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Artikel utama edisi kali ini
membahas tentang Implementasi
Delivery Order (DO) Online
secara elektronik di seluruh
Terminal Petikemas Pelindo III.
Pemberlakukan DO Online ini
dapat memberi kemudahan bagi
pengguna jasa karena tidak perlu
lagi datang ke kantor pelabuhan
untuk mengurus dokumen.
Kemudahan juga dirasakan bagi
pengguna jasa kapal penumpang
maupun ro-ro dengan penerapan
fasilitas gate-in online. Fasilitas ini
sangat berguna dalam identifkasi
manifest penumpang kapal
sehingga mendukung factor
keselamatan berlayar kapal serta
keamanan di gedung terminal
penumpang.
Integrasi Sistem Pembayaran
pada 4 Terminal Petikemas di

kecuali atas izin tertulis dari Pelindo III dan penerbit.
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Lingkungan Pelindo I, II, III dan IV
juga diterapkan oleh 4 BUMN Operator
Pelabuhan guna memudahkan proses
bisnis sehingga dapat menciptakan
efektifitas dan efisiensi dalam
menekan biaya logistik nasional.
Sebelumnya masing-masing Pelindo
sudah memiliki sistem pembayarannya
masing-masing, seperti Pelindo III
yang sudah mengimplementasikan
single portal Integrated Billing System
sejak tahun 2016 yang telah terintegrasi
dengan Inaportnet milik Kementerian
Perhubungan.
Dalam meningkatkan keamanan
dan kemudahan pelayanan jasa
kepelabuhanan, Pelindo III juga sudah
menerapkan cashless system. Hal ini
selaras dengan deklarasi pembangunan
zona integritas menuju wilayah bebas
dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih melayani di wilayah Pelabuhan
Tanjung Perak.

Catatan Editor

Berbagai artikel lain tersaji
seperti beragam kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pelindo III
Grup di Hari Ulang Tahun ke-74
Republik Indonesia, merayakan
kemerdekaan di Puncak Gunung,
keindahan dua Taman Nasional
di Jawa Timur, musik, film,
dan buku bertema perjuangan
dan perbudakan yang dapat
menambah wawasan portizen.
Bagi portizen yang memiliki ideide segar dan ingin berkontribusi
dapat mengirimkan opini ke
info@pelindo.co.id. Pantau terus
perkembangan kami dan jangan
lupa untuk mengunduh aplikasi
Majalah Dermaga di Playstore
atau AppStore agar Anda tidak
ketinggalan tiap edisinya.
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LAPORAN
UTAMA

Hafidz Novalsyah

SELURUH TERMINAL
PELINDO III TELAH
IMPLEMENTASIKAN
DO ONLINE

Pelindo III,menerapkan pelayanan
pengiriman pesan secara elektronik
(Delivery Order Online/DO Online) barang
impor di seluruh terminal peti kemas yang
dikelolanya. Sistem ini diharapkan dapat
menurunkan biaya logistik di pelabuhan,
dengan meningkatkan kemudahan berbisnis
di Indonesia.

8
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Pelindo III applied the Online Delivery
Order (DO) service of imported goods in all
container terminals it managed. This system
was expected to reduce logistics costs at
ports, by increasing the ease of doing business
in Indonesia.

Laporan Utama
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ALL PELINDO III TERMINALS
HAVE IMPLEMENTED ONLINE
DELIVERY ORDER
Kegiatan Operasional di Terminal Petikemas Semarang

Sejumlah pemakai jasa pelabuhan mengapresiasi
inovasi DO online tersebut. “Kami dukung seratus persen,
sebab sistem DO online praktis dan sangat efektif,” tutur
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI)
Jawa Timur Hengki Pratoko, Kamis (4/7).
Hengki Pratoko melanjutkan, dengan sistem
DO online, anggotanya tidak perlu lagi harus datang ke
kantor pelabuhan untuk mengurus dokumen, tapi cukup
menginput semua dokumen yang diperlukan dari kantor.
Selanjutnya tinggal datang mengambil barang di terminal
peti kemas.
“Yang pasti, sistem DO online sangat membantu,
karena hemat tenaga dan biaya. Kalau bisa memang online
Edisi 248 - Agustus 2019

ini juga terintegrasi dengan shipping lines dan custom serta
governance agency yang lain,” harapnya.
Hal senada disampaikan salah satu pelaku EMKL/
forwarding, PT Internusa Hasta Buana, Husni. Menurutnya,
sejak diberlakukan DO online, kegiatan proses release
container di pelabuhan dari kawasan lini 1 lebih mudah
dan tidak perlu orang operasional mendatangi kantor
pelabuhan lagi, dan lebih cepat prosesnya.
“Sebelumnya, diperlukan banyak karyawan yang
melakukan pencetakan EIR, namun dengan DO online
sekarang sangat menekan cost atau biaya logistik. Hanya
saja masih ada kelemahan, di antaranya jika server
down. Layanan ini sudah sangat bagus, hanya saja perlu
ada alternatif jika ada kendala terhadap server yang
down,” ujarnya.
Husni melanjutkan, selain itu perlu adanya
perbaikan, bagi pelayaran agar membuat standard dalam
proses release DO online sehingga tidak ada perbedaan
prosedur antara shipping line yang satu dengan lainnya.
Pemerintah telah mengatur dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017 tentang
Pelayanan Pengiriman Pesan Secara Elektronik (Delivery
Order Online/DO Online) terhadap barang Impor di
pelabuhan. Pelindo III kini telah hampir 100 persen
mengimplementasikan sistem DO online ini di seluruh
terminal peti kemas internasionalnya. Di antaranya
Terminal Teluk Lamong (TTL), Terminal Petikemas
Surabaya (TPS), dan Terminal Peti Kemas Semarang
(TPKS).
Setelah sukses mengimplementasikan DO Online
untuk layanan ekspor impor, saat ini Pelindo III melakukan
uji coba untuk layanan domestik di Terminal Peti Kemas
Banjarmasin (TPKB) dan selanjutnya dalam waktu dekat
akan diimplementasikan ke seluruh terminal untuk
pelayaran kapal domestik.

“Dengan adanya Sistem DO Online,
proses layanan pengeluaran peti
kemas dari terminal menjadi lebih
lancar. Karena verifikasi dokumen
dilakukan secara otomatis. Keamanan
atas data juga terjamin dari pemalsuan
karena dokumen DO di-entry langsung
oleh perusahaan pelayaran sebagai
pihak yang bertanggung jawab
mengeluarkan dokumen DO,”
– Doso Agung.

Laporan Utama

Dermaga | 9

Doso Agung, Direktur Utama Pelindo III,
mengatakan, khusus bagi layanan DO Online peti kemas
domestik, perusahaan pelayaran meng-upload dokumen
Delivery Order sebagaimana format yang telah ditentukan
melalui aplikasi Anjungan (anjungan.pelindo.co.id).
Selanjutnya sistem akan melakukan validasi kesesuaian
antara dokumen excel yang di-upload dengan nomor
kontainer yang ditunjuk.
Ia mengungkapkan, sebelum diterapkan DO
Online, pengguna jasa harus datang ke kantor di pelabuhan
untuk melakukan permohonan penerbitan DO Online
dengan harus mengantre sebelum dapat memperoleh
DO Online. Setelah itu mereka kembali mengantre untuk
dapat mengajukan permohonan barang/peti kemas dan
kapal. Hal ini menyebabkan waktu dan biaya operasional
tidak efektif.
“Namun dengan adanya Sistem DO Online, proses
layanan pengeluaran peti kemas dari terminal menjadi
lebih lancar. Karena verifikasi dokumen dilakukan
secara otomatis. Keamanan atas data juga terjamin dari
pemalsuan karena dokumen DO di-entry langsung oleh
perusahaan pelayaran sebagai pihak yang bertanggung
jawab mengeluarkan dokumen DO,” ujar Doso Agung.
Doso Agung menambahkan, sistem DO Online ini
mampu menyederhanakan prosedur pelayanan menjadi
lebih cepat dan murah. Sehingga pada akhirnya mampu
menurunkan biaya logistik di pelabuhan. Penerapan
sistem ini memang tidak mudah, karena tidak semua
Perusahaan Pelayaran memiliki tenaga IT khusus untuk
menerapkannya. Namun Pelindo III berkomitmen untuk
selalu meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan
dengan cara berusaha mempermudah Perusahaan
Pelayaran melalui mekanisme upload dokumen excel via
website Anjungan Pelindo III.
“Efisiensi biaya operasional antara 20 persen
hingga 30 persen dari Sistem DO Online ini dapat dirasakan
langsung oleh pengguna jasa, dan harapan kami adalah
pelayanan akan semakin mudah dan aman bagi seluruh
stakeholder jasa kepelabuhanan,” tutup Doso Agung.

it saves energy and costs. If possible, online is also integrated with
shipping lines, custom and other governance agencies,” he hoped.
The same thing was conveyed by one of the cargo expeditioners/forwarding actors, PT Internusa Hasta Buana, Husni.
According to him, since the online DO was put in place, the process
of releasing containers at ports from line 1 area was easier and no
need for operational people to come to the port office again, and the
process was faster.
“Previously, many employees were required to print
Equipment Interchange Receipt (EIR), but with online DO now is
very reducing logistics costs. It’s just that there are still weaknesses,
including if the server is down. This service is already very good, it’s
just that there needs to be an alternative if there are obstacles to the
server being down,” he said.
Husni continued, in addition to that there needed to be an
improvement, for shipping to make a standard in the online DO
release process so that there were no procedural differences between
the shipping lines.
The government had regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 120 Year 2017 regarding Electronic
Delivery Order Services (Online DO) for imported goods at the
port. Pelindo III had now almost 100 percent implemented this
online DO system in all its international container terminals.
These include the Teluk Lamong Terminal, the Surabaya Container
Terminal, and the Semarang Container Terminal.

“With the Online DO System, the
process of dispensing container services
from the terminal has become smoother.
Because document verification is done
automatically. Data security is also
guaranteed from forgery because DO
documents are entered directly by
the shipping company as the party
responsible for issuing DO documents,”
– Doso Agung.
After successfully implementing Online DO for export
and import services, Pelindo III currently conducted trials for
domestic services at Banjarmasin Container Terminal and in the
near future it would be implemented to all terminals for domestic
shipping lines.
Doso Agung, President Director of Pelindo III, said that
specifically for Online DO Services for domestic containers, shipping companies uploaded DO documents as specified in the format
through the Anjungan application (anjungan.pelindo.co.id). Then

the system would validate the suitability between the uploaded
excel document and the designated container number.
He revealed, before Online DO being applied, customers
must come to the office at the port to make a request for Online
DO issuance by having to queue before they could get that. After
that, they queued again to be able to apply for goods/containers
and ships. This resulted in ineffective time and operational costs.
“But with the Online DO System, the process of dispensing container services from the terminal has become smoother.
Because document verification is done automatically. Data security is also guaranteed from forgery because DO documents are
entered directly by the shipping company as the party responsible
for issuing DO documents,” said Doso Agung.
Doso Agung added, the Online DO system was able to
simplify service procedures to be faster and cheaper. So that in the
end could reduce logistics costs at the port. Implementation of this
system was indeed not easy, because not all Shipping Companies
had special IT personnel to implement it. However Pelindo III was
committed to always improve port services by trying to facilitate
the Shipping Company through the excel document upload mechanism via the Pelindo III Platform.
“The efficiency of operational costs between 20 percent to
30 percent of the Online DO system can be felt directly by service
users, and our hope is that services will be easier and safer for all
stakeholders of the port service,” concluded Doso Agung.

A number of port service users appreciated the online DO
innovation. “We support one hundred percent, because the online
DO system is practical and very effective,” said Chairman of the
Indonesian Logistics and Forwarding Association (ILFA) of East
Java, Hengki Pratoko (4/7).
Hengki continued, with an online DO system, members
no longer needed to come to the port office to process documents,
but simply inputed all the documents needed from the office. Then
all that remains was to pick up the goods at the container terminal.
“To be sure, the online DO system is very helpful, because
10 | Dermaga
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LAPORAN
UTAMA
Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III, Putut Sri Muljanto Jelaskan Implementasi IBS di Pelindo III

Hafidz Novalsyah
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata KBUMN, Edwin Hidayat Abdullah
Memberikan Arahan Saat Sosialisasi IBS Nasional

PELINDO INTEGRASIKAN
SISTEM PEMBAYARAN JASA
DI 4 TERMINAL PETI KEMAS
PELINDO INTEGRATES SERVICES PAYMENT
SYSTEMS AT 4 CONTAINER TERMINALS
4 BUMN operator pelabuhan, PT
Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV
(Persero) mengembangkan Integrated
Billing System (IBS) atau sistem
pembayaran jasa kepelabuhanan yang
terintegrasi secara nasional.

4 port operators SOEs, PT Pelabuhan
Indonesia I, II, III, and IV (Persero)
developed the Integrated Billing System
(IBS) or a nationally integrated port
service payment system.

“Sebelumnya setiap Pelindo memiliki sistem
pembayaran sendiri yang berlaku sesuai wilayah
kerjanya masing-masing. Kemudian Menteri BUMN
memberikan arahan agar keempat Pelindo bersinergi
menyusun dan menerapkan sistem pembayaran tarif

“Previously, every Pelindo had its own payment system in
accordance with its respective working area. Then the Minister of
SOE gave directions for the four Pelindo to work together to compile
and implement a nationally integrated single-billing port payment
system,” said Pelindo III President Director, Doso Agung (14/6).

12 | Dermaga
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jasa kepelabuhanan berbasis elektronik (single billing)
yang terintegrasi secara nasional,” kata Direktur Utama
Pelindo III, Doso Agung, di Denpasar, Jumat (14/6).
Keterangan tersebut disampaikan oleh Doso
Agung pada Sosialisasi IBS Nasional yang dihadiri
oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan
dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat
Abdullah, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III
Putut Sri Muljanto, Direktur Keuangan Pelindo III Iman
Rachman, serta jajaran direksi Pelindo lainnya.
Ia menjelaskan, kini dengan kemajuan teknologi
dan jaringan internet telah mampu mengeliminasi
keterbatasan pertemuan fisik dan waktu dalam
memberikan pelayanan jasa yang prima. “Standarisasi ini
membuat proses bisnis berjalan lebih simple dan terukur,
sehingga dapat tercapai efisiensi yang diharapkan akan
berimbas positif untuk menekan biaya logistik nasional,”
jelas Doso Agung.

The statement was conveyed by Doso Agung at the
National IBS Socialization which was attended by Deputy of
Energy, Logistics, Regions and Tourism of the Ministry of SOE,
Edwin Hidayat Abdullah, Pelindo III Operations and Commercial
Director Putut Sri Muljanto, Pelindo III Finance Director Iman
Rachman, and the board of other Pelindo directors.
He explained, now with advances in technology and the
internet network had been able to eliminate the limitations of
physical meetings and time in providing excellent services. “This
standardization makes business processes run more simple and
measurable, so that efficiency can be achieved which is expected to
have a positive impact to reduce national logistics costs,” explained
Doso Agung.
Pelindo III itself actually had implemented a single
IBS portal that had services, namely e-registration, e-booking,
e-tracking, e-payment, e-invoice, e-billing, and e-care. All of that
included all the stages of services needed by port service users in one
digital portal. Even since the end of 2016, IBS Pelindo III had been

“Di tahap awal akan fokus pada
segmen peti kemas dengan formulir
yang telah terstandarisasi untuk
proses receiving dan delivery peti
kemas. Nantinya setelah lancar akan
terus dikembangkan pada pelabuhan
lain dan komoditas kargo lainnya,”
- Putut Sri Muljanto

“In the initial stages, the focus will be on
the container segment with standardized
forms for the process of receiving and
delivering containers. Later, after
everything has run smoothly, it will
continue to be developed in other ports
and other cargo commodities,”
- Putut Sri Muljanto

Edisi 248 - Agustus 2019
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Pelindo
III
sendiri
sebenarnya
sudah
mengimplementasikan single portal IBS yang memiliki
layanan, yaitu e-registration, e-booking, e-tracking, e-payment,
e-invoice, e-billing, dan e-care. Semuanya itu telah mencakup
seluruh tahap layanan yang dibutuhkan pengguna jasa
pelabuhan dalam satu portal digital. Bahkan sejak akhir
2016, IBS Pelindo III telah terintegrasi dengan Inaportnet
milik Kementerian Perhubungan untuk wilayah operasi
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Setahun kemudian
pada 2017 mulai diterapkan di pelabuhan lainnya di
wilayah kerja Pelindo III. Lalu pada tahun 2018 lalu
telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Perdagangan
Antarpulau (SIPAP) milik Kementerian Perdagangan.
Di ajang Forum Teknologi Informasi (Forti)
Kementerian BUMN Awards 2018 lalu Pelindo III
memperoleh 2 penghargaan dan menempati peringkat
keempat untuk kategori IT Governance Awards 2018
dengan nilai maturity level teknologi yang di atas 3. Pada
ajang tersebut Pelindo III juga menjadi satu-satunya
BUMN sektor maritim yang meraih penghargaan Forti
BUMN 2018.
Putut Sri Muljanto mengungkapkan, kesiapan
sistem teknologi informasi yang dimiliki Pelindo III
diharapkan dapat berkontribusi dalam penyiapan
The New IBS yang akan berlaku pada pelabuhan di
wilayah kerja keempat Pelindo. Para pengguna jasa
kepelabuhanan nantinya cukup mengatur kebutuhannya
secara online melalui aplikasi dalam telepon genggam
dengan 3 layanan utama, yaitu e-booking untuk
memesan layanan, e-billing untuk mengakses tagihan,
dan e-payment untuk membayar secara online.
Pada fase awal dari kerja sama tersebut masingmasing Pelindo akan menunjuk 1 terminal peti kemas
yang akan diintegrasikan, yaitu TPKD Belawan milik
Pelindo I, TP 2 Priok milik Pelindo II, TPK Banjarmasin
milik Pelindo III, dan TP Tarakan milik Pelindo IV. “Di
tahap awal akan fokus pada segmen peti kemas dengan
formulir yang telah terstandarisasi untuk proses
receiving dan delivery peti kemas. Nantinya setelah
lancar akan terus dikembangkan pada pelabuhan lain
dan komoditas kargo lainnya,” ungkapnya optimis.
Edwin Hidayat Abdullah berpesan bahwa
pelabuhan memiliki peran penting sebagai pendorong
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
secara
regional. Antarpelindo harus saling bekerjasama
untuk mengembangkan collective value. Termasuk
memberikan pelayanan terbaik yang transparan dan
fairness, agar pengguna jasa nyaman. “IBS merupakan
bagian dari rencana besar negara membuat pelabuhan
berkembang berbasis ekosistem. Sehingga kebutuhan
apapun untuk lalu lintas barang jasa melalui pelabuhan
langsung terintegrasi dengan sistem perekonomian di
wilayah tersebut,” katanya.
14 | Dermaga

Penerapan IBS Dukung Kegiatan Operasional Pelabuhan

integrated with the Ministry of Transportation’s Inaportnet for
the Tanjung Perak Port Surabaya operating area. A year later in
2017 it began to be implemented in other ports in the working area
of Pelindo III. Then in 2018 it was integrated with the Ministry of
Trade’s Inter Island Trade Information System (SIPAP).
In the Information Technology Forum (Forti) Ministry
of SOEs Awards 2018, then Pelindo III won 2 awards and
ranked fourth in the IT Governance Awards 2018 category with
technology maturity level values above 3. In that event Pelindo III
also became the only SOE in maritime sector which won the 2018
award.
Putut Sri Muljanto revealed, the readiness of the
information technology system owned by Pelindo III was expected
to contribute to the preparation of The New IBS that will apply to

Laporan Utama
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ports in the fourth working area of Pelindo. Port users will later
be able to manage their needs online through an application on
a mobile phone with 3 main services, namely e-booking to order
services, e-billing to access bills, and e-payment to pay online
In the initial phase of the cooperation each Pelindo would
appoint 1 container terminal that would be integrated, namely
TPKD Belawan owned by Pelindo I, TP 2 Priok owned by Pelindo
II, TPK Banjarmasin owned by Pelindo III, and TP Tarakan
owned by Pelindo IV. “In the initial stages, the focus will be on
the container segment with standardized forms for the process of
receiving and delivering containers. Later, after everything has run
smoothly, it will continue to be developed in other ports and other
cargo commodities,” he said optimistically.
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Edwin Hidayat Abdullah advised that the port has an
important role as a driver for increasing regional economic growth.
Pelindo must work together in between to develop collective value.
This included providing the best services that were transparent
and fair, so that service users were comfortable. “IBS is part of the
country’s big plan to develop a harbor based on ecosystems. So any
need for service goods traffic through the port is directly integrated
with the economic system in the region,” he said.

