marino juga
mempunyai hobi yang cukup menantang
yakni menyelam.

Mantan Putri Indonesia tahun 2005
ini mengejawantahkan kepeduliannya
terhadap lingkungan, khususnya laut
dengan mendirikan sebuah komunitas
bernama Sea Soldier. Komunitas yang
sebetulnya lebih cocok dianggap sebagi
gerakan sosial ini pertama kali didirikan
pada 25 Maret 2015. Walaupun dinamakan
Sea Soldier atau Tentara Laut, gerakan ini
tidak hanya berfokus pada apa-apa saja
yang terjadi di laut. Hal ini dikarenakan
bahwa apapun yang terjadi di darat,
nantinya akan berakhir di laut.

Kebijakan yang ia buat dan jalankan
untuk menenggelamkan kapal-kapal
asing ilegal di Indonesia ternyata
membuahkan hasil positif. Berdasarkan
hasil penelitian yang diterbitkan
oleh jurnal ilmiah Nature Ecology &
Evolution menunjukkan bahwa aktivitas
nelayan asing di Indonesia menyusut
hingga 90% dan aktivitas penangkapan
ikan menurun 25% sejak 2014.
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Bisa dibilang, Putri memang sudah tidak
asing dengan berbagai olahraga yang
menantang dan butuh kelebihan kekuatan
fisik. Hal ini mungkin karena sebelumnya
ia sempat menjadi presenter acara My Trip
My AdventurI yang berfokus pada acara
traveling dan mengharuskan ia untuk pergi
ke berbagai tempat di Indonesia. Karenanya
ia pernah melakukan diving di beberapa
laut di Indonesia salah satunya Labuan Bajo,
Nusa Tenggara Timur.
Netizen

Karena adanya anggapan ini maka
komunitas ini menjalankan kegiatankegiatan ramah lingkungan mereka.
Nadine bersama kelompoknya ini
juga turut aktif mengajak masyarakat
untuk melakukan perubahan terhadap
lingkungan, mulai dari yang terdekat.
Perempuan berusia 35 tahun ini seringkali
ikut turun aktif membantu kegiatan dari
gerakan ini. Hal ini terbukti dan bisa
terlihat dari unggahan-unggahan yang
ada di Instagram Sea Soldier.
Edisi 246 - Juni 2019

Coral Watch: Terumbu Karang,
Keprihatinan Kita yang Terbesar

@coralwatch
Dengan naiknya tingkat karbon dioksida di atmosfer maka meningkat
muncul kombinasi mematikan yang membuat laut Indonesia menjadi
kian panas dan bertambah masam. Hal ini membuat kondisi terumbu
karang di laut kita menjadi kritis. Padahal, terumbu karang merupakan
penyedia makanan dan pelindung bagi banyaknya makhluk hidup di
dunia termasuk manusia.

Foto : youtube@Al Jazeera English , youtube@coralwatch, youtube@DW Indonesia

Putri Marino

Foto : www.instagram.com/susipudjiastuti115, www.instagram.com/putrimarino, www.instagram.com/nadinelist

Susi Pudjiastuti

Perang Melawan Sampah Plastik
di Lautan Indonesia

@DW Indonesia

Bali menjadi sorotan dunia ketika muncul video tentang banyaknya
sampah plastik yang mendominasi sebagian besar laut. Setiap tahun
diperkirakan penduduk Indonesia membuang sampah hingga 9 juta ton,
sebuah angka yang bisa dibilang fantastis namun juga mengkhawatirkan.
Hal ini membuat beberapa orang yang peduli lingkungan khususnya
menggalakan berbagai cara untuk mencegah keadaan ini agar tidak kian
memburuk.
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ini Pelindo III untuk tahap awal
menyiapkan 17.500 tiket, tidak hanya
untuk tiket bus eksekutif gratis yang
dioperasikan Damri, tetapi juga tiket
kapal laut Pelni gratis. Bahkan sudah
siap untuk mengakomodir jumlah
animo peserta mudik gratis tahun ini
yang diprediksi kembali meningkat
sehinga Pelindo III menyiapkan
kuota sampai total 30.000 tiket,”
papar Putut Sri Muljanto.
Ia melanjutkan, tiket kapal gratis
yang diberikan yaitu untuk 5 rute

Suasana Arus Mudik di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak

PESERTA MUDIK GRATIS
PELINDO III TERUS MENINGKAT
DARI TAHUN KE TAHUN
Para penumpang kapal laut yang
mendapatkan tiket gratis dari
Program Mudik Bareng BUMN
Pelindo III dari tahun ke tahun
terus meningkat. BUMN operator
pelabuhan yang berkantor pusat di
Surabaya tersebut fokus memberikan
layanan mudik gratis untuk para
pemudik yang menaiki kapal laut.
Mereka mendapatkan tiket kapal laut
gratis dari beberapa pelabuhan di
Kalimantan. Selain itu juga tiket bus
gratis dari Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya dan Tanjung Emas Semarang
dengan rute ke berbagai kota tujuan di
Jawa dan Madura.
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“Peningkatan animo tersebut menunjukkan adanya kebutuhan
dari masyarakat, terutama para penumpang kapal laut yang
kebanyakan merantau ke luar Jawa untuk bekerja di sektor
informal, misalnya pekerja perkebunan. Sehingga memiliki
keterbatasan ekonomi dan sangat terbantu meringankan biaya
mudik, apalagi yang mudik bersama keluarga. Pelindo III
melayani mereka,” kata Direktur Operasional dan Komersial
Pelindo III Putut Sri Muljanto, usai melepas sekitar 1.000 orang
peserta mudik gratis di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya,
Jumat (31/5).
Berdasarkan data Pelindo III, tren peningkatan animo peserta
program mudik gratis cukup signifikan. Pada tahun 2015 tercatat
sekitar 5.000 tiket bus eksekutif gratis disediakan untuk para
penumpang kapal laut yang tiba di pelabuhan. Di tahun 2016
meningkat menjadi sekitar 5.600 tiket yang disediakan. Lalu
di tahun 2017 meningkat lagi menjadi sekitar 6.000 tiket yang
disiapkan. Kemudian pada tahun lalu meningkat dua kali lipat
menjadi 14.000 tiket yang disediakan. Bahkan realisasinya tiket
yang diberikan melebihi hingga sekitar 16.000 tiket. “Tahun
Portizen
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“Peningkatan animo
tersebut menunjukkan
adanya kebutuhan dari
masyarakat, terutama
para penumpang kapal
laut yang kebanyakan
merantau ke luar Jawa
untuk bekerja di sektor
informal, misalnya
pekerja perkebunan.
Sehingga memiliki
keterbatasan ekonomi
dan sangat terbantu
meringankan biaya
mudik, apalagi yang
mudik bersama
keluarga. Pelindo III
melayani mereka,”
– Putut Sri Muljanto.
kapal pelayaran dari Kalimantan
ke Jawa yang banyak dibutuhkan
para perantau. Rutenya yakni dari
Kumai – Tanjung Perak, Kumai –
Tanjung Emas, Sampit – Tanjung
Perak, Sampit – Tanjung Emas, dan
Batulicin – Tanjung Perak. Semua
dilayani oleh kapal milik Pelni,
yaitu KM Kelimutu, KM Leuser, KM
Binaiya, dan KM Egon. Pada masingEdisi 246 - Juni 2019

masing rute kapal laut tersebut
tersedia 200-300 tiket gratis untuk
sekali keberangkatan pada tanggal
tertentu yang dimulai H-6 Hari Raya
Idul Fitri.
Setelah para pemudik kapal laut
tiba di pelabuhan, bisa langsung
melanjutkan naik bus gratis
dari Pelabuhan Tanjung Perak
dan Pelabuhan Tanjung Emas.
Awalnya rute yang disiapkan untuk
keberangkatan dari Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya ialah
untuk 5 jurusan ke Cepu, Madiun,
Trenggalek, Blitar, dan Jember.
“Kemudian pada perkembangan
terbaru di lapangan ada tambahan 2
rute bus, yaitu menuju ke Sumenep
di Pulau Madura dan jurusan ke
Malang yang juga ramai dibutuhkan
pemudik dari Pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya. Kemudian ternyata
pada tanggal 28 Mei lalu ada banyak
pemudik tujuan ke Tuban yang
minta dilayani, maka akhirnya
Pelindo III memberangkat 1 bus
untuk mengantar mereka berkumpul
dengan keluarga,” tambahnya.
Sedangkan dari Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang keberangkatan bus
ialah tujuan ke Tegal, Wonosobo,
Temanggung, Purworejo, Yogyakarta,
Solo, dan Purwodadi. Bus gratis
di kedua pelabuhan yang dikelola
Pelindo III tersebut akan tersedia
sejak H-7 hingga H-1 Lebaran.
VP Corporate Communication
Pelindo III, Wilis Aji Wiranata,
mengungkapkan, bahwa meski
kontribusi pendapatan dari
segmen layanan kapal penumpang
hanya minoritas saja. Karena
pendapatan perseroan didominasi
kontribusi segmen bongkar muat
barang dan energi, serta properti.
Namun sebagai BUMN bagian
dari Pemerintah, Pelindo III
tetap berkomitmen memberikan
pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat. “Termasuk proyek
pembangunan 12 gedung terminal
Portizen

