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CATATAN EDITOR

Artikel utama edisi kali ini 
membahas tentang komitmen 
Pelindo III dalam menjaga 
kelestarian lingkungan di wilayah 
pelabuhan. Bertepatan dengan 
peringatan HUT TNI ke-74 di 
bulan Oktober penanaman 
bibit mangrove secara serentak 
dilakukan di berbagai kawasan 
pelabuhan mulai dari Jawa Timur 
di Terminal Teluk Lamong, Jawa 
Tengah di Cilacap dan Semarang, 
Kalimantan dan Bali Nusa 
Tenggara.  Ratusan ribu bibit 
mangrove ditanam dan disebar di 
berbagai pelabuhan tentunya akan 
menghijaukan kembali kawasan 
hutan bakau disekitar area 
pelabuhan.

Selain aktif  dalam aksi 
penghijauan, Pelindo III 
juga senantiasa menorehkan 
prestasinya dalam berbagai 
bidang. Kali ini humas Pelindo 
III berhasil menjadi juara umum 

Anugerah Humas Indonesia (AHI). 
Ajang hajatan tahunan ini diikuti oleh 
kementerian,lembaga, pemerintah 
daerah, BUMN dan BUMD.  Juga, para 
atlet Pelindo III ikut berpartisipasi di 
bidang olahraga dalam event 13th APA 
Sport Meet 2019 dengan menyumbang 
8 perolehan medali denga rincian 3 
emas, 2 perak, dan 3 perunggu dari 
cabang oleh raga golf, tenis meja dan 
tenis lapangan. 

Di bidang seni dan budaya, sebagai 
salah satu warisan budaya yang 
ditetapkan oleh UNESCO, pegawai 
perempuan Pelindo III Group 
memperingatinya dengan perayaan 
hari batik dengan seluruh pengguna 
jasa dan asosiasi. Kegiatan ini sebagai 
wujud kepedulian terhadap salah satu 
warisan budaya Indonesia yang diakui 
oleh dunia. 

Artikel lain kali ini berkaitan dengan 
peringatan sumpah pemuda seperti 
kisah di balik museum sumpah 

pemuda, musik-musik yang 
mengangkat tema perjuangan 
dan film anak muda. Ada juga 
artikel dan tips kesehatan, wisata 
ke Sumba, atau berkaitan dengan 
lingkungan dan pembangunan 
yang berkelanjutan.

Portizen semoga sajian edisi kali 
ini dapat menambah wawasan 
portizen semua. Bagi portizen 
yang punya ide-ide segar 
dan ingin ikut berkontribusi 
dapat mengirimkan karyanya 
berupa artikel opini ke info@
pelindo.co.id. Pantau terus 
perkembangan kami dan jangan 
lupa untuk mengunduh aplikasi 
Majalah Dermaga di Playstore 
atau AppStore agar kamu tidak 
ketinggalan tiap edisinya.

Pelindo III @pelindo3 Pelindo III@pelindo3
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Kapal MV. Palung Mas sandar 
perdana di Terminal Peti Kemas 

Semarang. Kapal dengan berat 
4.990 Gross Tonnage (GT) dan 

panjang (Length Over All) 107,80 
meter ini membawa 225 boks 

petikemas ukuran 20 feet atau 1 
TEUs. Kapal ini merupakan kapal 
petikemas domestik dengan rute 

Bontang – Semarang.
(Diah Ayu Puspitasari)

BONGKAR MUAT
PETI KEMAS 
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PELINDO III HIJAUKAN PESISIR 
DENGAN TANAM RATUSAN RIBU 
BIBIT BAKAU

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI 
ke 74, Pelindo III bersama dengan Komando 
Armada II menanam bibit mangrove di 
sekitar Pantai Utara Surabaya. Sebanyak 
30.000 bibit bakau ditanam serentak pada 
3 lokasi yaitu di kawasan Terminal Teluk 
Lamong, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
Romokalisari dan wilayah Pulau Galang, 
Senin (7/10).

Commemorating the 74th Anniversary of the 
Indonesian Military (TNI), Pelindo III together 
with the Fleet Command II planted mangrove 
seedlings around Surabaya’s North Coast. As 
many as 30.000 mangrove seedlings were 
planted simultaneously in 3 locations, namely in 
the area of Teluk Lamong Terminal, Romokalisari 
Fish Auction Place and Galang Island area (7/10).

PELINDO III GREENING COAST 
WITH HUNDREDS OF THOUSANDS 

OF MANGROVE SEEDLINGS

Sinergi Pelindo III bersama TNI Penanaman Bibit Bakau

“Penanaman bibit bakau dilakukan 
serentak dan akan menjadi sebuah 
sejarah baru terutama masyarakat 
kota Surabaya karena aksi ini akan 
memecahkan rekor MURI sebagai 
kegiatan penanaman bibit mangrove 
terbanyak se-Indonesia,”  
– Toto Heli Yanto.

Komandan Koarmada II, Laksda TNI Heru 
Kusmanto, dalam sambutannya menuturkan bahwa 
kegiatan tanam mangrove merupakan sebuah langkah 
awal bagi TNI bersama dengan BUMN Kepelabuhanan 
dan masyarakat sekitar untuk melestarikan lingkungan 
terutama di sekitar laut dan pantai.

Senada dengan Panglima Koarmada II, Toto 
Heliyanto, Direktur SDM Pelindo III menuturkan bahwa 
kegiatan ini akan menjadi penanaman dengan jumlah 
bibit mangrove terbanyak dan memecahkan rekor MURI. 
“Penanaman bibit bakau dilakukan serentak dan akan 
menjadi sebuah sejarah baru terutama masyarakat kota 
Surabaya karena aksi ini akan memecahkan rekor MURI 

Ahmad Noor Riduansyah

LAPORAN 
UTAMA

sebagai kegiatan penanaman bibit mangrove terbanyak 
se-Indonesia,” ujarnya. 

Hadir Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil E. 
Dardak mengatakan, Jawa Timur memiliki 18.500 hektare 
hutan mangrove. Namun kerusakan yang terjadi mencapai 
45 persen. Hutan mangrove rusak akibat penjarahan liar. 
Tak hanya penjarahan liar, Emil melanjutkan, kerusakan 
tersebut disebabkan antara lain adanya sejumlah kawasan 
hutan mangrove berubah menjadi pemukiman, industri 
dan tambak, illegal logging, hama/penyakit, pencemaran, 
dan praktek budidaya yang tidak berkelanjutan. Akibatnya 
luas hutan mengrove di Jawa Timur terus menyusut.

Hadirnya hutan mangrove sangat berperan penting 
dalam menjaga  garis pantai agar tetap stabil. Mengingat, 
kehadiran populasi pohon dan semak yang ada pada hutan 
mangrove tersebut dapat melindungi tepian pantai dari 
terjangan ombak langsung yang berpotensi menghantam 
dan merusak bibir pantai. Selain itu, peran penting hutan 
mangrove lainnya yakni melindungi pantai dan tebing 
sungai dari kerusakan, seperti erosi dan abrasi.

Pelaksanaan penanaman mangrove juga secara 
serentak dilaksanakan di pelabuhan yang dikelola Pelindo 
III yaitu Regional Jawa Tengah (Cilacap dan Semarang), 
Regional Kalimantan, dan Regional Bali Nusra (Benoa, 
Kupang, Lembar, Tanjung Wangi, Maumere) berhasil 
menanam mangrove sekitar 51.900 bibit.

Aksi penghijauan ini sebagai wujud sinergi 
antara TNI bersama dengan PT Pelindo III (Persero) dan 
masyarakat yang memberikan manfaat bagi lingkungan 
khususnya di sekitar wilayah laut dan pantai.  Penanaman 
bibit mangrove merupakan bentuk nyata Pelindo III dalam 
perwujudan pelestarian lingkungan melalui penghijauan 
dan untuk keberlanjutan kehidupan anak cucu di masa 
yang akan datang. 

Sebelumnya kegiatan yang sama dilakukan di 
Pelabuhan Benoa  dengan menanam 100.000 bibit pohon 
bakau menjadi dua tahap pada tanggal 23 Januari dan 2 
September 2019 bersama elemen masyarakat dan lintas 
institusi, di antaranya unsur Pemerintah Provinsi Bali 
yakni Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Taman 
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this action will break MURI’s record as the highest number 
of  mangrove planting in Indonesia,” he said. 

Deputy Governor of East Java Province Emil E. 
Dardak said, East Java had 18.500 hectares of mangrove 
forests. But the damage that occurred reached 45 percent. 
Mangrove forests damaged by illegal looting. Not only 
illegal looting, Emil continued, the damage was caused by, 
among others, a number of mangrove forest areas turned 
into settlements, industries and ponds, illegal logging, pests/
diseases, pollution, and unsustainable cultivation practices. 
As a result, extensive mangrove forests in East Java contin-
ued to shrink.

The presence of mangrove forests is very important 
in maintaining a stable coastline. Considering that the pres-
ence of existing tree and bush populations in the mangrove 
forest can protect the coastline from direct hit by the waves 
which have the potential to hit and damage the shoreline. 
In addition, another important role of mangrove forests is 
to protect beaches and river banks from damage, such as 
erosion and abrasion.

Mangrove planting was also carried out simultane-
ously at the ports managed by Pelindo III, namely the Cen-
tral Java Region (Cilacap and Semarang), the Kalimantan 
Region, and the Bali Nusra Region (Benoa, Kupang, Lembar, 
Tanjung Wangi, Maumere) that succeeded in planting 
around 51.900 seedlings.

This greening action was a form of synergy between 
the TNI together with PT Pelindo III (Persero) and the 
community that provided benefits for the environment, es-
pecially around the sea and coastal areas. Mangrove seedling 
planting was a concrete form of Pelindo III in the realization 

of environmental preservation through reforestation and for 
the sustainability of the lives of children and grandchildren 
in the future.

Previously the same activity was carried out at Be-
noa Harbor by planting 100.000 mangrove seedlings into 
two stages on 23 January and 2 September 2019 together 
with community and cross-institutional elements, including 
elements of the Provincial Government of Bali namely the 
Forest Service, Environmental Service, Ngurah Rai Forest 
Park, Benoa Harbor Port Authority, Benoa Harbor Naviga-
tion District, Water Police, Immigration, Customs, South 
Denpasar Sub-District Head, Pedungan Headman, as well 
as from local traditional stakeholders such as Kelian Adat 
(Customary Head) and the Banjar Sanggaran Office, and 
others. 

Hutan Raya Ngurah Rai, KSOP Pelabuhan Benoa, Distrik 
Navigasi Pelabuhan Benoa, Polisi Air, Imigrasi, Bea Cukai, 
Camat Denpasar Selatan, Lurah Pedungan, serta dari 
pemangku adat setempat seperti Kelihan Adat dan Dinas 
Banjar Sanggaran, dan lainnya. 

The commander of Fleet Command II, TNI Young 
Admiral Heru Kusmanto, in his remarks stated that the 
mangrove planting activity was a first step for the TNI 
together with the Port SOE and surrounding communities 
to preserve the environment, especially around the sea and 
the coast.

In line with the Commander of the Fleet Command 
II, Pelindo III HC Director Toto Heliyanto said that this 
activity would be planting the highest number of mangrove 
seedlings and breaking MURI record. “Planting of mangrove 
seedlings is carried out simultaneously and will become a 
new history, especially for the people of Surabaya, because 

“Planting of mangrove seedlings is 
carried out simultaneously and will 
become a new history, especially for 
the people of Surabaya, because this 
action will break MURI’s record as 
the highest number of  mangrove 
planting in Indonesia,” 
– Toto Heli Yanto.

Penjelasan Mengenai Cara Tanam Bibit Bakau

Penanaman Bibit Bakau di Benoa
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“Dan tentunya semangat membangun 
persatuan dan kesatuan bangsa. 
Termasuk pada upaya untuk 
menetralisir hoaxes (kabar bohong), 
peran humas sangat penting,” 
- Arief R. Wismansyah

PELINDO III JADI JUARA UMUM 
ANUGERAH HUMAS INDONESIA 2019

Pelindo III meraih Platinum Winner atau 
menjadi juara umum untuk Kategori 
Best BUMN pada ajang Anugerah Humas 
Indonesia 2019 (AHI 2019). Ajang tersebut 
merupakan hajatan tahunan para praktisi 
humas di Tanah Air yang menjuri lebih 
dari 100 portofolio karya kehumasan 
dari sekitar 50 kementerian, lembaga, 
pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Pelindo III won the Platinum Award or became 
the overall champion for the Best SOE category 
in the 2019 Indonesia Public Relations Award 
(AHI 2019). The event was an annual celebration 
of public relations practitioners in the country 
who judged more than 100 portfolios of public 
relations works from around 50 ministries, 
institutions, local governments, state-owned 
enterprises, and regional owned enterprises.

PELINDO III BECOMES GENERAL CHAMPION IN 
THE INDONESIA PUBLIC RELATIONS AWARD 2019

Sekretaris Perusahaan Pelindo III Ardhy Wahyu Basuki Menerima Penghargaan AHI

Media Online 2019’ diberikan berdasarkan analisa kualitatif  
dari perusahaan penyedia jasa media monitoring, Indonesia 
Indicator.  Data diambil dari monitoring pemberitaan di 3.100 
media online di Indonesia sepanjang semester I tahun 2019.

Dalam keterangannya melalui rilis pers, Doso Agung 
menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan 
padanya dan Pelindo III. Menurutnya 2 penghargaan 
pada AHI 2019 yang terkait kinerja Pelayanan Informasi 
Publik menjadi bukti konsistensi Pelindo III dalam 
mengomunikasikan kinerjanya di sektor maritim kepada 
masyarakat. Hal tersebut karena Pelindo III ditetapkan 
sebagai BUMN Terinformatif oleh Komisi Informasi Pusat 
pada tahun 2018.

“Apalagi sebagai BUMN operator pelabuhan yang 
berhubungan dengan berbagai pemangku kepentingan 
lintas sektoral, Pelindo III aktif berkomunikasi baik melalui 
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan 
penyediaan fasilitas ruang pelayanan informasi. Hingga 
dengan mengoptimalkan implementasi teknologi. Misalnya 
pengelolaan website dan kanal media sosial,” ujarnya.

Doso Agung menambahkan, dalam menjalankan 
tugas pengomunikasian kinerja perusahaan, humas berperan 
sebagai pelaksana Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG/
good corporate governance) yang salah satunya berprinsip 
pada aspek transparansi. Kemudian humas Pelindo III 
juga berkontribusi pada peningkatan maritime awareness 
(pemahaman pada dunia maritim) di masyarakat, terutama 
generasi muda bangsa Indonesia.

Hal senada disampaikan oleh fouder dan CEO PR 
Indonesia, institusi penyelenggara AHI 2019, Asmono Wikan, 
dalam sambutannya ia mengungkapkan bahwa di masa kini, 
humas merupakan bagian dari think tank (pemikir strategis) 
organisasi. “Karena kinerja humas berpotensi menjadi 
agregator kepentingan bisnis perusahaan. Maka dibutuhkan 
sinergi untuk membangun reputasi organisasi agar bisa 
terlaksana dengan optimal,” tegasnya.

Sementara itu Wali Kota Tangerang, Arief R. 
Wismansyah, sebagai tuan rumah acara berpesan agar 
humas bisa turut membangun semangat kerja keras untuk 
negeri. “Dan tentunya semangat membangun persatuan dan 
kesatuan bangsa. Termasuk pada upaya untuk menetralisir 
hoaxes (kabar bohong), peran humas sangat penting,” 
pesannya. 

Hafidz Novalsyah

LAPORAN 
UTAMA

Pada malam penganugerahan yang diselenggarakan 
di Balai Kota Tangerang, Pelindo III secara total menorehkan 
2 Gold Winner, 1 Silver Winner, dan 1 apresiasi ‘BUMN 
Terpopuler di Media Online 2019’. Direktur Utama Pelindo III 
Doso Agung dinobatkan sebagai ‘Best Leader Supporting PR 
& Communications’ dan mendapatkan Gold Winner.

Selain penghargaan untuk dirutnya, 1 Gold Winner 
lain dimenangkan pada kategori ‘Website Pelayanan 
Informasi Publik Terinovatif’. Berikutnya 1 Silver Winner 
untuk kategori ‘Ruang Pelayanan Informasi Publik 
Terinovatif’. Sedangkan apresiasi ‘BUMN Terpopuler di 

given based on a qualitative analysis from the media monitoring 
service provider company, Indonesia Indicator. The data was 
taken from monitoring the news in 3.100 online media in Indo-
nesia throughout the first semester of 2019.

In his statement through a press release, Doso Agung 
expressed his gratitude for the appreciation given to him and 
Pelindo III. According to him, 2 awards at AHI 2019 related to 
the performance of Public Information Services were evidence of 
Pelindo III consistency in communicating its performance in the 
maritime sector to the public. That was because Pelindo III was 
established as the Most Informative SOE by the Central Infor-
mation Commission in 2018.

“Especially as a port operator SOE that deals with var-
ious cross-sectoral stakeholders, Pelindo III actively communi-
cates both through the PPID (Information and Documentation 
Management Officer) and the provision of information service 
room facilities. Up to optimizing technology implementation. For 
example the management of websites and social media channels,” 
he said.

Doso Agung added, in carrying out the task of commu-
nicating corporate performance, public relations had a role as 
implementing Good Corporate Governance (GCG), one of which 
was based on the aspect of transparency. Then Pelindo III’s public 
relations also contributed to increasing maritime awareness in 
the community, especially the younger generation of Indonesia.

The same thing was conveyed by Asmono Wika, the 
Founder and CEO of PR Indonesia, which was the organizing 
institution of AHI 2019. In his remarks, he revealed that public 
relations was now part of the think tank (strategic thinker) of 
the organization. “Because public relations performance has the 
potential to become an aggregator of the company’s business in-
terests. So synergy is needed to build an organization’s reputation 
so that it can be carried out optimally,” he stressed.

Meanwhile, the Mayor of Tangerang, Arief R. Wisman-
syah, as the host of the event advised that public relations could 
contribute to building the spirit of hard work for the country. 
“And of course the spirit of building national unity and integ-
rity. Including the efforts to neutralize hoaxes, the role of public 
relations is very important,” he advised. 

“And of course the spirit of building 
national unity and integrity. Including 
the efforts to neutralize hoaxes, 
the role of public relations is very 
important,” 
- Arief R. Wismansyah

On the night of the award which was held at the 
Tangerang City Hall, Pelindo III in total won 2 Gold Award, 1 
Silver Award, and 1 ‘Most Popular SOEs in 2019 Online Media. 
Pelindo III President Director Doso Agung was named the ‘Best 
Leader Supporting PR & Communications’ and won a Gold 
Award.