Laporan Utama
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Penumpang kapal laut melintasi garbarata Terminal GSN

LAPORAN
UTAMA

Hafidz Novalsyah

PELINDO III SIAP TERAPKAN
GATE IN ONLINE DI TANJUNG PERAK
PELINDO III APPLIES GATE IN ONLINE
AT TANJUNG PERAK

Pelindo III menerapkan fasilitas gate in online
di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk
kapal penumpang dan ro-ro. Fasilitas tersebut
membuat penumpang kapal laut yang sudah
check in dapat memindai boarding pass-nya
sebelum berjalan dari terminal untuk masuk ke
dek kapal, sehingga terdata dengan jelas.

Pelindo III implemented gate in online facilities at
Port of Tanjung Perak Surabaya for passenger and
ro-ro vessels. The facility allowed passengers who
had been checked in to scan their boarding passes
before walking from the terminal to enter the ship’s
deck, so that they were clearly recorded.

“Pelindo III sebagai operator Terminal Penumpang
Gapura Surya Nusantara (GSN) mengintegrasikan data
penumpang dari enam operator kapal (penumpang dan
ro-ro) untuk penerapan fasilitas gate in online. Sehingga
data check in dan boarding ini dapat dimanfaatkan oleh
Kantor Kesyahbandaran sebagai manifes penumpang
kapal yang valid dan menjadi dasar penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) agar kapal dapat berangkat,”
kata Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri
Muljanto.
Putut Sri Muljanto menjelaskan bahwa fasilitas
tersebut sangat penting untuk menjamin faktor
keselamatan berlayar kapal dan keamanan di gedung
terminal penumpang. Dengan diterapkannya e-ticketing
untuk penumpang kapal, maka area boarding dalam

“Pelindo III as the operator of the Gapura Surya
Nusantara Passenger Terminal (GSN) integrates passenger
data from six ship operators (passengers and ro-ro) for the
application of gate in online facilities. So that this checkin and boarding data can be utilized by Harbor Master
as a valid manifest of passenger ships and the basis for
the issuance of a Sailing Approval Letter so that the ship
can depart,” said Pelindo III Director of Operations and
Commercial Putut Sri Muljanto.
Putut Sri Muljanto explained that the facility was
very important to guarantee the safety factor of sailing
ships and security in the passenger terminal building.
With the implementation of e-ticketing, the boarding
area in the terminal building would only be filled by ship
passengers. So it was more comfortable and more orderly.
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gedung terminal hanya akan diisi oleh penumpang
kapal. Sehingga lebih nyaman dan lebih tertib. Per
1 Agustus agen penjualan tiket fisik kapal juga akan
dipindah ke lokasi lain di luar gedung terminal. Antrean
masuk ke kapal juga akan diatur per dek agar lebih tertib.
Kemudian dari data gate in online jumlah, identitas, dan
tujuan penumpang yang naik ke kapal juga jelas.
“Penerapan e-ticketing dan gate in online di
Pelabuhan Tanjung Perak menjadi langkah penting
dalam transformasi digital layanan penumpang moda
transportasi laut di Indonesia. Kementerian Perhubungan
mendorong sinergi antara BUMN operator terminal
dan pihak operator kapal swasta demi memberikan
pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” ungkap Putut
Sri Muljanto.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan Agus H. Purnomo dalam sambutannya
berpesan, agar Pelindo III dan para operator kapal
melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para
calon penumpang kapal laut agar dapat memanfaatkan
e-ticketing dan gate in online tersebut. Sehingga kemudahan
pemesanan tiket bisa dirasakan masyarakat dan tidak
terjadi kebingungan di terminal.

As of August 1 the physical ticket sales agent would also be
moved to another location outside the terminal building.
The queue to enter the ship would also be arranged per deck
to be more orderly. Then from the gate in online data the
number, identity and destination of passengers boarding
the ship was also clear.
“The application of e-ticketing and gate in online
at Port of Tanjung Perak is an important step in the digital
transformation of passenger services in sea transportation
modes in Indonesia. The Ministry of Transportation
encourages synergy between SOE terminal operators and
private boat operators to provide optimal services for the
community,” said Putut.
The Director General of Sea Transportation at
the Ministry of Transportation Agus H. Purnomo in
his remarks advised that Pelindo III and ship operators
conducted socialization to the public, especially prospective
passengers of ships to be able to take advantage of the
e-ticketing and gate in online. So that the convenience of
booking tickets could be felt by the public and there was no
confusion in the terminal.
Meanwhile, Managing Director of Pelindo III
Doso Agung on a separate occasion from Semarang, said

“Pelindo III berkomitmen mendukung
langkah digitalisasi layanan yang
didorong oleh Kemenhub dan siap
membantu para operator kapal.
Memang dengan digitalisasi akan
mengubah sispro operasional dan proses
bisnis. Namun tetap harus dipercepat
karena meningkatkan pelayanan dan
kenyamanan penumpang,”
- Doso Agung

“Pelindo III is committed to supporting the
step of digitizing services that is encouraged
by the Ministry of Transportation and
is ready to assist ship operators. Indeed,
digitization will change the operational
procedures system and business processes.
But it still must be accelerated because it
improves passenger service and comfort,”
- Doso Agung

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III
Doso Agung pada kesempatan terpisah dari Semarang,
menyampaikan bahwa Pelindo III BUMN yang juga
mengemban misi membangun negara. Terkait dari
segmen pelayanan penumpang di pelabuhan, Pelindo III
telah memiliki kesiapan dari sisi infrastruktur fasilitas
bangunan dan kemampuan teknologi informasi.
“Pelindo III berkomitmen mendukung langkah
digitalisasi layanan yang didorong oleh Kemenhub dan
siap membantu para operator kapal. Memang dengan
digitalisasi akan mengubah sispro operasional dan
proses bisnis. Namun tetap harus dipercepat karena
meningkatkan pelayanan dan kenyamanan penumpang,”
katanya.

that Pelindo III was also carrying out the mission of
developing the country. Regarding the passenger service
segment at the port, Pelindo III already had readiness in
terms of infrastructure, building facilities and information
technology capabilities.
“Pelindo III is committed to supporting the step
of digitizing services that is encouraged by the Ministry
of Transportation and is ready to assist ship operators.
Indeed, digitization will change the operational procedures
system and business processes. But it still must be
accelerated because it improves passenger service and
comfort,” he said.
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Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut (Dirjenhubla) Arif Toha menyebut kegiatan
pembangunan zona integritas di lingkungan Dirjenhubla
merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan
Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri
Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
Mendukung hal tersebut, Direktur SDM Pelindo
III Toto Heli Yanto menjelaskan bahwa Pelindo III
telah mengimplementasikan WBK dan WBBM dengan
penerapan cashless dalam transaksi di lingkungan
Pelindo III. “Dengan cashless kami dapat meningkatkan
keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi serta
memberikan kemudahan kepada pengguna jasa karena
mereka tidak perlu antri di loket pembayaran serta dapat
mencegah terjadinya pungutan liar,” imbuhnya.

Secretary of the Directorate General of Sea
Transportation (Dirjenhubla) Arif Toha said the activity
of building an integrity zone within the Dirjenhubla
environment was a form of implementation of the mandate
of Presidential Regulation number 54 of 2018 concerning
the National Strategy for Corruption Eradication, and
Minister of Administrative Reform and Bureaucratic
Reform Regulations, and Regulation of the Minister of
Administrative and Bureaucratic Reform No. 52 of 2014
concerning Guidelines for the Development of Integrity Zones
Towards a Region Free of Corruption (WBK) and Clean and
Serving Bureaucracy Areas (WBBM) within Government
Agencies.
Supporting this, Pelindo III HC Director Toto Heli
Yanto explained that Pelindo III had implemented WBK
and WBBM by applying cashless transactions within
Pelindo III. “With cashless payment we can improve security
and efficiency in transaction management and provide
convenience to service users because they do not need to queue
at the payment counter and can prevent illegal payments,”
he added.

“Standarisasi layanan senantiasa akan
terus kami perbaiki karena membuat
proses bisnis berjalan lebih praktis
sehingga dapat tercapai secara efektif
dan efisien yang nantinya akan berimbas
untuk menekan biaya logistik nasional,”
- Toto Heli Yanto

“We will continue to improve service
standardization because it makes business
processes more practical so that they can
be achieved effectively and efficiently
which will later impact on reducing
national logistic costs,”
- Toto Heli Yanto

Pelindo III bersama Pelindo I, II dan IV juga telah
mengembangkan integrated billing system (IBS) yang
dapat mengintegrasikan pembayaran jasa pelabuhan
secara nasional. Layanan tersebut telah menjangkau
seluruh layanan yang dibutuhkan pengguna jasa dalam
satu portal digital.
“Standarisasi layanan senantiasa akan terus kami
perbaiki karena membuat proses bisnis berjalan lebih
praktis sehingga dapat tercapai secara efektif dan efisien
yang nantinya akan berimbas untuk menekan biaya
logistik nasional,” pungkasnya.
Lebih lanjut Toto menjelaskan bahwa membangun
unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK/WBBM
tentunya bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan
komitmen dan tekad yang kuat secara menyeluruh mulai
dari pimpinan beserta jajarannya harus dipastikan sudah
melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara
nyata, sistematis, dan berkelanjutan sehingga dapat
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pelindo III together with Pelindo I, II and IV had
also developed an integrated billing system (IBS) that could
integrate port service payments nationally. This had reached
all services needed by service users in one digital portal.
“We will continue to improve service standardization
because it makes business processes more practical so that
they can be achieved effectively and efficiently which will later
impact on reducing national logistic costs,” he concluded.
Toto further explained that building a service work
unit that was predicated on WBK / WBBM was certainly
not an easy task. It required strong commitment and overall
commitment from the leadership and staff to ensure that they
had made various internal improvements to the organization
in a real, systematic and sustainable manner so that they
could provide optimal service to the community.

Seminar Deklarasi Pembangunan Zona Integritas di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara

BANGUN KAWASAN BERINTEGRITAS
DENGAN SISTEM CASHLESS
BUILD INTEGRITY AREAS WITH CASHLESS SYSTEM

LAPORAN
UTAMA

Kharis Fauzi
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Pelindo III menyambut positif
deklarasi pembangunan zona
integritas menuju wilayah
bebas dari korupsi (WBK)
dan wilayah birokrasi bersih
melayani (WBBM) di wilayah
Pelabuhan Tanjung Perak.
Direktur SDM Pelindo III Toto
Heli Yanto menandatangani
deklarasi tersebut pada Kamis
(11/7) di Terminal Gapura Surya
Nusantara bersama anggota
komunitas kawasan Pelabuhan
Tanjung Perak.

Laporan Utama

Pelindo III positively welcomed
the declaration of the
construction of an integrity zone
towards a corruption-free region
(WBK) and a clean serving
bureaucracy area (WBBM) in
Port of Tanjung Perak. Pelindo
III HC Director Toto Heli
Yanto signed the declaration on
Thursday (11/7) at the Gapura
Surya Nusantara Terminal with
members of Tanjung Perak Port
area community.

Edisi 248 - Agustus 2019

Edisi 248 - Agustus 2019

Laporan Utama

Dermaga | 19

ADA APA DENGAN
JOB SAFETY ANALYSIS (JSA)

RIZKI WIBISONO
Staf HSSE

Pekerjaan yang dilakukan
oleh manusia berpotensi besar
terjadi kecelakaan jika tidak ada
langkah preventif, salah satunya
adalah JSA. Singkatan dari apa
JSA itu?. JSA adalah Job Safety
Analysis yang memiliki definisi
teknik manajemen keselamatan
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yang berfokus pada identifikasi
bahaya dan pengendalian bahaya
yang berhubungan dengan
rangkaian pekerjaan atau tugas
yang hendak dilakukan. Teknik
ini disebut sebagai langkah
preventif untuk mengantisipasi
terjadinya kecelakaan.

Opini
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Lalu bagaimana cara menggunakan teknik ini?,mari kita
simak bersama-sama:

Ilustrasi : Nita Darsono

OPINI

Zaman memasuki industri 4.0, maka ditemukan
fakta pada 2020, perusahaan industri Eropa
akan berinvestasi 140 miliar euro setiap tahun
dalam solusi internet Industri, dalam lima
tahun kedepan-lebih dari 80% perusahaan
akan mendigitalkan seluruh bisnis prosesnya,
revolusi industri 4.0 meningkatkan produktivitas
dan peningkatkan efisiensi 18% dalam lima
tahun. Namun saya berpikir, jika era industri
ini berjalan lancar pasti saja ada pekerjaan yang
sifatnya tidak bisa digantikan dengan solusi
internet industri, contohnya saja jika melihat
di Negara berkembang yang dimana-mana ada
pembangunan, maka pekerjaan konstruksi tidak
bisa digantikan dengan pen digitalisasian seluruh
proses bisnisnya. Singkat kata, harus manual, dan
disinilah hubungan antara manusia dan potensi
kecelakaan sangat erat kaitannya. Dimanapun
dan kapanpun.

1. Mengkomunikasikan kepada seluruh divisi pekerjaan
tentang JSA, pentingnya JSA, dan teknik pengisian
JSA. Sebuah program tidak akan diperhatikan dengan
baik oleh semua orang dalam organisasi jika tidak
disosialisasikan terlebih dahulu secara terstruktur,
sistematis dan masif.
2. Rincikanlah langkah-langkah pekerjaan dari awal
hingga pekerjaan selesai.
Merincikan pekerjaan wajib secara detail dan spesifik,
contoh Jenis pekerjaan konstruksi, detail pekerjaan
adalah memasang scaffolding. Apabila pekerjaan
tersebut dilakukan di hari berikutnya di area berbeda,
maka wajib lagi dibuat JSA yang baru, sebab apabila lain
tempat maka lain pula jenis risiko bahayanya.
3. Pilihlah pekerjaan yang akan dianalisis. Apa yang
dianalisa?, penjelasannya sebagai berikut: pekerjaan
dengan tingkat kecelakaan kerja atau PAK (Penyakit
Akibat Kerja) tertinggi, pekerjaan yang berpotensi
menyebabkan cidera serius, pekerjaan yang tidak ada
riwayat kecelakaan sebelumnya, pekerjaan yang di
mana satu kelalaian kecil jika dilakukan pekerja dapat
menyebabkan kecelakaan fatal atau cedera serius, setiap
Edisi 248 - Agustus 2019

pekerjaan baru atau pekerjaan yang telah mengalami
perubahan proses dan prosedur kerja, pekerjaan yang
cukup kompleks dan membutuhkan instruksi tertulis.
4. Tentukan langkah pengendalian berdasarkan bahaya
pada setiap langkah-langkah pekerjaan yang ditulis.
5. Supervisor diharuskan untuk mendiskusikan JSA kepada
para pekerja yang terlibat. Tujuannya agar terjadi satu
pemahaman yang sama tentang potensi bahaya yang
berada di tempat kerja.
6. JSA wajib di isi oleh pekerja bersangkutan atau diwakili
oleh mandor namun dengan catatan setelah pengisian
wajib didiskusikan kepada seluruh pekerja.
Apabila sudah melakukan tahap-tahap di atas maka
supervisor dan mandor wajib melaksanakan monitoring
pekerjaan. Apabila ditemui temuan yang tidak sesuai dengan
isi JSA, maka disegerakan untuk dilakukan tindakan quick
response dengan berkoordinasi pada mandor dan pekerja.
Kalau perlu dilakukan proses pemberhentian pekerjaan jika
ditemui potensi bahaya yang cukup serius menimbulkan
korban. Kemudian setelah pekerjaan telah usai, perlu
diagendakan kegiatan evaluasi untuk memberikan masukan
kepada hal-hal yang dirasa kurang dan perlu perbaikan.
Semoga bermanfaat dan salam selamat.

Opini
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DUNIA
MARITIM

Hafidz Novalsyah

Arus Peti Kemas
Dunia Mendekati
1 Miliar TEUs

Proyeksi terbaru dari Drewry mengungkapkan
bahwa arus peti kemas global akan mencapai
973 juta TEUs pada 2023, dengan rata-rata
pertumbuhan 4,4 persen untuk 5 tahun ke depan.
Pada tahun 2018 ini berkisar 784 juta TEUs.
Sementara itu tren pertumbuhan
kapasitas pelabuhan meningkat
tipis, terutama di Tiongkok dan
Asia Tenggara. Tren tersebut akan
mendorong utilisasi terminal
pelabuhan. Konsultan pelayaran
dubia tersebut juga menyebutkan
bahwa, kawasan Asia akan menjadi
kontributor volume yang besar.
Berdasarkan laporan Global
Terminals Operators Annual
Review and Forecast 2019 tersebut,
Linton Nightingale pada Lloyd’s
List menulis bahwa meskipun
pertumbuhan volume yang
mencapai 190 juta TEUS dalam 5
tahun ke depan tampak impresif,
Drewry masih menyebutkan bahwa
capaian itu masih jauh dari proyeksi
sebelumnya untuk tahun 2000-an
yang diprediksi tumbuh sekitar 9
persen per tahun, sebelum akhirnya
dihantam krisis finansial pada
2007-2008. Maka, Drewry menyebut
proyeksi permintaan atas terminal
peti kemas saat ini sebagai suatu
‘pertumbuhan yang normal dengan
beberapa ketidakpastian’.
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Kawasan Timur Tengah yang
digadang-gadang memiliki
pertumbuhan investasi dan bisnis
tertinggi hingga 5,1 persen, volume
pelabuhannya diprediksi meningkat
dari 69 juta TEUS menjadi 89 juta
TEUS dalam 5 tahun ke depan. Untuk
Afrika, pertumbuhan investasi dan
bisnis berkisar 4,1 persen. Sementara
itu pertumbuhan investasi dan bisnis
untuk Eropa berkisar 3,4 persen,
Amerika utara berkisar 3,6 persen,
dan Amerika selatan berkisar 3,7
persen.