penumpang yang sebagian besar
di pelabuhan-pelabuhan di luar
Jawa. Adanya fasilitas gedung yang
representatif dapat mendorong
terciptanya pelayanan penumpang
kapal laut yang terstandarisasi
antarpelabuhan yang satu dengan
yang lain,” ungkapnya.
Pengembangan layanan juga
dilakukan dengan meningkatkan
pemanfaatan teknologi digital. Di
antaranya telah disiapkan papan
informasi digital untuk jadwal
kedatangan dan keberangkatan
kapal. Program Mudik Bareng
BUMN yang dilayani Pelindo III juga
mudah diakses melalui situs internet
dan ponsel. “Pelindo III juga telah
mengajak sejumlah operator kapal
untuk mulai mengimplementasikan
e-ticketing. Kemudian juga telah
menyediakan aplikasi e-boarding
untuk memberikan pelayanan
boarding pass seperti sudah
berjalan untuk penumpang pesawat
terbang dan kereta api. Penetrasi
inovasi digital untuk memudahkan
dan meningkatkan efektivitas
transportasi laut perlu didorong
bersama-sama demi membantu para
penumpang kapal laut,” katanya.
Selain itu Posko gabungan lebaran
telah didirikan di Terminal
Penumpang GSN Pelabuhan Tanjung
Perak mulai tanggal 21 mei sampai 21
juni 2019 yang buka nonstop untuk
membantu kelancaran arus mudik.
“Adapun personelnya gabungan dari
kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor
Kesyahbandaran Utama, Distrik
Navigasi, Polres Pelabuhan Tanjung
Perak, Kantor kesehatan Pelabuhan,
Pangkalan PLP, Polairud, Garnisun,
BMKG, hingga Poltekpel akan siap
sedia di posko untuk membantu
para penumpang kapal laut agar
perjalanan mereka aman dan
nyaman,” tutup Wilis Aji Wiranata.
(Oleh: Hafidz Novalsyah)
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PERSONEL

Terik matahari, angin kencang, debur ombak, menjadi santapan yang
biasa bagi Renata Rohmatul Laili. Dengan cintanya yang luar biasa
terhadap laut, ia bergabung dengan tim Selancar Angin semenjak ia
masih duduk di bangku SD, dan terus meroket hingga tingkat nasional.
Ingin tahu bagaimana kisahnya dalam mengarungi lautan?
Yuk, mari kita tengok kisah Renata yang pemberani!

TIPS

Renata Rohmatul Laili

A. Kesibukan saya sehari-hari bekerja
di Pelindo III. Kebetulan saya
bekerja di Subdit Umum Kantor
Pusat dan dulu saya direkrut melalui
rekrutmen jalur prestasi. Jika tidak
sedang bekerja, saya menyempatkan
waktu untuk berlatih di area sekitar
jembatan Suramadu. Letaknya
yang tidak jauh dari kantor sangat
memudahkan agar saya dapat
menyeimbangkan waktu bekerja dan
berlatih.
Q. Bagaimana bisa terjun di dunia
surfing?
A. Awal mula saya bisa terjun ke dunia
olahraga air berawal dari perkenalan
kedua orang tua saya dengan seorang
atlet layar internasional cabang
layar, namanya Sujatmiko Siswanto
yang kebetulan pada saat itu beliau
mencari bibit atlet untuk bermain
di bidang olahraga layar khususnya
perempuan, karena jarang sekali
ada perempuan yang bersedia untuk
berlatih di laut dan berteman dengan
panasnya terik sinar matahari.
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Q. Prestasi apa saja yang pernah diraih?
A. Karier saya sebagai atlet layar
alhamdulillah cukup baik dan saya
selalu pulang membawa nama baik
Jawa Timur dan pada akhirnya saya
dapat menempatkan nama saya di
KONI Jawa Timur. Saya juga mendapat
pengalaman yang sangat berkesan
saat Pra - PON di Jakarta pada tahun
2007. Karena saat itu saya hanya dapat
berlatih dalam waktu yang sangat
singkat, tetapi dengan modal latihan
yang gigih dan ditempa dengan event
Pra - PON tersebut, pengalaman itu
dapat mengantarkan saya ke peringkat
II di event PON 2008 yang saat itu
dilaksanakan di Kalimantan Timur.
Q. Sejauh ini, dimana dan bagaimana
pengalaman surfing terbaikmu?
A. Ada dua event paling berkesan,
yaitu saat berkompetisi Pra - PON di
Pantai Ancol dan juga saat berlatih
Personel

2

di Situbondo. Yang pertama di event
Pra - PON Jakarta, saat itu ada badai
besar. Saya belum pernah mengalami
badai seburuk itu, sehingga arus
perputaran anginnya sangat tak
terkira.

Mengelola
Sampah
Dengan
Benar

Lalu, yang kedua saat saya berlatih
untuk PON Jawa Barat di Situbondo.
Wah itu menegangkan sekali! Saat
berlatih di Situbondo, saya terkejut
sekali saat seekor hiu tutul dengan
ukuran 3 kali lebih besar dari kapal
layar saya, berenang menemani saya.
Saya sempat merasa panik tapi saya
tetap harus berlayar dengan tenang
dan sesuai peraturan yang ada. Justru
itu sangat menyenangkan karena
pengalaman itu tersebut membuat
mental saya menjadi lebih kuat saat
menghadapi berbagai tantangan tak
terduga di laut lepas.

Nama
RENATA ROHMATUL LAILI
Subdit Umum Kantor Pusat
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Tips

1

Ilustrasi : Nita Darsono

Q. Hai Renata, bisa diceritakan
kesibukan sekarang?

Pada saat itu saya duduk di bangku
kelas 3 SD di Sidoarjo dan kebetulan
di saat itu, saya memang merasa
nyaman dan sangat menikmati
berada di air. Sebelum berlayar, saya
juga gemar berenang, maka dengan
bekal kegemaran saya tersebut, saya
mengiyakan dengan tawaran
teman Ayah saya. Lalu, sejak saat itu
saya mulai berlatih dengan pelatih
andalan Jawa Timur pada saat itu
dan tidak lama kemudian, saya mulai
memberikan diri untuk mengikuti
event bergengsi di provinsi Kejurnas
pada tahun 2004. Event itu adalah
pengalaman awal saya mendapatkan
posisi Perunggu tingkat provinsi
di Maluku Utara tepatnya Pantai
Natsepa, Ambon.

Prinka

“Dilarang buang sampah sembarangan!” Hal inilah
yang sering kita dengar sejak kita kecil, entah itu dari
orang tua, guru, maupun teman kita. Apakah Anda tahu
rata-rata manusia menghasilkan sampah sebanyak 800
gram setiap harinya, atau 292 kilogram setiap tahunnya,
angka ini hanyalah sampah yang dihasilkan oleh satu
orang saja. Lantas bagaimana agar kita dapat mengelola
sampah dengan baik? Simak tipsnya di bawah ini!

1. Berikan sampah anorganik untuk
di daur ulang. Banyak pusat daur ulang
yang menerima sampah anorganik untuk
diolah kembali menjadi barang baru atau
dipakai kembali untuk berbagai kebutuhan.
Untuk mengelola sampah anorganik, Anda
dapat menjualnya ke pusat daur ulang atau
Anda berikan pada pemulung.
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2. Pisahkan sampah sesuai dengan
jenisnya. Siapkan dua tempat sampah
berbeda untuk membagi dua jenis
sampah, yaitu organik (sampah yang
berasal dari alam seperti sisa makanan
atau daun) dan anorganik. (sampah
sintetis seperti kaca, botol, kertas,
plastik, atau karet).

3

4. Kurangi penggunaan plastik.
Mengurangi penggunaan merupakan
langkah pertama untuk dapat mengelola
sampah dengan benar. Mulailah dengan
mencoba untuk berbelanja dengan
kantong belanja sendiri sehingga Anda
tidak memerlukan banyak kantong
plastik untuk memuat belanjaan.

