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CERITA SAMPUL
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alur memberikan kemudahan bagi kapal yang
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berlabuh di luar alur pelabuhan.
(Foto Oleh: Adi Pradewa)
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Artikel utama edisi kali ini
membahas tentang pengembangan
Pelabuhan Benoa untuk
meningkatkan perekonomian
Pulau Dewata. Tingginya
kunjungan kapal pesiar membuat
Pelabuhan Benoa meningkatkan
kapasitas pelayanan kapal seperti
pengerukan dan pendalaman alur
sehingga kapal berukuran lebih
350 meter dapat bersandar.
Berbagai upaya peningkatan
infrastruktur dan suprastruktur
didukung dengan kinerja yang
optimal membuat rating Pelindo
III naik dari BB+ menjadi BBBberdasar Standar and Poor’s.
Itu berarti Pelindo III sudah
dikategorikan sebagai investment

grade dan mampu mempertahankan
marjin yang stabil dan proteksi
arus kas yang kuat. Pelindo III
juga bersinergi dengan PGN untuk
membangun LNG di Tanjung
Perak. Tujuannya untuk memenuhi
pasokan kebutuhan gas hingga ke
Indonesia timur. Sebagai bentuk
kepedulian terhadap lingkungan dan
masyarakat, anak usaha Pelindo IIII
yaitu PT Terminal Petikemas Surabaya
melakukan kegiatan CSR berupa
membangun jembatan di Kecamatan
Ngantang Kabupaten Malang.
Berkaitan dengan hari kelautan
nasional pada 2 Juli, hari koperasi
12 Juli, dan hari anak nasional 23
Juli, disajikan artikel bebas seperti
bagaimana mempersiapkan investasi

masa depan untuk si kecil,
artikel yang berkaitan dengan
kewirausahaan, kisah pengusaha
sukses dan jenis usaha yang
menjadi trend milenia. Tak lupa
cuplikan sejarah bapak koperasi,
Muhammad Hatta, ketika
dibuang di Banda Naira.
Semoga sajian edisi kali ini dapat
menambah wawasan portizen.
Kami mengajak Anda untuk
berkontribusi mengungkapkan
ide-ide segar melaluil 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.

kecuali atas izin tertulis dari Pelindo III dan penerbit.
www.butawarna.in

Redaksi

@butawarnadesign

@butawarnadesign
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REVITALISASI KOLAM
PELABUHAN TANJUNG EMAS
Salah satu metode pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Emas
menggunakan Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang merupakan
jenis kapal keruk yang dilengkapi dengan propeller (untuk berlayar) dan
ruang muatan material (Hopper). Dengan kapasitas 12.000 m3, cara kerja
metode ini menyedot sedimentasi menggunakan pipa propeller kemudian
dibuang ke lokasi dumping area.
(Oleh: Diah Ayu Puspitasari)
6
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PENGEMBANGAN
PELABUHAN BENOA
TINGKATKAN EKONOMI
PULAU DEWATA

“Semoga tidak lama lagi, Pelabuhan
Benoa bisa menjadi home port
cruise dimana kapal pesiar tersebut
nantinya tidak hanya transit. Dengan
menjadi home port cruise tersebut
tentunya akan berdampak positif
bagi perekonomian di Bali karena
ini memiliki multiplier effect cukup
besar untuk masyarakat Bali. Saat
kapal pesiar bersandar di pelabuhan,
maka tentunya bisa menghasilkan
nilai ekonomi bagi masyarakat di
sekitarnya,”
– Wayan Eka Saputra.

BENOA PORT
DEVELOPMENT
IMPROVES THE
ECONOMY OF BALI

LAPORAN
UTAMA

Mareta Mulia A

Pelabuhan Benoa

Tingkat kunjungan kapal pesiar yang cukup
tinggi membuat Pelabuhan Benoa Bali
yang dikelola oleh BUMN Pelindo III aktif
meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk
pelayanan kapal. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah telah dirampungkannya
pengerukan dan pendalaman alur dari minus 9
Meter low water spring/rata-rata muka air laut
(LWS) menjadi minus 12 Meter LWS. Hal tersebut
memungkinkan kapal pesiar dengan length of
all (LOA)/ ukuran panjang lebih dari 350 meter
dapat bersandar di dermaga dimana sebelumnya
hanya berlabuh di luar alur pelabuhan.

8
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The high level of cruise ship visits encouraged
Port of Benoa Bali managed by Pelindo III
actively increasing its port capacity for ship
services. One of the efforts made was the
completion of dredging and deepening of the
channel from -9 meters low water spring
(LWS) to -12 meters LWS. This allowed
cruises with length of all (LOA) more than
350 meters to berth where previously only
anchored outside the port channel.

Laporan Utama
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Selain itu turning basin atau area untuk berputar
kapal juga diperlebar sehingga kapal yang memiliki radius putar lebih panjang dapat melakukan manuver dengan
aman dari 300 meter sekarang menjadi 420 meter. Serta
lebar di kolam timur dari awal 150 meter sekarang telah
menjadi 200 meter, dan untuk kolam barat dari 150 meter
menjadi 330 meter.
Serangkaian peningkatan fasilitas pelabuhan khususnya terkait dengan gedung terminal penumpang, Pelindo III meningkatkan kapasitas gedung terminal penumpang yang semula hanya berkapasitas 900 orang akan
diperbesar hingga menampung 3.500 orang dalam bangunan seluas 5.600 meter persegi. Pembangunan gedung
terminal penumpang kapal pesiar di Benoa akan selesai
semester dua tahun 2019, Hingga awal Juni progress pembangunan fisik bangunan telah mencapai 79,12%.
“Sebagai BUMN, Pelindo III memiliki kewajiban
sebagai agen pembangunan. Serangkaian pengembangan
Edisi 247 - Juli 2019

telah dilakukan oleh Pelindo III di seluruh wilayah kerja
di tujuh provinsi di Indonesia. Salah satunya di Pelabuhan
Benoa yang menjadi kebanggaan kita bersama. Kami berharap, apa yang telah kami lakukan di Pelabuhan Benoa
dapat memberikan inspirasi bagi institusi terkait lainnya
dan masyarakat Bali untuk turut mendukung pengembangan dan pembangunan Pulau Bali,” jelas CEO Regional
Bali Nusra Pelindo III, Wayan Eka Saputra.
Adapun jumlah kunjungan penumpang kapal pesiar pada tahun 2018 tercatat 54.802 orang wisatawan
mancanegara, naik 5% dibanding tahun 2017 sebanyak
52.125 orang. Hingga Mei 2019, tercatat jumlah kapal pesiar sebanyak 26 unit dengan penumpang sebanyak 24.418
orang wisatawan mancanegara telah mengunjungi Bali
melalui Pelabuhan Benoa. “Target kapal pesiar di tahun
2019 ini sendiri sebanyak 75 unit kapal pesiar,” pungkas
Wayan.
“Semoga tidak lama lagi, Pelabuhan Benoa bisa
menjadi home port cruise dimana kapal pesiar tersebut
nantinya tidak hanya transit. Dengan menjadi home port
cruise tersebut tentunya akan berdampak positif bagi
perekonomian di Bali karena ini memiliki multiplier effect cukup besar untuk masyarakat Bali. Saat kapal pesiar
bersandar di pelabuhan, maka tentunya bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya,” ungkap
CEO Balinusra.
Seiring pengembangan zona marina untuk kapal
wisata, Pelindo III juga sedang melakukan pengembangan lain di antaranya penataan kembali zona perikanan
di sisi barat pelabuhan dan zona BBM - Gas dengan curah

Laporan Utama
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produce economic value for the surrounding communities,” said CEO of
Balinusra.
Along with the development of the marina zone for tour boat,
Pelindo III was also carrying out other developments including the
rearrangement of fisheries zone on the west side of the port and the
bulk oil and gas fuel zone on the east side. “With this arrangement, we
hope to get support from all internal and external parties, especially the
Balinese people because we have to be able to align the tourism sector
and the fisheries, bulk and gas industries; all to boost Bali’s economy
and communities,” said Wilis Aji, Pelindo III Corporate Communication VP.
“With the expansion of the fisheries zone in Benoa Port, it is
expected to become a node for the central production and fishing industry in Bali. We are optimistic, with the Benoa Port development, one
of the positive impacts that can be felt directly is that employment will
increase, indirectly contributing to state revenues through export and
import activities, and ultimately this has a tremendous impact on the
economy while increasing the welfare of Balinese people,” said Wilis.

“Hopefully, in the near future, Port of Benoa can
become a home port cruise where the cruise ships
will not only transit. By becoming a home port
cruise, it will certainly have a positive impact
on the economy in Bali because this has a large
multiplier effect for the people. When cruise ships
berth, it certainly can produce economic value for
the surrounding communities,”
– Wayan Eka Saputra.

Azamara Quest di Pelabuhan Benoa

di sisi timur. “Dengan penataan tersebut, kami berharap
mendapatkan dukungan dari semua pihak internal maupun eksternal, terutama masyarakat Bali karena kami
harus bisa menyandingkan antara industri sektor wisata
dan industri perikanan, curah, dan gas, dimana itu semua
untuk mendongkrak ekonomi Bali dan masyarakat pulau
dewata,” ujar Wilis Aji, VP Corcom Pelindo III.
“Dengan perluasan zona perikanan di Pelabuhan
Benoa diharapkan dapat menjadi simpul bagi sentral
produksi dan industri perikanan di Bali. “Kami optimis,
dengan pengembangan Pelabuhan Benoa maka salah satu
dampak positifnya yang bisa dirasakan secara langsung
adalah lapangan pekerjaan akan bertambah, secara tidak
langsung menyumbang pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan impor, dan pada akhirnya ini membawa dampak yang luar biasa bagi perekonomian sekaligus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,” ujar Wilis.

In addition, the turning basin or area for turning the ship
was also widened so that ships that have a longer turning radius
could maneuver safely, from 300 meters to 420 meters. The width
was also increased in the eastern basin from 150 meters to 200
meters, and for the western basin from 150 meters to 330 meters.
10 | Dermaga

As a series of port facility upgrades, especially related
to the passenger terminal building, Pelindo III increased the
capacity of the passenger terminal building, which initially had
a capacity of only 900 people, to 3,500 people in a 5,600 square
meters building. Construction of the cruise ship passenger terminal building in Benoa would be completed in the second semester
of 2019. Until the beginning of June, the progress of building
physical construction had reached 79.12%.
“As an SOE, Pelindo III has an obligation as a development agent. A series of developments have been carried out by
Pelindo III in all work areas in seven provinces in Indonesia. One
of them, Port of Benoa, become our pride. We hope that what we
have done at Port of Benoa can inspire other relevant institutions
and the Balinese people to support the development of Bali,”
explained CEO of Pelindo III Bali Nusra Regional, Wayan Eka
Saputra.
The number of cruise ship passenger visits in 2018
recorded 54.802 foreign tourists, rising 5% compared to 2017
which was 52.125 people. As of May 2019, there were 26 units of
cruise ships with 24.418 passengers from foreign countries visiting Bali through Benoa Port. “The target of cruise ships in 2019
is as many as 75 ships,” concluded Wayan.
“Hopefully, in the near future, Port of Benoa can become
a home port cruise where the cruise ships will not only transit.
By becoming a home port cruise, it will certainly have a positive
impact on the economy in Bali because this has a large multiplier
effect for the people. When cruise ships berth, it certainly can

Laporan Utama
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Proses Penyandaran Kapal Cruise Menggunakan Kapal Tunda
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S & P MENAIKKAN RATING
PELINDO III MENJADI BBB-

LAPORAN
UTAMA

S & P RAISES PELINDO III RATING TO BBBHafidz Novalsyah

Arus bongkar muat peti kemas ekspor impor di terminal internasional Pelindo III terus meningkat.

Standard and Poor’s atau S&P telah
menaikkan rating Pelindo III menjadi
BBB- dari sebelumnya BB+. “Rating
tersebut mencerminkan dukungan
pemerintah pada Pelindo III karena
kepentingan strategis pelabuhan,”
kata Direktur Utama Pelindo III, Doso
Agung (2/6).
Selain itu, rating BBB- dengan outlook stable
mencerminkan bahwa posisi Pelindo III saat ini sebagai
kategori investment grade dan menunjukkan sebagai
salah satu perusahaan pelabuhan utama di Indonesia.
Kemudian kemampuan perseroan juga dianggap mampu
mempertahankan marjin yang stabil dan proteksi arus
kas yang kuat.
Doso Agung melihat bahwa peningkatan rating
tersebut juga didukung oleh kondisi ekonomi Indonesia
yang konsisten lebih baik daripada negara-negara peers
dengan tingkat pendapatan yang sama. “Kenaikan rating
S&P merefleksikan prospek pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang kuat sehingga diharapkan dapat
12 | Dermaga

Standard and Poor’s (S&P) had raised
Pelindo III rating from BB+ to BBB-.
“The rating reflects the government’s
support for Pelindo III because of the
strategic importance of the port,” said
Pelindo III President Director, Doso
Agung (2/6).
In addition, the BBB- rating with a stable outlook
reflected that Pelindo III position was currently in investment
grade category and showed that it was one of the main port
companies in Indonesia. Then the company’s ability was also
considered capable of maintaining a stable margin and strong
cash flow protection.
Doso Agung saw that the raise in rating was also
supported by Indonesia’s economic condition which was
consistently better than peers country with the same income
level. “The raise in the S&P rating reflects the prospect of
a strong Indonesian economic growth that is expected to
support business expansion and the port industry. Pelindo
III is increasingly confident because it is seen as having the

Laporan Utama
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mendukung ekspansi usaha dan industri pelabuhan.
Pelindo III semakin percaya diri karena dipandang
memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen
keuangan dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Direktur Keuangan Pelindo III, Iman Rachman,
menambahkan, rating didasarkan pada data dan informasi
yang diperoleh S&P dari Pelindo III serta laporan
keuangan tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019. “Hal yang
mendasari Pelindo III mendapat kenaikan rating menjadi
BBB- adalah potensi dukungan pemerintah terhadap
program pengembangan pelabuhan. Mengingat Pelindo
III merupakan salah satu pengelola pelabuhan utama di
Indonesia yang ikut menjaga stabilitas ekonomi bangsa.
Terlebih lagi, 100 persen saham Pelindo III dimiliki oleh
pemerintah,” katanya.

ability to fulfill financial commitments in the long term,” he
said.
Pelindo III Finance Director, Iman Rachman, added
that the rating was based on data and information obtained
by S&P from Pelindo III and the 2018 financial report and
projections in 2019. “The underlying thing about Pelindo III
rating raise is the potential government support for the port
development program. Considering Pelindo III is one of the
main port managers in Indonesia which has helped maintain
the nation’s economic stability. Moreover, 100 percent of
Pelindo III shares are owned by the government,” he said.
Meanwhile, the Stable Outlook rating was given on
the basis of the company’s ability to maintain the stability
of the business carried out and manage operational cash in
a healthy manner. “The rating will be maintained and can

“Hal yang mendasari Pelindo III
mendapat kenaikan rating menjadi
BBB- adalah potensi dukungan
pemerintah terhadap program
pengembangan pelabuhan.
Mengingat Pelindo III merupakan
salah satu pengelola pelabuhan
utama di Indonesia yang ikut menjaga
stabilitas ekonomi bangsa. Terlebih
lagi, 100 persen saham Pelindo III
dimiliki oleh pemerintah,”
- Iman Rachman.

“The underlying thing about Pelindo III
rating raise is the potential government
support for the port development
program. Considering Pelindo III is one
of the main port managers in Indonesia
which has helped maintain the nation’s
economic stability. Moreover, 100
percent of Pelindo III shares are owned
by the government,”
– Iman Rachman.

Sementara itu, rating Stable Outlook diberikan atas
dasar kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas
usaha yang dijalankan dan mengelola kas operasional
secara sehat. “Rating tersebut akan dipertahankan dan
dapat dinaikkan jika Pelindo III mampu mewujudkan
segala harapan atas investasi yang dilakukan di proyek
strategis, seperti di Terminal Teluk Lamong atau di
Terminal Petikemas Surabaya. Bukan hanya itu, Pelindo
III juga diharapkan mampu meningkatkan rasio keuangan
secara bertahap,” jelasnya.
Sekretaris Perusahaan Pelindo III, Faruq Hidayat,
mengungkapkan, pengelolaan kas operasional yang sehat
di Pelindo III juga dibarengi dengan peluang pertumbuhan
arus peti kemas yang mencapai 8 persen dan pertumbuhan
kunjungan kapal yang secara bobot dalam satuan groston
(GT) naik 10 persen. “Pertumbuhan arus peti kemas dan
tingkat kunjungan kapal selalu tercapai setiap tahunnya
seiring dengan meningkatnya fasilitas dan pelayanan
yang diberikan,” tutupnya.

be increased if Pelindo III is able to actualize all expectations
for investments made in strategic projects, such as in Teluk
Lamong Terminal or in Surabaya Container Terminal. Not
only that, Pelindo III is also expected to be able to increase
financial ratios gradually,” he explained.
Pelindo III Corporate Secretary, Faruq Hidayat,
revealed that healthy operational cash management in Pelindo
III was also accompanied by opportunities for container flow
growth to reach 8 percent and ship visit growth to 10 percent.
“The growth of container flows and the level of ship visits
are always achieved every year in line with the increase in
facilities and services provided,” he concluded.
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Kondisi Jembatan Sesudah Direnovasi

LAPORAN
UTAMA

Susana Emyliasari

TPS MUDAHKAN WARGA MENIKMATI
AKSES EKONOMI DAN PENDIDIKAN
TPS MAKES BETTER ACCESS TO ECONOMIC
AND EDUCATIONAL FOR VILLAGERS

Desa Pagersari dan Desa Gombong
di Kecamatan Ngantang Kabupaten
Malang terlihat ramai pengunjung.
Tim Terminal Petikemas Surabaya
(TPS), perusahaan operator terminal
petikemas yang merupakan anak usaha
Pelindo III berkunjung Sabtu (29/06).
Turut hadir perangkat desa dan penduduk
setempat, Direksi TPS, serta Direktur Teknik Pelindo
III, Joko Noerhudha. Direksi Pelindo III hadir bersama
penghobi kendaraan bermotor (riders) serta penggemar
olah raga bersepeda (bikers) di lingkungan Pelindo
III Grup. Obrolan santai mengiringi senyum bahagia
di wajah warga desa Pagersari dan desa Gombong.
Kunjungan TPS dan tamu-tamu kehormatan itu adalah
dalam rangka peresmian jembatan penghubung.
Terletak di pelosok, kedua desa tersebut dipisahkan
oleh aliran sungai. Mayoritas mata pencaharian warga
adalah sebagai peternak sapi perah yang menghasilkan
susu rata-rata 1000 liter/hari. Sungai yang memisahkan
kedua desa cukup memberikan tantangan, baik terhadap
akses ekonomi, dalam hal ini menyalurkan susu sapi
14 | Dermaga

The Pagersari Village and Gombong
Village in Ngantang District, Malang,
seemed crowded with visitors as team of
Surabaya Container Terminal (TPS), a
container terminal operator company
which was a subsidiary of Pelindo III, made
its visit on Saturday (29/06).
Also present were village officials and local residents, TPS
Directors, and Pelindo III Engineering Director, Joko Noerhudha.
Pelindo III Directors were present along with riders, as well as
bikers in the Pelindo III Group. Casual chats accompanied happy
smiles on the faces of Pagersari and Gombong villagers. The visit
of TPS and the honored guests was for the inauguration of the
connecting bridge.
Located in remote areas, the two villages were separated
by a river. The majority of people’s livelihoods were as dairy
farmers who produced an average of 1000 liters of milk/day.
The river separating the two villages was quite a challenge, both
for economic access, in this case distributing cow milk produced,
as well as access to education. Therefore, the presence of bridges
between villages was a facility that strongly supports village
development.