In addition to the award for their president, another 
1 Gold Award was won in the ‘Innovative Public Information 
Services Website’ category. Next was Silver Award for the ‘In-
novative Public Information Service Room’ category. While the 
appreciation of ‘Most Popular SOE in Online Media 2019’ was 
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Acara dilaksanakan dengan mengundang Ribut 
Ernawati yang akrab dipanggil Nana, pecinta batik 
yang juga owner Na Collection, yang hadir bersama 
Perkumpulan Bangga Berkain Nusantara (PBBN) 
Surabaya. Dalam acara tersebut, Nana mengajak 
undangan yang hadir untuk lebih mengenal batik 
Jawa Timur, Acara semakin seru ketika hampir 200 
undangan yang hadir, diberi kesempatan memamerkan 

karya berkainnya masing-masing, berjalan diiringi 
musik, serasa berada di catwalk. 

Legal & Commercial Manager TPS, Erika A. 
Palupi menyampaikan bahwa ini bukan kali pertama 
TPS menyelenggarakan acara khusus perempuan yang 
melibatkan beberapa unsur pelabuhan, sebelumnya 
pada peringatan International Women’s Day. “Momen 
ini juga merupakan bentuk kepedulian kami terhadap 
budaya, potensi perempuan Indonesia serta bagaimana 
perempuan dapat senantiasa berperan untuk kemajuan 
bangsa, dimulai dari diri sendiri.” Ungkap Erika.

Batik membuat Indonesia mudah dikenal, 
dimanapun kita berada. Filosofi batik yang dibuat penuh 
kesabaran, menggunakan teknik yang merupakan 
warisan budaya serta penggunaan warna-warna alam 
merupakan beberapa diantara hal tentang batik yang 
dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, 
dalam masyarakat maupun dalam kaitannya dengan 
kedinasan/karir. Belum lagi potensi usaha melalui 
batik serta penampilan yang menarik saat mengenakan 
batik.” Semua catatan lengkap untuk keunggulan batik, 
sehingga Erika belum menemukan alasan untuk tidak 
bangga berbatik. 

PESONA BATIK JAWA TIMUR 
DALAM KREASI BERKAIN

Memperingati Hari Batik Nasional setiap 
tanggal 2 Oktober, Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) mempunyai cara yang berbeda 
untuk merayakannya. Bertema “Pesona Batik 
Indonesia”, Jumat (4/10), di Hotel Majapahit, 
TPS mengajak para istri pegawai Pelindo III 
(Perispindo), serta para pegawai perempuan 
Pelindo III Group, customer TPS baik shipping 
line maupun forwarding, Komunitas Perempuan 
Logistik dan Kepelabuhanan, instansi perbankan 
serta dari Asosiasi Pengguna Jasa.

Peserta Meriahkan Hari Batik

Commemorating National Batik Day every 2 
October, Surabaya Container Terminal (TPS) had 
a different way to celebrate it. Themed “Indonesian 
Batik Enchantment” on Friday (4/10) at the 
Majapahit Hotel, TPS invited the wives of Pelindo III 
employees (Perispindo), as well as Pelindo III Group 
female employees, TPS customers both shipping 
line and forwarding, Logistics and Port Women’s 
Community, banking institutions as well as from the 
Service Users Association.

The event was held by inviting Ribut Ernawati, who 
is fondly called Nana, a batik lover who is also the owner 
of Na Collection, who was present with the Assocation of 
Surabaya Proud to Wear Nusantara Fabric (PBBN). In 
the event, Nana persuaded the invitatees to get to know 
East Java batik. The event became even more exciting 
when almost 200 invited guests were present, given the 
opportunity to showcase their respective work, walked 

along with music, enjoying their times as if they were on 
the catwalk.

TPS Legal & Commercial Manager, Erika A. Palupi 
said that this was not the first time TPS hold a special 
women’s event involving several elements of the port. On 
the previous commemoration of International Women’s 
Day, TPS also hold a similar event. “This moment is also 
a form of our concern for the culture, the potential of 
Indonesian women and how women can always play a role 
for the progress of the nation, starting from ourselves,” 
said Erika.

Batik made Indonesia easily known, wherever we 
were. Batik philosophy was made with patience, using 
techniques that were cultural heritage and the use of 
natural colors were some of the things about batik that 
could be implemented in everyday life, in society and in 
relation to service/career. Not to mention the potential of 
business through batik as well as an attractive appearance 
when wearing batik. All proves the superiority of batik, so 
Erika had not found a reason not to be proud of wearing 
batik. 

THE CHARM OF EAST JAVA BATIK IN FABRIC CREATION

“This moment is also a form of our 
concern for the culture, the potential of 
Indonesian women and how women can 
always play a role for the progress of the 
nation, starting from ourselves,”
- Erika A. Palupi 

Susana Emyliasari

LAPORAN 
UTAMA

“Momen ini juga merupakan bentuk 
kepedulian kami terhadap budaya, 
potensi perempuan Indonesia serta 
bagaimana perempuan dapat senantiasa 
berperan untuk kemajuan bangsa, 
dimulai dari diri sendiri,”  
- Erika A. Palupi 

Penjelasan Nana Mengenai Kain Batik

Proses Membatik
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Kompetisi yang memperebutkan 42 medali emas 
dari tujuh cabang olahraga, yaitu Badminton, Tenis, Tenis 
Meja, Golf, Bowling, Mini Marathon, dan Futsal ini digelar 
pada 18 hingga 20 September 2019. Enam olahraga digelar 
di Yogyakarta, sementara Bowling diselenggarakan di 
Semarang. Sebanyak total 53 medali berhasil diperoleh 

oleh atlet Indonesia dengan rincian 18 medali emas, 19 
medali perak dan 16 medali perunggu.  

ASEAN Ports Association (APA) sendiri dibentuk 
pada tahun 1974 memiliki agenda kegiatan rutin yang 
diselenggarakan secara bergantian di negara anggota 
seperti Annual Meeting, HR Meeting, dan lainnya. 
Sedangkan untuk APA Sports Meet merupakan agenda 
tiga tahunan sebuah kompetisi olahraga yang diikuti oleh 
seluruh negara anggota APA. Untuk tahun ini kegiatan 
tersebut digelar di Yogyakarta dan Semarang, Indonesia 
pada tanggal 16-21 September 2019. Dengan mengusung 
tema “One sPORT One Spirit, APA Sports Meet 2019” 
merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan 
hubungan bisnis dan memperbaharui semangat kerjasama 
antar pelabuhan di ASEAN.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC bersama 
PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo I, III, dan IV (Persero) 
menjadi tuan rumah ajang kompetisi olahraga antar 
pengelola pelabuhan di sembilan negara Asia Tenggara 
yang tergabung dalam APA yakni Indonesia, Malaysia, 
Singapura, Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Brunei 

dan Myanmar. Sambutan hangat yang dikemas dengan 
konsep welcoming dinner disiapkan untuk kedatangan 1.000 
orang kontingen atlet dan supporter acara 13th APA Sports 
Meet di salah satu ballroom hotel bintang lima. Acara 
dibuka dengan penayangan video opening 13th APA Sports 
Meet. Dalam kesempatan ini, perwakilan PT Pelabuhan 
Indonesia II mewakili Pelindo I, III, dan IV (Persero) 
menyampaikan sambutannya.

“Sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami 
Pelindo I, II, III dan IV dapat menyambut kedatangan anda 
semua disini. Saya berharap dengan kompetisi ini, kita 
dapat saling mengenal dan membangun ikatan yang lebih 

13th APA SPORTS MEET 2019,
INDONESIA JUARA

Indonesia kembali memperoleh 
prestasi sebagai juara umum peraih 
medali terbanyak dalam 13th APA 
Sports Meet 2019.

Indonesia once again won the most medal as 
a general champion in the 13th APA Sports 
Meet 2019. 

The competition that fought over 42 gold medals 
from seven sports, namely Badminton, Tennis, Table Tennis, 
Golf, Bowling, Mini Marathon, and Futsal was held on 18 
- 20 September 2019. Six sports were held in Yogyakarta, 
while Bowling was held in Semarang. A total of 53 medals 
were obtained by Indonesian athletes with details of 18 gold 

medals, 19 silver medals and 16 bronze medals.  

The ASEAN Ports Association (APA) itself was 
formed in 1974 and had an agenda of routine activities that 
were held alternately in member countries such as Annual 
Meetings, HR Meetings, and others. Whereas the APA 
Sports Meet was a three-year agenda of a sports competition 
participated by all APA member countries. For this year the 
event was held in Yogyakarta and Semarang, Indonesia, on 

16-21 September 2019. With the theme “One sPORT One 
Spirit, APA Sports Meet 2019” was one step to develop 
business relations and renew the spirit of cooperation 
between ports in ASEAN.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC together 
with PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo I, III, and IV 
(Persero) hosted a sports competition between port managers 
in nine Southeast Asian countries that were members of 
APA namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Cambodia, 
Vietnam, Philippines, Thailand, Brunei and Myanmar. A 
warm welcome packed with a welcoming dinner concept was 
prepared for the arrival of 1,000 athletes and supporters of 
the 13th APA Sports Meet event at one of the five-star hotel 
ballrooms. The event opened with the 13th APA Sports Meet 
video. On this occasion, representatives of PT Pelabuhan 
Indonesia II representing Pelindo I, III, and IV (Persero) 
gave their remarks.

“It is an honor and happiness for us Pelindo I, II, 
III and IV to welcome all of you here. I hope that with 
this competition, we can get to know each other and build 
stronger ties for business and other collaboration in the 
future. Welcome to Yogyakarta. Have fun competing and 
enjoying the beauty of Yogyakarta,” said Hanung Hamboro, 
representative of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

INDONESIA WINS THE 13TH APA SPORTS MEET 2019

“Selamat untuk para atlet Pelindo III 
yang telah bertanding dan berhasil 
mendapatkan medali kemenangan. 
Saya bangga dengan kalian yang 
sudah membawa nama Pelindo III dan 
Indonesia di kancah internasional. 
Saya berharap prestasi kita tidak hanya 
berhenti sampai disini saja, tapi ini 
sebagai awal bagi Pelindo III sebagai 
beyond port of Indonesia,”  
- Doso Agung

“Congratulations to Pelindo III athletes 
who have competed and managed to 
get a winning medal. I am proud of you 
who have brought the name Pelindo III 
and Indonesia internationally. I hope 
our achievements will not stop here, but 
this is a start for Pelindo III as moving 
beyond the port of Indonesia,”
- Doso Agung

Esmi Ratna Purwasih

LAPORAN 
UTAMA

Salah Satu Atlet Pelindo Ikuti APA Sport Meet 2019
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III management would provide opportunities to learn and 
gain knowledge in short courses in Johor Port, Malaysia. 
This was in accordance with the field of work they pursued 
in port operations, so that it was expected to improve their 
achievement and performance. 

Tabel Perolehan Medali di 13th APA Sports Meet 2019
(sumber: www.13thapasportsmeet.com)

kuat lagi untuk kerjasama baik bisnis maupun lainnya 
dikemudian hari. Selamat datang di Yogyakarta. Selamat 
bertanding dan menikmati keindahan Yogyakarta,” 
ujar Hanung Hamboro, perwakilan dari PT Pelabuhan 
Indonesia II (Persero).

Keterlibatan banyak pihak dalam ajang kompetisi 
internasional ini tidak hanya membawa manfaat dan 
keuntungan pada hubungan kerjasama antar anggota 
APA saja, melainkan juga bagi kota penyelenggaraan 
acara, Yogyakarta dan Semarang. Manfaat tersebut 
mencakup berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, 
budaya, maupun pariwisata daerah. Hal ini sejalan dengan 
target Kementerian Pariwisata untuk mencapai 20 juta 
wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Kunjungan 
para kontingen ke sejumlah destinasi wisata di Yogyakarta 
menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas 
lagi budaya Indonesia, Jawa khususnya. Closing Ceremony 
digelar di Candi Prambanan pun menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para kontingen dari Asia Tenggara yang 
memang menyukai wisata religi berpadu sejarah dari 
candi-candi legendaris.

Pada ajang kali ini, khususnya Pelindo III telah 
menyumbangkan 8 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak 
dan 3 perunggu dalam 3 cabang olahraga yaitu golf, tenis 
meja dan tenis lapangan. Direktur Utama Pelindo III, Doso 
Agung mengungkapkan kebanggaannya dalam sambutan 
di acara Malam Silaturahmi Komisaris Utama Pelindo III, 

“Selamat untuk para atlet Pelindo III yang telah bertanding 
dan berhasil mendapatkan medali kemenangan. Saya 
bangga dengan kalian yang sudah membawa nama Pelindo 
III dan Indonesia di kancah internasional. Saya berharap 
prestasi kita tidak hanya berhenti sampai disini saja, 
tapi ini sebagai awal bagi Pelindo III sebagai beyond port of 
Indonesia”.

Sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap para 
atlet yang berhasil memperoleh medali dalam APA Sports 
Meet 2019, manajemen Pelindo III akan memberikan 
kesempatan belajar dan menimba ilmu dalam short course 
di Johor Port, Malaysia. Hal ini sesuai dengan bidang kerja 
yang mereka tekuni di operasional pelabuhan, sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kinerja. 

The involvement of many parties in this international 
competition not only brought benefits and advantages to 
the cooperative relations between APA members, but also 
for the cities organizing events, Yogyakarta and Semarang. 
The benefits covered various sectors both in the economic, 
cultural, and regional tourism sectors. This was in line with 
the Ministry of Tourism’s target to reach 20 million foreign 
tourists by 2019. The visit of contingents to a number 
of tourist destinations in Yogyakarta was a momentum 
to introduce the culture of Indonesia more broadly, Java 
in particular. The Closing Ceremony, which was held at 
Prambanan Temple, was a special attraction for contingents 
from Southeast Asia who really liked the religious tourism 
combined with the history of the legendary temples.

In this event, especially Pelindo III had donated 8 
medals, consisting of 3 gold, 2 silver and 3 bronze awards 
in 3 sports namely golf, table tennis and tennis. Pelindo III 
President, Doso Agung expressed his pride in his remarks 
at the Gathering Night of the President Commissioner of 
Pelindo III, “Congratulations to Pelindo III athletes who 
have competed and managed to get a winning medal. I am 
proud of you who have brought the name Pelindo III and 
Indonesia internationally. I hope our achievements will not 
stop here, but this is a start for Pelindo III as moving beyond 
the port of Indonesia.”

As a form of company appreciation for athletes who 
had won medals at the APA Sports Meet 2019, Pelindo 

CountryNo Total Medals
Medallion Earning 

Gold Silver Bronze

Indonesia
Thailand
Vietnam
Philipiness
Malaysia
Singapore
Brunei Darussalam
Cambodia

1
2
3
4
5
6
7
8

18
11
7
2
1
0
0
0

19
6
4
3
6
1
0
0

16
16
11
1

12
0
1
0

53
33
22
6

19
1
1
0

Atlet Golf  APA Sport Meet 2019

Kontingen Indonesia APA Sport Meet 2019

Direksi Pelindo III memberikan apresiasi 
penghargaan untuk atlet Pelindo III yang 
menang di APA Sport Meet 2019.



       |  Dermaga      Dermaga  |    Edisi 250  -  Oktober 2019 Edisi 250  -  Oktober 201920 21OpiniOpini

Ilu
st

ra
si

 : N
ita

 D
ar

so
no

Harap jangan panik dulu, tulisan ini mau ke 
arah cerita pelayaran Indonesia yang pernah 
mengalami kecelakaan. Sabar, hirup udara segar 
dulu. Boleh ambil kopi atau teh hangat dulu biar 
tidak tegang. Siap ya?. Oke kita mulai. 

Masih ingat kah kamu dengan kapal Titanic?, 
yang tenggelam itu. Jangan diingat kisah 
romansa ala filmnya dulu, bukan soal itu. 
Jika masih ingat kamu pasti ingat bagaimana 
kronologi cerita mengapa kapal tersebut sampai 
tenggelam. Ya, ada faktor human error, cuaca 
buruk atau bisa jadi manajemen keselamatan 
kapalnya belum bagus.

OPINI

RIZKI WIBISONO
Staf  HSSE

CARA SELAMAT KETIKA 
KAPAL TENGGELAM

Itu di Titanic. Indonesia juga punya 
catatan buruk pelayaran, sebagai 
contoh tahun 2018 terjadi kecelakaan 
kapal yaitu kandasnya KM Sinar 
Bangun di perairan Danau Toba, 
Sumatera Utara (18 Juni 2018) dan KM 
Lestari Maju di perairan Kepulauan 
Selayar, Sulawesi Selatan (3 Juli 
2018). Penyebab kecelakaan tersebut 
diakibatkan kelebihan muatan 
penumpang, cuaca buruk, dan 
kerusakan permesinan kapal. 

Saya tambahkan lagi dengan 
data Kementerian Perhubungan 
Mahkamah Pelayaran yang 
menunjukkan, pada tahun 2018 
telah terjadi kecelakaan kapal 
sebanyak 33 kejadian, di antaranya 
kandas sejumlah 9 kali, tenggelam 
11 kali, terbakar 6 kali, dan tubrukan 
sebanyak 7 kali. Faktor kelalaian 
manusia (human error) menjadi 
penyebab dominan kecelakaan kapal 
laut. Sisanya kombinasi antara faktor 
alam dan beberapa faktor lain.

3. Jangan berenang sambil menampar air karena menarik 
perhatian predator laut,

4. Lakukan gerakan renang sederhana untuk 
mengambang, pastikan kepala selalu berada di atas air,

5. Berenang rapat dengan korban lain untuk menjaga 
suhu badan selama berada di air,

6. Di perairan dingin biarkan tubuh mengambang 
daripada berusaha berenang demi menghindari 
hipotermia,

7. Menjauh dari kapal jika ukurannya besar. Sebab, kapal 
besar cenderung menciptakan efek menyedot dan 
menghisap semua yang tenggelam.

Mencegah Hipotermia Setelah Kapal Tenggelam
Selain tenggelam, ancaman terbesar bagi kamu setelah 
kapal tenggelam adalah hipotermia. Lakukan beberapa 
hal ini untuk mencegah hipotermia: 
• Jika kamu berada di permukaan air dengan alat 

pelampung dan bukan di atas rakit, rapatkan lutut 
kamu ke dada untuk membantu menjaga panas tubuh.

• Jika kamu berada di permukaan air bersama orang lain 
atau di atas rakit, tetaplah bersama-sama dan saling 
berpelukan

• Tetaplah berpakaian, meski pakaian kamu basah, hal 
ini untuk menjaga suhu tubuh.