5

3. Buat pupuk kompos dari sampah
organik. Mengelola sampah organik
cukup mudah, apalagi jika Anda hobi
berkebun. Buatlah pupuk kompos dengan
cara-cara sederhana yang dapat dengan
mudah Anda cari lewat internet. Jika sudah
jadi, pupuk ini bisa Anda jual pada teman
yang hobi berkebun atau Anda pakai
sendiri untuk pekarangan rumah Anda.

Tips

5. Menukar elektronik yang rusak.
Sebelum membuang alat elektronik
Anda yang telah rusak, periksalah
apakah toko atau merek elektronik
tersebut menerima alat elektronik yang
telah rusak. Sekarang banyak merek
elektronik yang menerima elektronik
bekas untuk di daur ulang kembali
menjadi produk elektronik baru.
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Kurangi
Food Waste
Dalam
6 Tingkat

Perlengkapan

Food waste atau sampah makanan merupakan masalah
yang lumayan serius dalam isu lingkungan lho! Dalam
wacana ‘Food Recovery Hierarchy’, terdapat 6 tingkat cara
yang dapat Anda lakukan dalam mengurangi sampah
sisa makanan di rumah tangga. Berikut ini adalah 6
tingkat tersebut, dari tingkat yang lebih dianjurkan
sampai tingkat terakhir yang dapat dilakukan jika Anda
tidak mempunyai pilihan lain.

GEAR
Prinka

Prinka

4

4. Donasikan makanan berlebih
yang layak. Makanan berlebih dapat
Anda donasikan pada orang-orang
di lingkungan sekitar yang kira-kira
membutuhkannya. Misalnya penjaga
rumah, satpam komplek, panti asuhan
sekitar, atau para pengamen di jalanan.
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3

2. Mengolah kembali makanan sisa.
Banyak restoran mahal yang memanfaatkan
makanan sisa untuk diolah kembali ke
bentuk makanan lain yang tidak kalah
lezatnya. Contohnya memanfaatkan sisik
ikan dan nasi kering untuk diolah kembali
menjadi kerupuk. Pengolahan seperti ini
masih jarang sekali dilakukan di Indonesia,
namun Anda bisa mencoba untuk
mempelajarinya sedini mungkin.

5

3. Buang ke TPA.
Ini adalah cara yang seharusnya hanya
Anda lakukan jika tidak memiliki
pilihan lain. Tempat pembuangan akhir
sudah sangat penuh dengan sampah
sehingga sampah sisa makanan sangat
sulit sekali untuk diolah kembali karena
bercampur dengan sampah-sampah
lainnya.

6

5. Berikan sisa pada hewan di sekitar
Anda. Sampah sisa makanan seperti
tulang, daging, maupun ikan bisa Anda
berikan pada kucing-kucing liar atau
hewan lainnya yang kelaparan. Tidak
ada salahnya bukan untuk berderma
kepada sesama makhluk hidup?

Tips

6. Membuat kompos sendiri.
Membuat kompos sendiri dari sisa
makanan adalah cara yang menguntungkan
untuk Anda dan sangat dianjurkan,
selain itu ini adalah cara terakhir untuk
mencegah makanan untuk dibuang ke TPA
(Tempat Pembuangan Akhir).
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Foto: anglinkmall.com, safego.us, snorkeling.oceanreefgroup.com, wildhornoutfitters.com

1. Source reduction atau kurangi
sumber. Tidak perlu memasak dengan
berlebihan. Sajikanlah makanan
sebanding dengan anggota keluarga yang
akan makan di rumah. Jika perlu, buatlah
daftar menu agar belanjaan tidak terbuang
dengan sia-sia. Dengan mengurangi
sumbernya, maka sisa makanan yang
menjadi sampah juga akan berkurang.

2

Ilustrasi: Nita Darsono

1

Siapa yang tidak suka
berlibur ke pantai?
Menjelang musim liburan
seperti ini, banyak di
antara kita yang sudah
mempersiapkan diri untuk
berlibur ke destinasi impian
kita masing-masing,
termasuk di antaranya
adalah pantai. Dengan
banyaknya pilihan pantai
yang ada di Indonesia,
sudah sewajarnya kita
butuh persiapan yang
matang jika ingin berlibur
dengan maksimal dan
merasa aman serta
nyaman. Berikut beberapa
perlengkapan yang bisa
kamu pertimbangkan
untuk dibawa ketika akan
berlibur menuju pantai:
1. SAFEGO Portable Indoor/Outdoor
Lock Box Safe. Bepergian ke pantai
namun tetap ingin membawa barangbarang berharga? Mungkin yang kamu
butuhkan adalah SAFEGO. Kotak
penyimpanan portable ini ringan dan
mudah dibawa kemana-mana. Sehingga
memudahkan kamu untuk menyimpan
smartphone, jam tangan, bahkan uang
tanpa rasa takut.
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Liburan

Menuju Pantai
3

1

4

2

2. Tortuga Beach Tote Cooler .
Pergi ke pantai dan harus berlama-lama
di bawah teriknya sinar matahari pasti
akan membuat tenggorokan menjadi
kering karena haus. Untuk itu kamu bisa
membawa Tortuga Beach Tote Cooler
yang merupakan tas sekaligus alat
pendingin. Kamu bisa memasukkan es
batu ke bagian penyimpanan khususnya
dan mendinginkan minumanmu bahkan
di tempat panas seperti pantai sekali pun.
3. Anglink Outdoor Couch .
Untuk kamu yang senang berjemur atau
bersantai di pinggir pantai mungkin
outdoor couch ini bisa jadi alat yang
tepat untuk kamu. Cukup mudah untuk
membuatnya siap dipakai, tinggal
masukkan angin ke dalam alat ini

Gear

dengan beberapa kali gerakan, lalu
Anglink pun siap untuk digunakan.
Kamu jadi bisa bersantai dengan
nyaman namun tetap praktis.
4. Aria Snorkeling Mask .
Dengan snorkeling mask ini kamu bisa
menyelam dengan nyaman dan mudah
karena kamu bisa bernapas seperti
biasa dan natural. Aria juga dilengkapi
dengan tempat untuk menyematkan
action camera milikmu jika kamu
senang mendokumentasikan perjalanan
bawah airmu. Dan seperti namanya,
alat snorkeling yang satu ini akan
melindungi seluruh wajahmu sehingga
proses menyelam pun menjadi aman
dan nyaman.
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Alat-alat
Daur Ulang
Sampah
Rumah
Tangga
Prinka

1. Miracle-Gro Composter.
Miracle-Gro Composter adalah alat
yang berupa wadah untuk mendaur
ulang sisa-sisa sampah rumah tangga
untuk nantinya diubah menjadi kompos.
Kompos hasil dari Miracle-Gro biasanya
akan siap digunakan untuk tanaman
di rumah setelah sekitar 3-4 minggu
didiamkan di dalam alat ini.
2. Geobin.
Tempat sampah Geobin ini bisa
digunakan untuk menampung dan
mendaur ulang sisa-sisa sampah rumah
tangga. Bahan dari tempat sampah
ini bisa dibilang ramah lingkungan
karena terbuat dari 50% hasil daur
ulang sampah plastik. Ukurannya
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Prinka

Startup
di Bidang
Akuakultur

5

4

tergolong cukup besar dan mudah untuk
dipindahkan atau dibongkar pasang.
3. Envirocycle.
Envirocyle merupakan alat daur ulang
sampah rumah tangga yang bisa
menjadi alternatif lainnya. Alat ini bisa
menghasilkan kompos berbentuk cairan
maupun padat. Ukurannya bisa dibilang
cukup besar dan sederhana dari segi
penggunaan.
4. ENLOY Compost Bin.
ENLOY Compost Bin merupakan alat
daur ulang sampah berukuran kecil
untuk sampah dapur sehari-hari yang
tidak terlalu banyak dan besar. Alat ini
mempunyai pegangan untuk tangan
dan mudah dibawa-bawa. Selain itu
Gear

juga memiliki charcoal filter dan mudah
untuk dibersihkan. Yang paling penting,
alat ini bebas dan aman dari bau tidak
menyenangkan.
5. Primode Compostable Bag.
Sampah plastik daur ulang ini bisa
dibilang cocok untuk yang tidak ingin
repot-repot dan memiliki alat-alat yang
besar untuk daur ulang sampah rumah
tangga. Ukurannya yang bisa dibilang
kecil ini tapi tidak boleh diremehkan
karena bisa tetap menampung sampah
rumah tangga dengan volume yang
cukup besar. Selain itu harganya bisa
dibilang cukup terjangkau dan bisa
dipakai sehari-hari dengan mudah.
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Foto: efishery.com, jala.tech, www.instagram.com/fishby.id, www.instagram.com/infishta.fact
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Foto: amazon.com, envirocycle.com, geobin123.com, www.miraclegro.com
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Mendaur ulang sampah rumah tangga memang
bisa dibilang belum menjadi bagian dari
keseharian sebagian besar rumah tangga di
Indonesia. Namun, demi melestarikan lingkungan
dan menjaga keberlangsungan ekosistem yang
ramah lingkungan, tidak ada salahnya kita
mencoba untuk menerapkan proses daur ulang
dimulai dari yang terdekat yakni di rumah sendiri.
Berikut adalah beberapa alat daur ulang sampah
rumah tangga yang bisa kamu miliki di rumah
untuk mempermudah proses daur ulang.