Laporan Utama
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yang diproduksi, maupun terhadap akses pendidikan.
Oleh karena itu, kehadiran jembatan penghubung
antar desa merupakan fasilitas yang sangat mendukung
perkembangan desa.
Kondisi jembatan yang sebelumnya ada, jauh
dari layak dan aman. Hal ini membuat warga harus
menempuh jarak yang lebih jauh untuk melakukan
distribusi produk susu sapinya. Jembatan kecil yang
hanya terbuat dari sesek bambu itu, kadang dipaksakan
untuk dapat dilewati sepeda motor yang mengangkut
rumput sebagai pakan ternak atau produk susu sapi hasil
perahan warga.
Di musim hujan, jembatan bambu terkadang
rusak sehingga tidak dapat difungsikan. Jika kerusakan
terjadi, anak-anak warga desa yang akan berangkat
dan pulang sekolah, harus berjalan jauh, atau bahkan
mengambil risiko menyeberangi jembatan darurat yang
dipakai sementara oleh warga (hanya beralas batang
pohon, untuk menyeberangi sungai dengan aliran yang
deras).
Kini warga tidak perlu khawatir. Dibangunnya
jembatan beton dengan panjang 12 meter dan lebar 2.5
meter ini oleh TPS membuat jembatan dapat dilewati

“Jembatan ini sangat membantu
kami, kini distribusi produk susu
perah kami sangat cepat dan mudah,
warga termasuk anak-anak pun
mendapatkan akses jalan yang lebih
mudah dan aman,”
– Jarwoto.
kendaraan seperti sepeda motor dan mobil yang
berkapasitas maksimal 2 ton. “Jembatan ini sangat
membantu kami, kini distribusi produk susu perah kami
sangat cepat dan mudah, warga termasuk anak-anak pun
mendapatkan akses jalan yang lebih mudah dan aman,”
ungkap Jarwoto, Kepala Desa Pagersari.
Pembangunan jembatan ini merupakan salah satu
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) TPS, yang
dibangun melalui program Pembangunan Jembatan
Untuk Negeri. Sebelum peresmian jembatan penghubung
ini, sudah ada dua jembatan penghubung lainnya yang
dibangun TPS dan diserahterimakan kepada warga,
yakni jembatan penghubung Desa Pordapor dan Desa
Tambuko Sumenep Madura, serta jembatan penghubung
antar Desa Campoan dan Dusun Lucu Kabupaten
Situbondo.
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Kondisi jembatan sebelum direnovasi

The condition of the bridge that previously existed was not
feasible and safe. This made people had to travel longer distances to
distribute milk products. The small bridge, which was only made of
bamboo sacks, was sometimes forced to be passed by a motorcycle
that transports grass as animal feed or cow’s milk products
produced by villagers.
In the rainy season, bamboo bridges were sometimes
damaged so they cannot be used. If damage occurred, the children
of the villagers who would go to and from school, had to walk far
away, or even risked themselves by crossing the emergency bridge
that was used temporarily by the villagers (only tree trunk, to cross
the river with heavy flow).
Now they need to worry no longer. The construction of
a 12 meter long and 2.5 meter wide concrete bridge by TPS made
the bridge passable by vehicles such as motorbikes and cars with a
maximum capacity of 2 tons. “This bridge really helps us, now the
distribution of our dairy products is very fast and easy. Villagers,
including children, also have easier and safer road access,” said
Jarwoto, Pagersari Village Chief.
The construction of this bridge was one form of Corporate
Social Responsibility (CSR) from TPS, which was built through the
Bridge Building for the Country program. Before the inauguration
of this connecting bridge, there were two other bridges that were

“This bridge really helps us, now the
distribution of our dairy products is
very fast and easy. Villagers, including
children, also have easier and safer road
access,”
– Jarwoto.
built by TPS and handed over to the villagers, namely the bridge
connecting Pordapor Village and Tambuko Village in Sumenep,
Madura, as well as the connecting bridge between Campoan
Village and Lucu Hamlet in Situbondo.

Laporan Utama
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Direktur SDM Pelindo III Toto Heliyanto menerima penghargaan dari Wali Kota Surabaya

LAPORAN
UTAMA

Kharis Fauzi

DUA PENGHARGAAN PELINDO III
DI HARI JADI KE 726 KOTA SURABAYA
TWO PELINDO III AWARDS ON
THE 726TH ANNIVERSARY OF SURABAYA

Pelindo III meraih dua penghargaan
sekaligus di acara gebyar resepsi
hari jadi Kota Surabaya. Pelindo III
terpilih sebagai penampil terbaik
pertama di parade budaya dan pawai
bunga 2019 dan sebagai BUMN
yang memberikan sumbangsih
pembangunan Patung Suroboyo.
Penghargaan diberikan langsung oleh Wali Kota
Surabaya Tri Rismaharini kepada Direktur SDM Pelindo
III Toto Heli yanto dan Direktur Utama Pelindo Marine
Services (PMS) Eko Harijadi Budijanto di Balai Kota
Surabaya (31/5).
Toto Heli Yanto mengaku puas terhadap
penghargaan yang diraih perseroan. Menurutnya
penghargaan ini merupakan komitmen Pelindo III
untuk senantiasa berpartisipasi terhadap kegiatan yang
diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya karena
Kantor Pusat Pelindo III terletak di ujung utara Kota
Pahlawan tersebut.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat kami
untuk terus berpartisipasi aktif dan berkontribusi
16 | Dermaga

Pelindo III won two awards at the same
time at the Surabaya anniversary event.
Pelindo III was selected as the first best
performer in the cultural parade and
2019 flower parade and as an SOE that
contributed to the development of the
Suroboyo Statue.
The award was given directly by Surabaya Mayor
Tri Rismaharini to Pelindo III HR Director Toto Heli
Yanto and President Director of Pelindo Marine Services
(PMS) Eko Harijadi Budijanto in Surabaya City Hall
(31/5).
Toto Heli Yanto said he was satisfied with the
award the company received. According to him, this
award was a commitment of Pelindo III to always
participate in activities organized by the Surabaya City
Government because Pelindo III Headquarter was located
at the northern end of the City of Heroes.”This award is
an encouragement for us to continue to actively participate
and contribute to the progress of the second largest city in
Indonesia,” said Toto.

Laporan Utama
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terhadap kemajuan kota terbesar
Then, he said, that
kedua di Indonesia,” kata Toto.
this award was the fruit of
Kemudian, ia mengatakan,
the hard work of Pelindo
bahwa penghargaan ini merupakan
III employees in accordance
buah kerja keras insan Pelindo III
with the corporate cultural
sesuai dengan nilai budaya korporasi.
values. For this reason, he
Untuk itu pihaknya mengatakan
said he would continue to
akan terus memacu para insan
spur Pelindo III employees
Pelindo III untuk terus berinovasi
to continue to innovate
dan berkarya demi kemajuan Kota
and work for the progress
Surabaya salah satunya melalui
of Surabaya City, one of
hadiah berupa patung Suroboyo
them through the gift of
setinggi 25,6 meter dan berdiameter
a Suroboyo statue which
15 meter untuk mempercantik
was 25,6 meters high and
Taman Bulak di Pantai Kenjeran.
15 meters in diameter to
Kawasan di sekitar patung
beautify Bulak Park in
juga dibangun menjadi Taman Bulak
Kenjeran Beach.
seluas 4.000 meter persegi yang
The area around the
Patung Suroboyo di Taman Bulak Pantai Kenjeran.
ditanami berbagai jenis tumbuhan
statue was also built into
sebagai penyeimbang ekologi kota. Dalam konsep yang 4,000 square meters of Bulak Park which was planted with
dikembangkan Pemerintah Kota Surabaya, Kawasan various types of plants to balance the ecology of the city. In
Wisata Kenjeran akan menjadi destinasi wisata yang the concept developed by the Surabaya City Government,

“Penghargaan ini menjadi
penyemangat kami untuk
terus berpartisipasi aktif dan
berkontribusi terhadap kemajuan
kota terbesar kedua di Indonesia,”
- Toto Heli Yanto

“This award is an encouragement for us
to continue to actively participate and
contribute to the progress of the second
largest city in Indonesia,”
- Toto Heli Yanto

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.
Pelindo III sangat mendukung konsep destinasi
pariwisata yang terintegrasi dengan titik perekonomian
warga kota seperti yang di Kawasan Wisata Kenjeran.
Ini sebagai wujud BUMN Hadir untuk Negeri, bahwa
BUMN tidak hanya melakukan usaha dan membangun
infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutan pidatonya, Wali Kota Surabaya
Tri Rismaharini bangga atas kemajuan Kota Surabaya
yang signifikan mulai dari angka kemiskinan turun
sekitar 5 persen, warga kota memiliki daya beli tinggi
naik dari 13 persen menjadi 47 persen dalam waktu 2010
hingga 2017 dan pertumbuhan ekonomi yang semakin
meningkat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dari
tahun 2011 s.d 2017 sekitar 6,73 persen.

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.
Pelindo III strongly supported the concept of a tourism
destination that was integrated with the economic points of
city residents such as those in the Kenjeran Tourism Area.
This was a manifestation of SOEs for the Country program,
that SOEs not only did business and built infrastructure, but
also empowered communities.
In her speech, Surabaya Mayor Tri Rismaharini was
proud of Surabaya’s significant progress starting from the
poverty rate down to around 5 percent, city residents having
high purchasing power increasing from 13 to 47 percent
in 2010 - 2017, and growing economy with the average
economic growth from 2011 - 2017 around 6.73 percent.
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Dirut Pelindo III (kanan) Doso Agung Tunjukan Perjanjian Kerjasama dengan PGN

PELINDO III DAN PGN

SINERGI BANGUN TERMINAL LNG
DI TANJUNG PERAK
PELINDO III AND PGN BUILD
LNG TERMINAL IN TANJUNG PERAK
LAPORAN
UTAMA

Hafidz Novalsyah

18 | Dermaga

Pelindo III melakukan sinergi
BUMN dengan PT PGN Tbk,
melalui anak perusahaan
masing-masing, untuk
membangun terminal LNG
(liquified natural gas) di
Terminal Teluk Lamong,
Pelabuhan Tanjung Perak,
Surabaya.

Laporan Utama

Pelindo III conducted a
synergy of SOEs with PT
PGN Tbk, through their
respective subsidiaries, to
build a Liquefied Natural
Gas (LNG) terminal at Teluk
Lamong Terminal, Tanjung
Perak Port, Surabaya.
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Acara penandatanganan perjanjian tentang
sinergi pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan
fasilitas tersebut disaksikan oleh Deputi Bidang Usaha
Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian
BUMN, Edwin Hidayat Abdullah di Kementerian BUMN,
Jakarta, Rabu (26/6).
Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa
sinergi Pelindo III dan PGN merupakan bentuk nyata
dari kesepakatan sebelumnya antara Pelindo III Group
dan Pertamina Group (sebagai induk perusahaan PGN)
yang gencar mengeksplorasi kerja sama di sektor logistik
energi. “Ini merupakan terobosan. Dengan sinergi ini
diharapkan adanya pasokan availabilitas dan reliabilitas
atas pasokan energi (yang ke depannya) hingga ke timur
Indonesia. Sehingga nantinya menuju kondisi pasokan
gas yang memadai. Kerja sama ini tidak hanya baik untuk
BUMN, tetapi juga untuk semua, karena lebih ramah
lingkungan,” katanya.
“Terminal LNG ini menjadi langkah sinergi BUMN
untuk menopang kebutuhan gas di Jawa Timur, karena bisa
memasok hingga 30 MMSCFD. Adanya fasilitas ini akan
meningkatkan kehandalan dan keberlanjutan pasokan gas
ke para pelanggan seperti industri, ritel, dan kelistrikan,”
kata Doso Agung, Direktur Utama Pelindo III.
Doso Agung menjelaskan, berdasarkan proyeksi
kebutuhan pasokan gas yang tinggi di Jawa Timur.
Pelindo III sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya menyiapkan Terminal Teluk Lamong dan
lini bisnis logistik energinya, PT PE Logistik, untuk
membangun fasilitas terminal LNG. Sehingga dapat
menjadi gerbang masuk distribusi gas PGN untuk pasar
Jawa Timur mengingat lokasi Pelabuhan Tanjung Perak
yang strategis.
“Kehandalan penyediaan bahan bakar gas oleh
Pemerintah melalui BUMN-nya akan meningkatkan
kepercayaan para pelanggan. Sehingga juga akan
mengakselerasi program konversi bahan bakar domestik
dari minyak bumi ke gas bumi yang relatif lebih ramah
lingkungan dan efisien,” ungkapnya

“Terminal LNG ini menjadi langkah
sinergi BUMN untuk menopang
kebutuhan gas di Jawa Timur, karena
bisa memasok hingga 30 MMSCFD.
Adanya fasilitas ini akan meningkatkan
kehandalan dan keberlanjutan pasokan
gas ke para pelanggan seperti industri,
ritel, dan kelistrikan,”
- Doso Agung
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The signing ceremony of the development synergy,
operation and management of the facility was witnessed by
Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism of the Ministry
of SOEs, Edwin Hidayat Abdullah at the Ministry of SOEs,
Jakarta (26/6).
Edwin Hidayat Abdullah said that the synergy of Pelindo
III and PGN was a tangible form of the previous agreement
between Pelindo III Group and Pertamina Group (as the parent
company of PGN) which intensively explored cooperation in
the energy logistics sector. “This is a breakthrough. With this
synergy, it is expected that there will be a supply of availability
and reliability of the energy supply (in the future) to the East
Indonesia. So that it will lead to adequate gas supply conditions.
This cooperation is not only good for SOEs, but also for all, because
it is more environmentally friendly,” he said.
“This LNG terminal is a step in the synergy of SOEs
to support gas needs in East Java, because it can supply up to
30 MMSCFD. This facility will increase the reliability and
sustainability of gas supply to customers such as industry, retail,
and electricity,” said Doso Agung, Managing Director of Pelindo
III.
Doso Agung explained, based on projections of high gas
supply needs in East Java. Pelindo III which manages Tanjung
Perak Port in Surabaya prepared the Teluk Lamong Terminal and
its energy logistics business line, PT PE Logistik, to build LNG
terminal facilities. So that it could become the entrance gate for
PGN’s gas distribution for the East Java market considering the
strategic location of Tanjung Perak Port.
“The reliability of the gas fuel supply by the Government
through its SOEs will increase the trust of customers. So that
it will also accelerate the program to convert domestic fuel from
petroleum to natural gas which is relatively more environmentally
friendly and efficient,” he said.
On the same occasion, PGN’s President Director Gigih
Prakoso, added that PGN’s subsidiary, PT PGN LNG Indonesia
(PLI) in collaboration with PT Pelindo Energi Logistik (PEL) as
the Pelindo III business line in the energy logistics business, would
work on three phases of development. “In the gas distribution and
transmission scheme, LNG supplies can be shipped from wells in

“This LNG terminal is a step in the
synergy of SOEs to support gas needs in
East Java, because it can supply up to
30 MMSCFD. This facility will increase
the reliability and sustainability of gas
supply to customers such as industry,
retail, and electricity,”
- Doso Agung

Laporan Utama
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Dirut Pelindo III Doso Agung Memberikan Sambutan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama
PGN Gigih Prakoso, menambahkan, anak usaha PGN,
yakni PT PGN LNG Indonesia (PLI) bekerjasama dengan
PT Pelindo Energi Logistik (PEL) selaku lini usaha Pelindo
III di bisnis logistik energi, akan menggarap tiga fase
pembangunan. “Dalam skema distribusi dan transmisi
gas, pasokan LNG dapat dikapalkan dari sumur di
Bontang/Tangguh. Bahkan LNG impor, apabila pasokan
LNG domestik tidak mampu lagi memasok kebutuhan
LNG untuk domestik,” ujarnya.
Gigih Prakoso melanjutkan, kemudian LNG
ditampung di terminal LNG yang mempunyai fasilitas
storage sementara dan dan di-breakbulk dengan filling
unit untuk penjualan ritel. Dengan begitu, LNG bisa
langsung mengalir ke konsumen melalui jaringan pipa.
Selain itu, LNG juga dimungkinkan untuk dilakukan
pendistribusian melalui truk kepada konsumen ritel.
Pada fase pertama, pembangunan akan fokus
kepada fasilitas regasifikasi di kawasan lepas pantai
dan menggunakan storage sementara, dengan utilisasi
kapal LNG ukuran sedang yang sesuai ukuran jetty
20 | Dermaga

Bontang Tangguh. Even LNG imports, if local LNG suppliers are
no longer able to supply for domestic demand,” he said.
Gigih Prakoso continued, then LNG was accommodated
at the LNG terminal which had temporary storage facilities and
was in break-bulk with a filling unit for retail sales. That way,
LNG could directly flow to consumers through pipelines. In
addition, LNG truck distribution was also made possible to retail
consumers.
In the first phase, the development would focus on
regasification facilities in the offshore area using temporary
storage, with the utilization of medium-sized LNG vessels that
match the size of the existing jetty at Teluk Lamong Terminal.
“Piping from the jetty to the onshore regasification unit will be very
efficient because it can be placed on an existing pilecap conveyor
to service dry bulk loading at Teluk Lamong Terminal. While the
area prepared by Pelindo III for the regasification facility reaches
2.5 hectares, making it very sufficient,” he said.
The second phase was the construction of a small scale
LNG filling terminal (ISO Tank 20 - 40 feet container) for LNG
distribution outside the PGN pipeline system and ship to truck
LNG bunkering. The latest phase included the construction of a

Laporan Utama
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(dermaga) eksisting di Terminal Teluk
Lamong. “Perpipaan dari jetty menuju
onshore regasification unit akan sangat
efisien karena bisa ditempatkan di
atas pilecap conveyor yang sudah ada
untuk melayani bongkar curah kering
di Terminal Teluk Lamong. Sedangkan
luasan area yang disiapkan Pelindo III
untuk fasilitas regasifikasi mencapai
2,5 hektar, sehingga sangat memadai,”
katanya.
Fase kedua yaitu pembangunan
terminal pengisian LNG skala kecil (Iso
Tank 20 feet – 40 feet container) untuk
distribusi LNG di luar sistem pipa PGN
dan ship to truck LNG bunkering. Fase
paling akhir mencakup pembangunan
tangki LNG permanen. Dimulai dengan
dengan ukuran 50.000 cbm, sebagai
pengganti floating storage untuk
memenuhi kebutuhan suplai gas sistem
pipa PGN di Jawa Timur. Fasilitas
tersebut dapat ditingkatkan sesuai
dengan kebutuhan sampai dengan 180
MMSCFD. Pengoperasian penuh pada
2023, dan dapat berkembang untuk
pemenuhan semua kebutuhan gas di
Jawa Timur sebesar 600 MMSCFD
dalam jangka panjang.
Gigih Prakoso mengungkapkan
pembangunan
permanen
yang
bertahap ini akan mengurangi biaya Capex dan Opex
secara signifikan bila dibandingkan dengan fasefase awal sebagai solusi sementara. “Karena adanya
pengurangan Opex dari hilangnya pembiayaan sewa
harian FSU dan berkurangnya biaya
marine operation. Untuk Capex
sendiri akan berkurang dengan
signifikan karena menggunakan
terminal eksisting. Salah satu biaya
terbesar
dalam
pembangunan
small scale LNG terminal adalah
pembangunan jetty dan fasilitas
pelabuhan,” pungkasnya.