“Volume pelabuhan
di Asia diproyeksikan
meningkat dari 423
juta TEUs pada tahun
lalu menjadi sekitar 538
juta TEUs pada 2023,
dengan prosentase
pertumbuhan moderat
sekitar 5 persen.”

Dunia Maritim

Drewry mengungkapkan bahwa
meski diproyeksikan banyak terjadi
pertumbuhan volume, kapasitas
pelabuhan peti kemas global akan
tidak banyak berubah. Karena
yang akan berkontribusi ialah
peningkatan utilisasi terminal.
“Pertumbuhan investasi dan bisnis
untuk peningkatan kapasitas
pelabuhan peti kemas secara global
akan berkisar 2 persen (berdasarkan
investasi yang telah dikonfirmasi
saja). Hal ini di bawah proyeksi
pertumbuhan permintaan yang
sangat optimis yang disampaikan
para investor selama beberapa tahun
lalu,” jelas Drewry dalam laporannya.
Pada analis dalam laporan tersebut
juga menambahkan bahwa proyeksi
itu akan mendorong peningkatan
utilisasi terminal peti kemas dari
sekitar 70 persen menjadi sekitar
79 persen pada 2023. Peningkatan
akan tercapai pada titik temu yang
saling menguntungkan antara
operator pelabuhan dan pelayaran.
Meskipun begitu utilisasi terminal di
Asia Tenggara akan tertekan dan di
Tiongkok akan mencapai 100 persen.
“Pertumbuhan kapasitas yang
sebelumnya agresif akan tertahan,
dengan semula fokus pada konsolidasi
terkait kepemilikan antara pelabuhan
dan terminal, akan menjadi
konsolidasi yang lenih besar di luar
itu,” kata analis senior Drewry, Neil
Davidson.
(Disarikan dari Lloyd’s List).
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One Hundred Ports 2019:

Tanjung Perak
Naik Ke Posisi 43
“Pelabuhan di Jawa Timur ini terus berkembang
dengan impresif dan terus tumbuh.” Demikian
tulis Lloyd’s List dalam laporan tahunannya yang
menjadi rujukan banyak pihak.
Peningkatan pada arus peti kemas domestik dan
internasional mendorong pelabuhan terbesar di
Kawasan Timur Indonesia tersebut meng-handle
lebih dari 3,8 juta TEUs pada 2018. Tiga terminal yang
dikelola anak perusahaan Pelindo III menunjukkan
hasil kinerja yang baik. Arus peti kemas Terminal
Petikemas Surabaya (TPS) mencapai 1,4 juta TEUs atau
tumbuh 11 persen year on year (yoy). Terminal Berlian
yang dikelola oleh BJTI Port mencapai 1,2 juta TEUs
atau tumbuh 12 persen yoy. Kemudian Terminal Teluk
Lamong (TTL) mencapai 636 ribu TEUs atau melonjak
29 persen yoy.
Untuk Asia, selain Singapura dan Busan, peningkatan
signifikan dicapai oleh pelabuhan di Ho Chi Minh
City (16,4 persen) dan Cai Mep (7 persen), di Vietnam;
Pelabuhan Chittagong di Bangladesh (8,9 persen);
serta pelabuhan di Indonesia, Tanjung Priok (12,7
persen) dan Tanjung Perak (8,8 persen).

“Peningkatan pada arus peti
kemas domestik dan internasional
mendorong Pelabuhan Tanjung
Perak meng-handle lebih dari 3,8 juta
TEUs pada 2018,”
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Analis Linton Nightingale, pada
Lloyd’s List menuliskan bahwa
optimisme pasar pelabuhan peti kemas
menghadapi sejumlah kekhawatiran,
seperti ketidakpastian geopolitik, tren
perdagangan dalam regional, serta
isu lingkungan. Karenanya konsultan
pelayaran global, Drewry, menurunkan
proyeksi arus peti kemas global pada
2019 dari semula 3,9 persen menjadi
lebih konservatif di 3 persen.

Kekhawatiran geopolitik di antaranya
yaitu terkait Brexit dan sanksinya,
kemudian eskalasi ketegangan di Rusia,
Iran, kawasan Timur Tengah, dan semenanjung Korea.
Untuk perdagangan regional ialah tentang kebijakan
proteksionis seperti Tiongkok yang merelokasi
produksinya ke luar negeri itu. Untungnya perang
dagang AS-Tiongkok sedang dihentikan sementara.
Dari isu lingkungan, aturan penggunaan bahan bakar
rendah karbon. Para pemilik kapal memprediksi
hal ini mungkin akan dibebankan ke dalam biaya
pengemasan beberapa produk, sehingga dapat
mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli.
Sementara itu analis, James Baker, mengangkat isu
tentang para operator pelayaran yang mendesak
adanya besaran tarif dan harga bahan bakar yang
lebih pasti, di tengah ketidakpastian pasar seperti
sekarang ini. Beberapa faktor penyebab naikturunnya bisnis peti kemas yaitu melonjaknya harga
bahan bakar secara signifikan pada awal 2018 dan
perang dagang AS-Tiongkok.
Tahun lalu juga merupakan tahun yang terburuk
dalam 8 tahun terakhir dari sisi reliabilitas jadwal,
menurut SeaIntelligence. Salah satunya karena 75
persen layanan yang diberikan oleh 16 pelayaran
utama baru tiba sehari di belakang jadwal seharusnya.
Akhirnya perusahaan pelayaran mengurangi jumlah
pelabuhan sandar dan meningkatkan layanan direct
call atau port-to-port.
(Disarikan dari Lloyd’s List).

Dunia Maritim
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KABAR
PELINDO III

PERHATIAN DAN CINTA UNTUK
ANAK INDONESIA JUARA

23 Juli merupakan Hari Anak Nasional, Sejarah
hari anak itu sendiri berawal dari gagasan Presiden RI
ke-2 (Soeharto), yang melihat anak-anak sebagai aset
kemajuan bangsa, sehingga sejak tahun 1984, ditetapkan
sebagai Hari Anak Nasional (HAN).
Biasanya dirayakan dengan berbagai kegiatan
fisik seperti bermain bersama maupun mengikuti lomba.
Kondisi akan berbeda untuk anak-anak yang sedang
sakit, utamanya yang membutuhkan perawatan khusus
di Rumah Sakit (RS).
Semangat untuk berbagi kegembiraan yang
membawa Terminal Petikemas Surabaya (TPS)
berkunjung ke pasien anak-anak di beberapa rumah sakit
di Surabaya (23/7) : RS PHC Surabaya, RS Al-Irsyad, RS
Siloam Surabaya, RS Darmo Surabaya, RSI A. Yani, RS
William Booth Surabaya, serta beberapa yayasan yakni
Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia (YPKAI) dan Cleft
Care Indonesia.
Disela-sela padatnya jadwal perawatan dan
pemulihan kesehatan mereka, TPS hadir memberikan
dukungan dan keceriaan. Bersama dengan petugas
rumah sakit, anak-anak diajak menjaga kebersihan diri.
Pada akhir kunjungan, dibagikan boneka baby shark,
balon TPS dan goodie bag berisi snack sehat. Beberapa
volunteer TPS mengenakan kostum karakter laut seperti

Wp dialirkan untuk listrik di area shuttle bus dermaga, di
depan sub station no. 3 dermaga dialiri daya 50 Wp. Daya
yang dihasilkan juga dipergunakan untuk warning light
sebesar 2 x 50 Wp, sementara daya yang digunakan untuk
penerangan jalan umum sebesar 100 x 9 Wp.
(Oleh: Susana Emyliasari)

PERKUAT KERJASAMA,
TPS SELENGGARAKAN CEO MEETING

Popeye, Peter Pan dan bajak laut, berhasil memeriahkan
suasana dan senyum bahagia di wajah anak-anak yang
sedang dirawat. (Oleh: Susana Emyliasari)

GUNAKAN SOLAR PANEL,
TPS SIAP DIET LISTRIK
Dalam rangka diet listrik, Terminal Petikemas
Surabaya (TPS) menggunakan solar panel sebagai
bentuk komitmennya menjadi perusahaan yang peduli
lingkungan. Dengan memperbanyak solar panel maka
TPS turut berkontribusi untuk mengurangi pemakaian
listrik dengan menggunakan energi alternatif yang lebih
ramah lingkungan.
Solar panel merupakan alat pengkonversi panas matahari
menjadi tenaga listrik. Awalnya panas matahari akan
ditangkap oleh panel lalu diolah menggunakan teknologi
photovoltaic kemudian dirubah mejadi energi listrik
tanpa harus menggunakan bahan bakar fosil.
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Kahumas TPS, Muchammad Soleh, menyampaikan
bahwa TPS memasang solar panel pada 2 titik yaitu di
atap parkiran mobil yang ada di depan gedung lama
dan di atas sub station yang berada di sebelah kanan
gedung baru. Daya yang dihasilkan pada kedua titik
ini dialirkan untuk charger baterai forklift sebesar 8,1
kWp (kilowatt-peak), untuk listrik yang ada di parkiran
mobil gedung lama sebesar 200 Wp. Sementara 100

Kabar Pelindo III

Edisi 248 - Agustus 2019

Sejalan dengan customer focus, salah satu nilanilai budaya perusahaan Pelindo III sebagai induk
perusahaan Terminal Petikemas Surabaya (TPS),
TPS mengadakan pertemuan dengan para eksekutif
perusahaan pelayaran yang merupakan pengguna jasa
TPS di Jakarta.
Direktur Utama TPS, Endot Endrardono menyampaikan
bahwa peningkatan produktifitas di lapangan
penumpukan dilakukan dengan mengoperasikan
peralatan tambahan di lapangan penumpukan. “4 RTG
siap untuk dioperasikan secara bertahap, mulai Oktober
2019, 2 Reach Stackers dan 10 ITVs tiba secara bertahap
dan beroperasi mulai Juni 2019,” ungkap Endot.
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Dalam jangka panjang, TPS akan melaksanakan project
60, untuk menaikkan GMPH (BCH) dengan rata-rata
awal 27 menjadi 30 box/crane/hour dan BMPH (BSH) dari
50,5 menjadi 60. Sebagai dukungan terhadap program
jangka panjang TPS, investasi yang akan dilakukan
sepanjang 2019 hingga 2021, termasuk investasi
untuk pengadaan 5 twin-lift crane untuk dermaga
internasional dan 2 single lift crane untuk domestik, 24
unit RTG, 100 unit Truk dan 3 unit jangkauan stackers.
(Oleh: Susana Emyliasari)

Kabar Pelindo III
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TRAVEL
Ary Hana

MENIKMATI TAMAN NASIONAL

MERU BETIRI DAN
ALAS PURWO

Ujung timur Jawa kaya akan taman nasional. Ada TN Bromo-TenggerSemeru yang mendunia, lalu TN Baluran dengan para bantengnya,
dan TN Meru Betiri dan Alas Purwo yang letaknya cukup berdekatan.
Keduanya menawarkan pantai yang masih alami, hutan yang kaya
akan flora dan fauna langka, serta lokasi yang agak tersembunyi. Apa
keunikan dan daya tarik keduanya?

Dikenal sebagai TN terbersih di Jawa,
Meru Betiri terletak di antara Kabupaten
Banyuwangi dan Jember dengan luas 58000
ha. TN ini memiliki lanskap yang lengkap.
Ada hutan, pantai, deretan pegunungan
yang dihuni oleh beragam satwa dan flora
yang dilindungi seperti macan tutul, tupai
terbang ekor merah, merak, banteng, bahkan
harimau jawa kadang berseliweran di sini.
Si Rafflesia zollingeriana -sejenis bunga
bangkai- juga hidup di TN ini. Menurut hasil
penelitian, setidaknya 75% dari 518 spesies
tumbuhan di TN ini adalah tanaman obat.
Meru Betiri awalnya adalah suaka alam
yang dibangun Belanda pada 1929. Waktu
itu mereka hendak mendirikan hutan yang
26 | Dermaga

dapat melindungi aneka satwa dan flora
khas yang tidak ditemui di tempat lain.
Mereka juga menyembunyikan perkebunan
karet lengkap dengan pabriknya di tengah
hutan yang jauh dari keramaian. Kini, sisasisa hutan karet ini masih dapat dijumpai.
Juga sekelompok orang yang tinggal dan
bekerja di pabrik karet peninggalan Belanda
ini secara turun temurun. Di sini juga dapat
ditemui rumah ibadah antar pemeluk agama
yang letaknya saling berdekatan. Ada masjid,
gereja, pura dan wihara.
Akses menuju Meru Betiri cukup mudah
jika menggunakan mobil atau motor
pribadi. Namun perlu waktu lebih lama jika
menggunakan angkutan umum, karena
Edisi 248 - Agustus 2019

Kawanan banteng di Padang Savana Sadengan

Edisi 248 - Agustus 2019
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“Nama Alas
Purwo berarti
hutan permulaan.
Kawasan ini
dipercaya
merupakan hutan
tertua di Pulau
Jawa,”

3

Sadengan Anda dapat melihat burung
merak di pagi hari, rusa dan banteng
Jawa yang merumput di sore hari.

1

Pantai Rajegwesi. Berada di wilayah
Banyuwangi, pantai ini menjadi
pelabuhan para nelayan lokal yang
beristirahat sekaligus tempat pelelangan
ikan. Ombaknya cukup tenang, dengan
hutan yang asri di sekitarnya. Sudah ada
penginapan di sini.
Pantai Sukamade yang menjadi
habitat penyu. Jika ingin melihat
penyu bertelur, maka bermalamlah di
pantai ini. Fasilitas di Sukamade cukup
lengkap. Ada pondok wisata, tempat
berkemah, trek jalan ke hutan, hingga
laboratorium dan penangkaran penyu
yang dapat dikunjungi.
28 | Dermaga

Berbeda dengan Meru Betiri, TN
Alas Purwo cukup sulit diakses
dengan angkutan umum. Anda harus
membawa kendaraan sendiri atau
memanfaatkan jasa penyewaan mobil
dan motor di sekitar Banyuwangi.
Butuh waktu sekitar 2 jam -menempuh
jarak sekitar 60 km-- dari pusat kota
Banyuwangi menuju pos masuk Alas
Purwo di Rowobendo. Tarif masuknya
Rp.15000 untuk wisatawan lokal, dan
Rp.150000 untuk turis asing, belum
termasuk mobil atau motor.
Nama Alas Purwo berarti hutan
permulaan. Kawasan ini dipercaya
merupakan hutan tertua di Pulau
Jawa. Sebelum menjadi TN, hutan ini
dikenal amat angker dan dianggap
keramat. Ada kepercayaan siapa yang
masuk hutan ini dijamin tak bakal
keluar hidup-hidup. Hutan ini juga
menjadi pusat bersarangnya makhluk
halus tanah Jawa. Kini masih kerap
dijumpai orang-orang yang bersemedi
di dalam hutan.

Travel

Setidaknya ada sekitar 700 flora,
50 jenis mamalia, 320 burung, 15
jenis amfibi, dan 48 jenis reptil
yang menghuni Alas Purwo. TN ini
memiliki hutan yang lebat, sabana,
gua-gua, dan pantai yang cantik. Di
antaranya adalah :
4

kegiatan keagamaan sejak 1968. Di
situs ini ada Pura Giri Salaka yang
sunyi dan menentramkan. Pura ini
kerap dijadikan tempat untuk ritual
keagamaan, seperti upacara Pager
Wesi untuk memuliakan Sanghyang
Widhi yang menganugerahkan ilmu
pengetahuan kepada manusia. Lokasi
upacara di jalan masuk menuju Pantai
Trianggulasi.

2

Kawasan TN ini cukup luas,
sekitar 44037 ha, yang berada di
wilayah Kecamatan Tegaldlimo dan
Purwoharjo. Ada 6 ekosistem di TN ini,
yaitu hutan bambu, hutan mangrove,
hutan pantai, hutan alam, hutan
tanaman, dan savanah. Karena begitu
beragam tak salah jika ditetapkan
sebagai Geopark Nasional dan Cagar
Biosfer Dunia oleh Unesco.
Saat memasuki pintu gerbang
Rowobendo, Anda akan disambut
rerimbunan pohon mahoni di
sepanjang jalan utama beraspal yang
mulus. Dua kilometer kemudian
Anda akan melihat candi Hindu
peninggalan
Majapahit
yang
bernama Situs Kawitan. Setiap
tahun situs ini digunakan untuk
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Pantai Bandealit. Berada di bagian
Jember, pantai ini dikepung oleh hutan
yang menjadi tempat penangkaran
rusa timor dan green house dengan
koleksi puluhan jenis anggrek. Di
pantai ini sudah tersedia fasilitas
seperti pondok wisata, bodyboard
untuk berselancar, camping ground,
kano, speed boad dan lainnya.

Pantai Teluk Hijau. Letaknya
tersembunyi, dengan pasir putih
dan hutan yang asri. Pantai ini dapat
dikunjungi dengan berjalan kaki
menembus sunyinya hutan atau
menyewa perahu nelayan.

Foto: www.shutterstock.com

harus berganti beberapa kali. Anda
dapat menuju Meru Betiri lewat
Banyuwangi atau Jember. Jika dari
Banyuwangi, tujuan akhirnya adalah
Pantai Rajegwesi. Sedang jika dari
Jember, Anda akan menuju Pantai
Bande Alit. Beberapa lokasi yang
menjadi pesona Meru Betiri adalah:

5

Pantai Triangulasi berjarak 3 km
dari Pura Giri Seloka, masih alami
dengan pantai berpasir putih, di
tepi hutan yang ditumbuhi pohon
bogem dan nyamplung. Pada malam
di bulan April-November, pantai ini
kerap dikunjungi berbagai penyu
langka untuk bertelur. Jika sempat,
nikmatilah keindahan matahari
terbenam di sini.
Dari pura, Anda dapat menuju ke
padang savana luas yang disebut
Sadengan. Lewat menara pandang di
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Pantai Cungur yang menjadi habitat
puluhan jenis burung. Tak hanya
burung lokal, pada waktu tertentu
terdapat
burung-burung
yang
bermigrasi dari Australia. Tercatat
terdapat 39 jenis burung yang hidup
di Pantai Cungur.
Tak jauh dari Pantai Cungur, ada
Pantai Ngagelan yang berpasir
hitam. Pantainya sangat bersih,
kerap disebut surganya para penyu
di Banyuwangi. Pantai ini digunakan
sebagai tempat penangkaran penyu.
Pengunjung dapat melihat berbagai
jenis penyu. Kalau beruntung dan
sesuai jadwal, dapat menyaksikan
penyu-penyu bertelur dan proses
pelepasan anak penyu di pantai ini.
Adalagi Pantai Pancur yang berpasir
putih dengan air laut yang sangat jernih.
Di pantai ini ada area untuk berkemah.
Juga ada muara air tawar yang dipercaya
dapat membuat awet muda. Maka banyak
pengunjung yang menyempatkan diri
Travel

mencuci muka di sini.
Gua Tersembunyi. Ada tiga gua yang
biasa didatangi pengunjung, yaitu
Gua Istana, Gua Mayangkoro dan Gua
Padepokan. Gua Istana berada dekat
dengan Pos Pancur, sedang dua gua
lainnya kerap dijadikan tempat untuk
bersemedi.
Dari Pantai Pancur Anda dapat
menuju ke G-Land di Pantai
Plengkung. Pantai ini dikenal
dengan ombaknya yang tinggi hingga
6 meter dan berlapis-lapis sehingga
ideal untuk melakukan selancar.
Sekali pernah Plengkung dijadikan
kawaan lomba selancar internasional
pada akhir tahun 1990an.
Hutan bambu berada 500 meter dari
Pos Pancur. Kawasan ini paling luas
di TN Alas Purwo, sangat tenang, dan
indah untuk menjadi obyek fotografi.
Hutang Mangrove Bedul adalah
hutan mangrove terluas di Jawa yang
masih utuh dan alami. Beragam jenis
burung air dan ikan tinggal di sini.
Pengunjung dapat menyewa perahu
atau berkano menyusuri kawasan
mangrove ini.
(1) Pantai Teluk Hijau. (2) Anak penyu yang dilepas
di Pantai Sukamade. (3) Pantai Plengkung. (4) Pura
Giri Salaka. (5) Hutan Mangrove Bedul.
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PERINGATAN
17 AGUSTUS
DI GUNUNG

“Sensasi berada di ketinggian, dalam balutan
udara dingin dan angin yang berhembus, serta
sunyinya suasana, menerbitkan rasa haru,
syukur, bangga menjadi orang Indonesia,
sekaligus rasa cinta tanah air,”

Bagi pencinta dan
pendaki gunung,
melakukan upacara
17 Agustus di gunung
adalah saat yang
paling ditunggutunggu. Setidaknya
sekali seumur hidup
pernah memperingati
kemerdekaan RI di
gunung, kalau bisa
mengibarkan sang
merah putih di puncak
gunung, begitu selalu
impian mereka.