Sebagai negara kepulauan,
tentunya Indonesia
mempunyai potensi yang
sangat besar di bidang kelautan
atau perikanan. Karena
itulah usaha rintisan atau
startup di bidang akuakultur
atau budidaya perairan
mulai banyak bermunculan.
Pemerintah pun mendukung
penuh usaha rintisan ini
karena dapat secara efisien
menjembatani para pemangku
kepentingan akuakultur
dengan inovasi teknologi
yang berkaitan. Apa saja sih
perusahaan yang sedang
berkemban ini? Mungkin
kelak Anda tertarik untuk
mengembangkan usaha
serupa!

1. eFishery.
eFishery merupakan usaha rintisan
yang menjual alat yang memungkinkan
pengguna untuk memberikan makan
ikan dan udang secara otomatis lewat
solusi Internet of Things (IoT). Alat ini
Edisi 246 - Juni 2019

memudahkan para petani akuakultur
untuk memantau dan menjadwalkan
waktu pemberian makan menggunakan
aplikasi smartphone. Alat ini sangat
membantu karena dapat meningkatkan
efisiensi pakan, bahkan terdapat sensor
yang dapat mendeteksi nafsu makan
ikan sehingga pakan tidak terbuang
tercuma. Alat dari eFishery telah
digunakan untuk ribuan peternakan di
16 provinsi di Indonesia.

2

3. Fishby.
FIshby adalah sebuah perusahaan fintech
yang bergerak dalam bidang crowdfunding
sekaligus investasi berbasis syariah dalam
industri perikanan. Dalam menjalankan
prinsipnya, perusahaan ini menggunakan
dasar-dasar islami yang sesuai dengan
prinsip syariah. Return yang cepat dan
cukup tinggi didapatkan oleh investor
sebanyak 10% dari bagi hasil dalam jangka
waktu 3-4 bulan saja. Selain itu, investor
juga membantu untuk membangun
kehidupan yang layak bagi para petani..

4. Infishta.
Mirip dengan Fishby, Infishta
merupakan sebuah platform investasi
perikanan yang menghubungkan
Anda sebagai investor dengan petani
ikan yang sudah terkualifikasi. Dana
yang Anda investasikan akan dikelola
oleh inFishta bersama petani Mitra
inFishta dalam bentuk budidaya ikan
menggunakan sistem syariah. Infishta
telah berhasil mendanai berbagai
proyek budidaya akuakultur mulai dari
ikan, udang, hingga rumput laut.

2. JALA.
Konon 90% tambak udang di Asia
Tenggara sudah memiliki setidaknya
penyakit dorman di air yang dapat
menjangkit ketika sistem kekebalan udang
sedang turun. JALA ini menyediakan
sistem manajemen mutakhir untuk
budidaya udang yang mempertimbangkan
pertanian udang berbasis data, untuk
mendukung petani dalam membuat
keputusan berdasarkan data aktual. Sama
dengan eFishery, JALA juga menggunakan
teknologi Internet of Things (IoT).

Top List
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Beberapa
Sekolah
Kemaritiman
di Berbagai
Negara

universitas yang cocok untuk belajar
tentang ekonomi kelautan dan juga
logistik!

1

pengeboran di lepas pantai dan terus
melakukan berbagai inovasi di bidang
kelautan. Fokus mereka pada salah satu
departemen miliknya yang bernama
Department of Marine Technology
(IMT) adalah melakukan berbagai
pengembangan dan penelitian tentang
metode dan teknik yang memudahkan
ekstraksi minyak dan gas di laut, teknologi
kapal, dan budidaya perikanan.
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7. University of Plymouth, Inggris.
Pertama dan terbesar di Inggris, Marine
Institute di University of Plymouth tidak
hanya memberikan ilmu dasar, lanjutan,
dan terapan dalam kemaritiman,
tetapi juga mengintegrasikan keahlian
multidisiplin dalam penelitian kelautan
dan kelautan, pendidikan dan inovasi
untuk melatih para ilmuwan, insinyur,
pembuat kebijakan, seniman, teknisi,
dan manajer bisnis baru di masa depan.

4. Osaka University, Jepang.
Osaka University mempunyai
departemen unggulan yang dinamakan
Naval Architecture and Ocean
Engineering (NAOE). Jika Anda ingin
mempelajari berbagai pemahaman
tentang rekayasa teknik kelautan yang
berkelanjutan, maka Osaka University
adalah tempatnya karena mereka turut
mempromosikan perbaikan lingkungan
serta banyak memiliki penelitian untuk
pengembangan transportasi laut yang
ramah lingkungan.
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2. Liverpool John Moores University,
Inggris. Ingin melanjutkan ke master
degree atau ingin mengembangkan
secara profesional? Liverpool John
Moores University adalah salah satu
universitas terbaik di dunia yang juga
memiliki pusat studi kelautan. LJMU
Maritime Centre telah memfasilitasi
banyak perusahaan internasional untuk
mengembangkan diri di bidang maritim.

3. Erasmus University Rotterdam,
Belanda. Sebagai universitas yang
terkenal dengan fakultas manajemen
perkotaannya, Rotterdam juga terkenal
dengan tata kota yang berdasarkan pada
keseimbangan sebuah kota dan bahari.
Selain tata kota, Erasmus University juga
Top List

5. Norwegian University of Science
and Technology, Norwegia. Norwegia
adalah negara pertama yang melakukan
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Foto: www.ntnu.edu, www.wmu.se, www.plymouth.ac.uk, www.its.ac.id, www.poltekpel-sby.ac.id, www.facebook.com/ITLTrisakti

rekayasa dalam mekanika fluida dan
hidrodinamika, akustik, mekanika leas
pantai, robotika laut dan sensor, dan
penginderaan laut.

Foto: www.mit.edu, www.ljmu.ac.uk, www.eur.nl, www.osaka-u.ac.jp

1. Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Amerika Serikat.
MIT dengan popularitasnya yang
mendunia memang merupakan salah
satu kampus terbaik yang terletak di
Amerika Serikat. Salah satu departemen
keunggulan MIT adalah Department
of Mechanical Engineering dimana
mereka membangun Center for Ocean
Engineering (COE). Di balai riset
ini, MIT mengembangkan ilmu dan
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Prinka

Dari jurusan pelayaran,
sejarah kemaritiman, hingga
jurusan teknik rekayasa
kelautan. Sebenarnya
mempelajari kemaritiman
sangatlah menarik dan
mempunyai potensi yang
tinggi karena Indonesia
sendiri telah dikenal
sebagai negara maritim
bahkan dari era kejayaan
kerajaan Sriwijaya. Sektor
kelautan Indonesia kian
tahun kian berkembang dan
diproyeksikan akan menjadi
salah satu industri paling
maju di negeri ini. Jika Anda
tertarik untuk memperdalam
ilmu mengenai kemaritiman,
mungkin Anda bisa membaca
beberapa rekomendasi
sekolah dengan jurusan
kemaritiman.

9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP),
Semarang - Makassar - Surabaya.
Tak lengkap rasanya jika pelabuhan pelabuhan terbaik di Indonesia tidak
dilengkapi dengan sekolah pelayaran.
PIP atau Politeknik Ilmu Pelayaran
memiliki beragam program untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kelautan;
mulai dari Ahli Nautika, Ahli Teknik,
hingga Ahli Elektronika.
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6. World Maritime University, Swedia.
Universitas ini didirikan tahun 1983 oleh
International Maritime Organization
(IMO) untuk meningkatkan angka ahli
maritim dengan kualifikasi yang tinggi
di seluruh dunia. Selain studi, WMU juga
mengadakan konvensi maritim yang
diadakan setiap tahun. Dengan konvensi
maritim internasional ini, diharapkan
keselamatan maritim dapat ditingkatkan,
lingkungan laut lebih terlindungi, dan
pelayaran dan pelabuhan internasional
menjadi lebih efisien.