Dirut Pelindo III (kanan) Bersama Dirut PGN (kiri)

permanent LNG tank. Starting with the size of 50,000 cbm, as a
substitute for floating storage to meet the needs of PGN’s pipeline
gas supply system in East Java. These facilities could be upgraded
as needed up to 180 MMSCFD. Full operation in 2023, and could
develop to fulfill all gas needs in East Java at 600 MMSCFD in
the long term.
Gigih Prakoso said that this gradual permanent
development would significantly reduce the cost of Capex and
Opex when compared to the initial phases as a temporary solution.
“Because of the reduction in Opex from the loss of FSU’s daily
rental financing and reduced costs of marine operations. For
Capex itself will be significantly reduced because it uses the existing
terminal. One of the biggest costs in the construction of small scale
LNG terminals is the construction of jetties and port facilities,” he
concluded.

Proses Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Pelindo III dengan PGN
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ARUS LOGISTIK
OPINI

PRAHARA PRADITA

Deputy Manager Peralatan & Instalasi
Pelabuhan Tanjung Perak

DI PORT OF ANTWERP
Antwerp merupakan kota terbesar kedua di Belgia
yang berada di wilayah Flanders, kota ini sekaligus
merupakan kota pelabuhan terbesar kedua di Eropa.
Dilihat dari letak geografis yang cukup strategis, pada
tahun 1950, pelabuhan Antwerp berkembang menjadi
Petroleum Port, beberapa perusahaan petrochemical
kelas dunia seperti Total dan Exxonmobil membangun
Oil Refinery untuk menyuplai pasar Eropa sekaligus
kapal-kapal asing yang sedang sandar. Dengan
semakin naiknya konsumsi bahan bakar minyak di
eropa, maka perusahaan-perusahaan minyak tersebut
mengembangkan instalasi kilang minyak sehingga
Antwerp menjadi kota dengan kilang minyak terbesar
kedua di dunia.

Sejak saat itu juga pengembangan
infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan
dilakukan secara berkelanjutan oleh
pemerintah setempat, sehingga menarik
industri-industri lainnya untuk turut
berinvestasi di Antwerp hingga saat ini.
Dengan berkembangnya sektor industri, maka
jumlah arus barang dari dan ke Antwerp terus
meningkat, kota ini menjadi salah satu pusat
distribusi barang terbesar bagi negara-negara
di eropa. Namun, di sisi lain hal tersebut
memiliki dampak negatif yaitu semakin
padatnya arus lalu lintas jalan raya.
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Opini

Tidak seimbangnya antara tingginya arus
distribusi barang dan pembangunan infrastruktur
mengakibatkan kemacetan. Kecepatan rata-rata
kendaraan di Antwerp mengalami penurunan
setiap tahunnya, dari 60 – 65 km/jam di tahun
1996 saat ini hanya mencapai 35 – 40 km/jam. Hal
tersebut sangat berdampak pada kondisi logistik
bukan hanya di Belgia, namun juga bagi negaranegara Eropa lainnya yang mengandalkan Belgia
sebagai pusat distribusi barang.

Seperti yang ditunjukkan pada grafik diatas,
kedepannya Port of Antwerp akan melakukan
transformasi penggunaaan moda transportasi, yang
sebelumnya memanfaatkan angkutan jalan raya menjadi
Rail Transport. Dengan moda Rail transport, distribusi
barang seminimal mungkin tidak mengganggu lalu
lintas jalan raya dan akan memperlancar arus distribusi
barang. Untuk mendorong implementasi program
tersebut, pemerintah Belgia menerbitkan regulasi guna
mengurangi pemakaian moda transportasi darat jalan
raya, seperti menaikkan pajak pengiriman barang yang
menggunakan truk serta pengenaan pajak emisi CO2.
Port of Antwerp yang memiliki luas wilayah lebih
dari 12,000 Ha merupakan Port Authority yang mengelola
infrastruktur, vessel traffic, trade facilitation, marketing
& branding. Dengan infrastruktur yang ada saat ini Port
of Antwerp memiliki kapasitas total 16,7 Million Teus/
tahun dan mampu menangani kapal container hingga
19000 Teus. Port of Antwerp dalam hal ini sebagai Port
Authority (Landlord) yang memberikan konsesi kepada
pengelola dan operator pelabuhan. Adapun Terminal
Operator yang beroperasi di Antwerp antara lain: Port of
Singapore Authority (PSA), Dubai Port World, Zuidnatie,
Katoennatie, Molenbergnatie, dll.

Port of Antwerp menangani berbagai jenis muatan,
jenis muatan terbanyak adalah petikemas 55%, curah cair
32%, sedangkan untuk general cargo dan curah masingmasing 6.5% dan 6%.
Untuk mendukung integrasi logistik, Port of
Antwerp melakukan sinergi mulai dari Proses Bongkar
Muat di Pelabuhan, Value added service, Warehousing
dan Multimodal Transport. Terkait Value added service
khususnya di sektor kepelabuhanan, jasa ini mampu
memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perekonomian
negara. Beberapa Value added service di Port of Antwerp
antara lain sebagai berikut:
Edisi 247 - Juli 2019
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1. Pre Delivery Inspection (PDI) untuk industri mobil :
meliputi jasa polishing, painting, wrapping, accessories
assembling.
2. Steel plate treatment : Plat baja yang masih dalam
bentuk gulungan Coil dipotong menjadi persegi,
dengan fasilitas yang dilengkapi temperature justifier
untuk mengurangi potensi korosi terhadap plat baja
selama disimpan di warehouse.
3. Packaging and labelling goods.
4. Dry Bulk Value added service: Weighing, Conditioning,
Blending, Grinding
5. Inventory Management : merupakan jasa pengelolaan
barang di dalam gudang
6. Petrochemical service : Blending, compounding,
mixing, heating, refrigerating, drumming.

Di tahun 2014 untuk value added service ini memberikan
kontribusi sebesar 19 Milyar Euro bagi perusahaan dan
membuka lapangan kerja bagi 150 ribu orang.
Pelabuhan terdekat dengan Antwerp yang terintegrasi
adalah Port of Zeebrugge yang mana telah menjalin kerjasama
dengan penyedia infrastruktur Rail Transport, dan juga
beberapa Industri manufaktur di China serta pihak Bank untuk
membuka akses pengiriman barang antara Eropa dan China
menggunakan moda transportasi Rail sepanjang 9832 km.

Konektivitas antara Belgia dan China melalui 2 Moda Transportasi
(Rail & Maritime)

Dengan menggunakan moda transportasi Rail, waktu
pengiriman barang dari China ke Eropa ataupun sebaliknya
hanya memakan waktu 20 hari, jauh lebih cepat daripada
menggunakan kapal laut yang memerlukan waktu hingga 60
hari. Transportasi Rail ini dilakukan 4 hingga 6 keberangkatan
setiap minggunya dan mampu mengangkut 225 kontainer
untuk tiap keberangkatan.

Opini
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DUNIA
MARITIM

Hafidz Novalsyah

Bila portizen tahu, statistik
tingkat kegagalan dari startup
itu mencapai 90 persen. Tapi
justru hal itulah yang membuat
mereka sangat inovatif. Pakar
maritim dunia, Olaf Merk,
menyebut bahwa sektor maritim
‘sangat tradisional yang buram,
tidak transparan, dan terpisahpisah’. Hal tersebut juga menjadi
kesempatan bagi startup untuk
menawarkan solusi. Apalagi
kini dunia maritim menghadapi
tantangan besar, seperti regulasi
yang ketat akan pemakaian
bahan bakar, ancaman siber,
serta ikut berpacu bersama sektor
industri lainnya untuk melakukan
transformasi digital. Banyak
inkubator startup maritim berada
Gdansk, Rotterdam, dan Mumbai.
Para pendiri startup maritim
seperti Dino Mandic (SailRouter),
Constantine Komodromos
(VesselBot), dan Mark Swift
(Profile) semua setuju bahwa
industri maritim terkenal sangat
tradisional dan lambat berubah.
“Berdasarkan pengalaman saya,
startup di sektor maritim sangat
sulit, karena sektor ini sangat
konservatif. Di mana pemakai
akhir seperti kru kapal dan staf
administrasi tidak suka berubah
dari cara mereka biasa bekerja
sehari-hari. Ide utama di balik
semua startup adalah menemukan
bisnis model dan bisnis proses
yang baru. Orang di bidang
maritim akan menerimanya
bila sudah melihat ada orang
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Balada Startup
di Dunia Maritim
“Masih banyak
senior level di bidang
maritim yang masih
menganggap digitalisasi
sebagai topik diskusi
dalam seminar, bukan
sesuatu yang potensial
untuk mengubah pasar.”

yang berhasil menerapkannya.
Kemudian sangat susah untuk
menemukan klien pertama.
Ditambah banyak pemain
besar sudah mengembangkan
aplikasinya sendiri-sendiri,” kata
Mandic.
Di sisi lain, beberapa inovator
lain justru melihat kondisi
tersebut sebagai kesempatan
untuk menjadi yang pertama. Di
antaranya seperti yang dirasakan
oleh Dave Twining (Planck
Aerosystem), Marc van Mael
(Care4C), dan Ryan Peterson
(Flexport). Misalnya menurut
Twining, ia mengaku menikmati
menjadi startup di dunia maritim.
“Pertama karena sektor ini besar
sekali. Kebanyakan orang tidak
melihat dan tidak memikirkan
dunia maritim. Mereka tidak
tahun betapa besar nilai ekonomi

Dunia Maritim

dari industri maritim. Kedua,
maritim siap untuk inovasi
dengan banyak sekali kesempatan
untuk membuat dampak yang
terlihat dan berkelanjutan,”
ujarnya.
Jadi apa yang membuat para
inovator mau untuk bergelut di
startup maritim? Jawabannya
yaitu minat pada sektor yang unik
dan memiliki pengalaman latar
belakang pada bidang tersebut.
Misalnya Mandic yang tinggal dan
besar di Split, Kroasia. Di sana
banyak galangan lokal sehingga
banyak temannya merupakan
pelaut. Mereka sering berkeluh
tentang banyaknya software
yang digunakan untuk berbagai
hal, seperti menyusun laporan,
perubahan rute, cuaca, dll.
Apalagi software tersebut masih
memerlukan banyak input data.
Padahal sekarang data-data
tersebut mudah didapat dan
bisa diinput secara otomatis bila
diinginkan. “Akhirnya dengan
keahlian di bidang machine
learning and optimization,
kami membuat produk baru
yang mampu mengenali kondisi
gelombang laut untuk navigasi
dengan sensor gerak yang kecil
dan mudah dipasang,” kisahnya.

Ulang Tahun
Ke-100
Cruise Bellboy
Pensiunan pelayan kapal pesiar (cruise bellboy) yang
pernah mulai bekerja di cruise line Cunard pada
tahun 1933, diundang kembali ke kapal untuk
merayakan ulang tahunnya yang ke-100 tahun.
Sebuah kisah yang menghangatkan hati. Pada
perayaan seremonial perusahaan yang akbar, Cunard
mengundang sang bellboy, John Jenkins untuk
menghadiri selebrasi. Jenkins mulai bekerja sebagai
bellboy di usia 14. Ia diundang ke kapal Queen Mary
2 oleh Capt. Aseem Hashmi MNM untuk jamuan
makan siang bersama. Pada kesempatan itu ia
bertemu bellboy muda yang bekerja
melayaninya. Ia pun melakukan
‘inspeksi’, memberi mereka nasihat
dari pengalamannya. “Saya ingat,
dulu saya pernah tugas berlayar
ke Hindia Barat. Ketika tiba di
pelabuhan, saya harus jalan
berkeliling dek dengan memukul
gong. Karena saat itu belum ada
sistem
pengumuman
elektrik.

Maka bagi para praktisi industri
masih terbuka ruang yang besar
untuk berkembang dengan
berinovasi!
(Disarikan dari KNect365.com)
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‘Gong!’ “Gong!’ ‘Para penumpang kita telah tiba di
pelabuhan! Kita telah tiba di pelabuhan!’ teriak saya,”
ujarnya bercerita.
Capt. Aseem mengatakan, bahwa perusahaan dan
keluarga besar kapal sangat menikmati waktu
berjumpa dengan Jenkins. “Kami suka mendengar

cerita-ceritanya dan berharap dapat mendapatkan
kesempatan serupa tahun-tahun ke depan. Selamat
ulang tahun Mr. Jenkins!,” katanya.
(Disadur dari www.worldofcruising.co.uk)
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KABAR
PELINDO III

KAPAL PESIAR
MV STAR CLIPPER SAMBANGI
PELABUHAN TANJUNG EMAS

MV Star Clipper sambangi Pelabuhan Tanjung Emas
Minggu (16/06). Kapal berbendera Malta ini berbobot 2.298
GT dan panjang 111,57 meter sandar di Dermaga Samudera
Pelabuhan Tanjung Emas pukul 07.00 WIB. CEO PT
Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Tengah,
Arief Prabowo menuturkan bahwa kapal pesiar MV Star
Clipper membawa 93 wisatawan dan 76 kru kapal. “MV
Star Clipper ini merupakan kapal pesiar ke-11 yang sandar
di Pelabuhan Tanjung Emas,” tuturnya.

Tidak hanya itu, untuk lebih menghibur dan memancing
antusiasme anak-anak, beberapa sukarelawan
mengenakan kostum tokoh atau karakter yang
berhubungan dengan laut, seperti Popeye, Bajak Laut,
Nahkoda.
Direktur Keuangan, Budi Satriyo menyampaikan
bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang kita

TPS GET CREATIVE CONTEST
SUKSES MEMANCING
KREATIVITAS ANAK

Seperti kunjungan kapal pesiar sebelumnya, para turis
akan melanjutkan perjalanan wisata ke obyek wisata yang
ada di Jawa Tengah yaitu Candi Borobudur. Pihak jasa
tour and travel menyediakan 2 bus untuk mengangkut
wisatawan yang mengunjungi tempat wisata Jawa Tengah.
Sedangkan turis yang tidak menggunakan jasa Tour &
Travel mereka memilih tetap berada di dalam kapal atau
berjalan-jalan mengelilingi kota Semarang. Kapal yang
sebelumnya sandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
ini rencananya akan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan
Tanjung Priok. (Oleh: Diah Ayu Puspitasari)

“Papa saya kerja di kapal”, celetuk polos gadis berusia
6 tahun bernama axel ketika ditanya di atas panggung
oleh MC, apa sih pekerjaan orang tuanya. Suasana
atrium Lenmarc lt. UG pada (3/4) mendadak ramai oleh
kerumunan anak-anak pegawai dan beberapa Mitra
Kerja Terminal Petikemas Surabaya (TPS), yang antusias
mengikuti acara TPS Get Creative Contest.
Anak-anak terlihat antusias mengikuti acara ini.
Mereka dapat menikmati hiburan badut, joget bersama
karakter tayo, mendapat doorprize dengan mengikuti
games dan kuis yang menarik, selain itu mereka juga
diajak membuat kreasi art and craft dengan membuat Port
Diorama, kegiatan yang mengasah kemampuan motorik
anak.

BELAJAR DAN BERMAIN
BARENG YPAC SURABAYA

Melalui Port Diorama atau bentuk tiga dimensi/ landscape
pelabuhan, anak-anak diarahkan dan bersama temanteman yang hadir, menyiapkan serta menyusun
komponen Port Diorama yang terdiri dari container, kapal,
Container Crane (CC), dermaga, truk, serta Alat Pelindung
Diri (APD).

Senyum bahagia terurai dari raut wajah seorang anak
yang duduk di atas kursi roda bernama Ryan yang
merupakan salah satu siswa Yayasan Pendidikan Anak
Cacat (YPAC) Surabaya. Rombongan sukarelawan
Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hadir di YPAC untuk
mengajak siswa/i bermain dan belajar bersama.

Legal and Commercial Manager TPS, Erika A. Palupi
menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh kurang
lebih 150 anak berusia 3 s.d 16 tahun. Berbeda dengan
tahun- perbelanjaan (mall), selain untuk meningkatkan
antusiasme peserta, TPS juga ingin lebih dekat
dengan masyarakat, khususnya dalam hal kampanye
pentingnya kepatuhan terhadap K3.
(Oleh: Susana Emyliasari)

Berkonsep TPS Mengajar, suasana aula sekolah disulap
menjadi suasana pelabuhan, beberapa miniatur kapal,
container, truk dan properti kepelabuhanan lainnya
menghiasi ruangan tersebut. Anak-anak nampak excited
ketika memasuki ruangan tersebut. “Wooww.. ada kapal
besar,” celetuk salah satu anak dengan polos dan kagum.
26 | Dermaga

Kabar Pelindo III

selenggarakan untuk mendukung dunia Pendidikan sejak
dini, utamanya dalam bidang kepelabuhanan. “Kemarin,
17 Juni diperingati sebagai hari Dermaga, sehingga
melalui momen tersebut pula kami hadir di sini,” imbuh
Budi Satriyo. (Oleh: Susana Emyliasari)
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TRAVEL
Ary Hana

MENYEPI
DI

KARIMUNJAWA
Kalau Anda pecinta olahraga air seperti menyelam, memancing,
dan snorkeling namun memiliki waktu dan dana terbatas, ada
baiknya melirik Kepulauan Karimunjawa. Taman Laut Nasional
di utara Jawa ini tak hanya menyuguhkan keindahan panorama
laut, kaya akan ikan, namun juga kesunyian, kemudahan akses,
serta akomodasi yang terjangkau.