Bila terjadi musibah pelayaran seperti kapal tenggelam, 
usahakan untuk tetap tenang, tidak panik dan ikuti 
instruksi dari awak kapal dalam prosedur keselamatan. 
Tinggalkan semua barang bawaan dan fokus pada 
keselamatan diri. (Sumber:www.SafetySign.co.id;www.
Tirto.id)

Memang, peristiwa kecelakaan kapal tidak bisa 
diprediksi dan tidak bisa di minta terjadinya kapan. 
Maka dari itu, ada baiknya kita-kita ini yang ingin 
selamat dan ingin memiliki pemahaman tentang 
cara menyelamatkan diri dari kapal yang tenggelam, 
menyimak tips keselamatan di bawah ini: 

Siap-siap
1. Jangan panik!
2. Ketahui lokasi jaket pelampung (life jacket)
3. Pahami cara pakai alat keselamatan, seperti jaket 

pelampung
4. Kenali denah kapal, letak pintu keluar, dan lokasi 

sekoci
5. Kenali dan dengar semua jenis sinyal evakuasi 

internasional. 

Saat Kapal Mulai Tenggelam
1. Ikuti instruksi awak kapal
2. Cari rute tercepat menuju titik kumpul darurat
3. Hindari lift/eskalator
4. Pegang bagian kapal yang masih mengambang demi 

hemat energi selama di air
5. Jauhi tumpahan bahan bakar.

Jika di sekoci:
1. Jangan boros air minum,
2. Gunakan flare atau penanda yang mudah terlihat 

untuk menandai lokasi kepada regu penyelamat. 

Jika tidak di sekoci
1. Usahakan tetap terjaga,
2. Usahakan diri tetap mengapung (fungsikan benda di 

sekitar),

Supaya tambah wawasan, saya lansir lagi pada 
laman tirto.id, bahwa Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi (KNKT) merilis hasil investigasi dari 
beberapa kasus kecelakaan pelayaran yang terjadi di 
tahun tersebut. Ternyata setidaknya ada beberapa faktor 
yang berkontribusi sebagai penyebab kecelakaan, di 
antaranya:

1. Lemahnya aturan dan pengawasan kapal angkutan 
penumpang,

2.  Lemahnya penerapan prosedur keselamatan, seperti 
ketersediaan alat keselamatan hingga batas maksimal 
muatan kapal angkutan penumpang, dan

3.  Ketidakcocokan antara dokumen dan fakta di lapangan 
pada saat operasional (mal administrasi).
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“Kompetisi dan kerja sama 
yang dinamis dapat menjadi 
pendorong peningkatan 
peran pelabuhan-
pelabuhan di SAMEA dalam 
perdagangan global.” 
- (Lloyd’s List)

“Peningkatan 
transportasi 
pelayaran 
Laut Arktik 
memunculkan 
sejumlah risiko 
dan dampak pada 
manusia dan 
ekosistem.” 
- (Laporan 
Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change)

Potensi adanya koridor 
perdagangan baru yakni rute 
pelayaran melalui Laut Arktik 
memancing diskusi dari para pelaku 
industri dan pemangku kepentingan 
lainnnya. Namun laporan PBB 
terbaru menyebutkan bahwa 
terobosan itu berpotensi menjadi 
ancaman bagi lingkungan, bila laut 
di kutub utara ramai dilayari kapal 
dagang. 

Salah satu efek pemanasan 
global yaitu mencairnya es yang 
membuka Laut Arktik untuk lebih 
banyak kapal. Sehingga menjadi 
potensial untuk pengembangan 
rute pelayaran internasional yang 
baru. “Peningkatan transportasi 
pelayaran Laut Arktik memunculkan 
sejumlah risiko dan dampak pada 
manusia dan ekosistem. Di antaranya 
yaitu kemungkinan kecelakaan, 
penyebaran spesies yang invasif, 
tumpahan minyak, pembuangan 
sampah, serta dampak berbahaya 
pada fauna, habitat, dan keseharian 
kehidupan di sana,” tulis laporan 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC).

COSCO Tiongkok sudah menjadikan 
pelayaran Arktik sebagai fokus 
jangka panjang mereka. Kemudian 

Regional Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika 
(SAMEA) berpotensi untuk meningkatkan perdagangan 
melalui investasi infrastruktur pelabuhan. Sejumlah 
indikasi menunjukan bahwa volume perdagangan 
dunia akan terus meningkat, meski ada disrupsi 
geopolitik, keamanan, dan kondisi sosio-ekonomi. 
Segmen peti kemas dan pelayaran energi di Timur 
Tengah diproyeksikan stabil. Asia Selatan akan semakin 
menambah diversifikasi segmennya. Afrika yang luas 
akan berekspansi pada lebih dari 50 sektor ekonomi.

Pelabuhan merupakan kunci dari ekspansi 
ekonomi. Tidak lagi hanya sebagai tempat memuat 
dan membongkar kargo, pelabuhan menjadi jaringan 
komunitas yang terkoneksi dengan jalur laut dan 
transportasi darat. Efisiensi dari proses transfer tersebut 
memastikan pelabuhan menjadi pendorong bagi arus 
kargo. Operator kapal melihat waktu di pelabuhan 
sebagai durasi yang tidak bisa menghasilkan keuntungan. 
Sementara itu pemilik kargo melihat waktu aset mereka 
di pelabuhan dan gudang sebagai durasi yang juga bisa 
melakukan bisnis. Karenanya pelabuhan perlu menjadi 
lebih ‘smart’. 

Sejumlah pertanyaan pun timbul pada para pakar 
dan pelaku industri maritim: Apakah konsep smart port 
sudah dipahami para pengguna jasa? Apakah smart port 
itu berarti digitalisasi proses bisnis? Apakah dengan 
menjadi smart port kapasitas dan efisiensi pelabuhan 
meningkat? Apakah dengan menjadi smart port jejak 
karbon emisi menjadi jauh berkurang? Karenanya 
semua pemangku kepentingan harus mengungkapkan 
perspektifnya terkait smartport? Lalu sampai di mana 
pelabuhan-pelabuhan di SAMEA siap menerapkan 
konsep smart port?

Dengan beragamnya kemampuan masing-masing 
pelabuhan di SAMEA untuk berbenah. Maka pelabuhan 
yang mengawali menerapkan smart port akan memegang 
peranan penting. Sementara yang lambat diprediksi akan 
tertinggal beberapa tahun. Kompetisi memang signifikan 
terjadi dan memberikan konteks pada pengembangan 
pelabuhan di masa depan. Tapi bak dua sisi mata uang, 
ada faktor yang juga penting yaitu kerja sama. Kerja 
sama antarpelabuhan untuk berbagi keuntungan dalam 
menerapkan smart port. Kompetisi dan kerja sama yang 
dinamis dapat menjadi pendorong peningkatan peran 
pelabuhan-pelabuhan di SAMEA dalam perdagangan 
global. (Disarikan oleh Hafidz Novalsyah dari artikel 
Richard Clayton/Lloyd’s List)

Hal ini melonjak bila dibandingan 
dengan periode yang sama pada 
tahun sebelumnya yang hanya 39 
kapal dengan 386 perjalanan. Jumlah 
perjalanan kapal LNG juga melonjak 
dari 47 menjadi 165.

Organisasi Maritim Dunia 
(IMO) telah menginisiasi pelarangan 
penggunaan heavy fuel oil oleh 
kapal-kapal yang melintasi 
Laut Arktik. Namun tampaknya 
masih butuh beberapa tahun agar 
sejumlah negara memfinalisasi dan 
mengimplementasikan larangan 
tersebut. Sementara itu The Clean 
Arctic Alliance menguatkan bahwa 
laporan IPCC dan larangan IMO 
sangat krusial bila kita memang 
ingin menurunkan risiko lingkungan 
Arktik yang diakibatkan peningkatan 
pelayaran. Larangan serupa sudah 
diterapkan di Antartika.
 (Disarikan oleh Hafidz Novalsyah 
dari artikel Anastassios 
Adamopoulos/Lloyd’s List)

DUNIA
MARITIM

Hafidz Novalsyah 

Rute Pelayaran 
Kutub Utara, 
Terobosan atau 
Ancaman?

Seberapa ‘Smart’ 
Pelabuhan-Pelabuhan
di Regional SAMEA?

proyek energi Arktik milik Rusia 
juga mendorong permintaan pada 
kapal, terutama kapal gas alam 
cair (LNG). Kantor informasi Rute 
Pelayaran Utara melaporkan bahwa 
pada Januari hingga April 2019 ada 51 
kapal yang melakukan 586 perjalanan. 
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KABAR
PELINDO III

SEMAKIN NYAMAN DENGAN HADIRNYA 
TELEMEDICINE 

jaringan internet. Outputnya, pelayanan radiologi akan 
semakin efektif dan efisien hingga meminimalisir risiko 
medical error. Karena sudah tidak ada lagi proses manual,” 
terang dr Agus Akhmadi, M.Kes, Direktur Utama PT Pelindo 
Husada Citra (PHC) Group. 

“Dengan kualitas gambar yang tinggi, dokter bahkan bisa 
melakukan pembesaran pada hasil gambar radiologi melalui 
handphone, tablet maupun komputer. Ini berbeda dengan 
metode radiologi konvensional, di mana film rontgen yang 
dalam format 2 dimensi tidak bisa diolah lagi,” terang dr Agus.     

Dalam acara Launching Layanan Vaksin Internasional 
dan PACS di RS PHC Surabaya (3/10), Ia juga menambahkan 
salah satu yang mendasari perlunya digitalisasi radiologi 
menggunakan PACS di RS PHC Surabaya adalah adanya 
keluhan para dokter bahwa hasil medis pasien belum diterima 
sementara dokter sudah berhadapan dengan pasien. 

“PACS memungkinkan dokter sudah menerima hasil 
pemeriksaan penunjang medis pasien bahkan sebelum pasien 
memasuki ruangan,sehingga akan semakin efektif dan 
efisien,” ujar dr Agus.  (Oleh: Irvan Prayogo)

Sering kita melihat ketika berkunjung ke rumah sakit, 
banyak pasien yang direpotkan dengan membawa banyak 
hasil pemeriksaan medis ketika hendak konsultasi dengan 
dokter spesialis. Mulai dari hasil pemeriksaan USG, X-Ray, CT 
Scan hingga MRI. 

Namun saat ini, sepertinya hal tersebut dapat 
diminimalisir ketika menggunakan layanan di RS PHC 
Surabaya. Hal itu tidak lain karena sudah mulai diterapkannya 
“telemedicine” di layanan radiologi dengan menggunakan 
sistem PACS (picture archiving and communication system).

Singkatnya, telemedicine ialah penggunanaan sistem 
telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan 
medis jarak jauh. 

Nah, PACS merupakan sistem pengarsipan digital dan 
komunikasi dalam bidang pemeriksaan radiologi yang 
memungkinkan dokter untuk membaca, melakukan simulasi 
hasil gambar secara komprehensif dan tiga dimensi, bahkan 
memperjelas bagian tertentu untuk mengetahui lokasi pasti 
sebuah penyakit di organ kapanpun dan dimanapun.

“Manfaatnya banyak sekali. Diantaranya, dapat 
mengirimkan beberapa hasil pemeriksaan radiologi mulai 
dari USG, CT Scan, MRI hingga X-Ray dalam satu waktu 
kepada dokter spesialis kapanpun dan dimanapun melalui 

DARI CAK HABE
KE PAK ABE

Jumat malam di penghujung September lalu menjadi 
malam yang berkesan bagi insan Pelindo III. Laksamana 
Madya TNI (Purn.) Hari Bowo yang melanjutkan tongkat 
estafet jabatan Komisaris Utama Pelindo III Group ke 
Ahmad Bambang. Jajaran Dewan Komisaris, Direktur 
Utama, Direksi, pejabat struktural dan pegawai milenial, 
para stakeholder Pelindo III menghadiri Malam 
Silaturahmi di Grha Barunawati, Surabaya, untuk 
memberikan penghormatan dan terima kasih kepada 
Hari Bowo dan menyambut kedatangan Komisaris 
Utama baru Ahmad Bambang yang sering dipanggil Pak 
Abe.

“Penugasan saya sebagai Komisaris Utama Pelindo III 
merupakan perjalanan yang jauh dan panjang bersama 
4 orang Direktur Utama Pelindo III. Setelah saya 
pensiun dari TNI justru menemukan dunia pengabdian 
yang juga sejalan dengan jati diri saya di BUMN Pelindo 
III,” ujarnya.

Hari Bowo menambahkan, menurutnya salah 
satu faktor pentingnya membawa kegemilangan 
Pelindo III Group selama 5 tahun, 3 bulan, dan 10 hari 
kepemimpinannya sebagai komisaris utama ialah 
suasana kekeluargaan yang luar biasa. “Hal tersebut 
menjadi dukungan atau suasana saling suportif  antara 
komisaris, direksi, dan manajemen. Dari Cak Habe ke 
Pak Abe. Saya yakin dengan latar belakang pendidikan 
dan pengalaman kerjanya, akan membawa suasana 
yang lebih optimal. Ayo dukung sepenuhnya!” kata Hari 
Bowo dalam sambutannya.

Ahmad Bambang yang pada malam tersebut 
diperkenalkan kepada keluarga besar Pelindo III Group, 
tampil atraktif  ke panggung dari balik layar yang 
membelah. Di bawah sinar lampu sorot yang mewarnai 
asap buatan di atas panggung, Ahmad Bambang, 
melantunkan pantun. “Surabaya Kota Pahlawan, indah 
tamannya, banyak lampu. Pak Hari Bowo sangat elegan. 
Membawa Pelindo III semakin maju!” lantunnya.

“Kami akan meneruskan apa yang sudah ditanamkan 
Pak Hari Bowo. Termasuk suasana kekeluargaan antara 
BoC dan BoD, termasuk juga dengan para CEO Regional 
dan direksi anak dan cucu perusahaan,” janjinya.

Ia juga memompa semangat keluarga besar Pelindo 
III yang hadir dengan menegaskan bahwa Pelindo III 
Group adalah perusahaan besar yang mengelola hingga 
43 pelabuhan di Indonesia. “Kalau siap jadi yang lebih 
besar lagi, saya izin untuk ajak jadi ‘edan’ dulu,” canda 
pakar marketing yang terkenal dengan bukunya yang 
mengulas konsep d’Gil Marketing tersebut. 

“Pelindo III akan menjadi lebih besar lagi dengan 
cara-cara yang ‘gila’ dalam meningkatkan tidak hanya 
kinerja operasional terminal, tetapi juga bisnis-bisnis 
lain di pelabuhan. Karena sesuai tagline, Pelindo III, 
Beyond Port of  Indonesia,” ujarnya optimis disambut 
pekikan, ‘setuju’ dari para hadirin.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung 
menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya pada Hari Bowo yang telah mendampingi 
cukup lama hingga 4 Direksi Utama Pelindo III. “Pak 
Hari Bowo selalu mendampingi pada masa jaya dan 
kritis, dengan membimbing agar komisaris, direksi, 
dan manajemen kompak selalu. Penuh suasana 
kekeluargaan,” kata Doso Agung. Doso Agung juga 
menyambut Ahmad Bambang yang disebutnya sebagai 
pakar marketing yang bukunya banyak menjadi rujukan 
direksi BUMN di Indonesia.  (Oleh: Hafidz Novalsyah)

Kabar Pelindo III Kabar Pelindo III

Penumpang Gapura Surya Nusantara, pada Kamis (3/10).
Kegiatan ini merupakan salah satu program Pelindo 

III sebagai wujud pencapaian tanggung jawab perusahaan 
terhadap masyarakat dan kondisi lingkungan sosial di 
sekitar perusahaan. Adapun rincian sektor dana hibah 
yang telah diberikan Pelindo III kepada masyarakat 
meliputi sektor pendidikan atau pelatihan senilai Rp925 
juta, peningkatan kesehatan senilai Rp30 juta, sarana 
dan prasarana umum senilai Rp367 juta, pelestarian 
lingkungan senilai 13 juta, serta sarana ibadah senilai 
Rp1,1 miliar.

Direktur SDM Pelindo III, Toto Heli Yanto, yang hadir 
dalam acara ini mengatakan bahwa dalam mejalankan 
bisnisnya Pelindo III tidak hanya mencari keuntungan 
semata, namun juga berkewajiban untuk menjalakan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai 
dengan amanat undang-undang yang ada.

“Ini adalah upaya dan komitmen serius manajemen 
Pelindo III untuk peduli terhadap masyarakat sekitar, 
sehingga keberadaan perusahaan mampu dirasakan 
manfaatnya dengan begitu dukungan untuk kemajuan 
perusahaan akan semakin besar,” ujarnya.
(M. Rizal Andika Franda)

PELINDO III GELONTORKAN 
CSR BINA LINGKUNGAN
2,4 MILIAR

Pelindo III kembali menyalurkan dana hibah bina 
lingkungan kepada 141 objek terpilih di wilayah Jawa 
Timur dengan total nilai sebesar Rp2,4 miliar di Terminal 
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Barisan Bukit Wairinding

TRAVEL

Ary Hana

MENJELAJAH SUMBA
DARI TIMUR KE BARAT

Sumba menjadi pilihan bagi wisatawan yang merindukan petualangan 
alam sekaligus mereguk keanekaragaman budaya yang belum digali. 
Bentang alam yang dipenuhi pegunungan dan perbukitan, sesekali 
diselingi sungai, air terjun, danau, atau gua yang belum dieksplorasi, 
menjadi daya tarik tersendiri. Sumba juga dikelilingi pantai-pantai 
indah yang sepi,  nyaris belum terjamah keramaian, karena pulau 

seluas sekitar 11 km persegi ini hanya dihuni 770000 jiwa.

Nama Sumba pertama kali disebut dalam 
Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca 
pada abad ke-14. Dalam salah satu ekspedisinya, 
Gajah Mada berhasil menaklukkan Dompu, 
dan wilayah di sekitarnya, termasuk Sumba. 
Ketika armada Portugis menjelajah pulau-
pulau di Indonesia Timur sejak 1522, seorang 
juru gambarnya, Jacopo Gastaldi, menggambar 
sebuah pulau dan menyebutnya ‘Subao’. 
Armada Belanda menyebut Sumba sebagai 
‘Pulo Tsijndana’ atau pulau yang kaya cendana. 
Di masa penjajahan Hindia Belanda, terjadi 
eksploitasi besar-besaran hutan cendana untuk 
diekspor ke Eropa. Kini, yang tersisa adalah 
cerita saja, beserta savana luas di perbukitan 
yang menghijau di musim hujan, dan gosong 
kecoklatan di musim kemarau.