10. STMT Trisakti Indonesia.
Salah satu universitas swasta terbaik
di Indonesia ini ternyata juga memiliki
institut yang menaungi bidang
transportasi dan logistik di wilayah
kemaritiman. STMT Trisakti dikenal
baik untuk melakukan studi dan juga
riset mengenai Manajemen Transportasi
Laut, Teknik Kelautan, dan juga Logistik!
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8. Institut Teknologi Sepuluh
November, Surabaya. Dikenal sebagai
pusat unggulan dalam ilmu teknik
kelautan, Departemen Teknik Kelautan
ITS merupakan program studi tertua
di Indonesia. Departemen ini berdiri
sejak 1983 di bawah naungan Fakultas
Teknologi Kelautan (FTK), yang bertujuan
melahirkan lulusan yang ahli di bidang
desain, konstruksi, dan pemeliharaan
struktur pantai dan lepas pantai, serta
ahli di bidang konservasi energi dan
lingkungan laut.
Edisi 246 - Juni 2019
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Aneka
Lokasi
Surfing di
Indonesia

LIFESTYLE
Ary Hana

Meski bukan penyakit,
obesitas merupakan
ancaman kesehatan yang
serius. Penderita obesitas
berisiko mengidap beragam
penyakit. Penderita
obesitas juga mengganggu
kenyamanan umum.
Bayangkan jika harus duduk
di atas bus atau pesawat
dengan penumpang obesitas
di samping Anda. Jatah 1
kursi Anda mungkin akan
berkurang menjadi setengah,
diserobot penumpang yang
obesitas tadi.

Prinka
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3. Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.
Jika Jawa Timur mempunyai G-Land,
maka Nusa Tenggara Timur mempunyai
T-Land atau yang sering disebut dengan
Pantai Rote. Disini, ombaknya bisa
memanjang hingga 300 meter dengan
tinggi antara 1 hingga 4.5 meter,
sehingga dapat dicoba bagi para pemula.
Suasana pantai yang sepi tanpa banyak
pengunjung membuat Anda dapat
merasa bahwa pantai ini adalah pantai
milik sendiri!

3

2. Pantai Plengkung (G-Land), Jawa
Timur. Jika pergi ke Bali, pasti tidak
jarang Anda melihat booth pinggir jalan
yang menawarkan wisata surfing ke
G-Land yang sebenarnya adalah pantai
Plengkung. Menurut cerita, pantai ini
sudah terkenal sebagai salah satu dari
7 lokasi surfing terbaik di dunia karena
mempunyai ketinggian ombak yang
dapat mencapai 8 meter dengan panjang
hingga 2 kilometer. Ombak setinggi ini
hanya bisa ditemukan di Hawaii dan
Afrika Selatan.

Top List
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Foto: pxhere.com

1. Sungai Kampar, Riau.
Hanya di sungai Kampar kamu bisa
berselancar selain di laut. Sungai ini
mempunyai fenomena unik setiap masa
bulan purnama atau bulan baru yang
bernama ombak Bono. Ombak Bono
terbentuk akibat adanya pertemuan arus
pasang laut dengan arus pasang sungai.
Tinggi ombak Bono bisa berukuran
hingga 5 meter dengan ukuran panjang
yang bisa dikendarai hingga 20 menit.
Karena ombak ini sangat panjang, maka
ombak bono sangat menguji stamina
bagi peselancar yang mengendarainya.
Hati-hati pula jika berselancar di sungai
Kampar karena di sungai ini masih
banyak buaya muaranya.

Foto: youtube.com

Berselancar ombak
memang dapat dibilang
adalah salah satu olahraga
air yang paling populer.
Pasalnya, banyak sekali
sekolah surfing yang
dibuka di sekitar pantai.
Jika Anda berlibur ke
pantai, pasti akan sangat
mudah untuk menemukan
tempat belajar surfing.
Nah, tidak hanya Bali,
rupanya banyak sekali
lokasi surfing yang unik
sekaligus indah yang
terletak di negeri kita.
Diantaranya bahkan telah
terkenal di kalangan
komunitas para peselancar
di luar negeri.
Dimana sih lokasi surfing
tersebut?

Obesitas
dan Diet Sehat

2.
3.

berubah-ubah, demensia atau
pikun, kerusakan memori otak.
Penyakit kardiovaskular seperti
jantung koroner, tekanan darah
tinggi, stroke.
Gangguan pernafasan seperti
sesak nafas dan mendengkur saat
tidur.
Diabetes
Osteoartritis atau radang sendi
Gangguan kesuburan
Depresi
Memicu kanker, seperti kanker
usus, payudara, kandung
empedu, rahim, ginjal, pankreas,
karena perubahan hormon
estrogen.

Lebih seperempat penduduk dunia
menderita obesitas, di Indonesia ada
14,8% penderita obesitas. Ini berarti
ada 37 juta orang, 31% di antaranya
obesitas sentral alias perut buncit.

4.
5.
6.
7.
8.

Orang dikatakan menderita obesitas
jika indeks massa tubuhnya (BMI)
30 ke atas. BMI digitung dengan cara
tinggi badan (dalam meter) dibagi
kuadrat berat badan (dalam kg). BMI
dikatakan ideal jika berada antara
18,5-24,9. Di antara 25-30 disebut
kelebihan berat badan alias gemuk.
Pada penderita obesitas, banyak
penumpukan lemak yang tidak perlu
di tubuh. Penderita obesitas berisiko
terkena:
1. Gangguan otak, berupa
kecanduan makan, perubahan
sistem kekebalan tubuh, mood

Untuk mengatasi obesitas, tak
cukup hanya dengan olahraga atau
diet instan, tapi butuh perubahan
pemikiran sekaligus gaya hidup.
Berikut panduan melawan obesitas
yang harus dilakukan seumur hidup.
1. Ketika berencana melakukan
diet,tetapkan target yang
realistis. Misalnya dalam
seminggu harus turun 1 kg,
pantang makan gorengan,
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makanan instan, sehingga target
terpenuhi.
2. Berpikir optimis dan positif
bahwa Anda dapat kurus.
3. Aktif bergerak. Misalnya pergi
ke mana-mana dengan berjalan
kaki dalam radius tertentu, bisa 1
km, 5km.
4. Perbanyak minum air putih
untuk membantu metabolisme
tubuh. Air putih meningkatkan
kinerja ginjal, membuang
racun tubuh, menghaluskan
dan mencerahkan kulit, serta
meningkatkan kinerja otak.
5. Jangan lupa sarapan
6. Perbanyak makan sayuran dan
buah. Selain rendah kalori, sayur
dan buah segar juga kaya serat.
7. Perbanyak frekuensi makan,
kurangi porsi makan.
8. Ganti camilan dengan yang sehat
seperti irisan buah.
9. Hindari makan malam setelah
jam 19.00
10. Hindarilah konsumsi makanan
manis, makanan instan,
gorengan
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Awas Bahaya dalam
Kandungan Kosmetik
Ary Hana

Kenyataannya makanan instan justru menjadi bahaya
kesehatan baru. Terlalu sering menyantap makanan
instan berisiko terkena obesitas atau kegemukan,
kurang gizi, anemia, gangguan pencernaan seperti
konstipasi dan kanker usus, gangguan pada otak -susah
mengingat, pikun, lambat menangkap pelajaran- karena
tingginya kandungan zat pengawet dan penyedap rasa,
diabetes, penyakit kardiovaskular seperti stroke, jantung
koroner, tekanan darah tinggi, gangguan pernapasan,
mendengkur saat tidur, dan gigi mudah rusak.
Masalah kesehatan timbul karena kandungan makanan
instan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam,
kaya gula, minim kandungan gizi, rendah serat, minim
vitamin dan mineral. 200 ml minuman buah dalam
kotak misalnya mengandung 100 kalori yang mayoritas
bersumber dari gula dan karbohidrat, sedang 90 gram
mi instan mengandung 430 kalori yang bersumber dari
karbohidrat dan lemak. Bandingkan dengan sepiring
nasi, sayur, dan sepotong ayam yang mengandung 250
kalori.
Untuk mengurangi bahaya konsumsi makanan instan,
perlu dilakukan kiat berikut :
1. Makanlah makanan instan di saat darurat saja,
misalnya saat naik gunung, terkena bencana alam,
atau isi dompet menipis. Dalam kondisi normal,
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3.
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5.

6.