Sebelum ditetapkan sebagai Taman
Nasional pada 5 Maret 2001, gugusan
Kepulauan Karimunjawa sudah menjadi
lokasi yang populer bagi berbagai organisasi
menyelam amatir di Jawa untuk dikunjungi.
Di Karimunjawa, para penyelam amatir
-umumnya dari organisasi kemahasiswaandilatih untuk mengenal medan pertama
sebelum terjun ke tempat-tempat jauh
seperti perairan di Labuhan Bajo, Kepulauan
Banda, Wakatobi dan Hoga di Sulawesi,
atau Raja Empat. Seiring waktu kemolekan
Karimunjawa mulai dikenal. Keindahan
panorama laut dan hutan bakau wilayah
seluas 111500 ha -110000 ha perairan dan
1500 ha daratan- ini menjadi andalan wisata
Jawa Tengah.
28 | Dermaga

Apa saja daya tarik Karimunjawa?
Turis manca kerap menyebut Karimunjawa
sebagai surga tersembunyi. Pesona air laut
yang hijau kebiruan, pantai-pantainya yang
berpasir putih, udara yang bebas polusi,
serta keindahan alam menjadi tempat yang
ideal untuk melarikan diri dari kebisingan
kota besar di akhir pekan atau di hari libur.
Karimunjawa relatif sunyi. Dari ke-27
pulau, hanya beberapa sajayang berpenghuni.
Itu pun tak banyak. Misalnya di pulau utama
Karimun. Anda dapat membawa keluarga
atau teman-teman berkemah, menyepi di
sini, sambil menikmati keindahan air laut,
tebaran bintang di angkasa, dan bermandi
hangatnya api unggun.
Edisi 247 - Juli 2019

Wisatawan menikmati pasir putih Pulau Cemara Besar
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Perhatikan jadwal kapal
penyeberangan dan harga tiket.
Tarif tiket kelas ekonomi Kapal
Motor Penumpang Siginjai
adalah Rp.94.500. KMP bertolak
dari Jepara ke Karimun pada
Senin, Rabu, dan Sabtu sejak
07.00, dan Jumat pada 06.30.
Sedang dari Karimun ke Jepara
pada hari Selasa, Kamis, dan
Minggu pukul 07.00, dan hari
Jumat pukul. 13.00. Lama
perjalanan sekitar 5 jam.
Sedang untuk Kapal Motor Cepat
Express Bahari Rp.192.000
untuk kelas VIP dan Rp.162.000
untuk kelas eksekutif. Kapal
bertolak ke Karimun setiap
Senin, Selasa, dan Jumat pukul
09.00, dan Sabtu pukul 10.00.
Sedang kapal bertolak ke Jepara
pada Senin, Rabu, Jumat, dan
Minggu pukul 09.00. Perjalanan
berkisar 2,5-3 jam.
Jika hendak berangkat via
Pelabuhan Tanjung Mas di
Semarang, Anda harus siap
pada Jumat pukul.08.00 dengan
Kapal Kartini 1, atau pukul 12.00
dengan Kapal Cepat Bahari
Express. Tarifnya berkisar
Rp.250.000 untuk kelas eksekutif
dan Rp.350.000 kelas VIP.

Jika menyukai tantangan, Anda dapat
mencoba berenang dengan anakan
ikan hiu di Pulau Menjangan. Di sini
ada penangkaran hiu, ikan-ikan hiu
kecil di sini amat jinak. Anda juga dapat
melihat beberapa kura-kura laut, atau
elang jawa yang bebas beterbangan di
angkasa.
Penyuka memancing, dapat
menyalurkan hobi sepuasnya di
Karimunjawa. Cukup menyewa perahu
nelayan, Anda dapat menuju spot-spot
memancing di beberapa pulau. Pembawa
perahu umumnya juga pemandu wisata
dan pemandu memancing yang baik.

2
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Nyamplungan dan pemandangan
laut yang menghampar luas. Kalau
berkunjung sore hari, Anda dapat
menyaksikan matahari terbenam.
Di malam hari, ribuan kunangkunang beterbangan lepas ke lautan.
Sayangnya, hutan mangrove sudah
tutup pukul 17.00.

5

Foto: Ary Hana, www.shutterstock.com
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3

kura Resort dengan tarif beberapa ratus
dolar semalam.
Ada sekitar 400 spesies fauna laut dan
242 ekor jenis ikan hias yang dapat
Anda nikmati kala menyelam atau
snorkeling. Spot menyelam favorit
ada di Taka Panyawangan dan Gosong
Cemara. Jika Anda ingin snorkeling,
jangan lewatkan Pulau Tengah, Tanjung
Gelam dan Menjangan Besar. Di Pulau
Menjangan -20 menit dari pulau utama
Karimun ke arah barat- Anda dapat
menikmati keindahan aneka terumbu
karang. Pantainya berpasir putih.
Sedang di Pulau Cemara, suasananya
sunyi dan masih asri. Air lautnya
sungguh jernih, beberapa bagian sangat
dangkal.
Di Pulau Cilik -30 menit ke
arah timur dari pulau utama- memiliki
terumbu karang yang besar-besar dan
sehat. Sedang di Pulau Tengah, 15 menit
dari Pulau Cilik, ada hard Coral dan
Sea Anemone yang menjuntai, dan
banyak ditemukan ikan laut lucu dan
menggemaskan seperti clown fish. Di
Pulau Tanjung Gelam yang tidak jauh
dari Pulau Cemara Besar, Anda dapat
mendirikan kemah, menikmati pantai
pasir putih yang luas, lembut, dan
bersih, berteduh di deretan pohon yang
tersusun rapi di bibir pantai, sambil
menikmati matahari terbenam di sore
hari. Alat snorkeling dan menyelam
dapat membawa sendiri, dapat pula
menyewa di beberapa persewaan di
Karimun. Namun jumlahnya terbatas.

Foto: Ary Hana

Kepulauan yang terletak 80 km sebelah
utara Kota Semarang ini juga mudah
dijangkau. Cukup berkendara ke Kota
Jepara -1,5 jam dari Semarang- lalu
naik feri dari Pantai Kartini selama
3-5 jam, Anda sudah sampai di Pulau
Karimun. Dari Karimun Anda dapat
menyewa perahu nelayan ke pulaupulau terdekat. Tarifnya tergantung
kepiawaian menawar, dari Rp.150.000
sehari hingga Rp.350.000, tergantung
berapa banyak pulau yang hendak
dikunjungi dan kapasitas perahu.
Perahu yang memuat 5-10 orang
misalnya harga sewanya juga lebih
mahal.
Akomodasi buat wisatawan
di Karimunjawa tergolong ramah
kantong. Tarif penginapan beragam,
menyesuaikan kemampuan kantong
pengunjung. Kelas backpacker misalnya,
di kisaran Rp.150.000-Rp.250.000 per
orang sudah termasuk tiga kali makan
dengan menu utama aneka olahan
ikan. Sedang yang ingin menikmati
layanan wah dapat menginap di Kura-

Kalau bosan melaut, Anda dapat
mengunjungi
kawasan
hutan
mangrove dengan ojek. Hutan
mangrove terletak di Desa Kemujan,
sekitar satu jam berkendara dari
Alun-alun Pulau Karimun. Hutan
seluas 222 ha ini menawarkan
aneka bakau avicennia marina
yang memiliki bentuk unik. Anda
dapat menyusuri jembatan kayu
sepanjang 2 km, sambil menikmati
kicau burung kuntul karang
bersahutan dan cekakak sungai
yang menandai pergantian musim.
Jika beruntung, Anda dapat bersua
dengan kupu-kupu jenis Euploea
crameri karimondjawaensis dan
Idealeuconea
karimondjawaensis
yang tergolong langka dan hanya
ada di sini. Jika lelah berjalan, Anda
dapat beristirahat di empat gubuk
bambu. Sempatkan naik ke menara
pandang untuk melihat Bukit Hutan

Hutan mangrove buka setiap hari dari
08.00-17.00, di hari Jumat akan tutup
pada 11.30-13.30. Tiket masuknya
hanya Rp.10.000 di hari biasa, dan
Rp.12.500 pada Minggu atau hari libur

(1,2) Penginapan di tengah laut. (3) Kapal nelayan
di dermaga Pulau Karimunjawa. (4) Dermaga kayu
Pulau Cilik. (5) Aktivitas menyelam wisatawan. (6)
Pulau Cilik dengan pasir putih.

nasional. Untuk turis manca, harga
tiket jauh lebih mahal, lebih 15 kali
lipat harga tiket pengunjung lokal.
Waktu terbaik mengunjungi
Karimunjawa adalah saat musim
kemarau, antara April – Oktober,
karena laut relatif tenang dan aman
buat berenang maupun dilalui kapal.
Selama mengunjungi Karimunjawa,
jangan lupa membawa cairan anti
nyamuk, topi dan payung karena
udara panas menyengat, pelembab
bibir dan tabir surya, kacamata
penahan surya, serta air minum yang
banyak agar tidak dehidrasi. Satu
hal yang harus diperhatikan, jangan
membuang sampah sembarangan,
jangan membuang botol plastik bekas
minuman ke laut, agar laut Karimunjawa
tetap bersih dan tak tercemar.

6
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“Sebutan Lawang Sewu (seribu pintu)
bukan karena bangunan tiga tingkat
(setelah direnovasi) ini memiliki 1000
pintu, namun untuk menggambarkan
betapa banyak pintu dan jendela lebar
yang mirip pintu,”

TRAVEL
Ary Hana
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MENGUAK KISAH
LAWANG SEWU
Pemerintah kolonial Belanda waktu itu mulai menikmati
hasil jajahan di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan sekitarnya
yang bukan rempah-rempah. Tembakau, kopi, karet, coklat,
gula, juga tambang batu-bara mulai menuai untung saat
diperdagangkan di Eropa. Itu sebabnya perlu transportasi
darat yang runtut dan massal untuk mengangkut hasil

Travel
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bumi dan tambang itu. Raja Willem
I lalu memerintahkan pembangunan
jaringan
kereta
api
guna
mengangkut hasil bumi tanam paksa
ke Gudang di Semarang. Kereta api
juga diperlukan guna mengangkut
pasukan tentara kolonial Belanda.

Foto: Ary Hana

(1) Tampak depan Lawang Sewu. (2) Pintu-pintu
sejajar yang menghubungkan antar ruangan.

1

Foto: Ary Hana

Perkembangan
perkeretaapian di
Indonesia ditandai
dengan pembangunan
jalan kereta api di Desa
Kemijen pada 17 Juni
1864 oleh LAJ Baron
Sloet van den Beele
yang menjadi Gubernur
Jenderal Hindia Belanda
saat itu. Pembangunan
ini diprakarsai oleh
perusahaan swasta
Nederlands Indische
Spoorweg Maatschappij
(NIS) pimpinan Ir JP
de Bordes. Jalur kereta
sepanjang 26 km yang
menghubungkan
Kemijen dan Tanggung
itu akhirnya rampung
pada 10 Agustus 1867.

Setelah pembangunan jalur kereta
api di Semarang-Tanggung selesai,
maka
diperluas
pembangunan
ke Yogyakarta, Ambarawa, Solo,
bahkan seluruh Jawa dan
luar
Jawa seperti Sumatra dan Sulawesi.
NIS lalu menambah pegawainya.
Agar operasional lancar, perlu
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dibangun gedung baru. Maka
pada 27 Februari 1904 dimulai
pembangunan gedung pusat NIS di
Wilhelminaplein – kawasan Tugu
Muda- Semarang. Perancang gedung
adalah Prof. Jacob F Klinkhamer
dan BJ Quendag. Pembangunan
gedung tiga lantai berbentuk huruf
L yang kemudian disebut Lawang
Sewu ini baru rampung tiga tahun
kemudian.
Sayangnya
gedung
pusat NIS ini hanya berfungsi
beberapa tahun akibat pesatnya
perkembangan perkeretaapian dan
banyaknya pegawai NIS yang harus
ditampung. Pusat perkeretaapian
Travel

lalu dipindahkan ke Bodjongweg
-sekarang Jalan Pemuda- Semarang.
Lawang Sewu kemudian
dijadikan penjara oleh tentara
kolonial Belanda. Fungsi sebagai
penjara diteruskan saat pendudukan
Jepang. Gedung megah dua lantai
ini kemudian disulap menjadi
sekat-sekat ruangan. Ada ruangan
khusus untuk interogasi tahahan,
ada yang dijadikan sel tahanan, ada
pula ruang penyiksaan dan eksekusi.
Dalam satu sel kerap dimasukkan
puluhan tahanan, sehingga mereka
harus berdiri berdesakan. Banyak
di antaranya yang mati karena tak
mendapat makanan, kelelahan,
sakit, atau kekurangan oksigen. Di
beberapa bagian, ruang tahanan
sengaja dibuat beratap rendah. Para
tahanan yang berjubel menghuni
sel ini harus jongkok karena tinggi
ruangan tak sampai satu meter. Di
sini, nyaris semua tahanan tersiksa
lalu meninggal.
Penderitaan dan kematian yang
memenuhi ruang penjara ini yang
kemudian membuat Lawang Sewu
berkesan mistis dan berhantu. Bukan
hal aneh jika kerap terdengar jeritan
orang kesakitan di malam hari, atau
hilir mudik orang berjalan mirip
berbaris di koridor yang sepi jelang
sore hari hingga dini hari.
Lawang Sewu juga menjadi
saksi heroiknya pertempuran lima
hari di Semarang pada 14-19 Oktober
1945. Saat itu pemuda Angkatan
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Muda Kereta Api bertempur matimatian melawan laskar Jepang
kempetai dan kidobutai. Setelah itu
gedung ini kembali dipergunakan
sebagai kantor Djawatan Kereta Api
Repoeblik Indonesia, cikal bakal
Perumka, sebelum diambil alih
militer Indonesia.
Tempat Wisata Sejarah
Setelah
dijadikan
salah
satu
bangunan militer di masa Kodam IV
Diponegoro, Lawang Sewu kemudian
dikembalikan pengelolaannya ke PT
KAI. Kondisi gedung yang menua,
suram, lantainya kotor, cat dinding
terkelupas, dan banyak bagian yang
ambrol, menambah kesan angker dan
mengerikan. Karena itu kemudian
PT KAI memugar bangunan ini.
Apalagi Lawang Sewu ditetapkan
sebagai satu dari 102 bangunan kuno
bersejarah Kota Semarang yang
harus dilindungi. Pada Juni 2011
Lawang Sewu memiliki wajah baru
sebagai bangunan bersejarah yang
cantik, terang, dan tak menakutkan.

Ketika dibuka untuk umum sebagai
tujuan wisata sejarah, gedung ini tak
pernah sepi pengunjung. Dengan
tarif Rp. 10.000 untuk dewasa,
dan Rp.5.000 untuk anak-anak dan
pelajar, ikon kota lumpia ini selalu
ramai sejak pukul 07.00 hingga
21.00. Bagi yang ingin menikmati
nuansa seram, dapat menengok
penjara bawah tanah sambil
ditemani pemandu dan membayar
bea tambahan Rp.30.000.
Sebutan Lawang Sewu (seribu
pintu) bukan karena bangunan
tiga tingkat -setelah direnovasiini memiliki 1000 pintu, namun
untuk menggambarkan betapa
banyak pintu dan jendela lebar yang
mirip pintu, dimiliki gedung unik
berarsitektur Belanda ini. Untuk
mempercantik, halaman gedung
dilengkapi dengan taman-taman
bunga beraneka rupa. Tempat ini
kerap dijadikan lokasi syuting
stasiun televisi maupun obyek foto
pre-wedding.

yang berfungsi sebagai penghubung
ke ruangan lainnya.

Gedung utama Lawang Sewu
memiliki tiga lantai lengkap dengan
dua sayap bangunan yang melebar
ke bagian kanan dan kiri. Kalau
pengunjung memasuki gedung
utama, akan menemukan tangga
besar menuju ke lantai dua. Di
antara tangga terdapat kaca gelas
berukuran besar dengan gambar dua
wanita muda Belanda. Semua bentuk
bangunan, pintu hingga jendela,
bergaya arsitektur Belanda. Pintupintu dan jendelanya berukuran
besar, lebar. Ada sekitar 200 daun
pintu, satu pintu memiliki 2 hingga 4
daun pintu, di antaranya daun pintu
geser.

Di sudut lantai pertama, akan terlihat
sebuah tangga menurun menuju
penjara bawah tanah. Di penjaran
bawah tanah, setiap sel berukuran
2x2 meter, temat para tahanan
dikurung berdesak-desakan. Ada
juga ruang penyiksaan, dan ruang
eksekusi.
Ruangan di lantai dua tak
jauh berbeda dengan ruangan di
lantai satu. Namun kaca jendelanya
dibuat terbalik untuk menghindari
masuknya air hujan. Ada aula besar
yang dulu dijadikan bangsal pesta
dan aula dansa. Di sudut ruangan
ada wastafel kuno, peninggalan awal
saat gedung baru dibangun.

Memasuki lantai pertama, pengunjung
akan menjumpai beberapa ruangan
yang berisi dokumentasi sejarah
panjang perkeretaapian Indonesia. Di
ruangan lain ada dokumentasi tentang
sejarah gedung yang menyimpan jejak
rekam pembangunan kantor NIS. Di
koridor, pengunjung akan melewati
ruangan penuh pintu. Setiap ruangan
sengaja dibuat memiliki pintu sejajar

Di lantai tiga ada ruangan
besar berjendela yang dulu berfungsi
sebagai tempat olahraga pegawai NIS.
Aula olahraga ini dilengkapi dengan
toilet. Dari lantai tiga pengunjung
dapat menyaksikan pemandangan
seputar Tugu Muda Semarang. Jika
berkunjung di sore hingga malam
hari, maka Anda dapat menyaksikan
skawanan kelelawar beterbangan
sebelum hinggap di atap gedung. Di
malam hari, walau banyak lampu
menyala, kesan angker Lawa Sewu
masih gahar. Coba saja berjalan
sendiri sepanjang lorong, atau turun
ke ruang penjara bawah tanah,
bulu kuduk akan berdiri dan badan
merinding. Itu sebabnya tayangan
acara dimensi lain kerap menjadikan
Lawang Sewu sebagai lokasi syuting.
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(1) Menara Lawang Sewu. (2) Ruang dokumentasi
kereta api. (3) Koridor dengan jendela lebar.
(4) Pengunjung yang melewati deretan pintu
Lawang Sewu.
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Memasuki Rumah Hatta,
kelebat riwayat hidup Bapak
Proklamator Indonesia ini pun
bermunculan. Lahir pada 12 Agustus
1902 dengan nama Muhammad
Atthar dari pasangan Muhammad
Djamil dan Siti Saleha di Bukittinggi,
Hatta mendapat pendidikan yang
baik dari keluarganya. Selain
ajaran Islam, Hatta mengenyam
pendidikan formal di
ELS
(Europeesche Lagere School), lalu
MULO (Meer Uitgebreid Lager
Onderwijs), tempat dia bergabung
di perkumpulan Jong Sumatranen
Bond dan menjadi bendahara. Dia
kemudian melanjutkan ke Handels
Hoge School Rotterdam pada 1921,
lalu aktif di Indische Vereninging,
cikal bakal Perhimpunan Indonesia,
yang dipimpin trio Ki Hajar
Dewantara, Cipto Mangunkusomo,
dan Douwes Deker.
Budaya

Setelah
lulus
ujian
ekonomi perdagangan pada 1923,
dia melanjutkan ke jurusan hukum
negara dan hukum administratif,
karena minatnya pada bidang politik.
Hatta aktif di Perhimpunan Indonesia,
bahkan menjadi pemimpin pada
1926, namun keluar pada 1932 karena
tidak sepaham dengan kubu komunis
yang memasuki partai ini. Setelah
lulus, Hatta kembali ke Jakarta pada
1932. Dia menulis berbagai artikel
politik dan ekonomi untuk Daulat
Ra’jat, dan aktif berpolitik di Partai
Pendidikan Nasional Indonesia.
Tulisannya
yang
keras
memprotes
penahanan
dan
pembuangan Soekarno ke Ende,
membuat pemerintah kolonial
Belanda menahan semua pemimpin
Partai
Pendidikan
Nasional
Indonesia dan membuang mereka
ke Boven Digoel. Hatta dan Sjahrir
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JEJAK BUNG HATTA
DI BANDA NEIRA
Foto: Public Domain - KITLV / Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