 Dibanding tetangganya Bali, Lombok, 
atau Flores, Sumba relatif  kecil disambangi 
wisatawan. Umumnya mereka yang datang ke 
Sumba adalah turis yang berjiwa petualang, haus 
akan budaya, serta memiliki waktu yang longgar 
untuk menikmati keindahan. Ini karena lokasi 
wisata yang berjauhan dan tak mudah dijangkau. 
Butuh waktu beberapa hari untuk mereguk 
keindahan alam Sumba, seperti bukit-bukitnya 
yang berwarna, pantai-pantainya yang elok, air 
terjun yang bersembunyi di bukit-bukit karang, 
laguna yang nyempil di dekat laut, gua-gua 
vertikal dan horisontal yang nyaris tak terjamah. 

Sedang penyuka budaya dapat 
menikmati ritual nyale -panen cacing laut pada 
purnama, biasanya dilakukan sebelum pasola-, 
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di Sumba. Jika masih ada waktu, boleh 
singgah di Pantai Kerewee di Selatan 
kota yang berjarak 1 jam perjalanan 
sambil menghabiskan malam.

Dari Waikabubak Anda dapat 
menuju Tambolaka dengan bus, 
sebelum mulai menjelajah Sumba 
Barat Daya. Di Tambolaka ada banyak 
penginapan, persewaan motor, 
maupun rumah makan dengan harga 
terjangkau. Dari Tambolaka Anda 
dapat mulai mengunjungi  Kampung 
Adat Ratenggaro yang memiliki 
kuburan batu megalitikum terbanyak. 
Sekitar 500 meter sebelum memasuki 
kampung, kubur batu menjulang 
mulai terlihat di kiri kanan jalan. 
Rumah adat di kampung ini cukup 
unik, bisa mencapai ketinggian 
belasan meter. Perjalanan kemudian 
dapat dilanjutkan menuju Pantai 
Ratenggaro yang berjarak 1 km dari 
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pasola -tradisi perang adat dengan 
menunggang kuda dan bersenjata 
lembing-, atau ritual yang berkaitan 
dengan kepercayaan nenek moyang 
‘maratus’ yang biasa diadakan di bulan 
Februari-Maret di kampung adat 
seperti Kodi, Lamboya, Wanokaka, 
dan Gaura. Mereka juga dapat 
mengunjungi kampung-kampung 
adat yang tersebar di semua bagian 
Sumba, mulai timur, tengah, barat, 
atau barat daya. 

Namun tak mudah menjelajah 
penjuru Sumba. Moda transportasi 
umum masih langka. Bus-bus hanya 
menghubungkan kota besar seperti 
Waingapu, Waikabubak, Tambolaka, 
dan Waitabula. Jika ingin menjelajah, 
wisatawan harus mengandalkan sewa 
mobil atau motor.  Namun bagi mereka 
yang berjiwa petualang, kendala ini 
justru menjadi kenikmatan tersendiri.

Umumnya penjelajahan 
Sumba dimulai dari timur ke barat. 
Berawal dari Kota Waingapu dan 
berakhir di Kota Waitabula atau 
Tambolaka yang dekat dengan 
bandara. Waingapu dapat dijangkau 
melalui jalan udara. Selalu ada pesawat 
setiap hari dari Bandara Ngurah Rai di 
Denpasar, Bali atau El Tari di Kupang 
menuju Bandara Umbu Mehang 
Kunda di Waingapu. Jika menempuh 
jalan laut, ada kapal Pelni dari 
Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya 
menuju Pelabuhan Waingapu dengan 
jadwal tertentu.

Di Waingapu ada banyak 
hotel dan penginapan dengan tarif  
Rp.200000 semalam. Warung makan 
pun banyak, dengan harga sekali 
makan antara Rp.15000-Rp.20000 
sudah dengan minuman. Di Waingapu 
Anda dapat menyewa mobil -termasuk 
supir dan bensin- dengan tarif  Rp.1 
juta per hari atau  motor dengan sewa 
Rp.100.000 per hari. 

Dengan berkendara sekitar 
30 menit Anda dapat menuju Bukit 
Wairinding di pagi hari, menikmati 
matahari terbit. Perjalanan 
dilanjutkan dengan mengunjungi 
Kampung Adat Raja Prailiu, 3 km 

Puas menjelajah Sumba 
Timur, pesanlah tiket bus menuju 
Kota Waikabubak, di Sumba Barat. 
Perjalanan tiga jam akan terbayar 
saat melihat indahnya bentang alam 
dan rumah-rumah tradisional Suku 
Sumba sepanjang jalan. Banyak 
penginapan dengan harga terjangkau 
di Waikabubak, mulai harga 
Rp.125000 semalam. Untuk ongkos 
sekali makan berkisar Rp.15000.

Keesokan harinya dengan 
bermotor selama 15 menit Anda 
dapat mengunjungi Kampung  

di tenggara bukit. Di kampung ini 
Anda dapat menyaksikan kubur batu 
zaman megalitikum yang menjadi 
tempat bersemayam kerabat raja dan 
orang kampung. Dua km dari sini 
ada Kampung Lai Hiding yang berada 
di tepi Sungai  Kambaniru. Cobalah 
menyusuri sungai dengan menyewa 
perahu motor milik penduduk, lalu 
trekking menuju Bukit Persaudaraan 
sambil menikmati pemandangan kota 
dan sekitarnya dari ketinggian. Jika 
sudah puas, Anda dapat menuju Pantai 
Walakiri yang berada di utara kota. 

Adat Praijing. Di sini Anda dapat 
menikmati arsitektur rumah yang 
unik, dasarnya terbuat dari batu 
megalitik, dindingnya berbahan kayu, 
dan atapnya dari rumbia. Anda juga 
dapat mengunjungi Kampung Tarung 
yang masih di pusat kota. Di kampung 
ini warganya masih menjalankan 
ajaran merapu, yaitu pemujaan dan 
pemuliaan terhadap arwah leluhur. 
Untuk masuk Kampung Tarung, 
pengunjung harus mendapat ijin dari 
Rato, pemimpin kampung. Jika masih 
di kota, jangan lupa mampir ke Pasar 
Wai Liang untuk membeli tenun ikat 
dan mencicipi madu khas Sumba.

Dari pusat kota, Anda 
dapat berkendara sekitar 30 menit 
menuju Mata Air Waikelo Sawah 
yang tak pernah kering. Perjalanan 
dapat dilanjutkan ke timur menuju 
Air Terjun Lapopu yang memiliki 
ketinggian sekitar 90 meter. Bentuknya 
bertingkat-tingkat mirip anak tangga 
dan disebut sebagai air terjun tertinggi 

(1) Kampung Adat Praijing. (2) Tradisi Pasola.
(3) Pantai Mbawana.

Banyak pohon bakau yang meliuk 
mirip penari di pantai ini, senja di 
pantai sangatlah indah, apalagi di saat 
air laut sedang surut.

Obyek wisata lain yang dapat 
Anda kunjungi di Sumba Timur 
adalah air terjun Tanggedu yang 
berjarak 45km dari utara kota. Air 
terjun ini memiliki tebing-tebing mini 
yang sepintas mirip versi mini Green 
Canyon. Lalu ada pantai berpasir putih 
Tarimbang yang berjarak 30 km dari 
selatan kota. Juga Bukit Tanarara yang 
enak buat berkemah. Lalu ada Savana 
Puru Kambera, berupa padang rumput 
luas dengan puluhan kuda bebas 
merumput di bagian utara. Cobalah 
dekati pengembala kuda, minta agar 
dapat menyewa dan menaiki kuda 
sambil berfoto.

1

“Ketika armada 
Portugis menjelajah 

pulau-pulau di 
Indonesia Timur 

sejak 1522, seorang 
juru gambarnya, 
Jacopo Gastaldi, 

menggambar 
sebuah pulau dan 

menyebutnya 
‘Subao’,” 

“Pasola -tradisi 
perang adat dengan 
menunggang kuda 

dan bersenjata 
lembing-,” 

kampung. Pantai ini sangat 
panjang, berpasir putih 
kecoklatan, Di pantai Anda 
dapat berkuda.

Pantai lain yang 
menarik di Sumba barat 
adalah Pantai Mandorak, 
18 km di utara Pantai 
Ratenggaro. Pantai ini 
diapit tebing di kanan dan 
kirinya. Di sini Anda dapat 
melakukan olahraga surfing 
karena ombaknya cukup 
tinggi dan berlapis-lapis. 
Tak jauh dari pantai ini ada 

laguna Weekuri, yang dikepung oleh 
tebing. Laguna ini kerap juga disebut 
danau malaikat, berair hijau toska dan 
nyaman buat berenang.

Ada lagi Pantai Mbawana, 
1,5 jam perjalanan dari waikabubak. 
Pantai ini memiliki tebing yang 
menjorok ke laut dengan lubang di 
bawahnya, bagus buat berfoto. Namun 
jangan berenang di sini karena 
ombaknya cukup besar. Tak jauh dari 
pantai, ada Tanjung Mareha. Masih 
banyak pantai menawan lainnya 
seperti Watu Bela, Watu Malondong 
dan sebagainya.
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Menjelajah Sumba takkan lengkap 
tanpa membawa oleh-oleh khas 
Sumba. Ada banyak pilihan buah 
tangan asal Sumba. Anda dapat 
membelinya di pasar tradisional 
di kota-kota seperti Waingapu, 
Waikabubak atau Tambolaka, atau 
datang ke tempat wisata langsung 
dan membelinya di sana. Berikut 
buah tangan khas Sumba:

BERBURU OLEH-OLEH
KHAS SUMBA

“Dulu kain tenun ikat hanya dibuat untuk 
keperluan tertentu, seperti pada ritual 

pernikahan, kematian,” 

Harga sepotong kain tenun pun beragam, 
untuk selendang sekitar seratus ribu hingga 
beberapa ratus ribu rupiah. Untuk kain tenun 
selebar selimut dapat mencapai beberapa juta, 
sedang ikat kepala hanya beberapa puluh ribu 
rupiah.Mahalnya harga tenun ikat karena 
pengerjaannya yang lama, bisa sampai beberapa 
bulan. Pewarna yang digunakan pun dari bahan-
bahan alami seperti akar dan batang pohon. 
Warnanya juga khas, merah tanah, biru indigo, dan 
coklat tua. Jika ada yang menjual tenun ikat dengan 
harga murah, dapat dipastikan pewarnanya dari 
bahan kimia, atau bukan produk tenun tangan.

1. Tenun ikat Sumba. Dulu kain tenun ikat hanya dibuat 
untuk keperluan tertentu, seperti pada ritual pernikahan, 
kematian. Kain tenun dibuat berbulan-bulan, sekedar 
dipakai sendiri, bukan dijual. Namun dengan naiknya 
pamor tenun ikat sekaligus berkembangnya industri 
pariwisata Sumba, banyak desa yang menghasilkan 
tenun ikat untuk dijual. Beberapa desa tenun di 
antaranya Desa Adat Prailiu dan Desa Lambanapu 
di Sumba timur. Produk tenun ikat pun beragam, tak 
sekedar kain dengan ukuran 200cmx140cm, tapi ada 
yang berbentuk selendang, pashmina, ikat kepala. Ada 
juga yang sudah menjadi produk seperti tas, baju atasan, 
celana, dan lainnya.

beberapa ratus ribu. Lalu ada tali 
luluamah yang berbentuk mirip 
kalung, terbuat dari kepang tembaga 
silinder yang tengahnya kosong. 
Ada juga tali manik-manik dan batu 
orange.  Aksesoris unik lain adalah 
sisir haikara yang terbuat dari 
cangkang penyu. Sisir ini dipakai 
dengan ditancapkan di bagian 
kepala, mirip mahkota. Anda dapat 
juga membeli katopo alias parang 
asli Sumba. Para lelaki di Sumba 
Barat kerap menenteng katopo 
jika pergi kemana-mana. Katopo 

2

1

Yang terkenal di antaranya adalah 
perhiasan etnik mamuli. Perhiasan 
ini dulunya diberikan ketika pihak 
lelaki melamar pihak perempuan. 
Motifnya beragam, terbuat dari 
emas, kuningan, atau tembaga, 
Perhiasan dapat dijadikan bros, 
liontin, atau anting. Harganya 
dari beberapa puluh ribu hingga 

(1) Kain tenun ikat khas Sumba. (2) Kacang mete. 

disangrai dan dihaluskan dari jenis 
arabika maupun robusta.

4. Madu. Sumba juga penghasil 
madu hutan. Jika ke pasar, 
sempatkan membeli madu hutan 
yang umumnya masih murni, tanpa 
campuran. Satu botol madu berkisar 
antara Rp.125000-Rp.150000. 

5. Aksesoris unik. Ada banyak 
aksesoris yang dapat ditemui di 
pasar tradisional seperti kalung, 
gelang, pedang, sisir, dan lainnya. 

2. Kacang mete. Tanah Sumba yang 
kurang subur ternyata cocok buat 
tanaman seperti jambu mete. Hasilnya 
adalah kacang mete yang renyah, 
empuk, dan manis. Harga satu kilogram 
kacang mete yang sudah digoreng 
sekitar Rp.150000-Rp.200000.

3. Kopi asli Sumba tak kalah dengan 
kopi asal daerah lain di nusantara. 
Kopinya beraroma coklat dengan 
sensasi yang kuat. Anda dapat 
memilih membeli biji kopi yang 
belum diolah atau yang sudah 
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Begitu juga jika ingin bertualang 
dengan naik motor. Sebaliknya, di 
musim hujan berkeliling Sumba 
akan lebih aman jika naik mobil, 
mengunjungi desa adat, atau 
menikmati perbukitan yang hijau 
subur. Namun hindari gua dan air 
terjun, karena akan banyak bah 
yang membahayakan keselamatan. 

Jalanan juga menjadi licin di saat 
hujan.

4. Jika datang sendiri, ada baiknya 
memiliki kenalan di Sumba, atau 
bawalah pemandu lokal sebagai 
teman sekaligus memperlancar 
komunikasi dengan orang sekitar. 
Khusus untuk mengunjungi Sumba 

dan letaknya dekat dengan kota tempat 
menginap. Saran mengunjungi Sumba 
dari Timur ke Barat tujuannya agar 
tak cepat kehabisan uang. Banyak 
pengeluaran tak terduga di Sumba 
Barat karena banyaknya pungutan 
dan sumbangan tak jelas kala 
menjelajah tujuan wisata. Hal ini tak 
terjadi di Sumba Timur.

6. Sinyal telepon seluler hanya lancar 
di kota-kota besar seperti Waingapu, 
Waikabubak dan Tambolaka. Itupun 
hanya provider tertentu seperti 
telkomsel. Di beberapa tujuan wisata 
bahkan tak ada sinyal telepon. 
Karena itu gunakan HP secara bijak.

(1) Madu hutan Sumba. (2) Mainan kayu 
tradisional khas Sumba. (3) Kopi Sumba.

(4) Aneka souvenir khas dari Sumba.
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“Jika ingin mengunjungi air terjun, gua, melihat 
matahari terbit dan tenggelam, atau kuda-kuda 

dilepas di savana, maka datanglah di musim 
kemarau antara Mei-September,” 

“Jika datang sendiri, ada 
baiknya memiliki kenalan 

di Sumba, atau bawalah 
pemandu lokal sebagai teman 

sekaligus memperlancar 
komunikasi dengan orang 

sekitar,” 

Barat dan Sumba Barat Daya, 
sebaiknya tidak berkeliling hingga 
malam hari demi keselamatan. 
Beberapa tempat wisata di Sumba 
Barat Daya belum dikelola pemda 
setempat, sehingga kerap wisatawan 
diminta memberi sumbangan 
oleh warga setempat. Tak jarang 
sumbangan bersifat memaksa, 
maka jika tak ingin merasa ‘dipalak’ 
sebaiknya datangi tempat wisata 
yang sudah jelas dikelola pemda, 
atau bawa orang lokal ke sana. 

5. Jangan pasang target untuk 
mengunjungi semua tempat wisata 
yang ada. Lebih baik kunjungi dulu 
tempat wisata yang mudah diakses 

2

4

diselipkan dalam kain yang melilit 
pinggang. Katopo merupakan simbol 
kejantanan lelaki Sumba, juga 
sebagai alat bantu kerja di ladang 
maupun peternakan.

6. Ukiran tulang kerbau. Bentuknya 
beragam, ada yang besar dan 
dijadikan penghias dinding rumah, 
ada yang kecil. Ukiran bentuk kecil 
misalnya menjadi bandul kalung, 
gantungan kunci, anting, gelang. 
Harganya hanya beberapa puluh 
ribu rupiah.

 
Tips Menjelajah Sumba
1. Sumba dapat dicapai lewat 
udara dari Bali ke Bandara Umbu 
Mehang Kunda di Waingapu, Sumba 
Timur, atau bandara Waikabubak, 
Tambolaka, di Sumba Barat Daya. Jika 
menggunakan angkutan laut, ada 
kapal menuju Pelabuhan Waingapu 
di Sumba Timur, atau Pelabuhan 
Waikelo, di Sumba Barat. Tiket kapal 
jelas lebih murah ketimbang tiket 
pesawat, namun jadwal kapal tidak 
tentu dan waktu tempuhnya lebih 
panjang.

2. Ada beberapa cara menjelajah 
Sumba. Paling mudah dan merepotkan 
adalah dengan ikut tur yang diadakan 
biro perjalanan. Untuk tur 7 hari 
6 malam tarifnya sekitar Rp.5 juta 
per orang sudah termasuk makan, 
transportasi, penginapan, pemandu, 
dan tiket masuk tempat wisata. Jika 
datang bersama keluarga, lebih baik 
menyewa mobil dengan tarif Rp.1 juta 
sehari. Jika datang sendiri dan ingin 
berhemat, dapat menyewa motor 
dengan tarif  antara Rp.100.000-
Rp.150.000 per hari. Transportasi 
umum jarang di Sumba, kecuali 
ingin numpang truk yang datang dan 
perginya tak jelas waktunya.

3. Jika ingin mengunjungi air terjun, 
gua, melihat matahari terbit dan 
tenggelam, atau kuda-kuda dilepas 
di savana, maka datanglah di musim 
kemarau antara Mei-September. 

7. Di musim kemarau banyak desa 
kekurangan air, maka hemat air, 
bawa tisu basah untuk sekedar 
membersihkan muka atau buang 
hajat. Jangan lupa membawa losyen 
anti nyamuk karena beberapa daerah 
rawan malaria, dan tabir surya jika 
tak ingin melanglang dengan kulit 
dan wajah gosong, terbakar sinar 
matahari.
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Ingin mengenal lebih 
dekat  peristiwa Sumpah 
Pemuda 28 Oktober 
1928? Ada baiknya Anda 
berkunjung ke Museum 
Sumpah Pemuda. Museum 
ini terletak di Jalan Kramat 
Raya No. 106, Kwitang, 
Senen, Jakarta Pusat. 
Museum buka setiap Selasa-Jumat dari pukul 08.00-
15.00 atau Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00. Dikelola 
oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 
museum memiliki sekitar 2867 koleksi, berupa foto 
dan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah 
Sumpah Pemuda 1928 dan kegiatan yang berkaitan 
dengan gerakan nasional kepemudaan di masa lalu. 