Beberapa gunung tertinggi di
Indonesia menjadi tujuan rutin para
pendaki yang hendak memperingati
kemerdekaan RI, di antaranya
Gunung Kerinci, Gunung Semeru,
Gunung Rinjani, Gunung Tambora,
30 | Dermaga

Para pendaki Gunung Semeru sebelum melakukan upacara 17 Agustus di Danau Ranu Kumbolo

dan Puncak Jaya di Papua. Tentu
saja untuk merayakan kemerdekaan
RI di gunung-gunung ini butuh
persiapan yang matang, baik
persiapan fisik dan mental, waktu
yang cukup panjang, apalagi jika
gunung ini jauh dari lokasi pendaki,
akan membutuhkan dana yang tidak
sedikit.

Travel

Bagi pendaki dan pencinta gunung
yang memiliki waktu dan dana
terbatas, dapat memilih gununggunung yang tak terlalu sulit
didaki dan butuh waktu relatif
pendek untuk mencapai puncak,
misalnya Gunung Merapi, Gunung
Merbabu, Gunung Prau -ketiganya
di Jawa Tengah-, lalu ada Gunung
Papandayan dan Gunung Ceremai
Edisi 248 - Agustus 2019
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Sensasi berada di ketinggian, dalam
balutan udara dingin dan angin
yang berhembus, serta sunyinya
suasana, menerbitkan rasa haru,
syukur, bangga menjadi orang
Indonesia, sekaligus rasa cinta tanah
air. Sensasi inilah yang senantiasa
dirindukan para pencinta gunung,
yang jarang mereka dapatkan jika
melakukan upacara 17 Agustus di
kantor, sekolah, atau kampung.

di Jawa Barat, Gunung Lawu di
perbatasan Jawa Tengah dan Jawa
Timur, Gunung Penanggungan,
Gunung Bromo di Jawa Timur, dan
masih banyak lagi.
Sebelum melakukan pendakian,
ada beberapa hal yang harus
dipersiapkan, misalnya:
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Kondisi fisik harus prima.
Jalur pendakian menjelang 17
Agustus akan sangat ramai, bisa
jadi para pendaki mencapai ratusan
bahkan ribuan. Akibatnya pendakian
menjadi lambat, yang akan menguras
tenaga -juga kesabaran- jauh lebih
besar ketimbang pada pendakian
gunung di hari biasa.

Travel

Bawa perbekalan yang
ringkas,
praktis,
dan
tidak
merepotkan. Karena banyak pendaki,
Anda tak boleh menjadi beban bagi
orang lain. Jadi jagalah keselamatan
diri sendiri. Bawa air yang cukup
untuk bekal naik sekaligus turun.
Walau ada sumber mata air di atas
gunung, belum tentu cukup dan akan
butuh waktu lama mengantri karena
banyaknya orang yang naik gunung.
Bawa juga makanan yang tidak
menambah sampah plastik, seperti
makanan basah.
Bawa pakaian hangat yang
mudah dikemas. Agustus adalah
puncak musim kemarau sehingga
hawa di gunung sangat dingin, bisa
beberapa derajat di bawah nol. Jaket
tahan angin yang ringan, misalnya,
sangat berguna. Jangan sampai
terkena hipotermia di gunung.
Perhatikan sampah Anda.
Hindari membuang sampah di
gunung, bawa pulang sampah Anda
seperti plastik, kaleng, gelas. Jika
harus membuang ranjau darat, cari
tempat tersembunyi dan dikubur.
Karena itu jangan lupa bawa parang
atau pisau.
Perhatikan
administrasi
pendakian.
Beberapa
gunung
seperti Gunung Semeru, Rinjani,
Gede-Pangrango mewajibkan para
pendaki mendaftar secara onlen,
karena menerapkan kuota khusus.
Beberapa bahkan mensyaratkan
surat keterangan sehat dari dokter.
Cek juga apakah gunung tujuan
pendakian Anda sedang ditutup atau
terbuka buat pendakian 17 Agustus,
karena banyak gunung justru
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ditutup di bulan Agustus karena
rawan terbakar, baru dilanda gempa,
dan sebagainya.
Harus tahu pasti kapan dan di
mana upacara berlangsung. Karena
itu cari informasi sebanyak mungkin
sebelum mendaki, dan rencanakan
perjalanan sebaik mungkin, sesuaikan
dengan kondisi fisik Anda. Dengan
demikian Anda dapat mendaki dengan
nyaman dan nikmat meski di tengah
keramaian.

Yogyakarta dan sekitarnya untuk
melakukan upacara kemerdekaan
RI, terutama sejak Gunung Merapi
kerap batuk. Jalur pendakian dapat
melalui Selo, Boyolali, dan Kopeng,
Magelang. Upacara biasa dilakukan
di puncak Keteng Songo

Berikut beberapa gunung yang
menjadi target perayaan 17 Agustus
beserta lokasi upacara biasa
dilakukan:
2

1

di Sarangan, dan Candi Cetho
di Karanganyar. Karena medan
pendakian cukup ringan -berupa
kawasan
Hutan
Dipterokarp
Bukit, Hutan Dipterokarp Bukit
Atas, Hutan Montane, dan Hutan
Ericaceous- dan mudah dijangkau
dengan transportasi umum, gunung
in menjadi tempat favorit merayakan
17 Agustus bagi pendaki dari Solo,
Madiun, dan sekitarnya.
Upacara biasa digelar di
tanah lapang dekat Sendang Drajat,
Puncak Hargo Dalem atau Kawah
Candradimuka. Pada hari besar
seperti 1 Muharram, 17 Agustus, 10
November, Lawu dipenuhi ribuan
pendaki. Di perayaan keramaian
seperti itu, banyak warung makan
di sekitar pos pendakian hingga
ke Hargo Dalem. Karena itu para
pendaki cukup membawa bekal yang
ringkas dan uang tunai saja.

Gunung
Penanggungan.
Gunung yang terletak di antara
Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan
ini menjadi favorit pendaki di

Gunung
Lawu.
Dengan
tinggi 3265 meter, gunung ini biasa
didaki dari Pos Cemorokandang
di
Tawamangu,
Cemorosewu

Gunung Merbabu. Terletak
di antara Kabupaten Magelang dan
Boyolali, gunung setinggi 3145 meter
ini menjadi incaran pendaki dari
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Gunung Merapi. Sebelum
Merapi meletus, upacara 17 Agustus
kerap digelar di Pasar Bubrah yang
dicapai lewat jalur pendakian arah
Selo, Magelang. Kini, walau Badan
Penelitian Teknologi Kebencanaan
Geologi Yogyakarta selalu mengimbau
masyarakat untuk tidak melakukan
upacara bendera di gunung Merapi,
masih saja ada pendaki yang
mencuri kesempatan melakukan
upacara di sana. Memang tidak di
Puncak Merapi, tapi di pos-pos yang
lebih rendah letaknya.

(1) Deretan tenda pendaki di Gunung Rinjani. (2)
Para pendaki mengibarkan bendera merah putih
di Gunung Merbabu. (3) Kemah para pendaki di
Gunung Penanggungan.

Foto: www.shutterstock.com

Gunung Semeru. Gunung
tertinggi di Jawa -sekitar 3600
meter- ini menerapkan kuota 600
pendaki per hari, dan pendaftaran
dilakukan secara onlen. Pendaki
harus membawa surat keterangan
dokter. Upacara 17 Agustus biasa
dilakukan di Ranu Kumbolo, Ranu
Pani, Kalimati, dan lautan pasir
Bromo. Saat 17 Agustus, puncak
Semeru ditutup guna menghindari
terjadinya
kecelakaan
karena
banyaknya pendaki.

wilayah Surabaya dan sekitarnya
untuk merayakan kemerdekaan RI.
Selain tidak terlalu tinggi -hanya
1636 meter- juga mudah dijangkau
dengan
transportasi
umum.
Ribuan pendaki biasa naik dari Pos
Tamiajeng, Desa Tamiajeng,Trawas.
Untuk naik, pendaki dikenakan bea
Rp.10.000 untuk asuransi per orang,
lalu mendapat peta dan brosur
imbauan keselamatan, serta kantong
untuk sampah. Pendaki wajib
membawa sampahnya turun.
Sepanjang perjalanan, pendaki
akan melalui beberapa situs purbakala
peninggalan Hindu dan Budha masa
pra dan kejayaan Majapahit, seperti
candi, punden berundak, gapura dan
goa. Setelah melalui 4 pos pendakian,
maka pendaki akan mencapai Puncak
Pawitra.
Umumnya
pendakian
ditempuh selama 3-6 jam, tergantung
kecepatan pendaki.

Foto: www.shutterstock.com

Gunung Rinjani. Setelah
gempa Lombok pada 2018, pendaki
dilarang turun ke Segara Anak atau
naik ke Puncak. Jalur pendakian yang
dibuka untuk bulan Agustus dengan
booking secara onlen adalah jalur
Senaru dan Sembalun dengan kuota
masing-masing 150 pendaki per
hari, lalu Aiq Berik dan Timbanuh
dengan kuota 100 per hari. Para
pendaki hanya boleh naik hingga
ke Plawangan, upacara 17 Agustus
bebas digelar asal bukan di Puncak
atau Segara Anak.

Gunung Prau. Untuk mendaki
gunung setinggi 2565 meter ini
tak perlu syarat administrasi
khusus. Siapa saja boleh mendaki
asal fisiknya kuat. Gunung di
kawasan Kabupaten Wonosobo dan
Temanggung ini memiliki banyak
jalur pendakian, namun yang paling
populer adalah jalur Patak Banteng,
Wonosobo. Hanya butuh 2-4 jam
untuk mencapai puncak. Upacara 17
Agustus biasa dilakukan di Puncak
Prau, diikuti ratusan orang. Dari
puncak dapat memandang 4 gunung
lain seperti Gunung Sumbing,
Sundoro, Merapi, dan Merbabu,
serta pebukitan yang dililit awan
sehingga disebut Bukit Teletubbies.

3
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Masa Kerajaan-kerajaan Nusantara.
Perbudakan
di
nusantara
ditengarai sudah terjadi saat
penaklukan
kerajaan-kerajaan
Nusantara seperti Mulawarman,
Tarumanegara,
Kanjuruhan,
Mataram Kuno, Sriwijaya, Kediri,
Singasari, juga Majapahit. Namun
tak banyak sejarah yang mencatat.
Budak di masa itu bekerja di sektor
domestik, seperti urusan rumah
tangga yang melayani keluarga
kerajaaan,
bangsawan,
dan
hartawan.
Adrian Benard Lapian,
dalam bukunya ‘Orang Laut Bajak
Laut’ menuliskan bahwa ketika
perdagangan berkembang di
Nusantara pada abad ke-16 dan
Budaya

ke-17, budak menjadi komoditas
andalan dari Palembang dan
Sunda Kelapa. Para budak diambil
dari pedalaman. Sedang pelaut
Bugis dan Makassar menjual
budak hasil pembajakan di laut.
Mereka juga mengambil budak
dari pedalaman Toraja. Sementara
pedagang Jawa mengambil budak
dari Blambangan. Budak-budak
ini dipekerjakan sebagai buruh
kasar di pelabuhan dan pedayung
kapal, khususnya kapal perang.
Ada banyak sebab orang
menjadi budak, misalnya kalah
perang, dirompak bajak laut, tidak
mampu membayar hutang, atau
melanggar adat. Anthony Reid
dalam bukunya ‘Asia Tenggara
Edisi 248 - Agustus 2019

“Ada banyak sebab
orang menjadi
budak, misalnya
kalah perang,
dirompak bajak
laut, tidak mampu
membayar hutang,
atau melanggar
adat,”

Foto: koransulindo.com

(1) Kuli perkebunan tembakau di Deli.
(2) Cultuurstelsel.

MENGENANG
PERBUDAKAN
DI NUSANTARA

yang senantiasa menghibur mereka
setiap malam dengan menyanyi dan
menari.”

Masa Kolonialisme Belanda.
Di awal kekuasaan VOC, banyak
budak didatangkan dari Asia Selatan
untuk bekerja di perkebunan Jawa
dan Sumatra. Ketika India tak lagi
dikuasai kongsi dagang Belanda,
barulah VOC menggunakan orang
lokal sebagai budak. Budak-budak
ini dijual kepada keluarga Belanda
kaya, umumnya pembesar VOC

Perbudakan juga terjadi di
perkebunan, misalnya di perkebunan
tembakau di Deli, perkebunan kopi di
Jawa, atau perkebunan pala di Banda.
Para budak ini direkrut dengan
segala cara. Budak perkebunan
pala misalnya, didatangkan dari
Jawa. Mereka direkrut para makelar
dengan tipuan manis seperti akan
dipekerjakan dengan gaji tinggi.

1

Foto: Public Domain - KITLV / Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

Sejarah perbudakan sama
tuanya dengan keberadaan
manusia di muka bumi.
Perbudakan muncul
kala satu kelompok
manusia berusaha
memperluas wilayahnya
dengan menaklukkan
kelompok manusia
lainnya. Kelompok yang
kalah akhirnya harus
melayani kelompok yang
menang tanpa imbalan,
dan diperlakukan mirip
barang, sering nasibnya
lebih buruk ketimbang
hewan peliharaan. Dalam
sejarah, budak menempati
kelas terendah dalam
masyarakat, atau kerap
disebut sebagai manusia
tanpa kasta.

ketimbang
mengemis.
Mereka
bekerja membangun tempat tinggal
dan istana para penguasa.

dalam Kurun Niaga 1450-1680’
memuat tulisan Montesquieu, filsuf
Prancis yang berkisah tentang
budak di Aceh. “Di Achim (Aceh),
setiap orang menjual dirinya
sendiri. Sejumlah penguasa penting
memiliki tidak kurang dari seribu
sahaya, semua pedagang besar,
juga memiliki budak-budak.” Bagi
para budak ini, mereka, lebih baik
menjual diri untuk beroleh makanan
Edisi 248 - Agustus 2019

2

dan pemilik perkebunan, dengan
harga 90 real atau setara 45 pikul
beras.
Maraknya
perbudakan
memunculkan pasar budak alias
slavenquartiers. Banyaknya budak
yang
dimiliki
melambangkan
tingginya status sosial keluarga
Belanda tersebut.
Para budak tak hanya bekerja
di sektor domestik -mengurusi
rumah tangga- tapi juga bertugas
menghibur tamu, seperti kisah
Ryke, seorang pelancong di Banten
dalam buku Anthony Reid. “Ketika
orang-orang Belanda tiba di Banten,
para bangsawan-saudagar istana
sudah memiliki sejumlah budak
Budaya

Sebagian budak adalah penghuni
penjara di Batavia, para pelaku geger
pecinan tahun 1740. Para budak
perkebunan ini boleh diperlakukan
sekehendak hati, bahkan dibunuh
jika dianggap melanggar perintah
tuannya. Budak perempuan banyak
yang dijadikan gundik, pemuas nafsu
tuan-tuan perkebunan sekaligus
pengenal tatacara hidup di Hindia
Belanda.
Perbudakan terus berlangsung
meski VOC dibubarkan pada 1799.
Tapi praktik perbudakan tak seterang
sebelumnya. Apalagi kata budak
kemudian dimaknai mirip dengan
orang yang ditindas. Pemerintah
Dermaga | 35

Jugun Ianfu di Masa Penjajahan
Jepang. Meski singkat, sekitar 3,5
tahun, namun masa penjajahan
Jepang sangat merusak. Mereka
menyedot semua sumber daya
alam yang ada, juga mengerahkan
semua penduduk jajahannya demi
mendukung
Jepang
berperang
melawan sekutu. Para pemuda
direkrut untuk masuk heiho, PETA,
seinendan, keibodan, dan organisasi
militer lainnya yang bertugas
membantu pasukan Jepang melawan
Sekutu. Sedang rakyat biasa,
umumnya petani, dipaksa masuk
kamp kerja paksa atau romusha.
Mereka dikirim ke berbagai tempat
di Indonesia dan Asia tenggara
untuk bekerja membangun berbagai

fasilitas perang, seperti jalanan,
parit, jembatan. Ada sekitar 4-10
juta orang yang direkrut, sebagian
besar tak kembali, dan mereka
diperlakukan dengan sangat kejam.
Para wanita tak luput dari
praktek perbudakan Jepang. Bedanya
mereka menjadi budak seks, pemuas
nafsu tentara Jepang atau dikenal
sebagai Jugun Ianfu. Korban jugun
ianfu ini kebanyakan berasal dari
desa-desa. Tentara Nippon sengaja
menculik perempuan pribumi dari
rumah-rumah, tak jarang yang
bekerja di sawah pun diculik. Para
jugun ianfu kemudian dikirim ke
daerah-daerah ‘wisata’, yaitu tempat
bagi serdadu Jepang untuk sejenak
istirahat sebelum kembali berperang.
Banyak di antara budak seks ini yang
hamil, menderita penyakit kelamin,

“Para wanita tak
luput dari praktek
perbudakan
Jepang. Bedanya
mereka menjadi
budak seks,
pemuas nafsu
tentara Jepang
atau dikenal
sebagai Jugun
Ianfu.”

(1) Romusha Indonesia.
(2) Vacature advertentie 1889.
(3) Lukisan Herman Willem Daendels
menginspeksi pembangunan Jalan AnyerPanarukan. (4) Nelayan Burma menunggu
waktu keberangkatan dari kompleks perusahaan
perikanan Pusaka Benjina Resources di Benjina,
Kepulauan Aru .
2
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mengalami cacat -mandul atau rusak
rahimnya-, atau menemui kematian.
Kekejaman perlakuan terhadap
Jugun Ianfu ini tak hanya terjadi
di Indonesia, tapi di semua negara
yang pernah diduduki Jepang seperti
China, Korea, Malaysia, dan Asia
lainnya.