Kalau ke Banda, jangan
lupa menengok rumah
pengasingan Bung Hatta.
Rumah Hatta terletak di
Jalan Hatta, kelurahan
Dwiwarna, Kampung
Ratu. Searah dengan
jalan menuju ke Benteng
Belgica. Berbeda dengan
rumah pengasingan Sutan
Syahrir atau Dr Tipto
Mangunkusumo yang
kerap terkunci, rumah
Bung Hatta menjadi satusatunya rumah bersejarah
yang pintu-pintunya
selalu terbuka, sehingga
bebas dikunjungi sejak
8 pagi hingga 4 sore.
Gedungnya pun cukup
terawat. Di dalam ruang
tamu, sebuah kotak
sumbangan teronggok di
atas meja, berdampingan
dengan buku tamu. Tak
tampak penunggu rumah,
karena dia sedang bekerja
di rumah sebelahnya.

kemudian dipindahkan ke Bandaneira
pada Februari 1936. Selain menjauhkan
mereka dari kontak dengan dunia luar,
juga demi kesehatan. Keduanya sempat
terkena malaria di Digul, Papua.
Ketika tiba di Banda, mulanya
mereka menumpang pada keluarga Dr
Tjipto Mangunkusumo. Lalu Bung Hatta
menyewa rumah milik perkenier De
Vries. Kelak Bung Sjahrir tinggal terpisah
dari Bung Hatta, setelah menyewa
paviliun pada keluarga Baadillah yang
menghadap ke Selat Sonnegat.
Dulu, Banda Neira memang
dikenal sebagai tempat pembuangan
tokoh pergerakan anti Belanda yang
ideal. Sebelum datang Bung Hatta
dan Bung Sjahrir, sudah ada beberapa
tokoh lain seperti Mr Iwa Kusumantri,
dr Tjipto, dan tokoh Syarikat Islam
lainnya. Mereka, para orang buangan
ini, mendapat semacam tunjangan dari
pemerintah Belanda setiap bulannya.
Kalau sudah berkeluarga akan mendapat
150 gulden sebulan, sedang yang hidup
sendiri mendapat 75 gulden sebulan.
Hidup di Banda saat itu sangat sederhana,
hanya butuh membeli beras dan pakaian.
Tunjangan Bung Hatta dan Bung Sjahrir
lebih kerap digunakan untuk membantu
penduduk sekitar.
Buah kenyamanan hidup di Banda
ini bisa dilihat saat mengelilingi ruang
demi ruang di Rumah Hatta yang cukup
luas dan tertata apik. Pada sebuah meja,
tergeletak mesin ketik tua milik Bung
Hatta berdampingan dengan kertas
bergambar foto Bung Hatta di kanannya.
Pastilah Bung Hatta menghabiskan
banyak waktunya dengan mengetik,
menulis pokok-pokok pikirannya tentang
kemerdekaan. Bahkan tidak mungkin, di
meja ini Bung Hatta menuliskan artikel
dan buku yang kemudian diterbitkan di
Jawa dan Belanda.
Ketika
dalam
pembuangan,
Bung
Hatta
kerap
mendapat
penghasilan tambahan dari menulis.
Namun penghasilan tambahannya ini
digunakannya untuk membantu tahanan
politik lainnya yang kurang beruntung.
Jiwa sosial Bung Hatta dan Bung Sjahrir
sangatlah tinggi. Di samping meja ketik,

2

(1) Foto diri Bung Hatta. (2) Koleksi foto
keluarga Bung Hatta. (3) Tampak depan
rumah pengasingan Bung Hatta.

ada almari tua yang dipenuhi
foto-foto Bung Hatta dan
keluarganya. Tak selalu berisi
foto saat
mereka ketika
tinggal di Neira. Bisa juga foto
yang diambil di lain tempat.
Dalam foto-foto tersebut
Bung Hatta dan istrinya
tampak gembira, bahagia, dan
tertawa, walau hidup tertekan
di pembuangan.
Ada lagi ruangan mirip
ruang tamu dengan meja dan
kursi-kursi kuno yang masih
utuh. Juga sebuah ruang tidur,
yang dilengkapi kelambu

untuk mencegah gigitan nyamuk. Betulbetul seperti rumah orang berada jaman
dulu. Lengkap. Ada ruang tamu, ruang
tidur, ruang kerja, atau ruang makan. Di
beranda belakang, sederetan kursi tertata
apik. Mungkin dulu menjadi tempat
Bung Hatta dan keluarganya bersantai,
berjemur sambil menyongsong pagi,
atau sambil membaca buku. Kursi
malasnya terlihat nyaman, terbuat dari
kayu dan rotan yang kuat.
Berseberangan dengan deretan
kursi berjemur, dibatasi oleh taman
kecil dan rumput teratur, adalah sekolah
yang Bung Hatta dan Bung Sjahrir
dirikan dulu. Enam bangku berjajar
dua, menghadap ke papan tulis, yang
bertuliskan ‘Sedjarah perdjoeangan
Indonesia setelah Soempah Pemoeda di
Batavia tahoen 1928’.
Dalam buku ‘Bersama Hatta
dan Sjahrir di Banda Naira’, Des Alwi
mengisahkan bagaimana sekolah sore
ini didirikan Bung Hatta dan Bung
Sjahrir. “Setelah akrab dengan beberapa
keluarga di Banda, Oom Hatta dan Oom
Sjahrir
menyelenggarakan
sebuah
sekolah yang dilaksanakan pada sore
hari dengan tidak memungut bayaran
bagi anak-anak Banda Naira yang tidak
bersekolah. Murid-murid sekolah sore
adalah penduduk yang secara ekonomi
kurang mampu menyekolahkan anaknya
ke sekolah yang ada. Di antara mereka
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adalah para cucu Said Baadilla serta
Donald dan Louis; anak angkat Dr
Tjipto Mangunkusumo. Juga ada
anak-anak seorang mantan nakhoda
schooner mutiara yang kawin lari
dengan seorang gadis dari Darwin,
Australia, dan kemudian hidup
bahagia bersama gadis itu di Naira;
serta beberapa anak Banda yang tidak
berpeluang melanjutkan pendidikan
mereka di Ambon, Makasar atau Jawa.”
Begitu tulis Des Alwi, sejarahwan asal
Banda Neira ini.
Sekolah ini dibagi menjadi
dua kelas. Kelas yang berisi anak
yang lebih muda usia, diajar oleh
Bung Sjahrir. Sementara kelas di
atasnya diajar Bung Hatta. Papan tulis
menjadi pemisah kelas itu. Keduanya
mengajarkan bahasa Belanda, aljabar,

sejarah, dan pengetahuan umum
lainnya.
Memandang meja, bangku, dan
papan tulis itu, kita akan menyadari
betapa besar pengorbanan Bung Hatta,
Bung Sjahrir maupun pemimpin
bangsa lainnya di pembuangan.
Walau gerakannya dibatasi dan jauh
dari kampung halaman, mereka terus
berusaha berguna bagi masyarakat di

sekelilingnya. Mereka begitu peduli
kepada jelata yang tak mendapat
pendidikan yang layak.
Di atas papan tulis lagi-lagi
berjajar empat foto Bung Hatta. Di
rumah pengasingan ini, tak ditemui
sebuah pun buku Bung Hatta. Hanya
foto dan perabot. Padahal ketika
dijemput mendadak oleh Catalina
Belanda pada suatu subuh 1 Februari

1942, Bung Hatta sempat mengepak
buku-bukunya dalam 16 peti. Sayang
kemudian buku-buku ini ditinggalkan
agar ketiga anak angkat Bung Sjahrir
bisa ikut terbang karena tempat dalam
pesawat terbatas. Itulah hal yang sangat
disesali Bung Hatta. Kecintaannya
kepada buku dan
pengetahuan,
membuatnya banyak menyumbangkan
pemikirannya untuk kemerdekaan
Indonesia. Ketika Indonesia sudah
merdeka, dia membangun ekonomi
bangsa agar berdaulat. Ketika tak lagi
menjabat sebagai wakil presiden, Hatta
lebih banyak memberikan ceramah di
berbagai universitas dan menuliskan
buah pikirannya dalam bentuk artikel
dan buku. Dia juga aktif membimbing
gerakan koperasi. Karena itu pada 17
Juli 1953 ia diangkat sebagai Bapak
Koperasi Indonesia pada Kongres
Koperasi Indonesia di Bandung.
Pikiran-pikirannya mengenai koperasi,
dituangkannya dalam buku berjudul
Membangun Koperasi dan Koperasi
Membangun (1971).

“Dulu, Banda Neira memang dikenal
sebagai tempat pembuangan tokoh
pergerakan anti Belanda”
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(1) Halaman Sekolah Sore. (2) Kursi-kursi untuk membaca.
(3) Kelas Sekolah Sore. (4) SD Kecil di Pulau Hatta. (5) Mesin
ketik Bung Hatta untuk menulis artikel. (6) Ruang tamu rumah
pengasingan Bung Hatta.
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MERAYAKAN
PENERUS BANGSA

ESAI
FOTO
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Anak adalah penerus bangsa. Meskipun banyak kekalutan yang
terjadi dan kekhawatiran yang membuat cemas, harapan akan
selalu ada. Dan harapan itu ada pada generasi penerus bangsa
ini. Membebaskan tawa mereka, membiarkan mereka bermain
dan belajar, serta mendampingi mereka adalah kewajiban
kita bersama. Mari kita jaga rasa ingin tahu, semangat, dan
kemurnian hati mereka agar tak pernah padam.

Esai Foto
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NETIZEN
Prinka

INFLUENCERS

VLOG

Tiga Generasi Pengusaha Perempuan

Inspirasi
Para Perintis
Perusahaan

Perempuan dan bisnis. Sesuatu yang mungkin jarang kita dengar
keterkaitannya. Walaupun begitu, bukan berarti tidak ada sama
sekali. Kesuksesan yang diraih bukan tanpa perjuangan. Tentu saja
ada keringat yang keluar untuk membayar kejayaan yang diraih.
Berikut ini adalah tiga orang perempuan dari tiga generasi berbeda
yang sukses menjadi pengusaha di tanah air. Siapa saja mereka?

Prinka

Membangun usaha sendiri dari nol memang
bukanlah perkara mudah. Kesulitan dan
segala tantangan yang mungkin menghambat
perkembangan usaha mungkin saja terjadi, tidak
peduli waktu dan momen kita sedang berada di titik
seperti apa. Berikut adalah kisah-kisah inspiratif,
datang langsung dari para perintis perusahaan.
Mungkin bisa menjadi contoh bagi kita semua yang
baru saja ingin memulai merintis suatu usaha.

Anne Patricia Sutanto
Geliat Industri Garmen Indonesia

@Mutiara Indonesia
Anne Patricia Sutanto merupakan salah seorang yang memiliki
kemampuan untuk mengembangkan bisnis Gaermen di Indonesia. Ia
terpilih dan menjadi salah satu perempuan yang berpengaruh di Asia.
Kini, selain berfokus ke alam industri pakaian jadi, ia juga memiliki jiwa
sosial yang tinggi. Bagaimana tidak, ia menjadi salah satu dari pengusaha
Indonesia yang bergabung bersama Bill and Melinda Gates Foundation
dan mendonasikan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial.

Lientje H. K. Mamahit

Perempuan dengan nama
lengkap Noni Sri Ayati Purnomo ini bisa
dibilang bukan perempuan sembarangan.
Pengusaha yang juga merupakan lulusan
teknik ini merupakan penerus dari
bisnis keluarganya yang sudah berdiri
sejak tahun 1965, yakni Blue Bird Group.
Sebagai seorang Presiden Direktur,
Noni bisa dibilang hebat karena berhasil
sukses di dunia bisnis transportasi yang
tergolong maskulin dan didominasi oleh
laki-laki.
Dalam kepemimpinannya, Noni
berhasil merekrut mekanik perempuan,
waktu itu di tahun kelimanya menjabat.
Berkatnya pula pengemudi taksi wanita
juga jumlahnya meningkat cukup
signifikan. Dalam lima hingga enam
tahun saja ia sudah memiliki seorang
mekanik perempuan dan 120 supir
wanita. Tentunya perjalanan karir dan
kesuksesannya ini tidak diraih dengan
instan, tapi melalui kerja keras dan
ketekunan yang luar biasa.

Saat ini, masalah kemiskinan
masih menjadi hal penting yang perlu
diperhatikan oleh banyak pihak. Termasuk
di antaranya adalah Azalea, yang peduli
terhadap isu ini dan berperan aktif dalam
melakukan sesuatu bentuk wujud nyata. Aksi
ini dilakukan Azalea melalui Du’Anyam.
Perempuan ini tergerak untuk membantu
dengan mendirikan wirausaha sosial
bernama Du’Anyam untuk memberdayakan
para perempuan di Flores guna membantu
mengentaskan kemiskinan.
Perusahaan social entrepreneur ini
secara nyata membantu para perempuan di
Flores untuk mendapatkan akses ekonomi.
Azalea tidak hanya memberikan “ikan” tapi
juga memberikan “kail” dan mengajarkan
para perempuan ini untuk memancing
agar perekonomian mereka sendiri dapat
membaik. Terdapat sekitar 450 orang
perempuan dari 17 desa di Flores membantu
menghasilkan produk kerajinan yang berupa
tas, sepatu dan banyak souvenir lainnya.
Permintaan juga turut datang tidak hanya
dari dalam negeri tapi juga luar seperti
Jepang, Korea, Amerika, dan Australia.

Perempuan pengusaha yang satu
ini merupakan founder dan CEO dari
Eufraino, sebuah brand minuman cepat
saji herbal yang juga merupakan salah
satu pengobatan herbal. Kandungan
yang terdapat di dalam produk Lientje
di antaranya adalah temulawak, jahe,
dan kunyit. Saat ini perusahaannya juga
sedang mulai memproduksi teh hijau
sebagai salah satu varian baru dari brand
miliknya ini.
Lientje memulai usahanya sejak
1990an. Saat itu ia menderita sakit dan
mendapatkan pengobatan dari dokter tapi
justru keadaannya tambah memburuk.
Dari situ ia menemukan sendiri jalannya
ke pengobatan herbal dan tradisional.
Dari situlah dia mulai merintis minuman
miliknya ini. Dengan maraknya
perdagangan internasional kini Lientje
berharap produknya bisa dapat diekspor
dan dikonsumsi oleh banyak orang di luar
sana sebagai market dari produknya.
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Diajeng Lestari Berbagi Cerita
Mengenai Bisnis HijUp

Foto : youtube@Mutiara Indonesia, youtube@Netmediatama, youtube@Womens Obsession

Azalea Ayuningtyas

Foto : www.instagram.com/nonipurnomo, www.instagram.com/azalea.ayuningtyas, angin.id

Noni Purnomo

@Netmediatama
Pada awalnya Diajeng lestar bekerja sebagai researcher dari Mars Indonesia
sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat e-commerce miliknya
sendiri. Platform websitnya, HijUp berfokus oada busana muslim. Jika
dilihat dari segi pasar, Indonesia memang menjadi ladang yang menarik
karena banyaknya muslim di negara ini. Pada tahun 2015 HijUp baru saja
mendapatkan funding dan sepertinya tidak akan berhenti dengan cepat.

Catherine Hindra Sutjahyo
CEO Alfacart.com

@Womens Obsession

Perempuan yang satu ini pertama kali merintis karirnya sebagai seorang
konsultan di McKinsey. Keluar dari sana ia pun mendapatkan kesempatan
menjadi co-foundere dan director of Zalora Indonesia. Ia juga sempat menjadi
CEO Alfacart dan kini bekerja di Go-Jek.
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Netizen
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PERSONEL

Menjadi satu-satunya
wanita yang menjabat
sebagai Senior Manager
tentunya hal ini tidak
mudah baginya dalam
membagi waktu antara
pekerjaan dan keluarga.
Ditengah kesibukannya
sebagai Senior Manager
Sistem Manajemen dan
Manajemen Risiko, ia
merupakan seorang ibu
yang selalu dirindukan
kehadirannya di tengahtengah keluarga.
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Lia Indi
Agustiana
Q. Apa saja kesibukan sehari - hari
anda?

Q. Ada berapa putra/putri yang
dimiliki?

A. Kesibukan saya sehari-hari sebagai
Portizen dan seorang ibu atau
komisaris utama rumah tangga nih...
haha

A. Saya mempunyai 2 orang putri umur
11 tahun dan 6 tahun serta satu orang
putra umur 9 tahun dan ketiganya saat
ini bersama-sama di Sekolah Dasar.
They are growing fast dan tantangan
berubah saya harus mengawasi
teenager yang bisa saja tantrum (tidak
hanya toodler yang tantrum) haha...

Q. Apa saja yang biasa dilakukan di
akhir pekan bersama keluarga?
A. Saat weekend, biasanya kami akan
pergi ke taman kota, di Surabaya ini
banyak taman kota, jadi kami bisa
melakukan semacam road show dari
satu taman ke taman yang lain. Anakanak juga bebas melakukan aktivitas
bermain disana, dan tentunya sekalian
kuliner/jajanan yang rasanya lezat
karena mereka suka bertualang. Yang
penting bagi kami adalah bersamasama karena menyeimbangkan waktu
untuk bertemu.

Personel

Q. Bagaimana pendapat putra/putri
anda tentang pekerjaan anda?
A. Anak-anak saya sangat memahami
dan mengerti pekerjaan saya. Mereka
sangat mudah diajak komunikasi dan
mandiri apalagi dengan pekerjaan
saya yang dinamis. Saya jelaskan
ke anak-anak seperti apa pekerjaan
saya di kantor dan dampaknya bagi
keseharian seperti apa.
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Q. Apa saja kesulitan seorang Ibu
yang juga bekerja?

Q. Bagaimana cara anda mengatur
waktu dengan anak?

Q. Apa kata - kata yang paling anda
ingat dari anak anda?

A. Hal yang dirasakan oleh semua ibu
yang bekerja adalah keseimbangan
antara profesionalitas kewajiban
bekerja dengan kebutuhan dan
keinginan menemani anak-anak
dalam segala aktivitasnya, misalnya
anak-anak memerlukan “pencerahan”
untuk memahami pelajaran sekolah.
Beruntungnya ada suami yang bisa
berbagi peran sebagai guru jadi lebih
mudah dan karakter anak-anak saya
suka belajar sendiri tanpa diminta,
semoga on handle terus...

A. Alhamdulillah saya mempunyai
anak-anak yang proaktif
berkomunikasi dan diskusi dengan
saya untuk seluruh kegiatannya
sehingga kegiatan dapat
dilaksanakan. Jadi anak-anak bisa
melakukan pengaturan sendiri jadwal
mereka dan kami cukup mengetahui,
jalan sendiri deh. Hehe...

A. Anak-anak sering bilang kalau
saya baik hati dan tidak cerewet,
sepertinya memang begitu. Saya
suka travelling jadi anak-anak cinta
sama saya karena bisa jalan-jalan.
Hehehe…

Q. Ada yang bilang memiliki
karir yang baik dan juga waktu
dengan anak yang cukup itu sulit.
Bagaimana tanggapan anda?

A. Pesan ibu yang selalu saya ingat dan
berbekas di hati adalah agar selalu
berdoa memohon kepada Allah SWT
kebahagiaan hidup bagi anak-anak
saya karena doa ibu adalah obat yang
mujarab. Dan senangkanlah orang
tuamu karena kebahagiaan orang
tuamu adalah rejekimu.