KISAH DI BALIK MUSEUM
SUMPAH PEMUDA

1

“Dari kesenian, kepanduan, dan olahraga. 
Gedung ini juga dijadikan markas 

Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia 
(PPPI), yang berdiri usai kongres pemuda 

I, pada September 1926,”

Koleksi ini dipamerkan 
dalam ruang pameran, yang diatur 
secara kronologis, meliputi ruang 
pengenalan, ruang pertumbuhan 
organisasi kepemudaan, seperti 
Perhimpunan Indonesia, Jong Java, 
Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum 
Betawi dan seterusnya. Ada lagi ruang 
kongres Pemuda Indonesia Pertama, 
ruang Kongres Kedua, Ruang PPPI, 
dan ruang tematik yang menyajikan 
koleksi yang  berhubungan dengan 
aktivitas pemuda pada tahun 1945, 
1966, dan 1998. Dengan berkeliling 
museum, pengunjung akan paham apa 
itu Sumpah Pemuda. 

Sejarah Museum
Awalnya bangunan seluas 460 meter 
persegi ini adalah rumah tinggal milik 
Sie Kong Liang dan dikenal dengan 
nama Gedung Kramat 106. Ketika 
rumah kontrak aktivis Jong Java -yang 
juga di Kwitang- terasa sempit buat 
menampung kegiatan kepanduan, 
diskusi politik, dan latihan kesenian 
Jawa, maka mereka menyewa Gedung 
Kramat 106 pada 1925. Umumnya 
para aktivis ini adalah pelajar dan 
mahasiswa sekolah kedokteran Stovia 
-School tot Opleiding van Inlandsche Artsen- 
dan pelajar sekolah hukum RHS -Rechts 
Hoge School-, gedung kramat kemudian 

Setahun kemudian semakin banyak 
yang menghuni Langen Siswo, tak 
hanya Jong Java.  Para penghuni yang 
mayoritas pelajar, membayar sewa 
gedung dengan urunan 12,5 gulden per 
orang setiap bulan. Ini setara dengan 
harga 40 liter beras pada waktu itu. 
Mereka juga mempekerjakan Bang 
Salim, sebagai pengurus rumah dan 
tukang bersih-bersih. Kegiatan para 
pemuda di Commensalen Huis juga 
semakin beragam. Dari kesenian, 
kepanduan, dan olahraga. Gedung ini 
juga dijadikan markas Perhimpunan 
Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), 
yang berdiri usai kongres pemuda I, 
pada September 1926. Saat itu mereka 
kerap mengundang tokoh pergerakan 
kemerdekaan seperti Bung Karno 
untuk berdiskusi. 

Aktivitas pemuda Gedung Kramat 108 
dianggap membahayakan kedaulatan 
pemerintahan, karena itu pemerintah 
Hindia Belanda dengan ketat 
mengawasi kegiatan rapat pemuda. 
Walau mengakui hak penduduk di 
atas 18 tahun untuk mengadakan 
perkumpulan dan rapat, namun 
pemerintah dapat sewaktu-waktu 
memberlakukan vergader-verbod atau 
larangan mengadakan rapat, karena 
dianggap menentang pemerintah. 
Setiap pertemuan pemuda harus 
mendapat izin dari polisi. Rapat juga 
berada dalam pengawasan penuh 
PID -Politieke Inlichtingen Dienst- yaitu 
semacam dinas intelijen politik. 
Rumah Kramat 108 pun jadi sasaran 
dinas rahasia Hindia Belanda.

 
Majalah Indonesia Raya yang dikelola 
PPPI juga diterbitkan di Gedung 
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(1) Museum Sumpah Pemuda dari depan.
(2) Monumen “Persatuan Pemuda”.

mereka sebut Langen Siswo. Awam 
saat itu lebih mengenalnya sebagai 
Commensalen Huis.

Beberapa aktivis yang 
pernah tinggal di sana antara lain 
Muhammad Yamin, Amir Sjarifoedin, 
Soerjadi (Surabaya), Soerjadi 
(Jakarta), Assaat, Abu Hanifah, Abas, 
Hidajat, Ferdinand Lumban Tobing, 
Soenarko, Koentjoro Poerbopranoto, 
Mohammad Amir, Roesmali, 
Mohammad Tamzil, Soemanang, 
Samboedjo Arif, Mokoginta, Hassan, 
dan Katjasungkana.
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Kramat 108. Gedung ini kerap disebut 
Indonesische Clubhuis, gedung resmi 
pertemuan pemuda nasional, karena 
sering dipakai sebagai pusat kegiatan 
pemuda yang bersifat nasional. Sejak 
1927, papan nama resmi Indonesische 
Clubhuis terpampang di depan gedung, 
seolah menantang HJ de Graff, 
gubernur jendral Hindia Belanda yang 
menjalankan politik tangan besi.

Ketika banyak anggota Jong Java 
yang lulus sekolah pada 1934, mereka 
tak lagi memperpanjang kontrak 
Gedung Kramat 106. Sebagai gantinya, 
kegiatan pemuda  dialihkan ke Jalan 
Kramat 156.  Gedung ini lalu disewakan 
kepada Pang Tjem Jam sebagai tempat 
tinggal pada 1937-1951. Setelah itu 
gedung diubah menjadi toko bunga 
dan hotel oleh penyewa barunya, Loh 
Jing Tjoe. Penyewa gedung beralih ke 
Inspektorat Bea dan Cukai pada 1951-
1970, dan dijadikan perkantoran.

Saat hak guna bangunan Gedung 
Kramat 106 habis masa berlakunya, 
tak lagi dikuasai Sie Kok Liong pada 
1968, maka Sunario berprakarsa 
mengumpulkan pelaku sejarah Sumpah 
Pemuda, dan meminta kepada Gubernur 
DKI mengelola dan mengembalikan 
gedung ini ke bentuknya semula. 
Berdasar SK Gubernur DKI Jakarta 1972, 

kata Putusan Kongres. Ia merumuskan 
skenario baru terhadap judul beserta 
isi Putusan Kongres Pemuda-pemuda 
Indonesia.

Sejarawan JJ Rizal dan Anhar 
Gonggong mengungkapkan bahwa 
Sumpah Pemuda merupakan produk 
tahun 1950-an. Isi teks sumpah 
pemuda pasca 1950 berbeda dengan 
aslinya (1928). Menurut Rizal, sesuai 
dengan bukti yang ia dapat melalui 
surat kabar harian Tionghoa, Sinpo, 
naskah asli hasil Putusan Kongres 
Pemuda-pemuda Indonesia berbunyi 
sebagai berikut:

“Pertama: Kami poetera dan poeteri 
Indonesia, mengakoe bertoempah 
darah jang satoe, tanah Indonesia.
Kedoea: Kami poetera dan poeteri 
Indonesia, mengakoe berbangsa 
jang satoe, bangsa Indonesia.
Ketiga: Kami poetera dan poeteri 
Indonesia, mendjoendjoeng bahasa 
persatoean, bahasa Indonesia.”

Sedangkan isi Putusan Kongres 
yang kemudian berubah judul 
menjadi ”Sumpah Pemuda” hasil 
dari perubahan yang dilakukan oleh 
Muhammad Yamin berbeda dengan 
teks sebelumnya, menjadi:

1. Kami putra dan putri Indonesia, 
mengaku bertumpah darah 
yang satu, tanah air Indonesia.

2. Kami putra dan putri Indonesia, 
mengaku berbangsa yang satu, 
bangsa Indonesia.

3. Kami putra dan putri Indonesia, 
menjunjung bahasa persatuan, 
bahasa Indonesia.

Menurut JJ Rizal, Muhammad 
Yamin terinspirasi oleh peristiwa 
besar pada zaman Majapahit yang 
terkenal dengan Sumpah Palapa-
nya. Muhammad Yamin memberi 
nama Sumpah Pemuda karena dinilai 
mengandung suatu makna yang lebih 
sakral. 

(1) Ruang depan Museum Sumpah 
Pemuda, menjelaskan kondisi Batavia saat 

itu. (2)  Foto Peserta Kongres Pemuda II, 
27-28 Oktober 1928. (3) WR Supratman 
pertama kali mengumandangkan lagu 

Indonesia Raya.

pada tahun 1928 silam. Rapat yang 
digagas selama dua hari (27 - 28 Oktober 
1928) oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar 
Indonesia (PPPI) saat Kongres pemuda 
II  tersebut hanya menghasilkan suatu 
putusan. Lantas, bagaimana perubahan 
judul sekaligus isi putusan menjadi 
Sumpah Pemuda?

Menurut Peneliti Pusat Studi 
Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial (Pussis), 
Universitas Negeri Medan (Unimed), 
Erond Damanik, perubahan kata 
”Putusan Kongres” menjadi ”Sumpah 
Pemuda,” berawal dari dari Kongres 
Bahasa Indonesia Kedua yang diadakan 
di Medan pada 28 Oktober 1954. Erond 
menuturkan bahwa Muhammad Yamin 
berperan penting dalam perubahan 

gedung ini ditetapkan sebagai museum 
dan termasuk benda cagar budaya 
nasional. Setelah dipugar Pemda DKI 
Jakarta,  pada 20 Mei 1973 gedung ini 
diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin 
sebagai Gedung Sumpah Pemuda. 
Setahun kemudian, diresmikan kembali 
oleh Presiden Suharto. 

Fakta di Balik Sumpah Pemuda
Kongres Pemuda 1928 adalah kongres 
yang kedua. Hasil rapat pertemuan 
tersebut diberi judul ”Poetoesan 
Congress Pemoeda-Pemoeda Indonesia” 
yang di kemudian hari diganti judulnya 
menjadi ”Soempah Pemoeda” oleh 
Muhammad Yamin. Bila mengacu 
pada dokumen asli, pemuda Indonesia 
sesungguhnya tidak pernah bersumpah 

“Kongres Pemuda 
1928 adalah kongres 

yang kedua. Hasil 
rapat pertemuan 

tersebut diberi judul 
”Poetoesan Congress 
Pemoeda-Pemoeda 

Indonesia” yang 
di kemudian hari 
diganti judulnya 

menjadi ”Soempah 
Pemoeda” oleh 

Muhammad Yamin.”
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Putusan kongres itu memang 
ditulis sendiri oleh Muhammad 
Yamin di sebuah kertas. Kertas itu lalu 
disodorkannya kepada Soegondo yang 
memimpin rapat sembari berbisik, 
“Saya punya rumusan resolusi yang 
elegan.” Setelah membaca, Soegondo  
membubuhkan paraf “setuju.” Kertas 
lalu diteruskan ke Amir Sjarifoedin, 
dia pun  memberi paraf “setuju”. Begitu 
seterusnya sampai seluruh utusan 
organisasi pemuda menyatakan setuju. 
Secarik kertas yang diparaf seluruh 
peserta kongres itulah isi Sumpah 
Pemuda kita kenal sampai sekarang. 
Sumpah itu awalnya dibacakan oleh 
Soegondo dan kemudian dijelaskan 
panjang lebar oleh Yamin. Setelah 
disahkan, ikrar pemuda itu jadi 
tonggak bersatunya bangsa Indonesia.

Pada kongres 28 Oktober 1928 
itu, pertama kali diperdengarkan lagu 
Indonesia Raya oleh WR Soepratman. 
Karena syair lagu banyak mengandung 
kata “merdeka” dan “Indonesia”, maka 
lagu yang dimainkan dengan biola 
tanpa syair. Hal ini karena larangan 
polisi Belanda -yang hadir dan 
mengawasi rapat- untuk menyebut kata 
merdeka.Teks syair lagu diserahkan 
langsung oleh WR Soepratman 
kepada pimpinan rapat, Soegondo 
Djojopoespito, sebelum memainkan 
biolanya.
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PELINDO III 
DI INDONESIA 
MARITIME 
EXPO 2019

ESAI 
FOTO

Pelindo III beserta anak usahanya PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), 
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), PT Pelindo Marine Service (PMS) dan 
PT Terminal Teluk Lamong turut serta dalam Indonesia Dedicated Maritime 
Industri Event di Jakarta, adalah pameran produk industri maritim dari dalam 
dan luar negeri. 

Peranan vital menjadikan pelabuhan sebagai pintu perdagangan dan 
perekonomian negara sehingga pelabuhan sangat strategis dalam menentukan 
biaya logistik serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena 
itu, melalui pameran para pengunjung maupun customer pelabuhan bisa 
mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan pelabuhan yang dikelola 
Pelindo III Group tentang produk dan layanan bisnisnya.

Selain itu, ajang tersebut dimanfaatkan sebagai wadah untuk memperkuat 
dan meningkatkan visibilitas perdagangan laut dan lintas laut untuk pasar 
Indonesia dan Asia. Acara ini juga merupakan platform untuk memberikan 
wawasan dan peluang bagi penyedia dan manufaktur jasa maritim, pengiriman, 
pelabuhan, dan logistik melalui seminar dan kegiatan pameran.
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Batik merupakan salah satu Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi 
oleh UNESCO yang perayaannya jatuh pada tanggal 2 Oktober. Indonesia patut berbangga 
hati karena batik bisa menjadi salah satu hal yang menjadi wakil atas keberagaman 
Indonesia yang dikenal hingga ke penjuru dunia. Berikut ini adalah para pemuda Indonesia 
yang patut kita acungi jempol dalam perjalannya melestarikan Batik.

Perempuan yang satu ini merupakan 
seorang sociopreneur yang sukses 
melestarikan batik dengan membuat 
brand clothing bernama Sukkhacitta yang 
mengusung batik tulis dan kain tenun 
sebagai produk utama. Melalui usahanya 
ini, selain melestarikan batik, ia juga 
memberdayakan masyarakat di pedesaan 
untuk turut aktif  sebagai pengrajin dan 
pekerja dari daerah-daerah untuk bisa 
menjadi agen perubahan dalam lingkup 
komunitasnya masing-masing.

Bisnis yang ia geluti ini menjunjung 
tiga pilar utama yakni memastikan 
para pengrajin bisa mendapatkan upah 
yang sesuai dengan hasil kerjanya, 
meminimalisir dampak kerusakan 
lingkungan, serta memastikan 
berjalannya proses pelestarian budaya 
dalam setiap pembuatannya. Ia ingin bisa 
memberikan inspirasi kepada para anak 
muda Indonesia lainnya.

Perempuan ini merupakan salah satu 
desainer asal Indonesia yang memiliki 
ciri khas produk berupa batik yang ready 
to wear. Ia menyalurkan kecintaannya 
terhadap budaya Indonesia melalui 
keahliannya dalam desain dan tekstil 
melalui koleksi-koleksinya di Amanda 
Hartanto Batik (AHB). Salah satu koleksi 
terbaru dari AHB bertajuk Napak 
TIlas: bekas jejak yang pernah dilalui, 
mengusung warna-warna bold untuk 
dasar. Motif bunga pun mendominasi 
dengan warna-warna terang. Batik 
buatannya juga mengusung fashion yang 
sustainable dan ramah lingkungan.

AHB sendiri tidak dibuat dengan 
kemampuan magis satu malam, 
melainkan merupakan hasil kerja keras 
dari Amanda sejak pertama kali brand ini 
dirilis pada tahun 2012. Dari yang awalnya 
ia membuat busana batik, sejak 2014 ia 
memperluas usahanya dengan merilis 
koleksi-koleksi batik ready to wear.

Denica Flesc Amanda Hartanto

INFLUENCERS

Pesona Batik dari Bumi Indonesia 
oleh Pemuda

Perjalanan 
Menuju Jiwa 
yang Sehat

Pemuda lulusan ESMOD Jakarta 
ini sudah dikenal luas di industri 
fashion Indonesia. Melalui tangannya 
ia membuat batik sebagai busana yang 
bisa dipakai tidak hanya untuk tampilan 
formal melainkan menjadi busana 
yang kekinian serta lebih kasual. Dalam 
koleksi yang ia beri judul “Purna” Rama 
memadupadankan japanese street style 
yang terinspirasi dari warna-warna khas 
Jaipur di India seperti warna mustard, 
hijau, biru, dusty pink.

Beberapa produk yang ia kreasikan 
adalah jaket, atasan, celana, coat, dan 
lain-lainnya. Ia membuat tampilan 
batik berubah menjadi modern dan 
dekat dengan pasar anak muda saat ini. 
Koleksinya ini juga merupakan hasil 
kolaborasi antara Rama dengan Alleira 
Batik. Melalui koleksinya Rama berharap 
bisa membuat batik dapat lebih diterima 
oleh para pecinta mode di tanah air 
sembari mengingatkan dan melestarikan 
batik sebagai salah satu warisan budaya di 
Indonesia. 

Rama Dauhan

Tanggal 10 Oktober setiap tahunnya didedikasikan sebagai World 
Mental Health Day yang fokusnya ada untuk mengedukasi, 
memberikan awareness dan advokasi untuk menghilangkan 
stigma dari masalah kesehatan jiwa yang diderita oleh banyak 
orang di dunia. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui, 
kesehatan fisik harus diimbangi dengan kesehatan jiwa agar 
seseorang bisa menjalani hidup dengan penuh arti. Berikut 
adalah beberapa video untuk memaksimalkan kesehatan kita!

Dokter yang menekuni bidang psikiatri, dr. Jiemi Ardian berbicara tentang 
mental sehat dan seimbang dalam salah satu kesempatan melalui e-dagang 
terkenal dari Indonesia. Ia berbicara mengenai stress dan bagaimana untuk 
memahami kondisi biologis tubuh untuk menjaga kesehatan baik tubuh 
maupun jiwa. Hal ini khususnya dalam menghadapi masalah-masalah 
seperti depresi dan stress yang diharapkan agar tidak berlarut-larut. 

Dr. Jiemi Ardian, Belajar Bahagia 
untuk Mental Sehat dan Seimbang

VLOG

@Bukalapak

Di luar yang kita duga, stress sebetulnya terkadang bisa membantu kita 
untuk menghadapi beberapa hal dalam hidup. Di momen-momen yang 
membutuhkan banyak energi dan fokus, stress bisa saja berguna untuk 
membantu diri menyiapkan fisik dan mental untuk melalui rintangan 
tersebut. Namun, jika terlalu sering mengalami stress tentunya tidak akan 
berdampak baik untuk kesehatan otak kita, Dampaknya beragam, mulai 
dari ukuran otak yang mungkin bisa berubah hingga struktur dan fungsi 
yang secara jangka panjang bisa terganggu. 