Edisi 248 - Agustus 2019

Kasus Perbudakan Modern.
Meski perbudakan sudah dihapus
puluhan
tahun
lalu,
namun
prakteknya masih dilakukan hingga
saat ini. Umumnya perbudakan
dibalut human trafficking atau
perdagangan
manusia
dengan
berbagai kedok. Yang paling kerap
ditemui adalah perekrutan tenaga
kerja ke luar negeri dengan imingiming gaji tinggi. Umumnya yang
menjadi korban wanita muda
pedesaan yang akhirnya menjadi
wanita penghibur di Jepang, China,
bahkan Amerika, tanpa digaji dan
diatur oleh mafia internasional.
Banyak pula yang direkrut oleh
agen TKI resmi namun dalam
pelaksanaannya mereka bertahuntahun tak menerima gaji, beberapa
bahkan berakhir dengan luka akibat
kekerasan fisik yang dilakukan
majikan.
Perbudakan bentuk lain yaitu
direkrutnya anak-anak menjadi

Foto: KITLV, AP_Dita Alangkara

1

Keuntungan perkebunan dan
pembangunan fisik yang banyak
digerakkan oleh para budak ini
masuk ke kas pemerintah Nederland.
Negara yang semula miskin di Eropa
ini kemudian menjadi kaya karena
rempah, kopi, tembakau, karet, dan
tambang dari tanah Hindia. Meski
secara resmi pemerintah Belanda
menghapus perbudakan di Hindia
pada 1 Januari 1860, kenyataannya
perbudakan
terus
berlangsung
hingga diterapkannya politik balas
budi atau etis pada awal abad ke-20.

Foto: Djawa Baroe - 1943, kolomsejarah.wordpress.com

kolonial di masa itu membagi
masyarakat dalam tiga golongan,
bangsawan, pedagang -termasuk
di dalamnya keturunan Cina-,
dan jelata. Para jelata inilah yang
hidupnya mirip budak. Mereka
dikenai beragam pajak tinggi,
dan dipaksa melakukan rodi
jika pemerintah Hindia Belanda
membutuhkan
tenaga
untuk
membangun beragam fasilitas,
misalnya pembangunan jalan umum,
benteng, rel kereta api, loji, dam,
atau gedung pemerintahan. Yang
terkenal adalah rodi pembangunan
Jalan Raya Pos dari Anyer sampai
Panarukan di masa Daendels, yang
menewaskan ribuan jiwa pada 1808.

3

pengamen jalanan, pengemis, lalu
uang hasil kerja mereka harus
diserahkan ke para bos perekrut.
Ada lagi perekrutan gadis-gadis
muda lewat media sosial untuk
dipekerjakan sebagai pemuas seks di
hotel-hotel.
Perbudakan
juga
terjadi
di ranah kerja resmi. Pada 2013,
dibongkar perbudakan terhadap 25
buruh pabrik panci di Tangerang.
Mereka bekerja dari subuh hingga
tengah malam tanpa diizinkan
beristirahat. Bahkan makan pun
dijatah sangat sedikit. Selama tiga
bulan mereka tidak mandi dan tidur
di ruangan yang sangat sempit.

5
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Sedang pada 2015, sebuah kasus
perbudakan
illegal fishing oleh
sebuah kapal ikan di Indonesia yang
mempekerjakan nelayan Burma
diungkap pihak berwenang. Para
nelayan ilegal ini harus bekerja
lebih dari 20 jam sehari, tidak diberi
makan dan tempat istirahat yang
layak. Banyak di antaranya yang
sakit. Tampaknya
perbudakan,
eksploitasi,
dan
perdagangan
manusia akan selalu ada di setiap
jaman selama manusia tak mampu
mengendalikan
keserakahannya
sendiri.

4
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KEMERIAHAN PELABUHAN
DI HARI KEMERDEKAAN

ESAI
FOTO
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Kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Ke-74 RI di
lingkungan Pelindo III Grup. Keseruan dan kebahagiaan
tidak hanya dirasakan oleh seluruh pegawai namun
juga oleh masyarakat sekitar. Semangat perjuangan
dan kegigihan Para Pahlawan dalam memperjuangkan
dan mengisi Kemerdekaan tercermin dalam berbagai
kegiatan yang mengedepankan nilai gotong royong.

Esai Foto
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Esai Foto
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NETIZEN
Prinka

INFLUENCERS

VLOG

Para Ahli Kemaritiman
dari Indonesia

Perempuan
Pejuang
Pendidikan
Indonesia

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan yang luas
lautannya lebih besar. Inilah sebabnya Indonesia disebut sebagai negara
maritim. Sebagai negara maritim, tentunya Indonesia memiliki banyak ahli
maritim, hebatnya, bidang keahlian ini tidak hanya didominasi oleh pria.
Berikut ini adalah beberapa ahli maritim perempuan dari Indonesia.

Prinka

Pendidikan memang sudah seharusnya menjadi hak bagi
tiap warga negara. Tapi dalam beberapa kesempatan
sayangnya tidak semua orang bisa mendapatkan akses ke
pendidikan yang layak dan mampu membangun sumber
daya manusia (SDM) dari suatu negara. Berjuang dalam
konteks pendidikan memang sudah bukan hal yang asing
lagi di Indonesia. Tapi di era modern seperti sekarang,
tantangan di lapangan sudah pasti berbeda dari yang
dahulu pernah ada. Berikut ini adalah para perempuan
pahlawan yang berjuang untuk pendidikan di Indonesia:

Najeela Shihab

@TRANS7 OFFICIAL
Perempuan kelahiran September 1976 ini memang bukan nama yang asing
lagi bagi orang-orang yang juga terjun di dunia pendidikan. Sejak kecil ia
sudah bermimpi untuk mendirikan sekolah miliknya sendiri dan impian
ini berhasil ia capai dengan mendirikan Sekolah Cikal yang berfokus pada
pembangembangan karakter anak. Dengan latar belakang psikologi ia
membangun suatu sistem pembelajaran yang mengusung semangat yang
bisa dirangkum dalam satu kalimat, “Pendidik adalah kita, semua murid
semua guru.”

Dwi Listyo Rahayu

Rasanya penghargaan Woman in
Maritim dari Menteri Perhubungan
Ignasius Jonan memang layak didapatkan
oleh Ketua Umum Lembaga Bina Hukum
Laut Internasional, Chandra Motik Yusuf.
Perempuan yang ahli di bidang kelautan
dan bekerja secara profesional sebagai
pengacara ini beranggapan bahwa belum
banyak perempuan yang terjun ke dunia
maritim Indonesia. Sebagai seorang
perempuan yang memang ahli di bidang
hukum dan kemaritiman, ia mendukung
penuh keterlibatan perempuan di bidang
maritim Indonesia di masa depan.
Sebagai Pakar Hukum Kelautan,
perempuan yang sudah berkecimpung
lebih dari 20 tahun di bidang maritim ini
masih terus berupaya untuk menjadikan
bidang kemaritiman di Indonesia bisa
terbangun dengan baik dan berdaulat di
negeri sendiri. Untuk mengupayakan hal
ini ia pun aktif dalam banyak kegiatan
seperti seminar dan workshop bahkan
mendirikan pusat kajian bidang kelautan
yang dinamai Chandra Motik Maritim
Center.

Perempuan hebat pemimpin Indonesia
Shipowners Association (INSA) ini berhasil
mendobrak stigma yang melihat bahwa
pekerjaan di bidang maritim identik
dengan laki-laki. Selain menjadi pemimpin
perempuan pertama di INSA selama
dua periode lamanya, ia juga menjadi
nakhoda dari bisnis kapal raksasa, Andhika
Group. Walaupun bisa dibilang pekerjaan
beliau padat dan banyak, sebagai seorang
perempuan, istri, serta ibu ia juga selalu
ingat untuk menghabiskan waktu dengan
keluarganya.
Perempuan yang akrab dengan
sebutan Meimei ini ini pernah mengambil
pendidikan di bidang keuangan dan
sebelumnya bekerja di suatu perusahaan
perdagangan di Inggris. Setelahnya ia
kembali ke Indonesia dan menjadi penerus
dari usaha pelayaran niaga batubara dan
minyak bumi yang didirikan oleh mendiang
ayahnya, Hartoto Hardikusumo sejak 1972.
Setelah bertahun-tahun lamanya, pelabuhan
pun berhasil menjadi tempat belajar untuk
Carmelita hingga ia bisa menjadi seperti
sekarang ini.

Di antara sekian nama kartini
maritim, Prof. Dwi Listyo Rahayu bisa
jadi adala nama yang jarang anda dengar.
Namun, ahli oseanografi LIPI ini telah
melambungkan nama Indonesia melalui
kiprahnya. Pada 2018 lalu, ia menjadi
peneliti Indonesia yang bergabung dalam
ekspedisi laut dalam di perairan Selat
Sunda.
Tidak hanya Dwi, tetapi 30 peneliti
asing lainnya juga bergabung dalam
ekspedisi mengungkap 12 spesies baru
yang termasuk dalam jenis krustasea.
Dalam penelitian penting ini, kepiting
“Telinga Besar” menjadi primadona karena
kelangkaannya. Berkutat dengan kepiting
bukanlah hal baru bagi Dwi, Ia adalah
satu-satunya taksonom kelomang (hermit
crab) di Indonesia, dan satu di antara lima
taksonom kelomang di dunia.
Prestasinya yang sudah menemukan
60 jenis kelomang baru, telah membuktikan
kemampuan Dwi sebagai ahli maritim
abad ini dari Nusantara!
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Sri Rossyati dan Sri Irianingsih

Foto : youtube@TRANS7 OFFICIAL, youtube@Dua Mawar Merah TV, youtube@Official NET News

Carmelita Hartoto

Foto : youtube.com, intra.lipi.go.id

Chandra Motik Yusuf

@Dua Mawar Merah TV
Sri Rossyati dan Sri Irianingsih merupakan sepasang kembar yang
mendirikan Sekolah Darurat Kartini untuk para warga yang kurang
mampu. Sekolah yang berdiri di Jakarta sejak 1990 ini merupakan sebuah
wadah tempat berbagi ilmu yang didirikan untuk anak-anak dari keluarga
yang kurang mampu. Tujuan dari didirikannya sekolah gratis ini adalah
untuk memperbaiki kehidupan anak-anak yang berasal dari keluarga
tidak mampu agar bisa memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk
hidup mereka.

Tri Mumpuni

@Official NET News
Perempuan yang lahir di Semarang ini merupakan seorang pemberdaya
listrik dan telah mengabdikan dirinya ke lebih dari 60 daerah terpencil
di Indonesia. Berkat usahanya ini ia pernah mendapatkan penghargaan
Ashden Awards pada 2012 yang memang berfokus pada sustainable
energy. Berkat usahanya dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga
air ini ia berhasil memberdayakan banyak masyarakat di daerah.
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Muhammad F Malik
Ketua Umum DPP SPPI III

kesejahteraan dan pelayanan bagi pekerja.
5) Membangun Sumber Daya Manusia
anggota SPPI III berintegritas tinggi,
bermental entrepreneur serta inovatif.

Sosok pria penghobi travelling
ini selain menjabat sebagai
VP Legal Agreement pada
Biro Hukum Pelindo III,
juga mendapatkan amanah
menjadi Ketua Umum DPP
SPPI III sejak tahun 2018.
Ditengah kesibukannya, ia
masih menyempatkan waktu
berolahraga seperti bersepeda
dan berenang. Banyak hal & ide
yang ingin ia wujudkan demi
kesejahteraan para pegawai di
lingkungan Pelindo III Group.
Q. Apa visi anda dan kawan - kawan
dari serikat pekerja pelabuhan?
A. 1) Bersama management dan seluruh
pekerja menjaga mesin-mesin
kesejahteraan yang sudah ada,
menambah lebih banyak lagi mesin
tersebut dan mengawal kedaulatan
perusahaan dari kepentingan yang
merugikan Perusahaan.
2)Meningkatkan kesejahteraan dan
kebahagiaan pekerja serta keluarganya.
3) Mendorong manajemen selaku
mitra strategis, berjuang bersamasama melakukan pengembangan
bisnis-diversifikasi usaha, ekspansipenetrasi pasar, untuk meningkatkan
nilai tambah perusahaan berdaya saing
global, sehingga berimplikasi juga pada
meningkatnya kesejahteraan pegawai
beserta keluarganya.
4) Mendorong manajemen untuk
membangun standardisasi pola
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Q. Bagaimana anda dan kawan kawan serikat pekerja menanggapi
banyaknya aset negara yang dikelola
pihak asing?
A. Kami sangat menyayangkan hal
tersebut. Karena di era industri saat
ini pasokan SDM lulusan universitas
terkemuka sudah sangat melimpah dan
memiliki kompetensi di bidangnya,
sudah saatnya negara mengambil alih
pengelolaan bidang-bidang usaha dari
asing. Berikan peran tinggi kepada anak
bangsa. Keterlibatan asing era kekinian
di sektor usaha tanah air cukuplah pada
kepemilikan saham di pasar modal
tanah air. Apalagi jika bicara Perusahaan
Negara (BUMN) pebisnis sektor strategis,
yang ada permodalan dari uang rakyat
melalui APBN di dalamnya. Sangat ironis
apabila pengelolaan dan penguasaan
asetnya dilakukan oleh asing,
pengendalian usahanya oleh asing,
bahkan sharing bagi hasilnya mayoritas
di bawa ke negeri asing. Sementara anak
bangsa hanya bisa gigit jari.
Q. Apa makna kemerdekaan menurut
anda?
A. Kemerdekaan adalah keadaan
dimana tidak lagi ada ketergantungan
yang tinggi dari pihak asing. Bebas
melakukan ekspresi, mengutarakan
pendapat, aktualisasi, berfikir dan
berdemokrasi.
Q. Apakah saat ini Indonesia sudah
merdeka?
A. Belum sepenuhnya merdeka, karena dalam
beberapa aspek masih sangat bergantung
secara ekonomi dan teknologi dari pihak
asing. Ketika bisa memproduksi cabai,
bawang, garam, gula sendiri. Tapi kenapa
harus dipaksakan impor. Padahal kita
Personel

memiliki kemampuan, Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya Manusia yang
sangat mumpuni mewujudkan kedaulatan
ekonomi.
Q. Penjajahan seperti apa yang
melanda Indonesia?
A. Penjajahan dalam bentuk ekonomi
dan teknologi.
Q. Kapan Indonesia benar-benar
merdeka?
A. Ketika 14% rasio penduduk Indonesia
sudah menjadi Pengusaha. Dan sisanya
sektor-sektor usaha strategis dikuasai
dan dikendalikan oleh Perusahaan
Negara. Meskipun rakyat Indonesia
ada yang berprofesi sebagai Pekerja
Perusahaan atau buruh Pabrik, tapi
juga harus memiliki usaha sampingan
yang tidak conflict interest sebagai
penunjang ekonomi. Tetap menunjang
profesionalisme tinggi di tempatnya
bekerja. Apalagi meskipun sebagai
Pekerja/buruh, tetap bisa menciptakan
lapangan pekerjaan, sehingga turut
berperan serta mengurangi jumlah
pengangguran dan mengentaskan
kemiskinan. Menjadi pengusaha
warung makan atau juragan kos-kosan
kecil-kecilan sudah memberikan
kontribusi membangun menjadi
bangsa yang benar-benar merdeka.
Q. Apa saja kekurangan bangsa
Indonesia yang harus diperbaiki?
A. Integritas para pemangku kepentingan di
Negara ini sedang krisis, sehingga perlu
adanya suatu terobosan pencegahan
dan penegakan hukum. Campur aduk
kepentingan politik, pribadi, dengan
kepentingan Negara masih terjadi. Apalagi
bila BUMN masih menjadi bagian dari alat
barter politik, maka krisis ini tidak akan
pernah berakhir. Saat ini Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia di tahun 2018 berada
di peringkat 38 dari skala 100. Masih di
bawah Negara tetangga Singapura, Brunei
Darussalam dan Malaysia.
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Morning Briefing
with Ernie

’’Selamat pagi Bapak dan Ibu…
hari ini saya akan melanjutkan
pengerjaan job profile dan
peraturan terkait pensiun
bersama partner saya, Mandor
Kuwat dan Mandor Kawat,
Pak Yani dan Pak Wisnu…
terimakasih…terimakasih….
terimakasih…,’’ kata Sumitro Agus
Budiarto sambil tersenyum dan
mengerak-gerakan boneka Ernie
ditangannya.

Penampilannya langsung
disambut tawa para peserta lainnya
karena mendengar suara khas Pria
yang energik dan murah senyum
ini menggema, dan mencoba
memadukan dengan gerakan mulut
boneka. Hal yang sama juga dilakukan
peserta secara bergantian dan gayanya
masing-masing dengan menggunakan
boneka untuk menjelaskan rencana
pekerjaan hari itu.
Itulah keseruan di pagi hari saat
briefing di Happy Room Direktorat
SDM Kantor Pusat. Suasana yang
menyenangkan dan membahagiakan
di pagi hari akan meningkatkan
semangat tim dalam bekerja dan dapat
mengurangi stress.
’’Menurut Dr. William Fry dari
Universitas Stanford, ketawa dapat
mengurangi tekanan darah sehingga
dapat menyehatkan jantung,
mengurangi rasa sakit, melancarkan
aliran darah, meningkatkan sistem
ketahanan tubuh, mengurangi
hormon yang menyebabkan stress,
dan membuat orang lebih kreatif
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dan produktif,’’ Bradford Swift,’’HR
Magazine,’’ March 1994 (dikutip dari
buku 301 ways to have fun at work
karya Dave Hemsath & Leslie Yerkes,
1997).
Selain itu, briefing juga mendorong
terjadinya pertemuan secara fisik yang
selama ini mungkin lebih didominasi
melalui gadget dengan wa grup,
sehingga dapat mencairkan kekakuan
dan mengurangi kesalahpahaman
diantara sesama tim. Jadi, tidak ada
ruginya meluangkan waktu sejenak
15-30 menit di pagi hari untuk
aktifitas tersebut.
Bagaimana menciptakan rapat
atau briefing yang fun and happy?
Jawabnya sederhana. Yakni, rapat
atau briefing diselingi dengan game
atau permainan diawal atau diakhir
rapat. Aktifitas ini dapat disiapkan
oleh pimpinan atau didelegasikan
ke peserta secara bergantian untuk
memimpin rapat atau mempersiapkan
permainan yang relevan.
Rapat atau briefing yang diselingi
dengan kegiatan yang fun akan
mendorong para peserta lebih
bersemangat. Alhasil, tujuan dari

Portizen

briefing untuk membiasakan tim
untuk merencanakan pekerjaan,
mengupdate pekerjaan dan
berkoordinasi dapat tercapai. Selain
itu, pekerjaan akan lebih efektif dan
efisien karena tim diminta untuk
memprioritaskan pekerjaan mana
yang penting untuk menunjang tujuan
dari suatu organisasi.
Lebih lanjut menurut Fabian De
Rozario, Donaghey Student Center,
University of Arkansas, Little Rock,
(dikutip dari buku 301 ways to have
fun at work karya Dave Hemsath &
Leslie Yerkes, 1997). ’’Lingkungan yang
menyenangkan memperbolehkan
kita untuk berekspresi secara
bebas dengan cara yang tepat dan
mendorong perasaan nyaman bagi
diri kita dan rekan kerja’’. Tak heran
perusahaan top seperti Google,
Amazon, Allianz, tokopedia sampai
Telkom berlomba-lomba berusaha
untuk membuat suasana kantornya
nyaman dan menyenangkan. Jadi, let’s
work hard, smart and fun.
(Oscar Yogi Yustiano)
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TIPS
Prinka

Terkadang pendidikan
lewat sekolah tidak cukup
untuk menanamkan rasa
bangga akan negeri kita.
Terlebih lagi, sekarang
banyak sekali sekolah
yang lebih mementingkan
pelajaran bahasa Inggris
karena tuntutan era
globalisasi. Menanamkan
nasionalisme pada anak
perlu perhatian khusus dari
orangtua dengan ragam
cara yang lebih praktis dan
mengena pada anak.