Q. Bagaimana peran pasangan anda
dalam membantu anda dan anak?
A. Suami saya easy going dan liberal,
membebaskan saya memilih
yang terbaik. Dalam setiap hal
pasti kami diskusikan, termasuk
pembagian peranan di keluarga kami
menyesuaikan dengan kapabilitas
masing-masing, semisal suami
merupakan guru yang lebih baik
dibandingkan saya untuk memahami
pelajaran sekolah.
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A. Hidup di dunia ini adalah ujian
keseimbangan, pasti timbangan ini
ada saat lebih ringan salah satu dan
itulah “proses menikmati” hidup.
Dengan menjaga hati dan kuat
mental dalam arti lakukan yang bisa
dilakukan karena sebetulnya dalam
pelajaran hidup sudah ada akta
kesepahaman untuk konsekuensinya.

Q. Apa pesan dari Ibu anda yang anda
ingat?

Nama
LIA INDI AGUSTIANA
Senior Manager
Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko

Personel
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Apa yang bisa dilakukan
untuk mencegah perdagangan
anak (child trafficking)

?

Handini Wulansari.
Kalau bicara tentang child trafficking
itu bicara tentang kesadaran orang tua
terhadap potensi kriminal dan juga
pola asuh anak. Cara untuk mencegah
perdagangan anak dengan memberikan
pemahaman dan kesadaran orang tua
46 | Dermaga

tentag pentingnya komunikasi dengan
anak agar tidak terbujuk ajakan orang
asing yang tidak dikenal.

sekitar, masyarakat yang berpotensi akan
melakukan perdagangan anak perlu
didekati dan diberi pemahaman.

TIPS
Prinka

Gita Ayu Maharani.
Cara mencegah hal tersebut yang
paling utama adalah family time. Waktu
keluarga menjadi momen yang pas
untuk mengedukasi anak. Memberikan
penjelasan dengan bahasa mereka, siapa
saja yang boleh mengajak mereka pergi
dan siapa saja yang dimaksud orang
asing. Juga hadiah atau pemberian dari
orang yang dikenal atau tidak yang boleh
diterima atau dimakan. Serta tindakan
apabila ada orang yang memaksa selain
keluarga inti maka anak harus bagaimana,
hal itu pun dijelaskan dan siapa yang harus
di hubungi.
Selain itu, juga memantau melalui
pergaulan mereka lewat wali kelas bertanya
secara pribadi tentang perkembangan
mereka dan teman-temannya di kelas,
juga kegiatan ekstrakurikuler apa saja
dan siapa pengajarnya. Jadi mengenal
lebih yang berhubungan serta lingkungan
anak karena dengan hal ini kita sebagai
orang tua kurang lebih tahu siapa saja dan
bagaimana lingkungannya.

Afitta Suryaningrum.
Dengan memberikan pemahaman
kepada orang tua tentang bahaya, dampak
perdagangan anak. Kemudian dari sisi
pemerintah juga harus berperan aktif
untuk meningkatkan taraf hidup dengan
pembekalan keterampilan. Selain itu
mengoptimalkan fungsi KPAI sebagai
lembaga perlindungan anak dan sebagai
masyarakat kita juga harus peduli dengan
Portizen

Dengan boomingnya bisnis
kecil-kecilan, siapapun
dapat memulai usaha untuk
mendapatkan penghasilan
tambahan, bahkan bisnis
tersebut dapat berkembang
menjadi penghasilan
utama jika Anda dapat
melakukannya dengan baik.
Dengan berkembangnya
teknologi dan media sosial,
kini bisnis bisa dimulai saat
Anda menemukan ide bisnis
yang unik. Jika Anda tertarik
untuk memulai usaha kecilkecilan, artikel dibawah ini
dapat memberikan Anda tips
yang berguna!
Rahma Yasinta.
Salah satu upaya untuk mencegah
perdagangan anak adalah dengan
melakukan sebuah sinergisitas yang
kuat antar lembaga negara dalam
penanggulangan persoalan perdagangan
anak,
penanggulangan
ini
dapat
dilakukan mulai dari level bawah yang
digagas oleh semisal komnas anak –
polisi – kecamatan – dinas sosial. Dimulai
dengan bagaimana kita sebagai orang
tua memberikan sebuah pendidikan
yang berkualitas, pendidikan ini tidak
hanya diperoleh dari bangku sekolah tapi
juga bagaimana kita sebagai orang tua
memberikan pola asuh yang tepat, seperti
halnya perilaku hidup bersih dan sehat
lingkungan keluarga. Pola perilaku hidup
bersih dan sehat lingkungan keluarga bisa
dimulai sejak dini dengan mengenalkan
lima bahasa kasih: sentuhan fisik, katakata peneguhan, waktu berkualitas,
hadiah, dan tindakan pelayanan.
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Ilustrasi : Nita Darsono

Anak-anak merupakan
aset dan modal masa depan
keluarga, masyarakat dan
negara. Namun demikian,
realita hari ini menunjukkan
sebagian masa depan mereka
telah dimusnahkan oleh
banyak sebab, terutamanya
masalah kemiskinan.
Fenomena kemiskinan telah
memaksa anak-anak bekerja
untuk memenuhi keperluan
hidup mereka bahkan
untuk menyara keluarga
bahkan keluarga bertindak
menggadaikan anak-anak
mereka bagi memenuhi
keperluan hidup seharihari. Bentuknya berbagai
macam; salah satunya ialah
perdagangan anak.

3. Membuat perencanaan finansial.
Hitunglah modal usaha mulai dari
hal kecil seperti ongkos transportasi
hingga bahan baku. Lakukanlah dengan
teliti dan jangan sampai ada unsur
pendukung usaha yang tidak terhitung.
Selain itu, lakukanlah perhitungan
potensi penghasilan sehingga Anda
dapat mempertimbangkan dengan baik
potensi bisnis tersebut.
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Memulai Usaha
Kecil-Kecilan
1

2

1. Menentukan jenis usaha. Sebelum
memulai bisnis, diskusikan dengan
anggota keluarga atau teman-teman
tentang jenis usaha apa yang dapat
dilakukan. Jenis usaha yang dipilih akan
menentukan jumlah modal yang harus
diberikan, maka dari itu pilihlah jenis
usaha yang sesuai dengan modal dan
minat yang Anda punya.

2. Lakukan riset pasar. Pastikan bahwa
ide bisnis Anda benar-benar dibutukan oleh
masyarakat luas. Anda dapat melakukan
riset dengan menggunakan survey yang
dapat Anda buat dengan mudah lewat google
form. Buatlah kategori data dan pertanyaan
yang dapat memastikan bahwa bisnis Anda
benar-benar potensial.

5

4

4. Promosikan bisnis anda lewat
media sosial. Belajarlah untuk
membuat konten promosi di media sosial
seperti facebook ataupun instagram.
Buatlah foto produk yang dapat
Anda lakukan dengan menggunakan
smartphone Anda. Cobalah untuk
mendesain logo lewat logo generator
yang banyak tersebar di internet.

Tips

5. Memilih lokasi usaha tanpa sewa.
Ada banyak jenis bisnis yang dapat
dilakukan tanpa mempunyai tempat sewa.
Misalnya usaha makanan kecil yang dapat
langsung dititipkan pada toko terdekat,
atau membuka pengiriman lewat Go-Jek.
Anda juga dapat memanfaatkan halaman
rumah jika letaknya strategis.
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Efektif
dengan
Penggunaan
E-Money

Merencanakan Investasi
Masa Depan Untuk Anak
Prinka

Investasi terbaik bagi
anak adalah pendidikan.
Namun, untuk
menyekolahkan anak
tidak membutuhkan
dana yang sedikit, apalagi
jika Anda ingin memilih
sekolah yang berkualitas.
Sebagai orang tua,
membiayai pendidikan
anak merupakan salah
satu kewajiban yang
harus dijalani. Kami
mempersembahkan artikel
ini untuk menemani
perjalanan Anda bersama
sang buah hati.

1

2

Prinka

4

1

2. Mendaftarkan diri pada asuransi
pendidikan. Berbeda dengan tabungan
pendidikan yang bisa Anda cairkan pada
waktu yang ditentukan, perusahaan
asuransi sudah mematok kapan Anda dapat
mencairkan uang tersebut. Uang hanya
akan cair ketika masa anak masuk sekolah
SD, SMP, SMA, dan kuliah. Keuntungan
yang Anda dapat dari asuransi pendidikan
memang akan lebih besar.

3

4. Investasi reksadana.
Coba persiapkan dana pendidikan
lewat investasi reksadana kecilkecilan yang memungkinkan Anda
untuk mendapatkan keuntungan
dengan kerugian yang kecil. Anda
dapat melakukan investasi reksadana
pendapatan tetap, yaitu produk investasi
yang 80% dananya akan ditanamkan
pada aset seperti obligasi atau surat utang.

1. Membeli tongtol. Tongkat tol atau
tongtol lahir untuk mempermudah para
pengemudi menjangkau alat scanner
kartu e-money di gerbang tol. Konon
kabarnya, kartu e-money sering terjatuh
saat pengemudi mencoba melakukan
pembayaran lantaran jarak mobil dan
mesin scanner cukup jauh. Gunakan
tongtol untuk menghindari kejadian
tersebut.

5
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Tips

5. Depositokan bonus tahunan.
Bonus tahunan juga bisa Anda
manfaatkan untuk menabung dana
pendidikan. Selain aman, Anda juga
akan mendapatkan bunga yang lumayan
jika menyimpannya dalam jangka waktu
yang cukup lama.
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Ilustrasi : Nita Darsono

3. Membeli emas sebagai investasi.
Anda dapat melakukan investasi emas
karena harganya yang stabil dan mudah
untuk dijual. Emas dapat dibeli di toko
emas, bank syariah, atau pegadaian.

Ilustrasi: Nita Darsono

4

1. Mempersiapkan tabungan
pendidikan. Pada dasarnya, tabungan
pendidikan adalah tabungan berjangka
waktu yang dapat Anda tentukan sendiri
dengan jumlah bunga tertentu. Tabungan
pendidikan ini dijamin oleh Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) sehingga
jika Anda mengalami kebangkrutan,
tabungan pendidikan akan tetap aman
walaupun ada potongan biayanya.

Penggunaan e-Money mulai populer dengan praktisnya
kartu jenis ini untuk melakukan berbagai jenis
pembayaran. Kartu e-Money digunakan untuk membayar
tiket transportasi umum, tarif jalan tol, dan berbelanja di
toko yang bekerja sama dengan penerbit kartu e-Money
tersebut. Nilai uang dalam e-Money akan berkurang
secara otomatis pada saat konsumen menggunakannya
sebagai alat pembayaran. Untuk menghindari kerugian,
tips-tips menggunakan kartu e-Money ini sebaiknya Anda
perhatikan.

4. Memakai kartu e-Money dari bank
yang sama dengan rekening tabungan
Anda. Hal ini kami sarankan untuk
memudahkan Anda top-up atau isi ulang
sehingga Anda dapat melakukan isi ulang
dari rekening bank yang sudah ada.
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2. Isi saldo secukupnya. Jumlah
nominal yang tertera di dalam kartu
tidak dapat ditarik tunai layaknya uang
tabungan Anda. Aktivitas pengeluaran
pun tidak bisa dipantau dengan baik,
sehingga apabila terjadi kesalahan
perhitungan, Anda tidak bisa melakukan
klaim pada pihak mana pun termasuk
bank penerbit kartu tersebut.

5

3. Modifikasi desain kartu. Desain
kartu e-Money akan mudah tertukar
dengan milik orang lain karena dapat
didapatkan dengan bebas. Jangan ragu
untuk memodifikasi desain kartu yang
Anda miliki dengan menambahkan
tanda berupa plastik pelindung.
Beberapa bank juga sudah menyediakan
e-Money dengan desain kartu yang bisa
Anda buat sendiri.

6

5. Gunakan e-banking atau
m-banking. Untuk mempercepat
proses top-up gunakan e-banking atau
m-banking dari rekening tabungan
Anda yang dapat diakses langsung lewat
smartphone.

Tips

6. Selalu mengingat sisa saldo. Kendala
e-Money adalah kurang memadainya
fasilitas cek saldo. Hal ini yang menjadikan
beberapa orang boros dalam penggunaan
uang elektronik. Oleh sebab itu, ada
baiknya jika Anda selalu mengingat sisa
saldo terakhir yang dimiliki.
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Seiring dengan
berkembangnya teknologi,
maka kemudahan untuk
menjalankan kehidupan
sehari-hari pun sudah
bukan hal yang mustahil
lagi. Hal ini termasuk
juga ke dalam penerapan
teknologi untuk hal-hal
yang bermanfaat seperti
menjaga kelestarian
lingkungan hidup. Berikut
ini adalah beberapa
teknologi canggih yang bisa
digunakan untuk menjaga
laut kita:
1. Microplastic Anna Du.
https://www.youtube.com/embed/_DRW_
qqB3lY
Siapa yang menyangka bahwa anak
berusia 12 tahun menjadi salah
seorang pelopor yang mungkin bisa
menyelamatkan dunia? Anna Du
merupakan siswa kelas enam sekolah
dasar yang berhasil menciptakan alat
penjelajah bawah laut untuk mencari
plastik-plastik yang ada di sana. Mesin ini
nantinya bisa mendeteksi microplastic
dan mengumpulkannya. Hebat sekali ya!
2. The Seabin Project.
https://www.youtube.com/embed/
tiy7WQYQ yhY
Proyek ini menciptakan tempat sampah
bawah laut yang cara kerjanya adalah
menyaring air laut sedemikian rupa
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Prinka

3

1

1

4
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Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi
yang ada sekarang pun kian berkembang. Tidak
hanya untuk kepentingan personal, ada juga
aplikasi-aplikasi yang khusus dibuat sebagai
fasilitas untuk publik. Aplikasi-aplikasi ini
bisa membantu kinerja pemerintah dalam
memberikan pelayanan untuk para warganya.
Berikut ini lima aplikasi smart city yang bisa
kamu gunakan:

3

4

2
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berkontribusi dan menentukan solusi
bersama-sama dengan masyarakat yang
lainnya yang juga pengguna aplikasi
tersebut.

dan menangkap sampah-sampah
yang terbawa bersama dengan air
laut tersebut. Nantinya, air laut akan
dikeluarkan kembali namun sampah
akan tetap tersaring di dalam tempat
sampah ini. Alat ini nantinya tidak hanya
terbatas untuk menangkap sampah
plastik saja namun juga sampah kaleng
hingga pecahan kapal.
3. SeaVax Robotic Ship .
https://www.youtube.com/embed/
C9X4FO23JWQ
Proyek ini jika dilihat secara sederhana
mungkin mirip dengan The Seabin
Project. Namun, ternyata SeaVax
merupakan alat yang sangat kompleks.
Robot ini nantinya akan menyedot
sampah-sampah yang berada di laut
dengan moncong penyedotnya. Alat
Gear

ini diperkirakan mampu mengambil
sampah hingga 150 ton. Teknologi ini
bisa dibilang ramah lingkungan karena
menggunakan tenaga matahari dan
menggunakan turbin angin.
4. Biorock.
https://www.youtube.com/embed/_DRW_
qqB3lY
Guna menyelamatkan terumbu karang,
teknologi ini pun diciptakan dan
dipasang di salah satunya perairan
Wakatobi. Melalui bentuk instalasi karya
seni karya Teguh Ostenrik, dan diberi
nama Domus Lungus, teknologi biorock
ini mampu mempercepat pertumbuhan
terumbu karang sebanyak delapan kali
lebih cepat. Biorock ini menggunakan
listrik yang nantinya didapatkan dari
solar panel.
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Foto: www.halopolisi.id, www.matakota.id, play.google.com, mycity.qlue.id, www.lapor.go.id

Prinka

Teknologi Canggih
Penyelamat Laut

Foto: youtube.com

GEAR

Aplikasi Smart
City yang Bisa
Digunakan oleh
Masyarakat

1. Halo Polisi.
Aplikasi yang satu ini merupakan
layanan yang dapat digunakan oleh
masyarakat luas untuk melaporkan
kejadian yang sekiranya bisa ditangani
oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Laporan yang bisa diberikan bisa
tentang kemacetan yang sedang terjadi
bahkan tentang tindakan kriminal.
Selain aplikasi, Halo Polisi juga tersedia
dan dapat diakses di mesin pencari
dengan mengetik www.halopolisi.id.
2. Matakota.
Aplikasi ini bisa kamu gunakan untuk
berbagi informasi tentang kejadian
yang ada disekitar kita. Dengan
Matakota, kita bisa berbagi informasi
dan berdiskusi mengenai berbagai isu
publik yang ada di lingkungan kita.
Bahkan kita juga bisa saling aktif untuk
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3. Panic Button.
Panic Button merupakan aplikasi
yang telah resmi diluncurkan untuk
membantu masyarakat. Di beberapa
kota, aplikasi ini sudah diujicobakan,
misalnya saja di Bandung dan Malang.
Cara penggunaannya cukup mudah
yakni apabila merasa terancam, maka
masyarakat pengguna aplikasi ini bisa
menekan tombol “help” di aplikasi
Panic Button agar kemudian nanti
petugas keamanan akan datang ke lokasi
berdasarkan sinyal GPS.
4. Qlue.
Aplikasi ini termasuk salah satu yang
cukup dikenal oleh banyak masyarakat.
Qlue pertama kali diluncurkan pada
tahun 2014 dan telah digunakan juga di
Kota Jakarta. Masyarakat yang ada bisa
menggunakannya untuk mengajukan
komplain terhadap berbagai hal seperti
Gear

kerusakan fasilitas, serta masalahmasalah yang ada di sekitar mereka.
5. Lapor!
Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (LAPOR!) merupakan
sebuah aplikasi pengaduan lainnya
yang bisa digunakan oleh masyarakat.
Mungkin sekilas memang mirip
dengan beberapa aplikasi laporan
pengaduan lainnya. Namun ada yang
berbeda dengan aplikasi yakni setiap
laporan yang masuk juga bisa diawasi
oleh publik. Secara digital, aplikasi ini
sudah terhubung ke sekitar 67 instansi
pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar
cakupan masyarakat bisa lebih luas dan
pemerintah bisa memberikan pelayanan
publik yang lebih maksimal lagi.
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Istilah-istilah
Start-up yang
Wajib Kamu Ketahui

6

TOP LIST
Prinka

Tech-Unicorn

dari Benua Asia
Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan
perusahaan benua Asia telah berhasil melahirkan banyak
perusahaan baru yang bermunculan. Tidak tanggungtanggung, perusahaan-perusahaan ini telah mendapatkan
suntikan dana dari para investor hingga akhirnya bisa
mendapatkan gelar perusahaan Unicorn, atau perusahaan
yang valuasinya di atas US$ 1 miliar. Apa saja sih
perusahaan yang sedang berkembang ini? Berikut daftar
nama perusahaan-perusahaan yang merupakan techunicorn ini:
1. Traveloka.
Traveloka merupakan penyedia jasa
online yang menyediakan layanan
pemesanan tiket pesawat, kereta,
bis, hotel, penyedia jasa wisata,

3. Bukalapak.
Pada akhir 2015 lalu, Bukalapak
dikabarkan telah memiliki sekitar
510,000 usaha kecil dan menengah
yang tergabung ke dalam bagian
Bukalapak. Bukalapak juga
merupakan sebuah platform yang
mewadahi para pengusaha untuk
menjajakan barang dagangannya.
Sejak 2017, Bukalapak telah bergabung
menjadi salah satu perusahaan techunicorn yang berasal dari Asia.