Dampak Stress Terhadap Kondisi Otak 
(How Stress Affects Your Brain)

@TED-Ed

Di dalam video ini Bukupedia menjelaskan mengenai apa itu buku dan 
penjelasan seputar bagian-bagian dari buku. Selain itu dijelaskan juga 
manfaat-manfaat yang bisa didapatkan jika kita rajin membaca buku. 
Beberapa manfaat yang dijelaskan di dalam video ini antara lain adalah, 
membaca buku bisa digunakan untuk melatih otak yang merupakan salah 
satu organ penting di dalam tubuh manusia. 

5 Tanda Seorang Anak Mengalami Masalah Kesehatan Mental
(5 Warning Signs That a Child Has Mental Health Problems)

@Bestie
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Dunia digital semakin berkembang 
pesat, merubah sesuatu yang manual 
menjadi otomatis, menjadi yang 
tradisional menjadi modern, merubah 
yang jauh menjadi dekat, merubah 
yang dekat menjadi lebih cepat, 
merubah yang cepat menjadi semakin 
secepat kilat. Dalam kehidupan kita 
sehari – hari dalam lingkungan kerja 
di perusahaan, banyak sekali aktivitas 
yang memerlukan semuanya serba 
cepat, tidak terbatas waktu dan 
tempat. Dan untuk itulah, kita juga 
harus menuju ke sesuatu yang baru, 
suatu kebiasaan yang lebih cepat, lebih 
efektif dan efisien, yaitu aktivitas 
perusahaan dalam digital.

Mypelindo hadir 
sebagai satu terobosan 
yang menembus batas, 
merubah mindset dan 
merubah gaya dan 
budaya dalam bekerja. 
Bayangkan apabila hal 
– hal yang sebelumnya 
dilakukan secara manual, 
kini menjadi digital, 
yang sebelumnya terpaut 
dengan waktu dan 
tempat kini menjadi tidak 
terhalang keduanya, dan 
apabila yang sebelumnya 
dilakukan di meja dan 
memerlukan komputer 
kini semuanya hanya 
sentuhan jari dalam 
genggaman! Mypelindo 
memiliki setidaknya 
dua puluh (20) fitur 
yang kesemuanya 
dapat membantu para 
user (pegawai) dalam 
melakukan aktivitas 
kesehariannya yaitu 

1. Myintan. Adalah fitur Mypelindo 
yang akan sering dipakai oleh 
semua pegawai. Bagaimana 
tidak? Fitur ini berfungsi dalam 
mencatat jam kedatangan dan 
kepulangan, jadi fitur ini akan 
diakses oleh pegawai setidaknya 
dua kali sehari. Fitur ini berfungsi 
untuk absen, melihat rekapitulasi 
absen, serta melihat geofencing 
user.

2. Vote merupakan fasilitas untuk 
pemungutan suara. Vote ini 
seringkali digunakan untuk 
memilih pegawai of  the month, 

untuk menentukan siapa saja 
pegawai yang berhak mendapat 
predikat tertentu. Apakah nama 
Anda salah satunya?

3. Berita adalah informasi 
mengenai sesuatu yang sedang 
terjadi di Internal perusahaan, 
disajikan dalam bentuk tulisan 
dan gambar di My Pelindo secara 
singkat dan padat. Jadi sambil 
minum kopi di pagi hari, buka 
Berita di Mypelindo dan lihat apa 
ada yang baru di kantor.

4. Forum merupakan fasilitas untuk 
berdiskusi. Forum dapat di buat 
masing-masing Grup sesuai 
dengan kebutuhannya seperti 
Grup di unit, grup hobby atau 
komunitas. Bisa kirim teks, kirim 
gambar atau video. Forum juga 
bisa bersifat umum, yang mana 
semua pegawai bisa nimbrung 
disitu, atau bersifat private yang 
mana hanya user yang di-invite 
saja yang bisa kirim chat.

5. Survei merupakan fasilitas 
untuk mengetahui seberapa 
banyak suatu pilihan diambil oleh 
pegawai. Pertanyaan dan pilihan 
jawaban sudah ditentukan oleh 
pembuatnya, nanti user tinggal 
menjawab dengan memilih 
salah satu dari pilihan yang ada. 
Biasanya Survei ini dipakai untuk 
mencari tahu, misalnya untuk 
gathering tahun ini kira – kira 
para pegawai lebih banyak yang 
pilih ke Batu atau Malang ya?

6. Agenda, digunakan untuk 
berdiskusi terhadap suatu rencana 
kegiatan. Bentuknya mirip 
seperti Forum. Jadi bisa komen – 
komenan.

7. Performance. Performance 
digunakan untuk mencatat 
tugas seorang pegawai. Segala 
aktivitas tentang pelaksanaan 
job desc dicatat disini, sehingga 
dapat dimonitor oleh atasannya 
langsung. Dan di akhir periode 
pekerjaan, nilai SKI bisa langsung 
didapatkan.

8. Budaya. Budaya digunakan untuk 
memberikan suatu value atau 
nilai kepada seseorang. Misalnya, 
seseorang memuji stafnya dengan 
memberikan nilai “Disiplin”, atau 
“Ramah”, atau “Kerjasama Tim”, 
dan lain sebagainya. Nilai ini 
kemudian dapat dilihat oleh orang 
lain, seperti postingan di Facebook 
yang dapat dilihat semua orang.

9. Kalker atau Kalender Kerja berisi 
jadwal atau agenda yang akan 
dilaksanakan oleh perusahaan. 
Jadwal ini dipilah berdasarkan 
sub divisi, sehingga kita sebagai 
user dapat dengan mudah melihat 
event apa yang akan dilakukan di 
subdit tertentu.

10. Gaji. Siapa yang tidak tahu 
maksud dari fitur ini? Pasti 
semua sudah tahu. Ya! Fitur ini 
digunakan untuk melihat rincian 
gaji dan penghasilan apa saja yang 
kita terima dari perusahaan.

11. Ask The Expert. Anda punya 
pertanyaan terhadap suatu hal 
dalam bidang operasional di 
perusahaan? Atau tentang IT? 
Atau tentang kepegawaian? 
Tanyakan saja langsung kepada 
ahlinya. Disini karyawan 
bertanya kepada para expertise 
di bidangnya masing-masing. Di 
sini kita juga bisa melihat daftar 
para expert yang dapat dijadikan 
sebagai acuan pembelajaran.

12. HSSE adalah fitur untuk 
melaporkan suatu kejadian, 

kondisi atau patroli kesehatan 
dan keselamatan kerja. Anda 
menemukan suatu hal yang 
berresiko dalam keselamatan 
kerja yang harus segera 
ditindaklanjuti? Laporkan saja di 
menu ini.

13. Kuesioner. Siapa yang tidak tahu 
kuesioner? Kuesioner digunakan 
untuk mengumpulkan jawaban 
dari para pegawai atas beberapa 
pertanyaan tertentu. Disini kita 
bisa melihat kuesioner yang 
sudah kita isi dan yang belum. Jadi 
tinggal klik salah satu pertanyaan 
kuesioner, lalu jawab langsung 
disitu terus kirim. Sangat simpel.

14. Milea adalah urat nadi dalam 
melakukan komunikasi surat 
dinas. Milea di Mypelindo 
berfungsi dalam melakukan 
penomoran surat, serta digunakan 
untuk approval surat dinas seperti 
Berita Acara.

15. Library merupakan fasilitas 
menu yang berisi informasi 
buku – buku yang di miliki oleh 
Perpustakaan Pelindo3 Pusat. Cari 
judul suatu buku, lalu bisa kita 
lihat deskripsinya. Tidak ada di 
daftar pencarian? Kita juga bisa 
melakukan request agar dibelikan 
oleh tim perpustakaan.

16. Travel merupakan fitur untuk 
melakukan pengajuan ijin 
perjalanan dinas atau lebih 
dikenal dengan nama SPPD. Disini 
kita bisa mengajukan SPPD serta 
melihat sampai dimana proses 
persetujuan SPPD kita. Selain itu 
kita juga bisa melihat rincian uang 
saku yang akan kita dapatkan lho! 
Dan lagi, kita juga bisa langsung 
download tiket pesawat dan hotel 
disitu pula. Hebat kan?!

17. Hadir merupakan fitur untuk 
absen atas suatu kegiatan. Kalau 

biasanya kita ngisi absen dengan 
menulis di kertas, kini cukup klik 
menu Hadir, lalu scan barcode 
yang disediakan oleh panitia. 
Cling! Kita langsung terdaftar 
sebagai peserta yang hadir.

18. Inovasi. Adalah menu untuk 
melakukan pengajuan ide atau 
saran ke perusahaan. Anda punya 
ide? Ajukan saya disini. Boleh jadi 
ide Anda ini membawa manfaat 
yang besar bagi perusahaan. 
Bahkan, ide Anda bisa menjadi 
juara di level perusahaan lho!

19. Pintar. Adalah menu untuk 
melihat kompetensi yang kita 
miliki dan yang sudah tercatat di 
SDM. Setiap pegawai di posisinya 
masing – masing memiliki daftar 
kompetensi yang harus dipenuhi 
yang dapat dilihat disini. Selain 
itu, kita bisa mengetahui level 
kompetensi kita, sudah cukupkah 
atau masih banyak yang harus 
ditingkatkan?

20. My point. Setiap kita menghadiri 
sesuatu kegiatan, atau kita 
menjadi pelaksana kegiatan, atau 
mendapat penilaian value dari 
seseorang, kita bisa mendapatkan 
poin. Kumpulkan terus poinnya 
dan tukarkan dengan hadiah 
menarik dari CM.

21. Curriculum Vitae. Kita bisa 
melihat rincian curriculum 
vitae kita di Mypelindo. Datanya 
lengkap, mulai dari biodata 
pribadi, data pendidikan, data 
keluarga, data kompetensi, data 
jabatan dan posisi, dan lain – lain. 
Semuanya lengkap dalam satu 
halaman. 

Mypelindo
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1. Mengkonsumsi buah secara rutin. 
Vitamin-vitamin yang baik untuk 
mata adalah vitamin A, C, dan E, juga 
mineral seperti zinc yang mengandung 
antioksidan. Kandungan tersebut 
banyak terkandung pada sayur dan 
buah-buahan, misalnya wortel, brokoli, 
bayam, atau sayuran hijau lainnya. 
Hal ini Anda lakukan untuk mencegah 
resiko macular degeneration, sebuah 
gangguan pada retina.

1

2

2. Menetapkan aturan 20/20/20. 
Apa itu aturan 20/20/20? Aturan ini 
diciptakan untuk menjaga kesehatan mata. 
Ketegangan pada mata akan mengurangi 
kemampuan penglihatan. Setiap 20 menit, 
berhentilah menatap layar dan pindahkan 
penglihatan kepada objek sejauh 20 kaki 
selama 20 detik.

3

Memelihara 
Kesehatan 
Mata Hingga 
Badan Telah 
Renta

Seluruh fungsi tubuh umumnya menurun ketika 
kita mulai berada di usia paruh baya, apalagi 
di zaman serba digital yang membuat manusia 
harus terus terpapar cahaya dari layar komputer. 
Berbagai hiburan yang ada di internet seperti video, 
berita, media sosial, dapat diakses dari sebuah 
gadget berukuran kepalan tangan saja. Karena itu, 
ada baiknya agar mulai menjaga kesehatan mata 
dengan baik.

Sosok pria satu ini merupakan putra daerah asli Alor, Provinsi NTT. 
Ia mulai bergabung sejak Tahun 2016 sebagai karyawan PT PDS 
untuk posisi pelaksana bongkar muat tally (Operasi Lapangan). 
Karakter kepribadiannya yang baik, loyal, disiplin dan semangat 
belajar yang tinggi layak dijadikan sebagai contoh bagi rekan-
rekan kerjanya di Pelabuhan Kalabahi, Kawasan Timur Pelindo III. 
Nah mari kita simak pendapat Markus Waang berkaitan dengan 
Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober.

Q. Bagaimana tanggapan anda 
tentang hari sumpah pemuda?

Q. Sumpah pemuda adalah 
penyatuan daerah – daerah di 
Indonesia, melalui tanah air, 
bangsa dan bahasa yang sama. 
Seberapa bersatukah kita menurut 
anda jika dilihat dari perspektif 
maritim?

A.  Sumpah pemuda merupakan pengingat 
agar kita sebagai pemuda selalu 
semangat untuk dapat meneruskan 
pembangunan di Indonesia lebih 
baik dengan cara meningkatkan 
pengetahuan, skill, berkarya dan 
beprestasi demi mengharumkan nama 
bangsa. Bukan hanya setiap tanggal 
28 Oktober saja kita harus lantang 
menyuarakan sumpah pemuda tetapi 
setiap saat kita harus menanamkan 
nilai-nilai sumpah pemuda itu sendiri.

A.  Pembangunan maritim pemuda ujung 
tombak.

 -Indonesia merupakan Negara 
kepulauan lebih dari 17.000 pulau 
tentunya hal ini sangat berat untuk 

MARKUS 
WAANG

PERSONEL

A. Disiplin dalam bekerja dan aktif  
dalam pelayanan kepada pengguna 
jasa, selalu berinovasi melakukan 
pembaruan sesuai perkembangan 
untuk kemajuan perusahaan, 
meningkatan skill dan pengetahuan 
sehinga mempunyai daya saing.

atlet berprestasi dan juga gerakan 
milenial peduli lingkungan dengan 
cara mengurangi limbah plastik.

A. Sepengatahuan saya Pelindo III 
selalu memberikan bantuan beasiswa 
terhadap anak berprestasi, kegiatan 
komunitas berbagi pengetahuan, 
tidak hanya bekerja namun juga 
dalam olahraga selalu menciptakan 

A. Saat ini ancaman Negara bukan 
lagi penjajah namun perpecahan 
persatuan bangsa yang selalu 
dibenturkan dengan isu SARA. Hal ini 
dikarenakan Indonesia merupakan 
Negara besar dan majemuk. Maka 
pada saat ini hal yang terpenting 
adalah membangun persatuan 
lintas suku, agama dan ras sehingga 
masyarakat tidak mudah terprovokasi 
hoaks yang menyebabkan 
perpecahan. Sebagai pemuda kita 
harus lebih pintar dan jeli dalam 
menyikapi hoaks. 

 Saya bangga lahir di Kabupaten Alor 
dimana orang tua, lingkungan selalu 
mengajarkan toleransi berbangsa 
dan beragama. Sebagai contoh 
disini apabila dalam pembangunan 
masjid ataupun gereja maka semua 
penduduk baik muslim maupun 
nasrani bergotong royong untuk 
pembangunan rumah ibadah dan saat 
pada hari raya maka pemuda muslim 
dan nasrani selalu menjaga kegiatan 
tersebut bergantian.

Q. Bagaimana anda dapat membantu 
dari posisi anda saat ini?

Q. Menurut anda bagaimana saat ini 
masyarakat dapat meneruskan 
semangat sumpah pemuda?

Q. Apa komitmen Pelindo III untuk 
kegiatan di kepemudaan di 
Indonesia?

Q. Apa saja gerakan yang diinisiasi 
Pelindo III dalam bidang 
kepemudaan?

menyatukan semua, namun saat 
ini pemerintah sudah berusaha 
melaksanakan penyatuan tersebut 
dengan berbagai cara misal dengan 
adanya program TOL LAUT untuk 
konektifitas kemaritiman sehingga 
menjamin ketersedian barang 
dan mengurangi disparitas harga 
bagi masyarakat dan menjamin 
keberlangsungan penyelenggaraan 
angkutan barang di daerah terpencil 
dan tertinggal. Selain itu saya 
berharap kepada pemerintah untuk 
meningkatkan atau mengembangkan 
komoditi dari daerah setempat/
terpencil sehingga hasil bumi atau 
komoditi dapat dikirim dari timur 
ke barat sehingga dapat berdampak 
positif  pada kesejahteraan 
masayarakat itu sendiri.

A. Pelindo III sangat berkomitmen 
terkait kepemudaan hal ini juga 
disebabkan sebagian besar karyawan 
merupakan generasi muda / 
millenial. Sebagai contoh Pelindo III 
memberikan kesempatan bagi semua 
pemuda untuk melakukan inovasi dan 
juga memberikan kesempatan kepada 
pemuda untuk memimpin perusahaan 
untuk kemajuan Pelindo III.

4. Jaga tubuh tetap bugar. Penderita 
obesitas yang mengidap diabetes tipe 2 
dapat menyebabkan adanya kerusakan 
pada jaringan darah di mata. Maka dari 
itu olahraga rutin dan menjaga berat 
badan sangat penting untuk dilakukan. 

4

3. Tidak kekurangan zat khusus. 
Beberapa nutrisi juga mampu 
membantu penglihatan, misalnya juga 
mampu membantu penglihatan, seperti 
karotenoid, lutein dan zeaxanthin. Zat 
ini juga terkandung di brokoli, telur 
dan zucchini atau suplemen-suplemen. 
Kegunaan nutrisi tersebut adalah untuk 
melindungi mata dari sinar ultraviolet.
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1. Mindset untuk terus belajar. Ketika 
muda, tentu kita merasa banyak sekali 
hal yang dapat dipelajari, karena waktu 
muda kita merasa harus mendapatkan 
pengalaman. Jangan stop mindset 
ini ketika Anda lewat paruh baya, 
karena untuk tetap relevan dengan 
dunia berarti Anda harus menghadapi 
segalanya dengan pikiran terbuka.

1

2

4. Meditasi. Melatih pikiran sama 
saja dengan melatih tubuh. Meditasi 
dilakukan begitu banyak orang untuk 
mengosongkan pikiran dan membuang 
pikiran negatif. Anda juga dapat melatih 
otak agar tetap dapat mengembangkan 
kekuatan fokus.

3

2. Kurangi stres dan bersantai. 
Tersenyum dan tertawa akan 
mengurangi hormon penyebab stress 
dan menarik otot-otot wajah Anda agar 
lebih santai. Selain itu tidurlah dengan 
waktu 6-8 jam setiap harinya, kurang 
tidur akan membuat kantung mata 
dibawah mata membesar.

3. Tidak ada hari libur untuk 
berolahraga. Selalu sempatkan 
berolahraga setiap hari, walaupun hanya 
jogging atau jalan kaki cepat di sekitar 
rumah selama satu jam. Olahraga kardio 
membantu menurunkan banyak sekali 
resiko penyakit, dari jantung, diabetes, 
hingga darah tinggi.

5. Lakukan perawatan wajah. Salah 
satu perawatan wajah yang biasa 
dilakukan adalah exfoliating, yaitu 
perawatan kulit sederhana dengan 
tujuan mengangkat sel kulit mati dan 
merangsang produksi sel kulit baru. 
Lakukan eksfoliasi sebanyak 1-3 kali 
dalam satu minggu. 