3

Gaya Baru
Dalam Belajar
Sejarah

Cara Kini Tanamkan
Nasionalisme
Pada Anak
1

Prinka

2

1

1. Menggunakan bahasa daerah di
rumah. Dengan munculnya tren bahasa
inggris di sekolah, sekarang bahasa
daerah mulai dilupakan. Ada baiknya
Anda mengajari dan membiasakan anak
untuk berbahasa daerah dimana Anda
berasal dengan baik dan benar.

2. Memperkenalkan permainan
tradisional. Permainan tradisional
dapat melatih motorik anak. Selain itu
karena permainan tradisional Indonesia
kebanyakan dimainkan dalam grup, anak
juga dapat terlatih untuk bersosialisasi
dan bekerja sama dalam tim.

1.Menonton film sejarah. Produser film
di Indonesia mulai berkembang seiring
dengan berkembangnya industri. Karena
itu pula, film yang mengangkat sejarah
Indonesia makin bertambah jumlahnya.
Selain menonton film-film box office dari
luar negeri, ada bagusnya Anda dapat
mengapresiasi film Indonesia sekaligus
mempelajari sejarahnya.

5

4
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4. Mengajari anak untuk mencintai
produk lokal. Kebiasaan membeli
produk lokal dan memperkenalkan
kebanggaan tersebut kepada anak akan
berpengaruh besar terhadap ekonomi
Indonesia di masa depan. Alih-alih
membeli barang impor, tanamkan bahwa
produk lokal dengan kualitas yang baik
merupakan sebuah kebanggan tersendiri.

Tips

5. Mendidik anak untuk menghargai
perbedaan. Anda tidak boleh lupa
bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah
slogan bangsa kita yang terdiri dari
ratusan suku dan budaya. Perbedaan
budaya dan pemikiran tidak dapat
dihindari lagi, apalagi jaman dimana
semua orang terkoneksi. Anak juga perlu
memahami hal ini agar ia dapat lebih
mudah beradaptasi dengan orang yang
berbeda-beda.
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Ilustrasi : Nita Darsono

3. Menceritakan ulang sejarah lewat
dongeng sebelum tidur. Walaupun
sekarang berbagai kanal hiburan dari
channel youtube maupun tv kabel
mempermudah anak untuk memperoleh
hiburan, namun dongeng sebelum
tidur juga dapat menjadi quality time
antara orang tua dan anak. Gunakan
kesempatan ini untuk bercerita tentang
sejarah maupun dongeng-dongeng
Indonesia.

Ilustrasi: Nita Darsono

4

4. Menonton teater atau drama kolosal.
Walaupun agak merogoh saku, menonton
teater ataupun drama kolosal juga dapat
menghibur sekaligus menginspirasi Anda.
Selain dibungkus dengan cara yang sangat
artistik, Anda juga dapat merasakan
sensasi yang disajikan pada setiap
pertunjukan yang kolosal.
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Seringkali belajar sejarah merupakan hal yang
dianggap membosankan. Namun, sejarah merupakan
sesuatu yang penting agar kita dapat memahami
berbagai hal yang terjadi di masa kini maupun hal
yang seharusnya tidak kita ulangi di masa depan.
Dengan belajar sejarah, kita juga dapat lebih
menghargai proses dan perjuangan dari orang lain,
apalagi sejarah Indonesia dengan para pendiri. Simak
gaya baru belajar sejarah dari tips berikut ini!

2

3

2. Menonton video pendek di
youtube. Dengan kemajuan teknologi,
banyak sekali pengguna youtube yang kini
mengunggah video-video pendek maupun
animasi yang menjelaskan tentang sejarah.
Anda dapat membuka channel School of
Life maupun Kurzgesagt yang mempunyai
banyak sekali pembahasan sejarah
maupun hal-hal edukatif lainnya.

5

3. Membaca buku autobiografi. Tidak
disangka, buku autobiografi juga tidak
kalah menghiburnya dengan buku fiksi.
Lewat buku autobiografi, Anda dapat
menyelami pemikiran para tokoh-tokoh
sejarah yang dapat menginspirasi Anda
untuk memulai sesuatu.

6

5. Mendatangi acara kebudayaan.
Setiap daerah mempunyai kebudayaannya
sendiri, apalagi di Indonesia. Selain
festival kedaerahan, Anda juga dapat
mencari tahu acara-acara kebudayaan
apa yang sedang diselenggarakan dan
mempelajari tentang adat-istiadat budaya
dari acara tersebut.
Tips

6. Melakukan travelling ke daerah
spesifik. Selain berwisata, bepergian ke
daerah spesifik dan mengunjungi tempattempat sejarah seperti galeri atau museum
juga bisa menjadi alternatif yang seru untuk
mempelajari sejarah dari daerah tersebut.
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Mengunjungi galeri dan museum sekarang mulai menjadi
hiburan yang menarik bagi masyarakat perkotaan. Selain
dapat melihat berbagai karya yang indah dipandang mata,
kita juga dapat mempelajari berbagai hal tentang negara
kita menjelang hari kemerdekaan. Namun, banyak juga
masyarakat yang mengunjungi galeri seni maupun museum
dengan tujuan untuk mendapatkan foto bagus sehingga
dapat dipamerkan di media sosial. Dengan berbagai
motivasi ini, ada baiknya kita dapat memahami aturanaturan berkunjung pada galeri seni maupun museum.

1

1. Menelusuri terlebih dahulu isi
museum. Mencari tahu tentang galeri,
pameran, atau museum tersebut lewat
internet. Untuk lebih memahami konteks
mengapa bangunan tersebut dibangun atau
pameran tersebut diadakan, ada baiknya
kita mencari tahu terlebih dahulu sehingga
kita dapat memahami tentang makna dari
penciptaan seni atau artefak yang jarang
sekali dipahami secara mendalam.

4

4. Tidak menggunakan lampu kilat
saat berfoto. Beberapa pewarna yang
digunakan bisa jadi sangat sensitif
terhadap cahaya kilat sehingga dapat
merubah warna karya tersebut. Selain
itu, cahaya kilat juga dapat mengganggu
orang lain yang sedang mengapresiasi
karya tersebut.
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2

Prinka

Bersepeda mungkin
menjadi salah satu jenis
olahraga yang dilakukan
oleh banyak orang. Karena
itu wajar bila ada banyak
perlengkapan yang
mungkin perlu untuk
dimiliki agar saat bersepeda
bisa terasa nyaman dan
aman. Berikut ini adalah
beberapa barang yang
harus dimiliki bagi kalian
yang baru ingin mencoba
bersepeda atau untuk yang
sudah sering melakukan
olahraga yang satu ini:

3

2. Tidak membawa makanan dan
minuman ke dalam ruang pamer.
Makanan dan minuman, apalagi yang
dapat meleleh seperti es krim sangat
tidak dianjurkan untuk dibawa ke
dalam galeri atau museum, salah salah,
Anda dapat mengotori karya tersebut
dan terpaksa untuk membeli karya
tersebut.

5

3. Tidak menyentuh karya seni
Beberapa tempat pameran memberi
garis batas antara karya yang dipajang
dengan para pengunjung, namun ada juga
pameran yang tidak memberi garis batas.
Walaupun begitu, jangan menyentuh karya
seni karena karya tersebut umumnya
bernilai tinggi, tak jarang juga dengan
umur artefak yang sudah tua, karya
tersebut sudah rapuh dan mudah rusak.

1

6

5. Tidak menggunakan kamera
profesional untuk berfoto di museum.
Resiko duplikasi karya sangat besar
ketika foto tersebut Anda unggah ke
media sosial, karena itu pula banyak
museum atau galeri yang melarang
Anda membawa kamera profesional ke
dalam museum.
Tips

6. Membaca kuratorial. Kuratorial
adalah kata pembuka yang seringkali
dipajang ketika kita memasuki galeri
ataupun museum. Kuratorial tersebut
ditulis oleh kurator yang memahami
seluk beluk proses penciptaan kesenian
tersebut maupun sejarah dibaliknya.
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Foto: www.amazon.com

Prinka

GEAR

Ilustrasi: Nita Darsono

Tips
Mengunjungi
Galeri dan
Museum

1. Helm. Pelindung kepala ini wajib
untuk dimiliki oleh kalian yang ingin
bersepeda. Ada baiknya untuk memilih
helm yang sesuai dengan ukuran kepala
untuk kenyamanan dan keamanan. Ada
banyak pilihan helm yang bisa kamu
pilih sesuai dengan kebutuhan dan
budget yang dimiliki.
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Perlengkapan yang
Harus Dimiliki untuk
Bersepeda
2

4

3

5

2. Wheel Reflector. Untuk kamu
yang senang bersepeda di malam
hari, mungkin kamu butuh wheel
reflector ini. Benda yang satu ini dapat
membuatmu tetap terlihat di dalam
gelap dan menghindari resiko tertabrak
atau hal buruk lainnya saat bersepeda
di malam hari. Ada banyak pilihan
yang bisa kamu tentukan sesuai dengan
keinginanmu.
3. Phone Case for Bike. Ada kalanya
mungkin kita bisa tersesat saat sedang
berpergian dengan menggunakan
sepeda. Mungkin gadget yang satu
ini bisa membantumu. Perangkat
yang satu ini berguna sebagai tempat
meletakkan handphone milikmu saat
bersepeda. Selain bisa melihat peta saat
sedang bersepeda, kamu juga jadi bisa
mendengarkan lagu dan mengayuh
sepeda sesuai dengan irama lagu yang
kamu pilih.

Gear

4. Kunci Sepeda. Perangkat selanjutnya
yang perlu kamu miliki adalah kunci
sepeda. Guna gadget yang satu ini tentu
saja adalah untuk melindungi sepedamu
agar tidak diambil oleh orang yang tidak
bertanggung jawab saat kamu sedang
memarkirkannya di tempat yang kamu
sedang datangi. Ada berbagai macam
jenis kunci baik dari model dan harga.
Kamu dengan mudah bisa memilih yang
sesuai dengan kebutuhanmu.
5. Kacamata untuk Bersepeda.
Walaupun sudah menggunakan helm,
tidak ada salahnya untuk menambahkan
keamanan bagi diri kita. Fungsi
dari kacamata yang digunakan saat
bersepeda ini adalah untuk melindungi
mata dari paparan debu yang terbawa
oleh angin juga dari paparan sinar
matahari. Ada banyak pilihan kacamata
yang bisa dibeli menyesuaikan dengan
selera dan kebutuhan.
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Teknologi
Inovasi
Pengolah
Sampah
Prinka

1

Berbagai
Gim Karya
Anak
Indonesia

Banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar kita bisa
dibilang merupakan tanggung jawab bersama semua
pihak, mulai dari individu hingga pemerintah. Pengelolaan
sampah yang baik bisa membantu untuk mengatasi
permasalahan sampah yang terjadi tidak hanya di Indonesia
tapi di banyak negara lainnya. Untungnya, seiring dengan
perkembangan zaman semakin banyak pula penemuan
yang dihasilkan untuk mengatasi permasalahan sampah
ini. Berikut adalah penemuan dengan basis teknologi yang
merupakan karya anak-anak bangsa:
3

Industri kreatif di
Indonesia kini bisa
dibilang semakin maju
dan berkembang. Hal ini
bisa dibuktikan dengan
banyaknya gim di pasaran
yang ternyata merupakan
hasil karya dari studio
pengembang gim lokal
asal Indonesia. Tidak
hanya populer di dalam
negeri, beberapa gim asal
Indonesia ini bahkan juga
mendunia dan dimainkan
oleh banyak orang dari
negara lainnya. Berikut ini
adalah beberapa gim lokal
karya pemuda dan pemudi
Indonesia yang mendunia:

5

mengumpulkan sampah. Masyarakat
juga bisa membeli produk-produk
ramah lingkungan melalui inovasi yang
diciptakan oleh startup asal Makassar
ini.

2. Mallsampah.
Ide yang dikeluarkan dari startup
ini bisa dibilang tidak terlalu jauh
dengan pengolahan sampah yang telah
disebutkan di atas. Melalui platform
ini Mallsampah menjadi penengah
bagi para penghasil sampah dengan
para pengepul atau pemulung yang
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3. Tempat Olah Sampah Setempat
(TOSS). Inovasi yang satu ini pertama
kali dibuat oleh Pemerintah Daerah
Klungkung yang bekerja sama dengan
STT PLN dan INdonesia Power.
Teknologi ini khusus mengolah sampah
limbah organik seperti daun, rumput,
dan pepohonan yang kemudian akan
diolah sebagai sumber energi ekonomi
alternatif. Sampah organik ini nantinya
juga bisa diubah menjadi pakan ikan
yang nantinya bisa diperjual belikan ke
masyarakat.
4. Sampah Muda.
Masih serupa dengan prinsip kerja
beberapa startup di atas, wadah yang
satu ini juga menghubungkan para
pemilik sampah dengan para pendaur
ulang sampah. Jenis sampah yang bisa
didaur ulang sangat beragam mulai
Gear

dari metal, logam, kertas, kaca, plastik,
elektronik, dan lain-lain. Nantinya
para penyumbang sampah akan
bisa menukarkan sampah mereka di
trashpoint dan mendapatkan imbalan.
5. Dispenser Mas Eco.
Alat yang satu ini sesuai dengan
namanya berfungsi sebagai dispenser air
di mana para masyarakat bisa mengisi
ulang air minum dengan botol yang
mereka bawa sendiri. Dede Nurdiansyah
yang merupakan lulusan ISTN ini
mengatakan alat ini masih dalam bentuk
protipe. Ke depannya, setiap orang
bisa membeli air minum dengan hanya
menempelkan kartu uang elektronik
ke alat ini. Dengan adanya dispenser
ini diharapkan limbah plastik akan
semakin berkurang sehingga nantinya
tidak akan merusak alam.
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1. Mini Racing Adventure.
Gim yang satu ini merupakan hasil
karya dari studio Minimo asal Jakarta.
Gim ini mengusung konsep arcade
racing yang dimainkannya cukup
mudah. Sederhana sekali hanya
dengan ikon gas dan rem kamu sudah
bisa mengatur seberapa cepat dari
kendaraanmu selama pertandingan.
Sampai saat ini gim ini sudah diunduh
lebih dari empat juta kali.

Foto: youtube.com

1. Gringgo.
ATeknologi berbasis aplikasi ini sudah
tercipta sejak 2014 lalu oleh startup yang
berasal dari Bali. Aplikasi ini merupakan
wadah untuk menghubungkan para
masyarakat ke tempat pembuangan
sampah terdekat agar nantinya sampah
tersebut bisa didaur ulang. Hal yang
menarik adalah hadiah yang bisa
didapatkan oleh pengguna aplikasi
sesuai dengan keterangan yang ada di
dalam aplikasi tersebut.

2

Prinka

4

2

4

1

2. Ultra Space Batttle Brawl.
Gim yang satu ini merupakan hasil
produksi dari Mojiken Studio, sebuah
pengembang gim lokal dari Surabaya.
Judul gim ini telah masuk dan dapat
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5

3

dimainkan dari konsol Nintendo Switch,
PS4, dan PC. Permainannya cukup
sederhana, kamu akan bertanding
satu lawan satu dengan lawanmu dan
berusaha melayangkan bola ke wilayah
lawanmu untuk mengalahkannya.
Terdapat beberapa pilihan karakter
yang bisa kamu pilih dengan kekuatan
uniknya masing-masing.
3. DreadOut.
Gim dengan tema horor ini merupakan
hasil karya dari studio Digital Happines
yang berasal dari Bandung. Bahkan
bisa dibilang gim yang satu ini sudah
mendunia dan populer, terlebih
karena gim ini pernah dimainkan oleh
salah satu youtuber gamer terkenal
PewDiePie. Gim ini bisa dimainkan
di PC dan tentunya akan banyak efek
kejutan ala film-film horor yang
menantimu jika memainkannya. Saking
terkenalnya, gim ini bahkan sampai
diangkat ke layar lebar, lho.

Gear

4. Fallen Legion.
Untuk kamu yang menyukai game
action RPG mungkin akan menyukai
judul gim yang satu ini. Gim ini dirilis
untuk beberapa konsol yakni PC, PS
Vita, PS4, bahkan Nintendo Switch. Gim
ini merupakan karya dari pengembang
gim lokal bernama Mintsphere. Grafik
dari gim ini cukup sederhana dan cara
bermainnya pasti tidak akan asing bagi
kalian yang sudah sering memainkan
RPG dengan sistem turn-based.
5. Valthirian Arc: Hero School Story.
Sepertinya gim RPG bertema fantasi
masih menjadi salah satu yang menarik
perhatian banyak orang juga para
pengembang gim. Untuk permainan
yang satu ini, merupakan hasil karya
dari pengembang gim asal Bandung,
Agate. Para pemain di dalam gim ini
akan menjadi kepala sekolah yang
mencetak para pahlawan untuk
melindungi Valthiria. Gim ini ternyata
sudah cukup lama dirilis lho, yakni
sembilan tahun lalu pada 2010.
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Pantai yang Dijadikan
Lokasi Upacara Hari Kemerdekaan

TOP LIST

Prinka

Di bulan Agustus ini
merupakan salah satu bulan
yang penting dalam sejarah
Indonesia. Tepatnya pada 17
Agustus, negara Indonesia
berhasil memerdekakan
diri dan berhasil keluar dari
penjajahan. Dalam perayaan
kemerdekaan ini biasanya
diadakan upacara pengibaran
bendera. Biasanya upacara ini
dilakukan di Istana Negara,
sekolah, gedung perkantoran,
dan lain sebagainya. Tapi ada
juga ternyata tempat-tempat
yang tidak biasa dipilih
untuk menjadi spot upacara.
Sesuai dengan julukan negara
maritim, maka ada pula pantaipantai yang dijadikan tempat
upacara bahwa laut. Berikut
ini pantai-pantai yang pernah
dijadikan lokasi upacara
kemerdekaan di Indonesia:

Indonesia dibangun dari
berbagai keragaman budaya
dari berbagai daerah.
Merupakan sebuah negara
kepulauan membuat Indonesia
menjadi kaya dari segi bahasa,
makanan, pakaian tradisional,
bahkan permainan tradisional.
Ada beragam permainan
tradisional dari Indonesia yang
sayangnya seiring dengan
perkembangan zaman mulai
tersisihkan dengan gadget dan
jadi jarang dimainkan bahkan
diketahui oleh anak-anak
masa kini. Berikut beberapa
permainan tradisional yang
mungkin bisa kamu mainkan
bersama temanmu jika sedang
bosan dengan gadget atau
hanya sekadar bernostalgia:
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1. Petak Umpet.
Permainan tradisional ini cukup mudah.
Cukup ajak dua atau lebih temanmu. Pilih
satu orang menjadi penjaga sementara
pemain lainnya bersembunyi. Hal yang
selanjutnya perlu dilakukan oleh penjaga
adalah dengan mencari para pemain yang
sedang bersembunyi. Untuk pemain yang
sedang bersembunyi harus berusaha
agar tidak ditemukan oleh penjaga dan
nantinya menunggu penjaga lengah
untuk bergegas ke tempat penjaga tadi
sembari berteriak “Inglo!”