7.
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batasi konsumsi makanan instan, misalnya makan mi
instan seminggu sekali.
Saat memasak makanan instan seperti mi instan,
bubur instan, perkaya dengan aneka sayuran, irisan
bawang putih, cabe, merica. Kurangi bahan bumbu
penyedapnya, MSG bisa diganti dengan garam dan gula.
Perbanyak minum air putih usai makan makanan
instan. Minum air putih juga menekan rasa lapar.
Kurangi menyantap keripik dan gorengan. Gorengan
mengandung kalori tinggi, dan kaya lemak jenuh.
100 gram kentang goreng misalnya mengandung 350
kalori, 1 ons keripik jagung mengandung 150 kalori.
Ada baiknya tahu kebutuhan kalori Anda sesuai
aktivitas yang dilakukan. Jika Anda bekerja dengan
lebih banyak duduk, maka kalori yang dibutuhkan
tubuh tak sebanyak seorang atlit. Jadi tak perlu
menyantap 2 mi instan yang setara dengan 3 piring
nasi sekali makan. Atau minum minuman penambah
tenaga yang kalorinya tinggi. Dengan begitu Anda
terhindar dari risiko diabetes dan kegemukan.
Sebelum membeli makanan instan, ada baiknya
baca label pada kemasan agar tahu berapa kalorinya,
dan kandungannya apa saja, sesuai tidak dengan
kebutuhan tubuh Anda.
Konsumsi makanan instan secukupnya, sekedarnya,
jangan berlebihan.
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Pewangi dalam parfum dan aneka produk jika digunakan
secara berlebihan akan membuat iritasi kulit, dermatitis,
kulit kering, dan lainnya. Beberapa sampo yang diklaim
dapat menghilangkan ketombe justru memperparah
ketombe. Sabun muka yang diklaim membersihkan dan
menghaluskan justru jadi pemicu jerawat membandel.
Jika Anda mengalami gangguan kulit seperti gatal, alergi,
ketombe pada rambut, jerawat membandel, ada baiknya
meneliti kandungan dalam produk kosmetik yang
digunakan sehari-hari. Gunakan produk alami, hindari
produk yang mengandung banyak bahan kimia.

Foto: unsplash.com

Ary Hana

Makanan instan kerap menjadi penyelamat saat lapar
mendadak menyerang, dalam kondisi darurat seperti
saat terjadi bencana, atau pada saat uang saku menipis.
Makanan instan mirip mi instan selain murah, mudah
dan cepat dimasak, enak rasanya, dan mengenyangkan.
Itu sebabnya makanan instan begitu cepat menguasai
kehidupan manusia modern yang serba sibuk, kurang
waktu, dan ingin hidup praktis.

Foto: wikimedia commons

Makanan
Instan,
antara
Bahaya dan
Manfaat

Ada ribuan produk kosmetik
di pasaran. Mayoritas
mengandung bahan kimia.
Beberapa bahan kimia seperti
mercuri (Cu), plumbum (Pb),
arsenik, berbahaya buat
tubuh. Beberapa lainnya akan
berbahaya jika digunakan
secara berlebihan. Mercuri
dalam produk pemutih
misalnya, dapat menyebabkan
fleks yang bersifat permanen.

Berikut beberapa bahan kimia dalam kosmetika yang jika
dipakai berlebihan, membahayakan tubuh.
1. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dan Sodium LaurelthSulfate
(SLES). Hampir semua sabun di pasaran (baik sabun
mandi, sabun muka, sabun cuci), sampo dan pasta gigi
mengandung SLS atau SLES yang dapat menyebabkan
iritasi kulit, alergi, jerawat, sariawan, kulit kering, dan
kerusakan pada mata.
2. BHA. Ditemukan pada masker, lulur, scrub, parfum, yang
berefek sampingan membuat kulit tipis, berubah warna,
dan memicu kanker (karsinogenik).
3. Triclosan dan triclocarban.Ditemukan pada deodoran
dan sabun anti bakteri, dapat menyebabkan gangguan
hormonal, resistensi bakteri, gangguan fungsi otot,
gangguan fungsi kekebalan tubuh dan alergi.
4. Aminophenol, Diaminobenzene, Phenylenediamine.
Ditemukan pada sampo, kondisioner, dan pewarna rambut,
Edisi 246 - Juni 2019

bersifat karsinogenik dan menyebabkan alergi.
5. Parabens. Ditemukan pada produk make up, krim cukur,
tabir surya, bersifat karsinogenik, dan dapat menurunkan
kesuburan pria.
6. Polyethylene/PEGs. Ditemukan pada scrub, sabun mandi,
pasta gigi, dan produk make up, menyebabkan alergi dan
bersifat karsinogenik.
7. Retinil palmitat, retinil asetat, asam retinoat dan retinol.
Ditemukan pada produk pelembab, tabir surya, produk
anti-aging, bersifat karsinogenik.
8. Petroleum distillates. Ditemukan pada maskara. Dapat
menyebabkan dermatitis.
9. Oxybenzone. Dikandung oleh tabir surya, mempengaruhi
hormon estrogen, berkaitan dengan kesuburan pria dan
endometriosis.
10. Dibutil ftalat, toluena, dan formaldehida. Ditemukan pada
produk perawatan kuku, menyebabkan gangguan endokrin,
sakit kepala, dan masalah pernapasan. Juga menyebabkan
cacat pada janin.
11. Hidrokuinon. Banyak ditemukan pada produk pencerah
wajah, dapat menyebabkan ochronosis.
12. Mercuri, ditemukan pada krim pemutih dan bedak ilegal,
menyebabkan iritasi pada kulit dan flek hitam yang sulit
hilang.
13. Timbal. Ditemukan pada produk untuk mata dan bibir,
bersifat karsinogenik.
14. Arsen, bersifat karsinogenik ditemukan pada bedak dan
lipstik.
15. Rhabdomin, ditemukan pada lipstik, bersifat karsinogenik.

Lifestyle
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Siapa yang tidak tahu tentang Slank? Slank adalah
sebuah band legendaris tanah air yang dibentuk
pada tanggal 26 Desember 1983 merupakan band
yang terkenal akan pembawaannya yang slengean
serta akrab dengan gaya para musisi jalanan yang
terkesan urakan.
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salah satu grup band bersejarah
dan dikenang sebagai legenda di
sepanjang industri musik Indonesia.
Walaupun Slank terkenal dengan
citra urakannya, Slank sempat
menyandang predikat Indonesia’s
Highest-Paid Music Star pada tahun
2008 dan 2009. Beberapa konser
Slank juga sering kali bertemakan
nasionalisme.

MUSIK
Prinka

Band ini terdiri dari anak-anak
SMA Perguruan Cikini Jakarta yang
dibentuk oleh Bimbim (drum), Boy
(gitar), Kiki (gitar), Abi (bass), Uti
(vokal), dan Well Welly (vokal). Pada
awalnya, mereka mengekspresikan
kecintaan mereka akan lagu-lagu
Rolling Stones. Sayangnya, formasi
pertama grup ini tidak bertahan
dan membubarkan diri sehingga
mengalami perubahan personel
hingga 14 kali yang bertahan hingga
sekarang. Formasi terakhir yang
yang dimulai dari album ke-7
Slank, terdiri dari Bimbim (drum),
Kaka (vokal), Ivanka (bass), Ridho
(gitar), dan Abdee (gitar). Sejak
saat itu, band ini berhasil menjadi
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Foto: www.facebook.com/slankband

Legenda Slank,
Politik, dan
Nasionalisme
Pemuda

“Selain
menanamkan
semangat
nasionalisme,
berbagai lagu
Slank juga dapat
digunakan agar
para pemuda
Indonesia melek
dengan isu-isu
terkini di sekitar
tanah air dan
menyikapinya
dengan kritis.”