Tubuh Muda Walau
Umur Kepala Lima

Siapa yang tidak panik 
ketika usia sudah melewati 
paruh baya? Walau tentu 
saja kebugaran sangat 
berbeda ketika umur masih 
kepala dua, namun banyak 
sekali cara-cara tertentu 
agar tubuh tetap segar dan 
penampilan Anda tetap 
terlihat muda. Hal ini 
juga dilakukan oleh para 
selebriti yang sekarang 
sudah kepala lima, seperti 
Jennifer Lopez. 

Prinka
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Aplikasi 
Kesehatan 
Mental 
Terbaik
Menjaga kesehatan mental 
merupakan hal yang perlu 
dilakukan oleh setiap orang 
agar bisa menjalani hidup 
yang bahagia dan terhindar 
dari stress. Seiring dengan 
berkembangnya teknologi, 
ada beberapa aplikasi yang 
bisa kamu gunakan untuk 
menjaga kesehatan mental 
dan baik jika digunakan 
dalam keseharian. Berikut 
ini beberapa aplikasi 
yang bisa kamu unduh 
dan gunakan untuk 
membantumu selalu sehat 
dari dalam jiwa:

1. Riliv. Aplikasi yang satu ini 
merupakan hasil karya anak Indonesia. 
Melalui aplikasi ini para pengguna bisa 
berkonsultasi secara gratis kepada para 
psikolog profesional dan mahasiswa 
psikologi yang berasal dari beberapa 
universitas di Indonesia seperti 
Universitas Indonesia, Universitas 
Airlangga, dan Universitas Negeri 
Surabaya. Ada juga layanan berbayar 
yang bisa kamu pilih jika ingin 
berkonsultasi langsung dengan psikolog 
dan/atau terapis profesional yang 
berlisensi dan ahli dalam bidangnya.

2. Calm. Aplikasi ini merupakan 
pilihan tempat untuk para pengguna 
yang ingin memiliki aplikasi untuk 
membantu meditasi. Di dalam aplikasi 
ini para pengguna bisa menggunakan 
fitur musik yang menenangkan, ada 
juga cerita-cerita menjelang tidur yang 
bisa didengarkan untuk membantu di 
kala malam hari. Sejak 2012, aplikasi ini 
sudah diunduh sampai 25 juta kali.

3. Moodtools. Dirancang oleh tenaga 
profesional di bidang kesehatan mental 
dan developer, Mood Tools adalah 
aplikasi gratis yang dikembangkan 
untuk membantu penggunanya 
mengidentifikasi gejala episode manik 
atau depresi dan dilengkapi dengan 
kuesioner untuk melacak tingkat 
suasana hati Anda dari waktu ke waktu.

4. Mindshift. Aplikasi ini 
memanfaatkan evaluasi serta bimbingan 
berdasarkan terapi perilaku kognitif  
yang bisa membantu orang-orang untuk 
belajar dan melakukan praktik secara 
langsung dalam mengatasi kecemasan. 
Para pengguna diberikan edukasi untuk 
mengetahui tentang kecemasan serta 
gejalanya, teknik-teknik relaksasi, dan 
bagaimana cara mengembangkan pola 
pikir realistis dan mengubah perilaku 
negatif. 

GEAR
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Aplikasi 
Edukasi 
dari yang 
Muda 
untuk 
Indonesia

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan naiknya dunia 
digital, kita bisa mendapatkan pelajaran dari mana saja tidak 
terbatas wilayah serta waktu. Proses belajar yang biasanya 
terjadi di kelas kini bisa didapatkan dengan mudah melalui 
gawai pintar yang dimiliki oleh masing-masing orang. 
Berikut ini adalah beberapa aplikasi edukasi yang diciptakan 
oleh para pemuda Indonesia untuk membantu menyebarkan 
pendidikan dan akses terhadap pendidikan ke banyak orang:

1. Ruangguru.
Melalui aplikasi ini pengguna bisa 
mendapatkan bantuan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 
dianggap sulit. Aplikasi belajar 
online ini bisa membantu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan seputar 
matematika dan fisika untuk tingkat SD 
hingga SMA. Selain chat, pengguna juga 
bisa berdiskusi langsung dengan guru 
yang tersedia. Aplikasi ini digagas oleh 
Iman Usman.

2. Ezdu.
Melalui aplikasi ini dapat terjalin 
hubungan antara tutor dan siswa agar 
proses belajar bisa terjadi di mana dan 
kapan saja. Fasilitas dan materi yang 
terdapat dalam aplikasi ini bisa dibilang 
lengkap dan sesuai dengan kurikulum 
pendidikan yang ada di Indonesia. 
Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur 
chat, telepon, video call menggunakan 

Skype. Aplikasi ini merupakan buatan 
mahasiswa UGM di antaranya adalah 
Fury Oktria Putra, Elok Pitaloka, dan 
Damar Adi Prabowo.

3. KelasKita.
Dalam aplikasi ini pengguna diberikan 
pilihan belajar untuk di mana dan kapan 
saja. Kamu juga bisa berinteraksi dengan 
para pengguna lain dari aplikasi ini. 
Ada juga fitur kampus di mana kamu 
bisa membuat kelompok belajar secara 
umum atau privat. Selain itu kamu juga 
bisa mendapatkan sertifikat digital jika 
kamu telah selesai mengikuti suatu 
kelas tertentu. Ada juga instruktur 
dan partner yang kredibel dan berasal 
dari lembaga-lembaga pendidikan 
terpercaya. 

4. Kelase.
Di bawah PT Edukasi 101, aplikasi ini 
telah diciptakan sejak 2013 oleh Brimy 

Laksmana dan Winastwan Gora. Kelase 
merupakan sebuah jejaring sosial untuk 
belajar online yang aman bagi beberapa 
pengguna yang berada di institusi 
pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, 
SMK, Akademi, Sekolah Tinggi, bahkan 
Universitas). Aplikasi ini juga mudah 
diakses baik dari PC maupun perangkat 
mobile para pengguna. 

5. Bahaso.
Melalui aplikasi ini para pengguna bisa 
belajar Bahasa Inggris dengan mudah. 
Aplikasi ini adalah karya dari Tyovan 
Ari Widagdo yang bekerja sama dengan 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Indonesia. Materi yang aktraktif  
merupakan nilai jual yang diusung 
oleh aplikasi Bahaso ini, Ada juga tes 
untuk mendengar dan menulis yang 
hadir dalam setiap materi pembelajaran 
dalam aplikasi. 
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Aplikasi Penerbangan 
yang Wajib Diketahui

Bepergian ke banyak tempat untuk meliburkan diri 
sejenak dari padatnya aktivitas dan pekerjaan mungkin 
dilakukan oleh beberapa orang. Ada beberapa moda 
transportasi yang bisa menjadi pilihan untuk berlibur, 
salah satunya adalah menggunakan pesawat terbang. 
Sayangnya, bepergian memang tak selalu aman 
dengan segala resikonya. Berikut ini adalah aplikasi 
pelacak penerbangan yang harus kamu unduh untuk 
mempermudah dan membuat rasa aman saat berlibur:

1. FlightRadar 24. Aplikasi ini sangat 
populer, terlebih setelah kejadian 
hilangnya pesawat Malaysia Airline 
MH370. Untuk menggunakan aplikasi ini, 
tersedia dua pilihan untuk perencanaan 
free payment ataupun yang berbayar. 
Dengan penayangan meliputi jalur 
penerbangan, nomor penerbangan, jenis 
pesawat terbang, posisi, hingga kecepatan, 
FlightRadar 24 kini banyak digunakan 
oleh masyarakat. Yang membuat aplikasi 
ini menjadi favorit banyak kalangan 
adalah kemampuannya menayangkan 
ulang track record jalur penerbangan 
sebelumnya. Menarik, bukan? Aplikasi 
ini dapat diunduh untuk iOS maupun 
Android.

2. Flight Aware. Apa yang membuat 

FlightAware menjadi pilihan 
kedua? Aplikasi asal Houston, Texas, 
Amerika Serikat ini mampu melacak 
penerbangan secara  real time, 
dengan lokasi setiap penerbangan 
komersial di seluruh dunia. Aplikasi 
ini menggunakan sistem GPS yang 
memungkinkan Anda menentukan 
lokasi sendiri dimana bisa melihat 
pesawat terbang mana yang berada 
disekitar dan melihat kemana arahnya. 
Anda bisa memperbesar di peta dunia, 
aplikasi ini membawa Anda bertualang 
dalam penerbangan. Aplikasi ini gratis 
dan bisa di unduh di iOS dan Android.

3. Gate Guru. Berbeda dengan yang 
lain, aplikasi yang satu ini memberikan 
kemampuan melacak penerbangan 

dasar yang bisa menyesuaikan rencana 
perjalanan Anda. Setelah menetapkan 
rincian dan informasi, Anda bisa 
memasukkan jadwal perjalanan dan 
GateGuru akan membantu untuk 
memudahkan informasi yang rinci di 
tempat untuk Anda check in, kondisi 
cuaca bandara, perkiraan waktu tunggu, 
fasilitas bandara dan hingga tarif  sewa 
mobil. Lengkap, bukan? Aplikasi ini pun 
disediakan gratis mengunduh untuk iOS 
maupun Android.

4. Flight Status. Memiliki hampir 
seluruh fitur seperti FlightTrack, 
Flight Status memberi tambahan 
infomrasi untuk mengetahui detail 
informasi penerbangan, hingga status 
penerbangan. Dengan Flight Status, 
anda segera mendapatkan info untuk 
status penerbangan anda. Flight Status 
mengklaim menampilkan hampir 
semua penerbangan komersial di dunia. 
Namun untuk Indonesia, baru terbatas 
di beberapa bandara besar saja.
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2. Melati & Isabel Wijsen. Dua saudari 
ini berasal dari Bali dan pertama kali 
membuat gerakan bernama Bye Bye 
Plastic Bags pada 2013. Pada awalnya 
mereka membuat petisi untuk pemerintah 
Bali agar melarang penggunaan kantong 
plastik yang menjadi salah satu pemicu 
rusaknya lingkungan. Berkat usaha 
mereka yang berhasil mengumpulkan 
ratusan ribu tanda tangan dari seluruh 
dunia, akhirnya Gubernur Bali pun 
mengeluarkan aturan penggunaan plastik 
yang mulai berlaku sejak 2018. Mereka 
berdua pun juga sempat dianugerahi 
Bambi Awards di Jerman pada 2017. 

TOP LIST
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Aktivis 
Muda Peduli 
Lingkungan

Tokoh-tokoh Penting 
Sumpah Pemuda

Perubahan iklim beberapa tahun ke belakang ini menjadi isu 
yang hangat untuk dibicarakan. Mulai dari kebakaran hutan 
yang tak kunjung padam dan melelehnya lapisan es di daerah-
daerah kutub, kedua hal ini secara langsung mengganggu 
keseimbangan ekosistem. Untuk mewujudkan adanya perubahan, 
diperlukan pula peran aktif dari para anggota masyarakat. Saat 
ini, banyak muda yang tergerak untuk melakukan sesuatu demi 
menghentikan perubahan iklim. Berikut ini adalah beberapa 
aktivis muda yang peduli lingkungan dan mungkin bisa kita 
jadikan panutan:

4. Bruno Rodriguez. Pemuda yang 
satu ini mengorganisir gerakan 
“walk out” oleh para murid di Buenos 
Aires. Ia mengajak para anak muda 
lainnya untuk ikut berjuang melawan 
pemerintah dah perusahaan-
perusahaan yang bertanggung jawab 
telah menyebarkan dan memperluas 
permasalahan mengenai polusi. “We 
don’t want fossil fuels anymore,” 
ujarnya dalam suatu acara.

21

3. Autumn Peltier. Pada usia 8 tahun, 
gadis ini sudah mengikuti acara di mana 
ia melihat adanya potensi kerusakan 
lingkungan, khususnya pencemaran air. 
Ia berjuang untuk konservasi air dan 
hak-hak bagi kaum keturunan indian 
terhadap air. Ia bahkan berbicara dengan 
PBB tentang pentingnya konservasi 
air dan kemudahan akses air untuk 
masyarakat luas.

3

Setiap tahunnya, pada 
tanggal 28 Oktober kita 
akan merayakan apa 
yang disebut sebagai 
Hari Sumpah Pemuda. 
Sumpah Pemuda sendiri 
pertama kali dilahirkan  
pada Kongres Pemuda II 
yang dilaksanakan pada 
tanggal 27-28 Oktober 
1928. Terjadinya momen 
bersejarah ini bisa terjadi 
berkat turunnya beberapa 
pemuda yang memastikan 
pergerakan pemuda 
Indonesia pada saat itu bisa 
tetap ada demi terciptanya 
negara Indonesia. Berikut 
ini adalah beberapa 
tokoh yang menginisiasi 
terjadinya Sumpah Pemuda 
bertahun-tahun yang lalu:

3. Sie Kong Liong. Ia menjadi salah satu 
pemeran penting dari Sumpah Pemuda 
pada 28 Oktober. Bagaimana tidak, 
tempat berkumpul serta penyelenggaraan 
Kongres Pemuda II saat itu merupakan 
miliknya. Kini pemondokan yang 
menjadi saksi sejarah sebagai tempat 
berlangsungnya Kongres Pemuda II 
ini sekarang diubah menjadi Museum 
Sumpah Pemuda. 

1

2

2. Wage Rudolf Soepratman. Nama 
yang satu ini mungkin sudah tidak 
asing lagi bagi kalian. WR Supratman 
memang lebih dikenal sebagai 
pencipta lagu kebangsaan Indonesia 
yakni Indonesia Raya. Ia pertama kali 
memperkenalkan lagu ciptaannya 
ini pada Kongres Pemuda Dua dan 
dimainkan dengan menggunakan biola. 
Pada akhirnya lagu ciptaannya inilah 
yang dijadikan sebagai lagu kebangsaan 
negara hingga saat ini.

1. Muhammad Yamin. Ia merupakan 
salah satu pencetus Kongres Pemuda II 
di mana ia berperan sebagai sekertaris. 
Sebelum menjadi sekertaris ia sempat 
dicalonkan sebagai pemimpin namun 
sayangnya tidak terpilih. Ia juga turut 
merumuskan teks Sumpah Pemuda 
dan menjadi salah satu tokoh yang 
mendukung serta mengusung Bahasa 
Indonesia sebagai bahasa persatuan. 

4

4. Amir Syarifuddin. Pemuda yang 
satu ini merupakan perwakilan dari 
Jong Batak. Ia dipercayai sebagai 
bendahara dalam Kongres Pemuda II. 
Dalam keseharian ia dikenal sebagai 
aktivis yang menentang pergerakan 
anti-Jepang bahkan sampai terancam 
hukuman mati gara-gara kegiatan 
aktivisnya ini. Dalam Sumpah Pemuda 
ia menyumbangkan pemikirannya 
untuk merumuskan Sumpah Pemdua 
yang kita kenal saat ini. 

3
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1. Greta Thunberg. Gadis berusia 
16 tahun ini belakangan mulai 
dikenal namanya oleh dunia lantaran 
perjuangannya untuk lingkungan. Ia 
pertama kali melakukan aksi mogok 
sekolah dan berdemo seorang diri sejak 
2018. Ia melakukan hal ini selama setahun 
penuh, setiap hari Jumat dan berlokasi 
di depan gedung legislasi. Akhirnya 
aksinya membuahkan hasil dan berhasil 
menciptakan gerakan yang didukung 
oleh banyak orang dari berbagai negara 
untuk mulai melakukan sesuatu terhadap 
lingkungan.
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Seberapa sering Anda 
berbelanja pakaian? 
Sebulan sekali? Tiga bulan 
sekali? Atau setahun 
sekali? Semakin sering 
Anda membeli pakaian 
baru maka semakin banyak 
sampah industri fesyen 
dihasilkan. Berdasar data UN 
Environtment, masyarakat 
dunia berbelanja pakaian 
60% lebih banyak ketimbang 
tahun sebelumnya. 

Kurangi
Sampah dengan 
Fesyen yang 
Berkelanjutan

Hal ini karena perkembangan fesyen 
yang super cepat -fast fashion- yang 
mendorong produksi pakaian baru 
dan asesorisnya lebih banyak. Setiap 
minggu akan muncul model baru. 
Dalam setahun ada 80 milyar pakaian 
diproduksi dan terjual. Ini karena 
dukungan industri tekstil sintetis 
-berbahan akrilik, poliester, nilon 
dari minyak bumi- yang super cepat.

Fast fashion ini mendorong tingginya 
sampah pakaian bekas dan polusi 
udara di dunia. Hanya 15% pakaian 
bekas yang didaur ulang. Sisanya 
langsung dibuang ke alam. Polusi 
produk fast fashion demikian tinggi. 
Setiap tahun 40-50 ribu ton pewarna 

kain berbahan kimia dibuang ke 
sungai tanpa diolah dulu. Di Amerika 
Serikat saja, lebih 15 juta ton limbah 
tekstik dihasilkan. Padahal, limbah 
kain butuh waktu lama untuk terurai. 
(licra dan poliester butuh 20-200 
tahun, nilon butuh 20-40 tahun, kulit 
binatang butuh 25-40 tahun, kapas 
butuh 1-5 bulan).

Kondisi di atas melahirkan fesyen 
yang berkelanjutan atau sustainable 
fashion yang menjadi counter attack 
fast fashion. Sustainable fashion 
adalah praktik fesyen -dalam hal 
ini pakaian dan asesorisnya- yang 
menghormati manusia lain dan 
lingkungan, dibuat dengan kondisi 
kerja yang baik, layak, dan sejahtera, 
dari material ramah lingkungan 
dan ramah hewan. Praktik ini tak 
mengeksploitasi siapapun dan 
mencoba meninggalkan kerugian 
sekecil mungkin.

Sustainable fashion kerap juga disebut 
slow fashion, ethical fashion, green 
fashion, eco-fashion, atau fair fashion 
karena dalam praktik konsumsi 
dan produksi barang fesyen ini 
menghindari konsumsi berlebihan, 
mengutamakan kualitas daripada 
kuantitas, memiliki masa guna yang 

lebih lama, mengutamakan keahlian 
dan ketrampilan, distribusi yang adil, 
dan mendorong memilih dengan 
kesadaran.

Jika ingin menerapkan sustainable 
fashion dalam kehidupan sehari-hari, 
maka mulailah dengan langkah 
berikut:
1. Jangan terlalu sering berbelanja 

baju baru, beli seperlunya saja. 
Andai membeli pakaian baru, 
pilihlah  yang dibuat dari bahan 
alami seperti serat bambu, kapas, 
serat hemp, daur ulang poliester, 
kain kasmir, serat tencel, kain wol, 
dengan kondisi diproduksi tanpa 
mengeksploitasi buruh.

2. Memiliki pakaian secukupnya tapi 
berbahan bagus dan tahan lama.

3. Mengggunakan kembali produk 
pakaian yang sudah tidak terpakai, 
misalnya dengan menjual atau 
membeli pakaian yang masih layak, 
menukar dengan pakaian yang lain 
-swap clothing-, meminjam, atau 
menyewa.