3. Gundu.
Permainan tradisional yang satu ini juga
biasa disebut dengan kelereng. Gundu
sendiri merupakan sebuah bola kaca kecil
yang berwarna-warni. Cara mainnya
adalah dengan menyentil gundu milik kita
agar mengenai target yang merupakan
gundu milik lawan bermain. Biasanya
permainan ini dimainkan secara beramairamai. Tidak hanya digunakan untuk
bermain, gundu ini juga bisa dikoleksi
karena hadir dalam berbagai warna dan
corak.

4

2

2. Egrang.
Dalam permainan yang satu ini
masing-masing pemain diharuskan
untuk menaiki dua batang bambu yang
tingginya kurang lebih 1 meter dan
berlomba untuk bisa sampai ke garis
final. Pemenangnya adalah yang paling
cepat sampai ke tujuan. DIbutuhkan
keseimbangan badan yang baik untuk
memainkan permainan tradisional ini
karena jika tidak maka pemain akan
jatuh dari engrang dan dikenai hukuman.
Top List

4. Congklak.
Permainan tradisional ini cukup dikenal
di berbagai wilayah di Indonesia.
Biasa dimainkan oleh dua orang dan
menggunakan biji congklak yang
biasanya berbentuk seperti cangkang
kerang. Tujuan dari permainan ini adalah
mengumpulkan sebanyak mungkin
biji congklak dan yang terbanyak akan
dinobatkan sebagai pemenang.
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Foto: flickr.com@Asep Mulyadi, wikipedia.org, commons.wikimedia.org

Permainan
Tradisional
dari Indonesia

Foto: permata-nusantara.blogspot.com, pixabay.com, commons.wikimedia.org, Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures

Prinka

1

1. Pantai Gapang, Aceh
Pantai yang berada di Kota Sabang
Nanggroe Aceh Darussalam ini pernah
menjadi tempat perayaan HUT RI yang
ke 70. Kurang lebih 150 orang penyelam
profesional serta turis mengikuti
perhelatan ini.

3
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2. Pantai Tanjung Lesung, Banten.
Pantai Tanjung Lesung di pulau Jawa ini
juga pernah menjadi saksi dirayakannya
upacara pengibaran bendera merah
putih. Perayaan ini diadakan pada HUT
RI ke 72 pada Agustus 2017 lalu. Ada
sekitar 20 penyelam yang mengikuti
pengibaran bendera yang dilakukan di
bawah laut ini.

3. Pantai Tulamben, Bali.
MBali yang merupakan salah satu pulau
yang sering dikunjungi oleh para turis
asing ini tentunya pernah menjadi salah
satu destinasi pantai untuk merayakan
kemerdekaan Indonesia. Pada HUT RI
ke 58 delapan orang dari Jurnalis Laut
Bali mengadakan upacara pengibaran
bendera di dasar laut Pantai Tulamben,
Karangasem, Bali. Pada kesempatan
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ini proses penyelaman dipimpin oleh
Hidayat Prayogo.

Top List

4. Pantai Malalayang, Manado.
Pantai ini merupakan salah satu tempat
di mana pernah diadakannya upacara
17 Agustus di bawah laut. Sama seperti
upacara yang dilakukan di darat, ada
puluhan penyelam yang bertugas
sebagai pengibar bendera. Di pantai ini
kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak
tahun 2002.
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Pahlawan Indonesia
yang Jarang Diketahui

LIFESTYLE
Ary Hana

Prinka

1. Laksamana Malalahayati.
Perempuan yang satu ini merupakan
seorang Laksamana Perang dari Kerajaan
Aceh. Namanya banyak muncul dalam
catatan penulis asing. Malalahayati
bisa dibilang seorang panglima perang
wanita pertama di dunia modern. Pada
tahun 1599 ia memimpin pasukan untuk
melawan Belanda.
2. Hajjah Rangkayo Rasuna Said.
Rasuna Said adalah salah satu
sosok pahlawan yang berfokus
memperjuangkan kaum perempuan. Ia
bahkan sempat dipenjara oleh Belanda
ketika memprotes ketidakadilan yang
terjadi semasa Pemerintahan Hindia
Belanda. Selain memperjuangkan
persamaan antara hak pria dan wanita,
ia juga pernah menjadi anggota DPR-RIS
dan Dewan Pertimbangan Agung. Kini
namanya dikenang sebagai nama salah
satu jalan di Ibukota Indonesia saat ini,
Jakarta.
3. Maria Walanda.
Perempuan pahlawan ini berasal dari
Sulawesi Utara. Semasa hidupnya ia
mendirikan organisasi yang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan ibu bernama
Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya
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Selama Anda memiliki dua kaki yang
utuh dan sehat, maka pasti dapat
berlari. Namun untuk menjadikan
lari sebagai kebiasaan butuh kiat
khusus agar tak bosan dan malas
melakukannya. Kiat itu adalah:

4

(PIKAT). Selain menulis artikel opini untuk
surat kabar Tjahaja Siang, ia juga aktif
memperjuangkan hak-hak kaum wanita.
4. Teungku Fakinah.
Perempuan pahlawan dari Aceh ini
dianggap sebagai sosok yang pemberani
dan tangguh dalam perang melawan
penjajah. Selain berperan sebagai
panglima perang ia juga berperan
sebagai pendidik dan ulama. Selama
masa peperangan ia aktif memimpin dan
melawan Belanda dalam agresi militer
yang dilakukannya.
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Foto: unsplash.com
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Pada dasarnya semua
manusia dapat berlari,
tak peduli umur atau jenis
kelamin. Karena itu lari
menjadi olahraga yang
murah, tak membutuhkan
pelatihan khusus,
atau alat khusus untuk
melakukannya.

3

2

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

Kemerdekaan Indonesia
di bulan Agustus pada
tahun 1945 dulu bukanlah
hasil perjuangan sehari
atau dua hari. Ada sejarah
panjang yang ditorehkan
hingga akhirnya proklamasi
kemerdekaan dilakukan oleh
Presiden pertama Indonesia,
Ir. Soekarno. Ada banyak
pahlawan yang ikut ambil
bagian dari sejarah panjang
kemerdekaan negara ini.
Dan mungkin saja ada
beberapa pahlawan yang
jarang terdengar namanya
padahal ia merupakan
salah satu sosok penting di
negeri ini. Berikut ini adalah
4 perempuan pahlawan
Indonesia yang mungkin
jarang dikenal oleh orangorang:

Lari, Olahraga Murah
untuk Semua

Pakailah sepatu lari yang tepat,
agar tidak mudah cedera. Sepatu lari
memiliki ciri khusus, solnya mampu
meredam hentakan kaki saat berlari.
Sepatu juga harus terasa pas di bagian
tumit dan bagian tengah kaki, namun
masih memiliki ruang di sekitar ujung
kaki.
Buatlah jadwal lari, dan tepati
jadwal tersebut. Misalnya berlari
seminggu 2-3 kali di malam hari usai
bekerja.
Cari kawan yang suka berlari.
Ikutlah klub lari untuk memotivasi
dan membuat Anda terus berlari.
Mulailah berlari dengan
dipadukan berjalan kaki. Karena
lari adalah versi cepat dari jalan
kaki, sehingga harus dimulai dari
perlahan. Misalnya 5 menit berlari 3
menit berjalan kaki. Seiring waktu,
tingkatkan waktu berlari hingga Anda
benar-benar hanya berlari.
Fokus pada waktu, bukan pada
jarak atau kecepatan. Secara perlahan
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baru tingkatkan kecepatan maupun
jarak berlari, setelah jantung dan
stamina meningkat.
Sisipkan olahraga lain di antara
jadwal berlari, untuk memulihkan
dan memperkuat otot. Misalnya
berenang, yoga, pilates, atau angkat
beban.
Agar dapat berlari dengan nyaman,
dan terhindar dari cedera, berikut hal
yang harus Anda lakukan sebelum
berlari:
1. Lakukan peregangan dinamis
-yang dilakukan dalam waktu
singkat-, untuk memicu pergerakan
otot yang menstimulasikan
gerakan seperti saat sedang
berjalan.
2. Makan 2 jam sebelum lari, atau
jika terlalu lapar, makan makanan
ringan saja yang mengandung
protein atau karbohidrat agar lebih
mudah dicerna. Hindari makanan
berlemak, manis, atau terlalu
berserat.
3. Jangan lupa ke toilet dulu.
4. Jangan banyak minum, karena
membuat perut kembung. Lebih
baik minum sedikit sedikit saat
berlari.
Lifestyle

Lari memiliki
banyak manfaat,
di antaranya :
• Menurunkan berat badan.
• Mengecilkan betis, jika Anda
terbiasa berlari jarak jauh
• Meningkatkan kualitas otak.
Usai berlari Anda menjadi lebih
mudah berpikir.
• Terhindar dari penyakit
kardiovaskuler
• Menguatkan fungsi organ tubuh,
seperti jantung, menambah
jumlah kapiler dan sel darah
merah, menguatkan otot dan
sendi, sehingga terhindar dari
osteoarthritis.
• Mengurangi depresi, karena lari
merangsang tubuh melepaskan
endorfin.
• Meningkatkan kualitas tidur.
Tidur Anda menjadi lebih
nyenyak usai berlari.
• Mengurangi kecemasan
• Meningkatkan kepercayaan diri
• Meningkatkan semangat kerja
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Waspadai
Alergi Kulit

Ary Hana

Ada beberapa hal yang menyebabkan
dan memicu alergi, antara lain : sabun
dan sampo yang terlalu wangi dan
mengandung SLS, parfum, cat rambut
kaya bahan kimia, pembersih lantai,
pewangi setrika, sabun cuci, aksesoris
dari logam atau kulit, tanaman dan
bunga tanaman tertentu, perubahan
cuaca, juga polusi udara.
Pada penderita eksim, alergi kulit
mudah terjadi. Begitu pula penderita
alergi lainnya seperti asma dan
rhinitis. Pada beberapa kasus, alergi
dapat bersifat fatal atau anafilaksis,
dengan ciri sesak napas, kram perut,
lemas secara tiba-tiba, bengkak
pada tenggorokan dan mulut, dan
kehilangan kesadaran, yang berakhir
pada kematian.
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Eksim atau dermatitis atopik,
dengan ciri kulit kering, merah,
gatal dan iritasi. Kadang muncul
benjolan berisi cairan. Penderita
eksim biasanya sensitif terhadap jenis
makanan tertentu. Penyebabnya bisa
karena faktor genetik, sudah memiliki
alergi lain seperti alergi makanan,
rhinitis, atau asma.
Dermatitis kontak, terjadi karena
bersentuhan langsung dengan alergen
seperti parfum, lateks, tanaman.
Gejalanya berupa kulit kemerahan,
bengkak, bersisik, dan gatal.
Dermatitis dishidrotik biasa
terjadi pada tangan dan kaki. Cirinya
berupa kulit gatal dan nyeri, lalu
kemerahan, kering, dan berkerak.
Biduran atau urtikaria, ditandai
dengan bilur atau benjolan merah
pada kulit dan terasa sangat gatal.
Biduran biasa muncul setelah makan
makanan tertentu, di saat kekebalan
tubuh menurun.
Angiodema, berupa
pembengkakan pada lapisan dalam
kulit karena penimbunan cairan
tubuh yang berlebih. Misalnya
pada wajah, kelopak mata, bibir,
tenggorokan, atau alat kelamin.
Ada lagi angiodema herediter,
berupa pembengkakan di beberapa
bagian tubuh seperti tangan, kaki,
wajah, dinding usus, bahkan saluran
udara.
Lifestyle
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Ecobrick,

Solusi Sampah
Plastik

Ecobrick ini terbuat dari botol plastik yang diisi
dengan sampah plastik -sebaiknya kering dan
bersih- hingga padat. Misalnya, untuk botol
plastik ukuran 1,5 liter yang dapat diisi sekitar
600 gram atau sekitar 6000 lembar plastik
bungkus mie instan.

Ary Hana

Foto: pxhere.com

Alergi kulit biasa disebut
dermatitis kontak, dan
mudah menyerang mereka
yang memiliki kulit sensitif.
Tanda-tanda alergi dapat
berupa kulit memerah,
muncul ruam, gatal, hingga
bengkak.

Cara paling mudah menangani alergi
adalah mencari penyebabnya dan
menghindari pencetus alergi atau
alergen. Untuk itu diperlukan tes alergi
yang biasa dilakukan oleh dokter kulit.
Jika sudah terkena alergi, lakukan
langkah berikut :
• Oleskan krim yang berfungsi
mengurangi gatal seperti calamine
dan caladine
• Kenakan pakaian yang lembut dan
longgar
• Mandi dengan air dingin, keringkan
kulit dengan handuk bersih dan
lembut, lalu oleskan pelembab.
• Jangan menggaruk jika gatal. Selain
menimbulkan luka dan infeksi,
bekas luka akan sulit menghilang.
Jika gatal terasa mengganggu, dan
Anda belum sempat ke dokter,
kompres dengan air es, atau oleskan
bahan-bahan alami seperti larutan
oatmeal, lidahbuaya, cuka apel,
bagian dalam kulit pisang, atau
campuran susu dan madu.
• Dokter biasa meresepkan obatobatan antihistamin dan krim
kortikosteroid pada penderita alergi
kulit. Sebaiknya tanpa resep dokter,
jangan konsumsi obat-obatan
tadi. Anda dapat meningkatkan
kekebalan tubuh untuk melawan
alergi dengan mengkonsumsi
makanan atau minuman kaya
prebiotik dan probiotik seperti
yoghurt, kombucha, kimchi, dan
lainnya secara rutin.

Foto: pxhere.com

Beberapa jenis alergi kulit, yaitu:

Ecobrick berasal dari kata ekologi dan
bata atau bisa disebut bata ramah
lingkungan. Ide pembuatannya
dicetuskan oleh pasangan suami
istri Russell Maier, pria asal Kanada
dan Ani Himawati, perempuan asal
Jogjakarta. Keduanya peduli dengan
masalah sampah plastik.
Ecobrick ini terbuat dari botol
plastik yang diisi dengan sampah
plastik -sebaiknya kering dan bersihhingga padat. Misalnya, untuk botol
plastik ukuran 1,5 liter yang dapat
diisi sekitar 600 gram atau sekitar
6000 lembar plastik bungkus mie
instan. Setelah botol-botol hasil
ecobrick sudah terkumpul akan
disusun, dirangkai, dan disatukan
dengan bantuan perekat berupa lem
kaca, membentuk bangku, kursi
ataupun meja sederhana yang bisa
ditempatkan di sekolah-sekolah,
taman kota ataupun area publik
lainnya. Bahkan dapat dijadikan
tembok bangunan.
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Keuntungan ecobrick :
1. Ekonomis, karena hanya
membutuhkan limbah botol plastik
dan plastik bekas. Membuat ecobrick
sangat mudah sederhana. Hanya
perlu menyiapkan sampah plastik,
botol plastik, gunting, dan stik
(misalnya kayu atau sumpuit) untuk
memampatkan. Isi botol dengan
plastik kering hingga padat dan tidak
berubah bentuk saat ditekan. Tutup
kembali botol tersebut, dan selesai.
Dengan langkah tersebut maka
berhasil dibuat satu buah ecobrick.
2. Mengurangi sampah plastik.
Ecobrick yang menjadi bahan
bangunan tak akan berakhir di
pembuangan sampah. Dengan
ecobrick, limbah plastik akan diubah
menjadi hal yang bermanfaat.
3. Menjadi materi bahan
bangunan yang kuat, awet, tahan
air, dan murah. Apabila digunakan
Lifestyle

sebagai material bangunan, pasti
tidak kalah nyaman dengan
bangunan yang dibuat dengan batu
bata atau batako.
4. Banyak bangunan terbuat
dari ecobrick, misalnya fasilitas
bangku taman, hostel, sekolah, dan
sebagainya.
Dapat dibayangkan berapa sampah
plastik yang diubah menjadi barang
berguna jika ecobrick diwujudkan.
Maka disebut ecobrick adalah gerakan
mengubah masyarakat menjadi
melek plastik yang harus ditularkan
dari orang ke orang. Terlebih
berdasar survei World Instant Noodles
Association (WINA) per mei 2018,
Indonesia menjadi negara pemakan
mie instan terbesar kedua di dunia
setelah China, yaitu sebanyak 12620
juta porsi. Memang enak rasa mienya,
tapi pusing memikirkan limbah
bungkusnya.

Dermaga | 57

Yuk, mari kita bernostalgia
kembali dengan lagu - lagu yang kita
dendangkan saat Jambore!

Pramuka Sejati

Rajin terampil dan gembira
Senantiasa praja muda karana
Sopan dan tak kenal rasa
sombong
Bersahaja, setia, suka menolong
ya..ya..ya..itulah Pramuka
Pramuka sejati
Sejati kata dan prilakunya

Sorak - Sorak
Bergembira dengan

Masih ingat dengan tepukan
“Pramuka Pramuka, Praja Muda
Karana”? Lagu ini menjadi lagu
penyemangat yang selalu terselip
di saat lomba maupun berkemah.
Dalam lagu ini, dituturkan sifat
pramuka sejati; sopan, bersahaja,
suka menolong, dan gembira. Sifat
panutan yang diharapkan dimiliki
seluruh anak bangsa.

Lagu Pramuka

MUSIK

Pada awal 1960-an Presiden
Soekarno meminta hampir 60
organisasi kepanduan di Indonesia
untuk disatukan dalam satu
wadah, yang kemudian diberi
nama Pramuka atau lengkapnya
Gerakan Pramuka. Gerakan ini baru
dicanangkan sepenuhnya pada 20
Mei 1961 melalui Keputusan Presiden
nomor 238 tahun 1961.

Gerakan
organisasi
pemuda
dan pemudi Indonesia ini tidak
hanya melatih ketangkasan dan
kedisiplinan, tetapi juga keceriaan
lewat lagu - lagunya. Banyak dari kita
yang mengalami masa - masa jambore,
masih ingat dengan permainan musik
di malam hari, maupun berbagai
macam lomba, seperti morse dan tali
temali.

Di sini Senang

Prinka

Di sini senang, di sana senang
Dimana-mana hatiku senang
La la la la la la...

Foto: youtube.com

Siapa yang tak kenal lagu satu
ini? Jikapun tidak bergabung dengan
kelompok pramuka, lagu ini sudah
pasti didendangkan di dalam bis
saat perjalanan studi tur. Lagu ini
diciptakan oleh Ibu Sud, komponis
dan penyiar radio legendaris
Indonesia.Ibu Sud atau Saridjah
Niung telah menciptakan banyak
lagu untuk anak - anak dan juga lagu
kebangsaan, seperti Tanah Airku.
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Musik
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Mars Penggalang

Tak ada gunung terlalu tinggi
Buat kami daki di tengah malam
Tak ada jurang terlalu dalam
Buat kami turuni di malam kelam
Hutan rimba, hutan rimba
Padang lalang, padang lalang
Apa tingkat pramuka terakhir
yang kamu miliki? Siaga? Penegak?
Penggalang? ataukah Pandega?
Penggalang adalah tingkatan ketiga
dalam Pramuka, yang biasanya
dibagi menjadi Penggalang Putra
dan Penggalang Putri. Nama untuk
tiap kelompok ini pun beragam,
mulai dari nama - nama hewan
hingga nama - nama bunga. Tak
heran, Mars Penggalang sendiri
terinspirasi dari alam. Lagu yang
menyiratkan keberanian pemuda
- pemudi Indonesia ini sering kali
dinyanyikan saat pendakian. Dengan
deskripsi alam Indonesia, lagu ini
sukses membuat kita membayangkan
sabana di tengah gunung, sebelum
kita mendaki ke puncak.