Baru-baru saja, Slank mendapat
kesempatan untuk manggung pada
Apel Kebangsaan di Lapangan
Simpang Lima, Semarang, Jawa
Tengah. Di panggung tersebut,
Slank diberi waktu 55 menit untuk
menyemarakkan puluhan ribu
peserta apel yang datang dari
berbagai macam daerah di Jawa
Tengah. Apel Kebangsaan yang
diselenggarakan pada hari Minggu,
tanggal 17 Maret 2019 pukul 06.00
WIB tersebut menghadirkan Slank
untuk manggung pada pukul
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08.00 WIB. Di acara tersebut,
Slank membawakan lagu-lagu
yang berkaitan dengan pancasila
dan nasionalisme dalam rangka
Pemilihan Presiden 2019 yang
mengundang banyak perbedaan
pendapat, bahkan kericuhan. Band
yang lahir lebih dari 30 tahun
silam ini juga pernah mengalami
krisis di tahun 1998, hingga mereka
mengetahui bagaimana rasanya
dikekang selama puluhan tahun
lamanya sebelum era reformasi.
Selain konser tersebut, Slank juga
menyuguhkan konser dengan
tema nasionalisme pada konser
yang merayakan 30 tahun dan
35 tahun Slank. Di kedua konser
tersebut, Slank membuat konser
yang dihadiri oleh lebih dari 30 ribu
orang di venue Gelora Bung Karno
(GBK). Mereka sengaja memilih
venue tersebut karena Stadion GBK
mempunyai simbol nasionalisme
yang kuat. Misalnya GBK yang
dipakai untuk Asian Games dan
tempat berpidato bagi tokoh politik
nasional di acara-acara penting.
Selain itu, di konser 35 tahun Slank
mereka mengusung tema ‘Indonesia
Now’ yaitu tentang berbagai cerita
tentang Indonesia di era digital
sebagai isu terkini yang ingin
mereka bahas melalui lagu.
Dalam lagu-lagunya, Slank juga
menyematkan berbagai lirik yang
membangkitkan rasa percaya
akan negeri Indonesia, walaupun
tidak jarang juga Slank melempar
kritik pada kondisi ekonomi dan
politik Indonesia. Misalnya pada
lagu “Bendera Setengah Tiang”
yang berbunyi “putihmu yang suci /
jangan ternoda / merahmu yang berair
/ diterpa hujan badai”, dari lagu ini,
sepertinya Slank membuat versi
kontemporer dari “Mengheningkan
Cipta” yang selalu dinyanyikan
setiap upacara bendera untuk

Musik

mengenang para pahlawan perang.
Selain itu, Slank juga mempunyai
lagu berjudul “Bola” yang diciptakan
untuk menyemangati tim sepakbola
Indonesia yang kala itu sedang
bertanding di ISL (Indonesia Super
League), selain itu, lagu ini juga
dibawakan di PJS (Piala Jendral
Sudirman). Lewat lagu ini,
mungkin para personil Slank yang
juga menyukai sepak bola ingin
memberikan pengertian tentang
pentingnya perdamaian antar tim,
dimana sering kali terjadi kasus
kerusuhan antar penggemar tim
sepak bola di tanah air.
Lagu berwarna kritik juga dapat
kita temui di judul lagu “Bela Diri
(Polisi Jangan Telat)”, yang berbunyi
“apa perlu Indonesia kayak di Texas
/ orang bebas beli pistol buat bela
diri / karena polisi pasti terlambat
/ daripada dibunuh untuk bela
diri”, dari lirik tersebut, Slank
secara terbuka mengkritik barisan
polisi yang seringkali terlambat
dalam menunaikan tugasnya untuk
melindungi warga sipil. Lain dengan
lagu berjudul “Atjeh Investigation”,
dimana Slank mempertanyakan jati
diri GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
yang konon menjual “ganja” untuk
ditukar dengan senjata.
Selain menanamkan semangat
nasionalisme, berbagai lagu Slank
juga dapat digunakan agar para
pemuda Indonesia melek dengan
isu-isu terkini di sekitar tanah air
dan menyikapinya dengan kritis.
Alih-alih menciptakan mob mentality
yang tidak baik dimana hal tersebut
banyak terjadi di berbagai ormas,
Slank membantu berbagai kalangan
pemuda untuk lebih bersikap positif
dalam memperbaiki Indonesia.
Karena hal inilah, Slank sebagai
grup band sangat pantas untuk
dinobatkan sebagai salah satu
legenda industri musik tanah air.
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RESENSI BUKU

Literatur
Sebagai
Pengingat
Nasionalisme
dan
Humanisme
Prinka

Di tengah isu nasionalisme yang
sedang naik dan kondisi politik
yang tidak sederhana, bulan
Juni mengingatkan kita untuk
kembali mengingat asal muasal
kita sebagai rakyat Indonesia.
Selain itu, di bulan Juni kita juga
memperingati hari kemaritiman,
yang juga kembali mengingatkan
kita bahwa seyogyanya, laut
adalah rumah kita. Dan tak
ada tempat lain untuk kita
berpulang, menjaganya,
layaknya dulu ia membesarkan
kita. Beberapa buku di edisi
kali ini akan membahas kedua
tema besar ini, Nasionalisme
dan Kemaritiman. Yuk, kita
cek, buku - buku apa saja yang
membuat kita terpanggil untuk
menggaungkan semangat
nasionalisme.
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NASIONALISME, LAUT
DAN SEJARAH
Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Susanto Zuhdi
: Komunitas Bambu
: 2014
: 600 halaman

Sejarah tidak hanya sebuah cerita
dari masa lampau, tapi sejarah adalah
pembelajaran moral melalui contoh.
Buku ini terinspirasi dari perkataan
Adrian Lapian bahwa Indonesia
bukanlah pulau - pulau yang dikelilingi
laut, tetapi laut yang ditaburi pulau
- pulau. Dari pernyataan ini, Zuhdi
mengajak pembaca untuk kembali
mendalami apa itu kemaritiman. Bahwa
maritim tidak hanya tentang laut,
tetapi juga tentang kanal, sungai, teluk,
perairan yang juga menjadi sumber
kehidupan.
Buku ini membahas sejarah
kemaritiman Indonesia sejak zaman
kerajaan Sriwijaya, Majapahit, bahkan
hingga era pasca kemerdekaan, dan era
modern. Mulai dari konteks kekuasaan
hingga bagaimana laut dapat menjadi
mahar perkawinan bagi suku Bugis.
Zuhdi dengan rinci menggali kisah kisah tentang laut dan juga kendala
struktural, menjadikan buku ini layak
untuk dipertimbangkan.

Resensi Buku

NEGARA PARIPURNA

THE HATE YOU GIVE
(BENCI YANG KAU TANAM)

Pengarang
Penerbit

Pengarang
Penerbit

Diterbitkan
Tebal

: Yudi Latief
: Gramedia Pustaka
Utama
: 2011
: 698 halaman

Dalam 698 halaman, Negara Paripurna
menarasikan bagaimana Pancasila
lahir dari penggalian, penghayatan
dan refleksi terdalam tanah air kita.
Latief berbicara tentang tiga hal di sini;
historisitas, rasionalitas dan aktualitas
Pancasila. Pancasila sebagai dasar
negara, philosofische grondslag, filsafat
dasar Republik Indonesia, bukanlah
sesuatu yang lahir begitu saja. Pancasila
sebagai mahakarya para pendiri
bangsa memiliki pijakan historisitas,
rasionalitas dan aktualitas yang khas.
Pancasila lahir dari daya kritis dan daya
konsensus para pendiri bangsa untuk
menemukan kesepakatan asas-asas
moral berdirinya Republik Indonesia.
Lewat pemaparannya yang matang,
Latief memberikan panduan kepada
pembaca untuk berintrospeksi akan
kehidupan berbangsa dan bernegara
yang tengah berlangsung sekarang.
Apakah benar eksekutif, legislatif dan
yudikatif sudah melaksanakan tugas
demi mewujudkan cita-cita berdirinya
Republik Indonesia?
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Diterbitkan
Tebal

: Angie Thomas
: Gramedia Pustaka
Utama
: 2018
: 488 halaman

Novel yang meraih Best Young Adult
Fiction oleh Goodreads di tahun 2017
ini, kini hadir dalam versi terjemahan
Bahasa Indonesia. Hadir di tengah
suasana chaos dan tingkat kepercayaan
antar individu yang semakin menurun
di Amerika Serikat, Benci Yang Kau
Tanam beresonansi dengan suasana
yang ada di Indonesia.
Starr Carter, gadis kulit hitam berusia
enam belas tahun, hidup di antara dua
dunia berbeda. Lingkungan kumuh
tempatnya lahir lalu tumbuh besar,
dan SMA bergengsi di pinggiran kota
tempatnya bersekolah. Keseimbangan
dua dunia yang mati-matian ia jaga
itu hancur berantakan ketika Starr
menjadi satu-satunya saksi dari tragedi
penembakan sahabatnya, Khalil, oleh
seorang polisi. Padahal saat itu Khalil
tidak bersenjata. Langsung saja, demo
besar-besaran memenuhi jalanan atas
nama Khalil. Semua orang ingin tahu,
apa yang sebetulnya terjadi saat Khalil
terbunuh. Tetapi kuncinya hanya ada

Edisi 246 - Juni 2019

Novel yang meraih
Best Young Adult
Fiction oleh
Goodreads di
tahun 2017 ini, kini
hadir dalam versi
terjemahan Bahasa
Indonesia. Hadir
di tengah suasana
chaos dan tingkat
kepercayaan antar
individu yang
semakin menurun
di Amerika Serikat,
Benci Yang Kau Tanam
beresonansi dengan
suasana yang ada di
Indonesia.
pada Starr dan ia hanya punya dua
pilihan; diam atau membahayakan
nyawa lingkungannya.
Tema di buku ini terasa begitu
mendebarkan tetapi juga dekat dengan
kehidupan sehari - hari. Angie Thomas
memaparkan dengan gamblang dan
hangat, membuat novel ini layak dibaca
oleh semua umur.