5. Lazada.
Lazada adalah situs belanja online
yang menyediakan banyak macam
produk seperti elektronik, alat
kesehatan, pelengkapan bayi,
olahraga, dan lain sebagainya.
Lazada Indonesia sendiri pertama
kali didirikan pada tahun 2012.
Perusahaan ini tergabung dalam
Lazada Group yang kini beroperasi
di Malaysia, Singapura, Vietnam,
Thailand, dan Indonesia.

5

3

telekomunikasi dan masih banyak yang
-lainnya. Perusahaan asal Indonesia
ini didirikan pada tahun 2012. Hingga
kini, valuasi nilai sahamnya ini sudah
mencapai $2 miliar.

7. GO-JEK.
Perusahaan penyedia jasa layanan
transportasi ini pertama kali didirikan
pada 2010 oleh Nadiem Makarim.
Saat ini telah beroperasi di beberapa
negara selain Indonesia seperti
Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Selain transportasi, layanan lain yang
diberikan oleh GO-JEK adalah layanan
antar makanan, pengiriman barang,
bahkan memiliki sistem pembayarannya
sendiri. dan kedalaman kawah dari
puncak sampai dasar kawah kedalaman
800 m, menjadikan kawah Gunung
Tambora terkenal dengan The Greatest
Crater in Indonesia (Kawah Terbesar di
Indonesia) akibat dari adanya letusan
terdahsyat di dunia terkenal dengan The
Largest Volcanic Eruption in History.
Saat ini, Tambora dikenal dengan lari
lintas alamnya yang terkenal menantang
dan memiliki rute sepanjang 320
kilometer!

7
1
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2. Tokopedia.
Tokopedia merupakan suatu platform
online yang mewadahi pemilik usaha
kecil hingga menengah di Indonesia
untuk membuka serta mengelola toko
online milik mereka. Perusahaan ini
pertama kali berdiri pada tahun 2009
dan saat ini telah berkembang menjadi
salah satu tech-unicorn terkenal.
Pada 2017 lalu, Tokopedia bahkan
menerima investasi sebesar 1,1 triliun
dollar dari Alibaba.
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4. SEA.
SEA yang merupakan singkatan dari
Southeast Asia didirikan pertama kali
di Singapura pada tahun 2009. Start-up
asal Singapura ini sudah ditetapkan
sebagai unicorn sejak 2016 silam.
Kini, perusahaan ini menjalankan
bisnis permainan online Garena dan
e-commerce Shopee serta layanan
pembayaran digital Airpay.
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6. Grab.
Perusahaan penyedia jasa transportasi
ini pertama kali didirikan pada tahun
2012 oleh Anthony Tan dan Tan
Hooi Ling. Hingga kini, Grab telah
beroperasi di beberapa negara di Asia
Tenggara seperti Malaysia, Singapura,
Vietnam, dan Indonesia. Hingga kini
bahkan Grab telah menjadi decacorn
dengan valuasi lebih dari US$10 juta.
Edisi 247 - Juli 2019
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Inkubator. Merupakan suatu ruang
atau program yang mendukung
berkembangnya suatu start
up. Banyak dari inkubator ini
memberikan pelatihan dan ruang
untuk berkembang bagi para start
up ini. Banyak dari inkubator ini juga
memiliki para ahli yang bisa ditanyai
atau memberikan bagi start up yang
membutuhkan.
Venture Capitalist. Merupakan
sebutan bagi para investor yang
memberikan investasi atau modal.
Biasanya modal ini diberikan pada
start up yang dianggap memiliki
potensi untuk berkembang. Dana ini
nantinya digunakan sebagai modal
agar perusahaannya nantinya bisa
berkembang dengan lebih baik.
Venture Capital. Merupakan sebutan
bagi perusahaan investasi yang
mendapatkan juga mengumpulkan
dana. Dana ini biasanya didapatkan
dari para konglomerat dan institusi
yang nantinya akan diberikan untuk
mendanai para start up. Pada akhirnya
nanti, perusahaan Venture Capital ini
nantinya akan mendapatkan saham
dari para start up yang diberikan
modal.
Round. Istilah ini merupakan sebutan
lain dari unit penggalangan dana.
Bisa juga diartikan sebagai tahap.
Misalnya jika masih di tahap awal
berarti namanya seed round. Lalu
ada “Seri A”, ”Seri B”, dan seri-seri
selanjutnya. Round terakhir biasanya
disebut sebagai final round.
Seed Funding. Ini merupakan istilah
bagi start up yang mendapatkan
pendanaan untuk berjalannya
perusahaannya di tahapan awal.
Dilakukan pertama kali sebelum
round-round selanjutnya berjalan.
Biasanya, jumlahnya ada di sekitar
Rp500 juta sampai Rp1,5 miliar
Angel Investor. Merupakan sebutan
bagi orang pribadi yang memberikan
investasi pada start up. Bedanya, ia
menggunakan uang pribadinya.
Nantinya angel investor akan
mendapatkan saham dari banyak start
up yang sudah diberikan modal.
Unicorn. Merupakan sebutan untuk
start up yang telah memiliki nilai
valuasi lebih dari Rp1 miliar. Istilah
ini diambil dari nama kuda mitologi
Unicorn yang keberadaannya
dianggap mitos. Hal ini dikarenakan
sedikit sekali perusahaan start up
yang bisa bertransformasi menjadi
sebuah perusahaan unicorn.
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Co-Working Space,
Inovasi Ruang Kantor
Bersama di Indonesia

3. WeWork - Jakarta.
Setelah melakukan ekspansi ke Indonesia,
start-up asal Amerika ini kini membuat
beberapa co-working space di Jakarta.
Beberapa kawasan yang bisa kamu
datangi untuk bekerja di tempat ini adalah
Kuningan dan SCBD. Jika menyewa coworking space ini kamu bisa mendapatkan
fasilitas seperti ruang kantor pribadi,
coffee bar, phone booths, bahkan shower.

Sehat &
Cantik
Berkat
Kopi

3

Prinka
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LIFESTYLE
Ary Hana

2. Outpost - Bali. Co-working yang
satu ini berlokasi di Pulau Dewata Bali.
Layanan yang diberikan tidak hanya
co-working space tapi juga co-living.
Paket-paket yang disediakan oleh
tempat ini dibagi menjadi paket harian,
mingguan, bahkan bulanan. Cocok
untuk kalian yang ingin mempunyai
tempat tinggal tapi sekaligus juga
tempat bekerja yang dekat.

4. CO&CO - Bandung.
Co-working space yang berlokasi di
Cipaganti dan Dipatiukur ini boleh
dibilang memang strategis. Dengan
interior yang modern, tetap bisa
menyuguhkan kenyamanan dalam
bekerja. Layanan yang diberikan oleh
tempat ini antara lain koneksi internet
yang cepat, pantry, meeting space, kantin,
bahkan venue jika ingin mengadakan
acara pun tersedia.

4
Foto: c2o-library.net, destinationoutpost.co, wework.com, conco.id,

2
1. C2O - Surabaya. Berbeda dengan co working space lain yang mengkhususkan
diri pada ruang berkarya dan bekerja,
C2O justru bermula dari perpustakaan
independen yang kini membuka ruang
untuk co - working. Lokasinya terletak di
tengah kota Surabaya - strategis, dekat
dengan beberapa kedai kopi dan juga
universitas. Sehingga tak heran, C2O
juga menjadi rumah bagi beberapa studio
desain dan arsitektur. Selain kamu bisa
bekerja dan membaca di sini, di akhir
pekan C2O juga aktif menyajikan diskusi,
pameran, dan pasar sehat.
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Mengurangi risiko diabetes.
Orang yang rutin minum kopi
hitam tanpa gula -bukan kopi
manis- dalam jangka panjang
akan lebih kecil kemungkinannya
terkena diabetes ketimbang yang
tidak minum kopi. Ini karena kopi
dapat menghambat penyerapan
gula. Asam klorogenat dalam
kopi membantu meningkatkan
pembentukan insulin.
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Foto: unsplash.com

Dengan semakin
berkembangnya dunia
start-up di Indonesia, maka
ruang kantor bersama atau
yang lebih dikenal sebagai
co-working space pun kian
menjamur. Selain bisa
mendapatkan ruang
kantor yang interiornya
menarik dan nyaman
untuk bekerja, tempattempat co-working space
ini juga menyediakan
layanan-layanan yang
bisa membuat kerja
menjadi lebih mudah
dan menyenangkan.
Berikut ini beberapa coworking space yang ada di
Indonesia:

Mencegah Alzheimer dan
Demensia. Alzheimer ditandai
dengan hilangnya ingatan dan
fungsi mental karena degenerasi
pada sel-sel otak. Sedang demensia
atau pikun ditandai dengan
kehilangan beberapa fungsi otak
seperti mengingat, melakukan
kegiatan sehari-hari dan lainnya.
Kopi hitam ‘dark roast’ -kopi yang
bijinya dipanggang hingga gosongmencegah kerusakan fungsi saraf
dan kematian sel-sel otak, sehingga
orang yang rutin minum kopi jenis
ini dapat terhindar dari penyakit
pikun.
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Secangkir kopi tak hanya ampuh mengusir rasa kantuk,
tapi juga membuat tubuh yang loyo tiba-tiba menjadi bugar,
bersemangat, penuh energi, dan siap bekerja kembali.
Kopi juga mampu memperbaiki mood, Anda yang tadinya
kesal, ingin marah, bermalas-malasan, tiba-tiba menjadi
lebih bergairah karena menyeruput secangkir kopi. Namun
tahukah Anda, banyak manfaat yang dikandung secangkir
kopi bagi tubuh, di antaranya adalah :
Mencegah Parkinson. Penyakit
parkinson terjadi karena
rusaknya sistem saraf pusat yang
berhubungan dengan gerakan,
ditandai dengan tremor, seperti
yang dialami petinju legendaris
Muhammad Ali. EHT -eicosanoyl5-hydroxytryptamide- yang ada
pada biji kopi dapat melindungi
saraf dan anti inflamasi sehingga
menghambat munculnya penyakit
parkinson.
Menurunkan berat badan. Kafein
dalam kopi dapat menekan nafsu
makan, meningkatkan metabolisme
tubuh, dan merangsang buang
air kecil atau besar. Namun hal
ini berlaku jika Anda meminum
secangkir kopi tanpa gula.
Yang perlu diperhatikan,
penderita darah tinggi dan asam
lambung disarankan tidak minum
kopi. Batas aman minum kopi
adalah 2-5 cangkir sehari. Kopi
baru memberi manfaat kesehatan
jika diminum tanpa gula, bukan
kopi instan yang sudah dicampur
beragam toping.

Lifestyle

Selain enak diminum, kopi
juga dapat mempercantik
penampilan Anda. Tidak percaya?
Ampas kopi yang dibalur ke kulit
-seperti lulur- selama 30 menit,
efektif untuk mengikis selulit dan
menghaluskan kulit, sekaligus
mengangkat kulit mati. Ampas kopi
yang digunakan sebagai masker
wajah dapat mengatasi masalah
kulit berminyak, jerawat, komedo,
dan mengecilkan pori-pori kulit.
Minyak kopi -hasil dari memanaskan
biji kopi dalam minyak tertentuyang dioleskan ke wajah akan
menghilangkan bekas jerawat,
membuat muka lebih kinclong dan
mulus, serta membantu mengurangi
kerut-merut akibat penuaan dini.
Coba campurkan kopi ke dalam
sampo untuk mengatasi rambut
rontok dan membuat rambut
lebih berkilau. Kopi juga dapat
dijadikan cat rambut alami, dengan
menyemprotkan kopi ke rambut,
mendiamkannya selama 30-60
menit, baru membilasnya. Lakukan
secara teratur 3-5 kali seminggu,
maka dalam sebulan uban mulai
memudar, menjadi kecoklatan.
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Memulai
Bisnis dari
Hobi

Melatih Konsentrasi dan
Kekuatan Tubuh dengan Memanah
Ary Hana

Panahan menjadi olahraga yang
banyak dilirik anak muda saat ini.
Tak saja berkesan menantang,
namun juga tampak penuh
percaya diri. Pemanah yang
terlatih kerap digambarkan mirip
superhero seperti Srikandi dalam
pewayangan, atau tokoh Chu Qiao
dalam drama wuxia ‘Princess
Agent’. Panahan bukan olahraga
mahal. Anda dapat membuat
busur, anak panah, dan papan
target sendiri jika mau. Anda juga
dapat membelinya dengan harga
beberapa ratus ribu saja.

Ary Hana

Bisnis yang dimulai dari hobi biasanya
awet tak peduli sedang dilanda resesi.
Bisnis ini digerakkan oleh passion,
kecintaan yang dalam akan hobi yang
ditekuni dan rasa menyenangkan yang
ditimbulkannya. Karena itu jangan
pernah ragu untuk memulai. Sebelum
menentukan hobi yang akan dijadikan
sumber penghasilan, perhatikan hal
berikut :
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menutup bisnis atau berganti
dengan bisnis baru. Justru saat
sepi dapat digunakan untuk
memperdalam ilmu bisnis Anda atau
belajar membuka pasar baru.
6. Perluas wawasan dan terus
belajar. Jika Anda berjualan kue
kering, jangan terpaku membuat
kue jenis itu-itu saja. Mulai belajar
untuk membuat kue atau penganan
lain guna memperluas usaha dan
menambah pemasukan. Jika Anda
menyewakan peralatan outdoor,
kenali jenis peralatan outdoor
lainnya, baik dari bahan, kualitas,
harga, sehingga Anda dapat
melayani pelanggan dengan baik.
7. Perbanyak koneksi. Dengan
sering mengikuti pameran, bazaar,
bersikap ramah dan terbuka,
koneksi pun akan meluas. Jangan
lupa memanfaatkan sosial media
seperti instagram, facebook, untuk
memperluas koneksi.

Memanah dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik
anak-anak maupun yang berusia lanjut, lelaki maupun
perempuan. Yang penting, sebelum memanah fisik harus
sehat. Walau terlihat statis, pemanah butuh sejumlah
kekuatan fisik, ketahanan, kesabaran, dan konsentrasi yang
tinggi agar dapat membidik sasaran dengan baik. Berikut
hal yang perlu diketahui sebelum menekuni olahraga
panahan :
1.Ada banyak jenis busur panah sesuai dengan
kegunaaannya. Busur tradisional biasanya terbuat dari kayu
atau bambu dan hanya dapat digunakan untuk memanah
sejauh 40 meter. Sedang busur berbahan laminasi
digunakan untuk memanah sejauh 30-40 meter. Busur
berbahan logam carbon atau magnesium alloy yang banyak
digunakan dalam pertandingan memanah dapat membidik
sejauh 70-80 meter.
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3. Kenali pangsa pasar. Jika
Anda hendak membuka kursus
senam, Anda harus tahu target
peserta kursus. Apakah ibu-ibu yang
mengalami masalah berat badan,
anak-anak, atau pekerja kantoran
yang sibuk. Dengan begitu Anda
tahu bagaimana memasarkan bisnis
Anda tadi.
4. Jangan malu. Mungkin Anda
terbiasa dengan gaji tetap sebagai
karyawan kantor. Ketika memulai
bisnis sendiri dengan skala kecil,
akan terasa aneh, sungkan, jika
menawarkan jasa atau produk
Anda ke orang lain. Sikap malu
ini harus dipangkas agar bisnis
cepat maju. Selama bisnis Anda
baik, tidak menipu, tak usah malu
menawarkannya ke orang lain.
Jika ditolak, anggap saja angin lalu.
Dengan usaha yang gigih, produk
dan pelayanan yang baik, bisnis
Anda pasti berhasil.
5. Mental harus kuat. Agar
bisnis awet dibutuhkan mental
setebal baja. Ada kalanya sepi
permintaan, maka jangan langsung

Foto: pxhere.com

1. Tentukan jenis hobi yang
paling disukai dan memiliki
nilai jual. Anda mungkin memiliki
banyak hobi, namun pasti ada
yang paling Anda sukai dan kerap
dilirik untuk dibeli orang. Menjahit
baju sendiri misalnya, apakah ada
tetangga atau kawan yang pernah
memuji baju Anda dan meminta
Anda menjahitkan baju untuk
mereka? Hobi membuat kue kering
misalnya, apakah ada yang memuji
kue kering Anda dan meminta Anda
membuatkan kue pada perayaan
tertentu? Jika iya, bisnis dapat
dimulai dari hobi tadi.
2. Menjual hobi. Cara paling
mudah untuk memulai bisnis dari
hobi adalah mengajarkan hobi Anda
tadi. Anda pandai bermain musik,
maka bukalah les musik privat. Anda
pandai berenang, mulailah memberi
les berenang pada anak-anak.
Menjual hobi bisa tanpa modal.
Cukup kabarkan ke teman, kerabat,
atau woro-woro di media sosial
bahwa Anda akan membuka les atau
kursus.

2.Sudah mulai bermunculan klub memanah di kota-kota
besar. Ada klub untuk pemula dan amatir, ada yang untuk
profesional. Di Surabaya misalnya ada Komunitas Belajar
Memanah buat pemanah amatir.
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Manfaat yang didapat dari
olahraga panahan:
Melatih kesabaran dan
konsentrasi. Agar dapat
membidik target dari jauh
seakurat mungkin, maka
gerakan harus sesuai dengan
pikiran. Untuk itu dibutuhkan
kesabaran dalam berlatih dan
kosentrasi yang tinggi.
Melatih koordinasi dan
kecepatan. Agar dapat
membidik tepat sasaran,
dibutuhkan koordinasi antara
tangan dan mata. Dengan
berbagai gerakan yang
berbeda seperti membidik
dan melepaskan panah sesuai
dengan pengamatan mata,
tangan akan terlatih untuk
bisa bekerja sama dalam
waktu yang cepat.

Meningkatkan rasa percaya
diri. Agar dapat memanah
tepat sasaran, dibutuhkan
keberanian dan keyakinan.
Tanpa itu, anak panah akan
meleset dari sasaran. Ketika
ketrampilan memanah
terasah, kepercayaan diri juga
akan meningkat.
Menguatkan tubuh. Setelah
ribuan kali memanah, maka
kekuatan otot tubuh bagian
atas pun meningkat. Mulai
dari tangan, dada, bahu, dan
leher. Pemanah juga dituntut
untuk kuat berjalan bolakbalik -yang jaraknya dapat
mencapai beberapa km- untuk
mengambil anak panah
sebelum menembakkannya
lagi. Otot-otot kaki pun terlatih
dan menjadi kuat.
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“Hey Blo Berisi
berbagai konten
menarik lengkap
dengan lagu yang
mengajarkan
anak-anak untuk
beraktivitas dan
berperilaku dengan
budi pekerti yang
baik. Lewat lagulagunya,”

HEY BLO:

Era 90an sungguh ramai dengan
berbagai konten ramah anak di
Indonesia yang dibuktikan dengan
maraknya berbagai sinetron seri lokal.
Era tersebut juga sangat ramai dengan
mengorbitnya berbagai artis cilik yang
kita kenal sebagai Trio Kwek-Kwek,
Maissy, atau Sherina.