Suka Hati

Kalau kau suka hati tepuk
tangan.. (2x)
Kalau kau suka hati mari kita
lakukan
Kalau kau suka hati tepuk tangan
Tidak ada yang tahu persis siapa
pencipta lagu ini. Lagu yang sederhana
ini seringkali didendangkan saat
duduk santai mengelilingi api unggun.
Selain cocok untuk membangkitkan
semangat, lagu ini cocok sekali untuk
mengembalikan fokus serta untuk
memecah keheningan, karena kita
akan dengan bersenang hati bertepuk
tangan dan melakukan beragam
perintah yang dapat diciptakan dari
lagu ini!

Musik

Apa Kabar

Apa kabar, apa kabar, apakah
kabar mu
Lama sudah lah lama kita tidak
bertemu hai
Ya baik saja ya baik saja
Kalau buruk itu pun tidak sengaja
Lama tidak bertemu dengan
kawan? Atau lama tidak bersua
dengan kekasih? Lagu ini cocok sekali
dinyanyikan saat reuni dengan yang
tersayang. Tidak hanya itu, lagu ini
pun mengingatkan kita untuk selalu
gembira dan bersyukur.
Lagu - lagu pramuka memang
tak pernah lekang oleh waktu. Setiap
orang dari berbagai ragam usia dan
suku pun bisa menyanyikannya;
entah untuk sekedar menyapa
ataupun menyemangati diri sendiri
dan orang - orang di sekitar. “Apa guna
keluh kesah… apa guna keluh kesah?
Pramuka tak pernah bersusah…”
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oleh JP Coen, berawalnya perbudakan
pala di nusantara hingga perang dunia
kedua. Juga digambarkan bagaimana
perekrutan pekerja perkebunan
dengan mendatangkan budak-budak
dari Nieuw Guinea, Pulau Seram, Buru,
Borneo, dan lainnya. Budak-budak
ini umumnya ditipu, diiming-imingi
pekerjaan yang enak di Banda dengan
upah tinggi. Mirah adalah satu contoh
perekrutan budak ini.

RESENSI BUKU

Berjuang tidak hanya tentang
perlawanan fisik. Berjuang
juga tentang belajar dari karya
para pahlawan, baik pahlawan
perjuangan maupun pahlawan
sastra. Berikut adalah karya
- karya pahlawan sastra yang
patut dibaca untuk menyingkap
kisah yang jarang dituturkan
dalam sejarah dan menilik
keragaman Indonesia yang
dituturkan melalui kata.
Salam perjuangan!
Ary Hana
Prinka

MIRAH DARI BANDA
Pengarang
Penerbit
Cetakan
Tebal

: Hanna Rambe
: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia
: 2005
: 208 halaman

Novel ini menceritakan perjalanan
hidup Mirah, juru masak sebuah
keluarga di Banda yang dulunya
adalah buruh pemetik pala. Alkisah,
Mirah kecil diculik pembantunya
dari rumahnya di Semarang, diajak
menjadi buruh kebun pala milik
Tuan Besar di Pulau Banda. Kelak,
Mirah menjadi gundik Tuan Besar,
melahirkan dua anak, yang keduanya
hilang bersamaan dengan invasi
Jepang ke Banda.
Lewat kisah hidup Mirah, penulis
memaparkan sejarah perkebunan
pala di Banda. Surga pala dan fuli di
Banda justru menjadi neraka bagi
penduduknya. Rempah surgawi ini
yang menarik kaum petualang barat
datang, memulai kolonialisme selama
5 abad di kepulauan nusantara. Pala,
fuli, maupun cengkeh di masa lalu
nilainya melebihi emas. Sehingga
muncul pemeo pohon emas, atau bagi
pemiliknya kerap dinyatakan tinggal
goyang pohon, emas pun jatuh dari
langit.
Novel ini melukiskan dengan
apik mulai mitos pohon pala,
pembumihangusan penduduk Banda

60 | Dermaga

Novel ini juga juga mengulas
kehancuran akibat perang. Perempuan
tak hanya menjadi budak perkebunan,
tapi juga budak seks penjajah. Begitu
kompleks permasalahan yang diulas
dalam novel apik ini, sehingga sayang
kalau dilewatkan.

Resensi Buku

PERANG BALI,
SEBUAH KISAH NYATA
Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: I Gusti Ngurah Pindha
: Dolphin
: 2013
: 450 halaman

Usai Jepang menyerah kepada sekutu
yang dilanjutkan dengan proklamasi
kemerdekaan RI oleh SukarnoHatta, bukan berarti penduduk Bali
merasakan kebebasan. Justru mereka
harus menghadapi tentara Jepang dan
anteknya yang bersenjata lengkap dan
enggan menyerahkan senjata. Ketika
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Walau dikisahkan secara
kronologis dengan
gaya penceritaan orang
pertama, buku setebal
lebih 400 halaman
ini sama sekali tidak
membosankan. Justru
membuat minat baca
meledak,
datang tentara sekutu yang ditunggangi
NICA, rakyat Bali pun bersiaga, takut
Belanda hendak menjajah kembali.
Maka para pejuang Bali yang tergabung
dalam TKR Sunda Kecil pimpinan I Gusti
Ngurah Rai melakukan perlawanan.
Karena terdesak, Pak Rai –sebutan akrab
I Gusti Ngurah Rai dalam buku inimeminta bantuan ke Jawa. Sementara
itu pasukannya berpencar melakukan
gerilya lokal. Ketika akhirnya Pak
Rai kembali, pasukan pun bersatu,
melakukan gerilya di hutan-hutan dan
gunung-gunung dengan dukungan
rakyat desa yang setia. Di permukaan,
perjuangan ini berakhir ketika terjadi
perang di Desa Marga yang kemudian
terkenal sebagai perang puputan
Margarana dalam sejarah.
Namun benarkah perjuangan rakyat
Bali berakhir usai peristiwa Margarana?
Bagaimana perjuangan rakyat Bali
yang sesungguhnya? Apa benar Pak Rai
memerintahkan melakukan puputan
dalam perang itu? Bagaimana dengan
tuduhan yang dilontarkan pembesar RI
bahwa Pak Rai melakukan kesalahan
strategi perang? Semua pertanyaan
di atas diungkapkan secara jujur
dalam buku yang ditulis oleh I Gusti
Ngurah Pindha ini. Pak Pindha adalah
anak buah I Gusti Ngurah Rai dalam
perang gerilya yang dimulai sejak
pasca proklamasi kemerdekaan hingga
peristiwa Margana.
Buku ini berupa memoar, terdiri
dari 6 bab yang ditulis Pak Pindha
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selama 6 tahun. Isi buku memaparkan
pengalaman Pak Pindha ketika
bergerilya mengiringi pasukan Pak Rai.
Entah itu suka dukanya, kelucuan dan
kepahitan dalam perang, siksaan yang
dialami rakyat pendukung perjuangan
maupun pejuang yang ditangkap.
Juga kisah tentang siapa saja pejuang
kemerdekaan itu, para antek musuh
atau biasa disebut NICA gandek, dan
beragam warna lainnya.
Walau dikisahkan secara kronologis
dengan gaya penceritaan orang pertama,
buku setebal lebih 400 halaman ini
sama sekali tidak membosankan.
Justru membuat minat baca meledak,
didorong oleh berbagai emosi seperti
rasa ingin tahu, terharu, dan berujung
pada kesadaran betapa mereka, para
pejuang kemerdekaan, telah berkorban
begitu besar. Sungguh disayangkan
kalau pengorbanan sebesar itu akhirnya
lebih banyak diisi dengan politisi korup,
ketidakadilan, dan pembangunan
yang compang seperti banyak ditemui
sekarang.

LINGKAR TANAH LINGKAR AIR
Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Ahmad Tohari
: Gramedia Pustaka
Utama
: 1995
: 168 halaman

Resensi Buku

Dikenal dengan trilogi Ronggeng Dukuh
Paruk yang telah diterjemahkan ke
dalam Bahasa Inggris, Belanda, Jepang,
dan Jerman, Ahmad Tohari adalah penulis Indonesia yang karyanya patut dibaca. Ia mampu menghadirkan perspektif
masyarakat desa dan terasa sangat akrab
dengan mereka.
Pada novel Lingkar Tanah Lingkar Air,
Tohari bercerita tentang Amid, pemuda
yang berjuang dalam panji Hizbullah
untuk bertempur dan membela kemerdekaan RI melawan Belanda. Setelah
Indonesia merdeka, Amid berkeinginan
untuk bergabung menjadi anggota tentara resmi negara. Namun sebuah peristiwa membelokkan arah hidupnya dan
membawa Amid masuk menjadi anggota
laskar DI/TII yang menentang pemerintah RI. Amid yang sejatinya seorang
yang sangat cinta tanah air sesungguhnya merasa berat hati untuk bergabung
menjadi anggota laskar Darul Islam.
Berlatar awal kemerdekaan Indonesia,
novel ini bercerita saat Belanda masih
menjajaki Tanah Air pada awal kemerdekaan, saat ada pemberontakan
DI/TII, dan terakhir, pada pertengahan
60an. Situasi politik yang gonjang ganjing saat itu juga menggoyahkan
batin Amid. Dalam pertempuran
melawan pemerintah Amid seringkali
diombang-ambingkan rasa bersalah
oleh karena pasukannya sering memerangi warga seagama. Sebuah peristiwa
penyerangan terhadap jip militer tentara Republik memukul sanubari Amid,
ketika ia mendapati korbannya adalah
seorang letnan yang di dalam bajunya
ditemukan seuntai tasbih dan sebuah
quran kecil.
Bagaimana kisah Amid selanjutnya?
Apakah ia akan terus melawan batinnya? Berapa lama ia harus hidup dalam
perburuan? Apakah ia dapat bertemu
kembali dengan istri dan keluarganya?
Ahmad Tohari mampu merangkum
kisah pemberontakan dengan sudut
pandang rakyat biasa. Amid, sosok
pemuda santun, yang harus mengambil
keputusannya sendiri - tetap patuh kepada nasehat sosok yang ia hormati atau
mengikuti suara hatinya?
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Sutradara
Pemain
Produser
Produksi
Tahun Rilis

SOEKARNO
: Hanung Bramantyo
: Dian Sastrowardoyo, Deddy Sutomo,
Christine Hakim, Acha Septriasa
: Robert Ronny
: Legacy Pictures
: 2017

Sutradara
Pemain
Produser
Distributor
Tahun Rilis

Siapa yang tidak tahu Kartini? Tokoh pejuang perempuan
satu ini memperjuangkan hak perempuan Indonesia di masa
penjajahan untuk sekolah. Di film ini, Kartini diperankan
oleh Dian Sastrowardoyo. Dikisahkan dari rentang waktu
1883-1903 di Jepara, Kartini kecil memberontak karena ingin
tidur dengan ibunya, Ngasirah, seorang asisten rumah tangga.
Hal ini bertentangan dengan tradisi Jawa saat itu karena ayah
Kartini adalah seorang bangsawan. Hari-hari Kartini berlalu
di dalam kamar karena usianya yang siap untuk dinikahi, atau
bahasanya, dipingit.
Setelah kakak tirinya Soelastri menikah, Kartini mendapatkan
akses pada buku-buku kakak laki-lakinya sebelum ia pergi ke
Belanda. Buku-buku tersebut mampu membebaskan pikiran
Kartini dengan berbagai macam visi yang ia wujudkan. Hingga
akhirnya Kartini bertemu dengan Kardinah dan Roekmini,
dua orang yang membantu perjuangannya.
Lumayan rumit, proses pengerjaan film ini tertunda satu
tahun karena penggodokan cerita yang melalui proses riset
mendalam. Riset film ini dilakukan hingga ke negeri Belanda
karena pihak produser menilai sumber-sumber tentang
Kartini di Indonesia masih terbilang kurang. Arsip-arsip
tentang Kartini banyak terdapat di Belanda. Proses syuting
memakan waktu hingga satu bulan serta menghabiskan dana
sebesar Rp 12 miliar.

Film
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SANG PENCERAH
: Hanung Bramantyo
: Ario Bayu, Maudy Koesnaedi
Ratu Tika Bravani, Lukman Sardi
: Raam Punjabi
: MVP Pictures
: 2013

Setelah menghadirkan Sang Pencerah, Hanung Bramantyo
dan Raam Punjabi kembali melakukan kolaborasi kolosal yang
mengangkat tokoh perjuangan Indonesia, kali ini Soekarno
sang bapak proklamasi Indonesia. Mengangkat tokoh yang
sangat terkenal serta dijaga betul citranya merupakan sebuah
tantangan tersendiri. Kabarnya berbagai persoalan dan
tuntutan yang dihadapi produksi film ini bukan lagi hal yang
mengejutkan, terutama karena anak-anak Soekarno pun
masih terjun di panggung politik nasional.

Foto: youtube@MVP Entertainment ID, youtube@Multivision Plus

Industri perfilman Indonesia memang
sedang dalam masa perkembangan
yang pesat, berbagai film diciptakan
dan laku di pasaran mulai dari genre
horor, romansa, hingga drama. Selain
itu, ternyata banyak juga sutradara
yang mengangkat kisah dari para tokoh
nasional di Indonesia yang dijadikan
berbagai film biografi. Tidak hanya
menghibur, film biografi ini juga dapat
memperluas wawasan sejarah dan
menginspirasi Anda tentang semangat
juang yang ada pada diri mereka
masing-masing.

KARTINI

Foto: youtube@Legacy Pictures

Para Tokoh
Indonesia yang
Menginspirasi
Semangat Juang
(Film Biografi)

Sutradara
Pemain
Produser
Produksi
Tahun Rilis

: Hanung Bramantyo
: Lukman Sardi, Yati Surachman,
Slamet Rahardjo, Giring Ganesha
: Raam Punjabi
: Multivision Plus
: 2010

Sang Pencerah adalah film drama tahun 2010 yang disutradarai
oleh Hanung Bramantyo berdasarkan kisah nyata tentang
pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Film ini dibintangi
oleh Lukman Sardi sebagai Ahmad Dahlan, Muhammad Ihsan
Tarore sebagai Ahmad Dahlan Muda, dan Zaskia Adya Mecca
sebagai Nyai Ahmad Dahlan.

Soekarno lahir dengan nama Kusno, yang karena sering sakit
diganti nama oleh ayahnya. Soekarno (yang diperankan oleh
Ario Bayu), sudah menyadari ketidakadilan pemerintahan
kolonial Belanda sejak kecil, termasuk diskriminasi ras yang
dialaminya ketika berusaha mendekati seorang gadis Belanda
yang ditaksirnya. Setelah patah hati karena perbedaan
ras, Soekarno menemukan inspirasi yang membakar rasa
nasionalismenya ketika HOS Cokroaminoto berorasi.

Kisah ini dimulai dari seorang anak bernama Muhammad
Darwis. Anak dari Abu Bakar yang dulunya seorang khotib di
masjid besar Kauman. Ia biasa dipanggil Darwis oleh keluarga
dan teman-teman dekatnya. Pada saat umur 15 tahun, ia banyak
melihat budaya sesajen berbaur agama Islam yang menurutnya
menyesatkan. Kemudian Darwis memutuskan untuk pergi
ke Mekkah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Sebelum
berangkat ke Mekkah, Pakde-nya berpesan agar ia belajar di
Mekkah untuk membawa perubahan untuk Kauman. Tidak
seperti kyai-kyai sebelumnya yang sudah belajar disana tetapi
masih saja mengikuti tradisi yang dilakukan di Kauman.

Di film ini memang diperlihatkan berbagai konflik yang ada
pada masa penjajahan dan bagaimana Soekarno berjuang
untuk memerdekakan Indonesia. Film ini dipenuhi banyak
bumbu romansa yang dapat menjadi menarik bagi para
remaja, walaupun semua orang sepertinya sudah tahu bahwa
Soekarno memang mempunyai karakter yang sedikit playboy.
Meskipun banyak komentar ditujukan pada film ini yang
dijadikan sebagai salah satu alat propaganda, sinematografi
dan penceritaan film ini dibungkus dengan cukup rapi
sehingga Anda dapat terhibur terlepas dari kebenaran sejarah
yang ada.

Film ini menjadikan sejarah sebagai pelajaran pada masa kini
tentang toleransi, koeksistensi (bekerjasama dengan yang
berbeda keyakinan), kekerasan berbalut agama, dan semangat
perubahan yang kurang. Sang Pencerah mengungkapkan sosok
pahlawan nasional itu dari sisi yang tidak banyak diketahui
publik. Selain mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah,
lelaki tegas pendirian itu juga dimunculkan sebagai pembaharu
Islam di Indonesia. Ia memperkenalkan wajah Islam yang
modern, terbuka, serta rasional. Versi novel kisah ini ditulis
oleh wartawan-sastrawan Akmal Nasery Basral, dan mendapat
predikat Fiksi Terbaik Islamic Book Fair Award 2011.
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Film
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TJOET NJA’ DHIEN
Sutradara
Produser
Pemain
Sinematografi
Tahun Rilis

: Eros Djarot
: Alwin Abdullah,
: Christine Hakim, Piet Burnama
Rudy Wowor, Slamet Rahardjo
: George Kamarullah
: 1988

Walaupun terbilang lawas, film ini merupakan salah satu film
Indonesia paling legendaris. Pasalnya, film ini adalah film
Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes di
tahun 1989 dan sempat dicalonkan sebagai nominasi Academy
Awards ke-62 pada tahun 1990. Film ini dibintangi oleh aktrisaktris generasi pertama dunia perfilman Indonesia seperti
Christine Hakim, Piet Burnama, Rudy Wowor, dan Slamet
Rahardjo.
Tjut Nja’ Dhien adalah seorang pemimpin perang gerilya di Aceh.
Perang antara rakyat Aceh dan tentara Belanda merupakan
perang terpanjang dalam sejarah penjajahan Hindia Belanda.
Daerah lain dapat ditaklukkan tak lebih dari sepuluh tahun,
namun beda halnya dengan Aceh yang membutuhkan waktu
tiga puluh tujuh tahun, dengan korban yang tak sedikit dari
pihak Belanda. Tjut Nja’ Dhien berperan disini sebagai seorang
perempuan yang piawai memimpin perang, juga sebagai ahli
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siasat. Hebatnya, ia juga masih melakukan perannya di rumah
tangga sebagai seorang ibu.
Tak ada yang menyangkal jika film ini disebut-sebut sebagai
sebuah mahakarya. Film yang disutradarai oleh Eros Djarot ini
membutuhkan waktu dua tahun untuk diproduksi, menunjukkan
keseriusan penggarapannya dalam film ini. Pemeran utamanya,
Christine Hakim pun menjadi legenda karena membintangi
film ini. Christine berakting sempurna, bahkan saat ia berbicara
bahasa Aceh, logatnya benar-benar terdengar seperti orang Aceh.

Film
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