Resensi Buku

NANTI KITA CERITA
TENTANG HARI INI
Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Marchella F.P
: POP Publisher
: 2018
: 200 halaman

Siapa yang tidak kenal akun instagram
@nktchi ? Dengan maraknya kutipan kutipan penyemangat yang makin sering
terlihat di media sosial, Marchella,
yang lebih dahulu menciptakan
Generasi 90an dan Anak Kemarin Sore,
melakukan sebuah lompatan dengan
mengemas kata - kata penyemangat
yang semoga dapat menjadi bekal di
masa depan.
Buku ini terinspirasi dari petuah
- petuah ibu Marchella, yang ingin
ia teruskan untuk putrinya, serta
perempuan - perempuan muda di luar
sana. Di tengah hiruk pikuknya zaman,
Marchella hanya ingin menemani hari
- hari dengan satu atau dua kalimat doa.
Buku yang dirangkai dengan kalimat
sederhana ini dikemas dengan desain
yang apik dan ditemani dengan playlist
yang dapat kalian dengarkan di Spotify.
Mungkin tidak menggungah, tetapi
rasanya cukup hangat untuk menjadi
teman di kala suntuk.
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Sutradara
Produser
Produksi
Genre
Tahun Rilis

IN THE HEART OF THE SEA

: Tim Barretto
: Melanie Filler, Ben Mortley
: Hope St Production
: Documentary
: 2017

Sutradara
Produser
Pemain
Distributor
Tahun Rilis

Dokumenter ini dibuat oleh sekelompok pembuat film dari
Australia yang memperingati 13 tahun sejak bencana besar
Tsunami di Aceh yang memakan hampir 170.000 korban
jiwa. Dengan rekoleksi momen dan penyuguhan visual yang
mengagumkan, 10 orang Aceh yang selamat dari bencana
tersebut menceritakan kisah perjuangannya untuk bertahan
hidup, mencari kerabat terkasih di tengah lautan mayat, dan
refleksi atas lebih dari satu dekade memorinya untuk bangkit
kembali dengan kehidupannya masing-masing.
Tim dokumenter mengaku bahwa bertemu dengan para
penyintas yang bersedia mengungkapkan cerita mereka
membawa kesan dan inspirasi tersendiri yang mereka anggap
lebih berharga dibanding produksi film ini sendiri. Film
dokumenter ini akhirnya berhasil diputar perdana di Banda
Aceh tanggal 17 Desember, yang sekarang dapat Anda saksikan
sendiri di internet.

Film
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: Ron Howard
: Brian Grazer & Ron Howard
: Chris Hemsworth, Benjamin Walker,
Cillian Murphy
: Warner Bros. Pictures
: 2015

Film yang bercerita tentang para nelayan dari Nantucket ini
diadaptasi dari novel berjudul sama yang mengangkat kisah
tentang legenda ikan paus raksasa, Moby Dick. “In The Heart
of The Sea” adalah sebuah film aksi bercampur dongeng yang
epik. Tokoh utamanya merupakan seorang nelayan bernama
Owen Chase yang diperankan oleh aktor Chris Hemworth.
Ia tinggal di kota Nantucket dengan keahliannya untuk
berburu ikan paus untuk diambil minyaknya sebagai bahan
bakar utama bagi masyarakat setempat. Plot yang dihadirkan
dalam film ini begitu sulit ditebak, Anda akan diajak ke
dalam drama survival antara hidup dan mati, dimana para
awak kapal harus mengalami rasanya terombang-ambing di
lautan setelah kapal mereka hancur. Menonton film ini, Anda
dapat ikut merasakan kengerian dari bencana yang menimpa
mereka!

LIFE OF PI
Sutradara
Produser
Pemain
Distributor
Tahun Rilis

: Ang Lee
: Ang Lee, Gil Netter, David Womark
: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu
: 20th Century Fox
: 2012

Sama dengan “In The Heart of The Sea”, “Life of Pi” juga
diangkat dari sebuah novel karya Yan Martell dengan judul
yang sama. Novel ini bercerita tentang seorang tokoh bernama
Pi yang selamat dari kecelakaan di laut dan terombang-ambil
di tengah lautan hingga berbulan-bulan lamanya. Pi yang
merupakan seorang anak laki-laki menumpangi sebuah kapal
dan mengalami kecelakaan sehingga ia harus berada dalam
satu rakit kecil bersama seekor harimau buas.
Pada awalnya, Pi sangat ketakutan dengan harimau buas
tersebut namun lama kelamaan ia memutar otak agar dapat
berteman dengan harimau itu. Walaupun bercerita tentang
tragedi, namun film ini juga menyuguhkan berbagai macam
atraksi visual yang ciamik, beberapa tempat yang Pi kunjungi
di tengah lautan mempunyai pemandangan bak dunia mimpi.

Foto: www.imdb.com

Berbicara tentang fenomena-fenomena
alam memang seru, apalagi ketika
kita membahas lautan. Mulai dari
menyeramkannya bencana seperti
tsunami hingga budaya-budaya kelautan
tersendiri seperti adanya kru kapal
seperti kapten, pelaut, dan bajak laut
yang tentunya menarik untuk ditonton.
Orang-orang yang terbiasa dengan laut
seolah berbicara dengan bahasa yang lain
daripada cara kita berinteraksi di daratan.
Bagaimana sih kehidupan manusia di
lautan? Berikut ini adalah beberapa film
yang seru untuk ditonton!

ACEH: BEYOND THE TSUNAMI

Foto: documentaryaustralia.com.au

Perjuangan
Manusia
Melawan
Buasnya
Lautan
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Kiat Belajar
Diving Untuk
Pemula

4

Prinka

1. Mempersiapkan mental agar
tetap tenang. Ketenangan adalah
syarat utama ketika Anda belajar
menyelam di air. Karena reflek manusia
diciptakan untuk daratan berbeda
dengan lautan, jika panik Anda bisa-bisa
langsung tersedak dan pingsan karena
tidak bisa langsung bergerak ke arah
daratan untuk bernapas. Maka dari itu,
persiapkanlah mental Anda agar tetap
tenang.

2

Indonesia adalah
negara kepulauan yang
mempunyai keindahan
laut yang melimpah,
karena itulah jangan
lewatkan untuk belajar
scuba diving atau
menyelam dalam laut
selagi masih menjadi
warga negara Indonesia.
Walaupun kelihatannya
mudah, ternyata ada
banyak prosedur maupun
hal-hal yang perlu Anda
ceklis sebelum mencoba
menyelam. Apa saja sih
yang harus dilakukan oleh
para penyelam pemula?
Bacalah tips dari kami
berikut ini!

4. Lakukan ‘ekualising’.
Menyesuaikan tekanan dalam telinga
dengan bagian luar tubuh biasa disebut
dengan ‘ekualising’. Semakin dalam
lautan, semakin tinggi tekanan air
yang dapat menyebabkan telinga Anda
sakit. Sesuaikan tekanan dengan cara
menutup lubang hidung dan keluarkan
udara dengan tangan masih memencet
hidung, atau bisa juga dengan menelan
ludah.

5

2. Pilih perlengkapan diving yang
pas. Atur kekencangan yang pas saat
fitting alat. Kacamata renang dan
perlengkapannya sangat penting
untuk semua penyelam, jika air masuk
ke dalam masker hal tersebut akan
membuat Anda panik saat berada di
dalam air. Kencangkan karet masker dan
latihan sebelum benar-benar diving.
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3. Jangan menyelam sendiri.
Keadaan laut tidak dapat diprediksi.
Selalu bawa teman atau instruktur yang
telah berpengalaman dalam diving
untuk menemani Anda saat menyelam.
Jika ada teman yang menemani,
andaikata ada sesuatu yang terjadi pasti
akan ada yang menolong Anda.
Tips

5. Hafalkan isyarat tangan.
Karena kita tidak dapat berkomunikasi
seperti biasa dalam air, maka
menghafalkan isyarat tangan bisa jadi
sangat penting bagi Anda yang ingin
belajar diving lebih dalam. Hafalkan
beberapa isyarat tangan yang biasa
digunakan dalam air, terutama isyarat
tanda bahaya.
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Ilustrasi: Nita Darsono
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