58 | Dermaga

Musik

MUSIK
Prinka

Namun, setelah akhir dekade 2000,
sepertinya konten lokal ramah
anak yang diproduksi mulai pudar
sehingga anak-anak sekarang lebih
akrab dengan hiburan yang berasal
dari negara asing. Positifnya, hal ini
membuat anak-anak lebih cakap
dalam berbahasa asing, namun
sayangnya hal ini berpengaruh
besar kepada kecakapan mereka
dalam mengenal akar budaya
sendiri.
Hal tersebut lah yang menjadi
dorongan bagi Dea Ananda,
mantan artis cilik di era 90an
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Mengembalikan
Konten Ramah
Anak Masa Kini

yang juga kini berkolaborasi
dengan sang suami Ariel Nidji
yang berkutat di dunia musik
untuk mengembangkan project
musik baru. Karena komunikasi
dan kesukaan yang sama terhadap
musik, mantan penyanyi cilik
ini lalu mengungkapkan project
musik baru yang tengah ia kerjakan
bersama sang suami. Bernama Hey
Blo, Dea mengungkapkan kalau
project yang juga menawarkan
animasi ini ditujukan untuk anakanak Indonesia.
Namun, ternyata Dea Ananda
dan Ariel Nidji tidak sendiri.
Inisiator proyek ini adalah Satria
Adiyasa, ia lah yang mempunyai
visi bahwa konten digital Hey
Blo! nantinya dapat berkontribusi
pada lingkungan ramah anak di
Indonesia sekaligus sebagai teman
terbaik untuk anak dan keluarga.
Satria menuturkan, “Saya terus
mendambakan produk-produk yang
ramah anak terutama konten ramah
anak, seperti halnya lagu anak.
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Krisis lagu anak sudah menjadi
rahasia umum bangsa ini, namun
sepertinya hanya menjadi keresahan
maupun curhatan masyarakat
terutama orang tua yang melihat
fenomena anak kecil nyanyi lagu
dewasa atau berkelakuan dewasa”.
Berangkat dari berbagai keresahan
yang sama, Satria serta para musisi
dan seniman hebat tanah air bekerja
sama untuk mewujudkan Hey Blo.
Hey Blo kemudian diproduksi sejak
awal tahun 2017 oleh rumah kreatif
Invoya. Hey Blo ingin berperan
aktif menyajikan konten edukasi,
aktivitas anak, dan konten lagu
anak melalui 4 karakter utama
yakni Blo!, Dodo, Rere, dan
Mimi. Jika Anda mengira bahwa
Hey Blo terdengar seperti Hey
Jomblo, maka Anda tak sendiri
karena banyak yang menduga hal
yang sama. “Saat itu kita mencari
nama yang mudah diingat dan
catchy, terbersit kata sapaan keren
‘Hey Bro!’. Namun untuk sapaan
keren anak-anak ya ‘Hey Blo!’”

Musik

Satria menjelaskan bahwa ia juga
membuat nama tersebut agar
pengucapannya juga akan akrab di
lidah anak. Blo merupakan tokoh
utama kumpulan karakter yang
digambarkan memiliki sifat dasar
yaitu menebarkan cinta dan kasih
sayang kepada sesama.
Hey Blo Berisi berbagai konten
menarik lengkap dengan lagu yang
mengajarkan anak-anak untuk
beraktivitas dan berperilaku dengan
budi pekerti yang baik. Lewat lagulagunya, Hey Blo juga mengajarkan
agar anak menjadi lebih mandiri,
lewat lagu yang membahas tentang
cara menggosok gigi, merapikan
mainan, makan sehat, hingga
memahami hal-hal sederhana
melalui lagu. Hingga saat ini, Hey
Blo! telah memiliki 7 lagu tentang
perilaku anak sehari-hari dan akan
bertambah lagi.
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mereka tak punya agunan. Bagi Yunus,
ini berarti bank telah melanggar hak
asasi manusia karena orang miskin
pun berhak mendapat kredit. Itu
sebabnya kemudian Yunus mendirikan
Gramen Bank (Bank Perdesaan) pada
1983, dengan aturan yang berbeda,
di antaranya : memberikan kredit
mikro tanpa agunan berbunga rendah
kepada mereka yang termiskin dari
golongan miskin, sistem cicilan setiap
hari sehingga tidak memberatkan
saat jatuh tempo, menciptakan
birokrasi yang simpel namun inovatif
sehingga kaum buta huruf pun
dapat berhubungan dengan bank,
mengkhususkan diri pada nasabah
kaum perempuan, dan lainnya.

RESENSI BUKU

“Not all the glitters are gold”,
begitulah kata pepatah
yang menyajikan bahwa
memang tidak semua hal
yang gemerlap itu selayaknya
indah. Begitu pula dengan
kesuksesan sebuah bisnis,
seringkali kita, sebagai awam
melihatnya tampak gemerlap.
Padahal dibalik itu semua,
ada jalan panjang yang harus
ditempuh. Pada edisi kali ini,
Dermaga membahas kisah
pahit dan manis tentang
kesuksesan, serta berbagai hal
- hal kecil yang dapat kita cicil
dalam membangun sebuah
bisnis. Penasaran ada tips
bisnis apa saja? Yuk, mari cek
buku - buku berikut!

Ary Hana
Prinka

BANK KAUM MISKIN
Pengarang
Penerbit
Cetakan
Tebal

: Muhammad Yunus
: Marjin Kiri
: April 2007
: 269 + xix

Jika ingin memberdayakan sebuah
negara, maka berdayakanlah
orang miskin. Ini berarti tak hanya
meningkatkan taraf ekonomi mereka,
tapi juga memberi jaminan pendidikan
dan akses kesehatan bagi mereka. Hal
ini sangat disadari oleh Muhammad
Yunus, pria asal Bangladesh, yang
menjadi dosen ekonomi di Chittagong.
Kesadaran alumni program doktoral
Universitas Vanderbilt di Amerika
Serikat ini bermula saat teori-teori
ekonomi modern yang dipelajarinya
tak mampu menghadapi bencana
kemiskinan dan kelaparan yang
melanda negerinya pada 1974. Ketika
seorang perempuan di Desa Jobra
-desa di dekat tempatnya mengajarmendadak menjadi ’budak belian’
seorang rentenir karena pinjaman
kurang dari US$1, dia pun tergugah
untuk menemukan cara-cara baru
mengentaskan kemiskinan.
Bank konvensional tak bakalan melirik
kaum miskin karena takut merugi dan
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Sekitar 94 persen nasabah Grameen
Bank adalah perempuan, dan
pengembalian kredit mereka mencapai
hampir 100 persen. Grameen Bank
sukses besar. Setidaknya bank ini
berhasil memberika kredit kepada 7
juta orang miskin di 73.000 desa di
Bangladesh, 97 persen diantaranya
perempuan. Pola Grameen Bank juga
telah diadaptasi oleh 100 negara di 5
benua. Pada 2006 Muhammad Yunus
dan Grameen Bank mendapat hadiah
Nobel Perdamaian. Kisah Yunus
dan perjuangannya dalam buku ini
sungguh inspiratif dan menggugah
semangat untuk peduli pada sesama.

BODY AND SOUL:
PROFITS BY PRINCIPLES
Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Anita Roddick
: Crown Publishing
Group
: 1991
: 256 halaman

Pada 1976, Roddick yang awalnya
memiliki bisnis restoran bersama
dengan suaminya, memutuskan untuk
banting setir dengan membuka toko
kecil yang sabun dari bahan - bahan
alami. Keputusan berani ini ia ambil
untuk mendukung sang suami yang
berpetualangan dengan mengendarai
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Peran kreativitas,
ide-ide, dan cara
merealisasikannya
juga dijelaskan dalam
buku tipis ini. Dan yang
terakhir, bagaimana
mengelola sumber
daya secara efektif
dan efisien agar terus
produktif.
kuda dari Buenos Aires ke New York
dan juga, demi memulai bisnis yang
mengedepankan prinsip.
Sejak awal mendirikan perusahaan,
Roddick melakukan sesuatu yang
berbeda. Keuntungan bukanlah
menjadi tujuan besarnya, melainkan
menciptakan sesuatu yang memberikan
banyak manfaat untuk orang lain
merupakan sasaran anita. Oleh
karena itu, The Bodyshop hingga kini
menjalankan sistem bisnis dengan
menghidupkan Community Trade.
Yaitu sebuah kerjasama yang adil antara
supplier dan pebisnis.
Kini, Roddick mengepalai perusahaan
publik dengan cabang di lebih
dari 600 toko dan sistem waralaba
internasional yang sukses. Ketika ia
menulis dalam pengantar, buku ini
bukan otobiografi atau buku bisnis
konvensional; melainkan, kisah tentang
visi pribadinya tentang bisnis apa yang
seharusnya. Roddick menyelingi detail
otobiografi dengan kritik terhadap
industri kosmetik. Dalam buku ini, dia
memaparkan tidak hanya pendapatnya,
tapi juga bagaimana ia harus melawan
industri kosmetik dan pesaing bisnis
yang melakukan beragam cara untuk
memenangkan pasar.
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UKM ZAMAN NOW
Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Jacky Mussry dan
Ardhi Ridwansyah
: Gramedia Pustaka
Utama
: Oktober - 2018
: 124 halaman

Memiliki bisnis sendiri menjadi pilihan
populer generasi milenia. Ribuan UKM
pun bermunculan setiap hari. Namun
tak mudah untuk menjadi pebisnis yang
sukses. Banyak sekali hambatannya.
Walau kursus kewirausahaan dan
matakuliah bisnis banyak dibuka
di universitas-universitas, namun
tak menjamin kesuksesan yang
mempelajarinya. Modal semangat saja
tak cukup. Butuh tips dan kiat khusus
agar sukses membangun bisnis. Buku
ini mengupas fenomena UKM yang naik
daun, profil dan tips untuk menjadi
wirausahawan yang sukses di masa
sekarang.
Buku terbagi menjadi tiga bagian,
berisi tren, profil, dan tips. Pembaca
disuguhi peran media sosial untuk
mengakses informasi dan merangsang
pertumbuhan UKM. Lalu peran
pemerintah dan kampus-kampus dalam
mendukung program kewirausaan,
mulai program pelatihan hingga
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bantuan modal usaha, serta bagaimana
memotivasi pelaku usaha agar bisnisnya
sukses.
Beberapa kiat yang diajarkan
seperti bagaimana cara melihat
ancaman menjadi peluang usaha,
kapan keberanian mengambil risiko
bisnis diperlukan, bagaimana cara
memperluas relasi dan kelenturan
menjalin hubungan kerja sama yang
baik dengan berbagai pihak agar bisnis
dapat bertahan dan berkembang.
Peran kreativitas, ide-ide, dan cara
merealisasikannya juga dijelaskan
dalam buku tipis ini. Dan yang terakhir,
bagaimana mengelola sumber daya
secara efektif dan efisien agar terus
produktif.
Walaupun tipis, buku ini sarat ilmu.
Dengan bahasa yang singkat, ringan,
dan padat, Jacky dan Ardhi berhasil
menyampaikan pesan mereka ke
pembaca generasi milenia dengan
baik. Beberapa kasus contoh semakin
memperjelas penyampaian ide dalam
buku. UKM Zaman Now merupakan
panduan singkat dan praktis bagi
mereka yang mau terjun di dunia bisnis.
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mena. Apakah Simba akan kembali ke hutan tempat ia berasal?
Apakah ia berhasil mengungkap kebenaran? Apakah ia berhasil
mengembalikan keadaan hutan menjadi damai seperti semula?
Kisah kepemimpinan Mufasa, Scar, dan Simba ini layak
diperhitungkan menjadi kisah inspiratif untuk para calon
pemimpin. Ada banyak beragam cara untuk menjadi pemimpin,
tetapi kebohongan dan rasa rakus, adalah bumerang untuk
menjatuhkan diri. Sosok pemimpin seperti apakah yang ingin
kita miliki? Musafa, Simba, ataukah Scar?
Selanjutnya, mari kita tunggu hadirnya Lion King di Indonesia,
yang akan menampilkan James Earl Jones, Seth Rogen, dan
Beyonce, dengan aksi memukau mereka!

FILM

LION KING
Sutradara
Pemain
Produser
Produksi
Tahun Rilis

: Jon Favreau
: Donald Glover, Seth Rogen,
Chiwetel Ejiofor
: Jon Favreau, Jeffrey Silver, Karen Gilchrist
: Walt Disney Pictures
: 2019

Bermula dari sebuah animasi produksi Walt Disney Feature
Animation yang dirilis di tahun 1994 dan mendapat dua piala
Oscar, Lion King adalah film yang layak untuk diproduksi
kembali menjadi versi live action. Disutradarai oleh Jon Favreau,
sutradara yang namanya banyak disebut karena telah berhasil
membuat remake Jungle Book, Lion King versi live action ini
patut masuk ke dalam daftar tontonan di tahun ini.

RUMAH MERAH PUTIH

Cerita Lion King ini tak berubah seperti versi animasinya.
Masih tentang Simba, yang dituduh menjadi penyebab
terbunuhnya ayahnya, Mufasa. Padahal, ada dalang di balik
semua itu. Adik Mufasa, Scar, justru memimpin skenario di
balik pembunuhan kakaknya sendiri. Ia merasa tersakiti karena
tidak terpilih menjadi raja hutan. Sepeninggalan Mufasa, Scar
lah yang memimpin, dan Simba, justru harus terbuang dan
memulai hidupnya sendiri.

Film
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Sutradara
Pemain
Produksi
Tahun Rilis
Foto: youtube@ alenia pictures

Disinilah semangat hidup dan kepemimpinan Simba perlahan
terlihat. Ia bertualang dan bertemu dengan para sahabat
hidupnya, Simon dan Pumba. Hutan yang ia tinggalkan pun
justru dipimpin oleh Scar, yang memimpin secara semena 62 | Dermaga

Film Rumah Merah Putih menampilkan talenta dari
NTT, dengan dihadiri sejumlah aktor ternama Indonesia,
di antaranya Pevita Pearce sebagai Tante Maria Lopez,
Abdurrahman Arif, dan Shafira Umm. Sebagai sutradara, Ari
Sihasale mencoba menghadirkan Atambua seperti apa adanya,
termasuk menggali potensi anak-anak dalam menampilkan
situasi yang mereka hadapi. Ini juga yang menjadi satu
dari beberapa kelebihan Rumah Merah Putih. Publik
disuguhi sesuatu yang mungkin berjarak dan belum pernah
bersentuhan langsung sebelumnya. Rumah Merah Putih juga
makin menyadarkan betapa luas dan kayanya Indonesia, dan
meski berbeda, tetap bersaudara.

Foto: www.imdb.com

Untuk yang mengaku memiliki jiwa
petualang, khususnya dalam lingkup
perjalanan hidup, tiga film di bawah
ini wajib ditonton untuk memberikan
inspirasi agar semangat tak pernah
padam. Mulai dari film Indonesia hingga
mancanegara, yang segera hadir hingga
yang lawas, ketiga film ini menunjukkan
semangat hidup dari para tokoh utamanya
dalam beragam spektrum problema
kehidupan.

Alkisah, hilangnya dua kaleng cat merah putih membawa
Oscar (Amori de Purivicacao) dan Varel (Petrick Rumlaklak)
dalam petualangan yang mengharukan. Dua anak ini kompak
bekerja keras untuk mengganti apa yang hilang.
Setelah uang terkumpul ternyata cat berwarna merah putih
tidak ada. Mereka tetap bersikeras mendapatkannya hingga
pergi ke kota karena merah dan putih adalah warna yang tak
tergantikan. Berhasilkah dua sahabat tersebut mendapatkan
cat merah putih sebelum perayaan Hari Kemerdekaan
Indonesia?

Prinka

Film Wajib
Tonton
untuk Para
Enthusiast
Bisnis

“Rumah Merah Putih juga makin
menyadarkan betapa luas dan
kayanya Indonesia, dan meski
berbeda, tetap bersaudara.”

: Ari Sihasale
: Petrick Rumlaklak, Amori De Purivicacao,
Pevita Pearce, Yama Carlos
: Alenia Pictures
: 2019

Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen di bawah bendera Alenia
Pictures kembali dengan film bertema nasionalis berjudul
Rumah Merah Putih. Mengambil lokasi di Nusa Tenggara
Timur (NTT), film Rumah Merah Putih mengangkat kisah
anak-anak Indonesia yang selama ini jauh dari sorotan.
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THE FOUNDER

Produksi
Tahun Rilis

: John Lee Hancock
: Don Handfield, Karen Lunder
: Michael Keaton, Laura Dern,
Nick Offerman
: Film Nation Entertainment
: 2016

Ray yang saat itu merupakan pemilik perusahaan Prince Castle
Sales yang memasarkan alat multi-mixer tertarik dengan
konsep fastfood yang dijalankan Dick dan Mac di McDonald’s.
Ia pun ingin mengajak mereka bekerjasama. Namun, di tengah
perjalanan, banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi
mereka masing-masing. Bagaimana cara berbagi profit dengan
begitu banyak pihak? Lalu, bagaimana pula dengan hak cipta
McD?

Apakah kalian salah satu dari sekian banyak orang yang
menikmati kentang goreng, McFlurry, ataupun ayam goreng
renyah dari McDonald? Siapa yang tidak kenal McDonald?
Restoran cepat saji yang cabangnya tersebar di seluruh dunia
dan sampai saat ini, menjadi restoran cepat dengan jumlah gerai
terbanyak! Tetapi, bagaimana cerita di baliknya? Bagaimana
konsep cepat saji ini dapat tercipta?
Film ini menceritakan tentang sosok Ray Kroc (diperankan
oleh Michael Keaton), pemilik perusahaan McDonald’s. Meski
berstatus sebagai pemilik, tetapi sebenarnya Kroc bukanlah
pemrakarsa konsep fast food ala McD. Mereka adalah Dick dan
Mac McDonald (diperankan oleh Nick Offerman dan John Carroll
Lynch), dua orang kakak beradik asal San Bernardino, California,
yang pertama kali membuat konsep fastfood yang belum begitu
familiar di tahun 40-an.
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Di sinilah keseruan film dimulai. Sosok Ray Kroc mampu
mendobrak konsep - konsep bisnis konservatif dan
menghadirkan solusi untuk banyak pihak, serta mengembangkan
bisnisnya hingga seperti sekarang ini. Film ini sangat menarik
karena menampilkan begitu banyak kolega dan rekan bisnis
McDonald yang memberi banyak bumbu pada perjalanan
bisnisnya. Bagaimana Ray Kroc mampu mempertahankan
McDonald hingga sekarang? Bagaimana McDonald akhirnya
berdiri di banyak kota? Temukan seluruhnya di film ini!

Film

Foto: www.imdb.com

Sutradara
Produser
Pemain
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