4. Daur ulang apa yang tersisa, 
misalnya dengan memperbaiki 
pakaian yang ada, mengubah 
pakaian lama dengan model baru. 
Kalau sangat rusak, jadikan perca.

Susana Emyliasari

2. Kobe Maritime Museum.
Museum ini dibangun sebagai pengingat 
dari 120 tahun berdirinya pelabuhan 
Kobe, yang merupakan salah satu 
pelabuhan yang penting bagi negara 
Jepang. Museum ini menampilkan 
koleksi-koleksi bersejarah dari kelautan 
Jepang serta pengaruh-pengaruh 
teknologi kontemporer yang digunakan 
pada setiap masanya. 

Pengarsipan 
Kelautan Dunia 
Melalui Museum

Laut merupakan salah satu bagian penting dari 
kehidupan umat manusia. Bukan hanya karena 
Planet Bumi sebagian besarnya dikelilingi oleh 
laut, namun juga karena laut menyimpan banyak 
hal yang bisa kita pelajari tentang kehidupan masa 
dahulu dan sejarah-sejarah yang sudah pernah 
terjadi. Berikut ini adalah beberapa museum 
kelautan yang ada di dunia yang mungkin bisa 
membuatmu tertarik untuk mengunjunginya.

4. National Maritime Museum.
Museum ini biasa juga disebut sebagai 
Greenwich Maritime Museum karena 
lokasinya yang berada di Greenwich. 
Museum ini merupakan salah satu 
museum terbesar di dunia yang 
menampilkan koleksi mengenai kelautan 
di dunia. Museum ini pertama kali dibuka 
pada pertengahan tahun 1930. Selain 
berfungsi sebagai museum, tempat ini 
juga memiliki Royal Observation Tower 
juga digunakan sebagai rumah ratu.

4

3. Sydney Maritime Museum.
Museum ini merupakan salah satu 
museum maritim terbesar di dunia. 
Selama dua dekade, museum ini telah 
menyimpan koleksi dari berbagai 
macam instrumen yang berkaitan 
dengan kelautan. Museum ini 
menyimpan dan menampilkan koleksi 
yang sangat berkontribusi besar bagi 
kelautan di dunia. Selain menjadi 
museum, sebetulnya tempat ini juga 
ditunjukkan sebagai gudang dari para 
angkatan laut Australia.

1. Museum Maritim Indonesia.
Museum ini berlokasi di Pelabuhan 
Tanjung Priok, Jakarta Utara. Museum 
ini memiliki koleksi yang bisa dibilang 
cukup lengkap mengenai sejarah dari 
maritim di Indonesia. Ada dua era 
berbeda yang ditampilkan oleh museum 
ini, yakni era sebelum dan sesudah 
kemerdekaan Indonesia. Miniatur-
miniatur dari kapal yang mewakili 
zaman-zaman perahu itu berasal juga 
terlihat dipamerkan di dalam museum 
ini. Ada juga diorama dan lukisan-
lukisan yang menggambarkan kondisi 
masyarakat Indonesia pada masing-
masing zaman.

3
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Pernahkah Anda makan di 
restoran, warung, atau depot 
yang ramai pengunjung? Tak 
jarang untuk makan, Anda 
harus antri. Kerap juga walau 
sudah mendapat meja makan, 
namun mejanya kotor. 
Sisa makanan berserakan, 
piring, gelas, sendok dan 
garpu tercerai berai, belum 
lagi tisu kotor, asbak yang 
penuh rokok, dan abu 
rokok. Hendak duduk pun 
rasanya ogah, jijik. 
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Waspadai 
Radang 
Sendi 
pada Usia 
Produktif

Pada osteoarthritis terjadi penipisan 
tulang rawan, sehingga penderitanya 
sulit bergerak. Penyakit ini ditandai 
dengan rasa sakit saat bergerak, sendi 
terasa kaku saat bangun tidur, sensasi 
gesekan yang kadang diiringi bunyi 
pada sendi, munculnya benjolan 
keras di bagi-an sendi yang sakit, dan 
pembengkakan pada sendi. 

Sedang RA terjadi jika ada gangguan 
sistem kekebalan tubuh. Gejalanya 
berupa sendi terasa hangat/panas, 
empuk dan lembut jika disentuh, 
pembengkakan, kelelahan, demam, 
nafsu makan berkurang, sendi terasa 
kaku jika lama tak bergerak, dan 
anemia.

OA kerap diderita para lansia, 
karena degenerasi sel-sel tulang 
rawan. OA diperparah jika penderita 
mengalami obesitas dan berjenis 
kelamin perempuan. OA yang serius 

akan me-nyebabkan osteoporosis 
atau pengeroposan tulang. Sedang 
penyebab pasti RA hingga kini belum 
diketahui. Belakangan, banyak 
penderita radang sendi adalah 
mereka yang beru-mur 20-30 tahun, 
yang berdampak pada produktivitas 
mereka. 

Ada beberapa hal yang memicu 
munculnya radang sendi pada anak 
muda, di antaranya:
1. Faktor keturunan. Jika ayah atau 

ibu menderita radang sendi, maka 
kemungkinan si anak menderita 
radang sendi juga lebih besar.

2. Kelebihan berat badan. Obesitas 
akan membuat beban kaki untuk 
menahan tubuh  lebih besar, 
sehingga sendi di kaki akan mudah 
cedera saat bergerak atau berdiri.

3. Pola makan. Radang sendi kerap 
menyerang mereka yang memiliki 
pola makan tidak sehat, misalnya 
sering makan produk susu dan 
olahannya, makanan kaya garam 
dan pengawet, makanan yang 
banyak diproses seperti digoreng, 
dibakar. 

4. Gaya hidup yang tidak sehat, seperti 
malas berolahraga, merokok, suka 

minum minuman beralkohol.
5. Berjenis kelamin perempuan.
6. Pernah mengalami cedera saat 

beraktivitas atau mengalami 
kecelakaan kendaraan ber-motor.

7. Cacat tulang bawaan sejak lahir.
8. Kelelahan yang terus menerus.

Radang sendi dapat dicegah dengan 
melakukan langkah berikut:
1. Jika ada riwayat keluarga menderita 

radang sendi, maka periksakan 
tulang ke dokter secara teratur.

2. Teratur berolahraga untuk menjaga 
kebugaran dan berat badan agar 
tetap normal.

3. Terapkan pola makan sehat 
yang kaya sayur dan buah, dan 
perbanyak makan makanan segar, 
bukan makanan instan atau olahan.

4. Istirahat yang cukup.

Penderita radang sendi akan diberi 
obat penghilang rasa sakit non steroid 
oleh dokter. Mereka juga disarankan 
berolahraga ringan seperti berenang, 
berjalan di dalam air. Jika radang 
sendi sangat parah, tindakan operasi 
akan dilakukan.  

Radang sendi atau arthritis 
adalah pembengkakan pada 
sendi -bisa pada sendi bagian 
tan-gan, tulang belakang, 
lutut, pinggul, kaki- karena 
berbagai penyakit, yang 
paling banyak dijumpai 
adalah osteoarthritis (OA) dan 
rheumatoid arthritis (RA). 

Ary Hana

Tumpuk di Tengah, Kebiasaan 
Membersihkan Meja Usai Makan

Menunggu pelayan untuk 
membersihkan namun pelayan masih 
repot dengan hal lain. Karena sebal, 
kerap nafsu lapar menguap. Akhirnya 
tidak jadi makan, atau memilih rumah 
makan lain.

Sayangnya, kondisi ini kerap 
ditemui di nusantara. Yang salah 
bukan pelayannya, tapi perilaku 
pelanggan rumah makan tersebut. 
Budaya membereskan piranti makan 
sendiri, termasuk sisa-sisa makanan, 
tampaknya belum mengakar dalam 
kehidupan masyarakat kita. Slogan 
kebersihan sebagian dari iman 
juga cuma slogan, tak banyak yang 
mempaktekkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Mungkin sudah ertanam 
dalam pikiran, ketika makan di rumah 
makan, pembeli adalah raja. Jadi 
urusan bersih-bersih itu tugas pelayan.

Belakangan ini, muncul gerakan 
populer #tumpukditengah, gerakan 
yang mengajak pelanggan sebuah 
restoran, warung makan, untuk 
merapikan piranti makannya 
sendiri usai makan. Caranya dengan 
menumpuk dan menyusun piranti 
bekas makan, baik piring, mangkok, 
gelas, sendok, di tengah meja makan. 
Piring kotor disatukan dengan piring 
kotor, kotoran berupa sisa-sisa 
makanan diletakkan di bagian paling 
atas piring. Lalu mangkok disatukan 
mangkok, sisa makanan diletakkan 
di mangkok paling atas. Lalu semua 
piring, mangkok, diletakkan di tengah 
meja. Begitu juga dengan gelas-gelas 
kotor dan sendok-garpu.

Tak hanya sekedar menumpuk 
piranti makan di tengah meja, pelanggan 
sebaiknya juga membersihkan sisa-
sisa makanan di meja makan mereka. 

Ary Hana

Lalu tisu bekas dibuang ke tempat 
sampah, begitu juga puntung dan abu 
rokok. #tumpukditengah sebetulnya 
bukan gerakan baru, di masa lalu, 
saat sebuah keluarga makan, usai 
makan ibu dan putri-putrinya akan 
membereskan meja makan dengan 
menumpuk piring, mangkok, 
sendok, dengan tujuan agar mudah 
dibawa ke tempat cuci piring.  Kalau 
dipikir, membereskan piranti makan 
sendiri bukanlah hal menjijikkan, 
dan tidak merendahkan martabat. 
Justru menunjukkan kepribadian 
yang baik dan cinta kebersihan. 
Tindakan #tumpukditengah ini tak 
hanya meringankan beban pelayan 
rumah makan, tapi juga menciptakan 
rasa nyaman bagi pelanggan makan 
berikutnya. Citra rumah makan 
juga meningkat. Jadi, kenapa tak 
disebarkan?
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Lantang Memperjuangkan Suara: 
Musisi dan Grup Musik yang Tak 
Gentar Beraksi!

Perjuangan tak selalu terlihat dalam teriakan 
dalam protes di pusat kota. Teriakan pun tak 
selalu dimaknai lantang dari segi volume 
suara. Dari musisi - musisi berikut yang kami 
ulas di Dermaga edisi kali ini, mereka tak 
gentar menyuarakan suara dari kawan - kawan 
di Indonesia untuk Ibu Pertiwi. Mulai dari 
ekspresi dalam memperjuangkan kesetaraan 
upah, udara yang bersih, lingkungan yang 
sehat, hingga luapan kekecewaan, mereka 
adalah mikrofon yang mengamplifikasi suara 
rakyat. Mari lihat musisi - musisi yang lantang 
memperjuangkan suara!

Iwan Fals
Virgiawan Listanto atau Iwan Fals 
merupakan salah satu penyanyi 
legendaris di Indonesia. Penyanyi 
kelahiran Jakarta, 3 September 1961 
ini tidak hanya terkenal dengan lagu 
- lagunya yang tak lekang oleh waktu, 
tetapi juga syarat dengan makna 
perjuangan. Lagu - lagu yang membuat 
ia populer adalah “Oemar Bakri”, “Ibu, 
“Bento”, dan “Galang Rambu Anarki”. 
Melalui lirik yang cerdas dan mampu 

MUSIK
Prinka

menjadi sumber devisa bagi Bali dan 
memiliki dampak yang begitu besar 
seperti sampah plastik, sampah botol 
kaca, berkurangnya ruang publik, dan 
krisis air bersih, hingga penggundulan 
hutan di Kalimantan, Navicula tak 
pernah lelah mendendangkannya.

Tak heran, mereka pun dijuluki 
“The Green Grunge Gentlemen” 
karena dukungan penuh mereka 
terhadap aktivisme lingkungan. Si 
vokalis, Robi, memang lebih dikenal 
sebagai petani berkedok musisi. Ia 
sendiri aktif  di bidang permaculture 
dan tumbuh di keluarga petani. 
Menurutnya, kesadaran diri untuk 
menyeimbangkan alam adalah ilmu 
dari nenek moyang yang harus dijaga. 
Baginya, bermusik adalah caranya 
dan Navicula untuk menyebarkan 
ilmu ini.

Selain isu lingkungan, band yang 
berdiri di tahun 1996 aktif  hingga 
sekarang untuk merespon isu - isu 
yang terjadi. Salah satunya adalah 
RUU Permusikan yang sempat 
heboh tahun lalu. Sebagai musisi 
dan seniman, Navicula memprotes 
keberadaan RUU tersebut lewat lagu 
mereka “Dagelan Penipu Rakyat”. 
Apapun isunya, bagi Navicula, musik 
adalah sebuah jalan untuk melakukan 
perjuangan. 

Efek Rumah Kaca
Bagi yang gemar patah hati tetapi 
lelah mendengarkan lagu cinta, 
Efek Rumah Kaca dikenal lewat 
lagu mereka “Cinta Melulu” yang 
memprotes maraknya lagu cinta di 

negara. Tidak hanya tentang 
kekecewaan, Efek Rumah Kaca pun 
menanggapi isu pembakaran hutan 
lewat lagu “Banyak Asap di Sana”. 
Kedua lagu ini sama - sama dirilis di 
tahun 2008 dalam album berjudul 
Kamar Gelap; album kedua mereka 
yang melejitkan nama mereka di 
kancah musik Indonesia.

Sempat tidak aktif dalam beberapa 
waktu, Efek Rumah Kaca hadir kembali 
di tahun ini lewat single terbarunya 
“Tiba - Tiba Batu” yang dirilis di bulan 
September. Single kali ini sangat jenaka 
dengan keberhasilannya menangkap 
fenomena yang saat ini kerap hadir di 
lingkar pertemanan. Penasaran seperti 
apa? Single ini sudah hadir dalam 
format digital!

“Semenjak lagu -Mosi 
Tidak Percaya- dirilis 
pada tahun 2008, liriknya 
sering dikutip dalam 
gerakan - gerakan demo. 
Tagar #MosiTidakPercaya 
pun hadir di media sosial 
dalam mengekspresikan 
kekecewaan terhadap 
kebijakan negara.”
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Efek Rumah Kaca (ERK) ketika menyambut kedatangan Novel Baswedan di depan kantor KPK

Navicula di cuplikan  videoclip lagu “Dagelan Penipu Rakyat”

menangkap realita di sekitarnya, Iwan 
Fals mendendangkan lagu untuk para 
guru, suara rakyat yang tak didengar 
wakil rakyat, perjuangan seorang 
Ibu, hingga kritiknya terhadap 
melambungnya harga kebutuhan 
pokok.

Selain lagu - lagu tersebut, salah 
satu lagu yang menarik adalah “Isi 
Rimba Tak Ada Lagi Tempat Berpijak”. 
Lagu yang dirilis pada tahun 1982 dan 
dimainkan secara khusus di sebuah 
konser kecil di Lapangan Murjani 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 
untuk memprotes penggundulan 
hutan yang terjadi secara masal di 
Kalimantan pada awal tahun 80an.

Pada era 80an hingga 90an, musik 
Iwan Fals kuat dengan racikan rock 
n roll yang dibumbui harmonika dan 
banjo. Sedangkan pada tahun 90an 
hingga kini, Iwan Fals mengeksplorasi 
balada. Pada pertengahan 2019 
lalu, ia mengaransemen ulang lagu 
Ibu Pertiwi karya Ismail Marzuki, 
bersama Once Mekel dan Fiersa 
Besari. Lagu ini dinyanyikan ulang 
dalam rangka perayaan kemerdekaan 
sebagai pengingat agar kita dapat 
saling menjaga satu sama lain dan 
bumi pertiwi. 

Navicula
Band yang berasal dari Bali ini mengusung 
genre musik grunge dan menyanyikan 
lagu - lagu yang memperjuangkan 
lingkungan. Berempat, Robi, Dadang, 
Khrisna, dan Falel, menyuarakan isi hati 
mereka sebagai rakyat yang bermukim 
di Bali. Bermula dari turisme yang 

pertengahan 2000an. Band yang 
digawangi oleh Cholil Mahmud ini 
tidak hanya piawai mengkritik pasar 
musik Indonesia, tetapi juga meramu 
lirik penuh perjuangan untuk rakyat 
Indonesia.

Semenjak lagu “Mosi Tidak 
Percaya” dirilis pada tahun 2008, 
liriknya sering dikutip dalam 
gerakan - gerakan demo. Tagar 
#MosiTidakPercaya pun hadir di 
media sosial dalam mengekspresikan 
kekecewaan terhadap kebijakan 
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Tiga anak kecil 
dalam langkah 

malu - malu
datang ke Salemba

sore itu

Pada buku ini, Andi memaparkan 
bagaimana Habibie percaya bahwa 
kekuatan pembangunan sebuah negara 
terletak pada kekuatan sumber daya 
manusianya. Pada tahun 80an hingga 
90an, saat Habibie berkarir di politik, 
tidak banyak yang memiliki pemahaman 
yang sama dengannya di bidang 
teknologi. Di buku ini, Andi mengulas 
bagaimana transisi kehidupan Habibie 
sebagai seorang teknokrat di bidang 
kedirgantaraan yang mencetuskan Crack 
Progression Theory, berevolusi menjadi 
periset hingga presiden.

Satu kutipan yang menarik dari 
Pak Habibie di buku ini adalah, “Ilmu 
Pengetahuan dan teknologi tidak bisa 
dipisahkan dengan sumber daya manusia. 
Hanya manusia yang menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang mampu 
membesarkan gelas”.

Sosoknya seringkali diberitakan 
sebagai seseorang yang tidak hanya 
open-minded, tetapi juga berpikiran 
progresif. Bacharuddin Jusuf Habibie atau 
lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie 
adalah Menteri Riset dan Teknologi pada 
tahun 1978 hingga 1998. Pada 1998, ia 
dilantik menjadi presiden ketiga Indonesia 
menggantikan Soeharto.

Dari awal kiprah beliau di dunia politik 
hingga menjadi presiden RI. Pak Habibie 
sering kali atau memang memegang 
peranan penting di sektor pengembangan 
SDM di Indonesia. Pentingnya SDM yang 
berkualitas bagi negara Indonesia maka 
akan membentuk sebuah negara yang 
memiliki kekuatan di banyak sektor. 

Salah satu buku yang membahas lika 
- liku karir politik Habibie dan kehidupan 
pribadinya adalah The True Life of Habibie 
yang ditulis oleh jurnalis Andi Makmur 
Makka. Sosok Andi juga dikenal sebagai 
sahabat Habibie, keduanya adalah putra 
daerah Pare - Pare, Makassar. Di dalam 
buku ini, Andi mengulas kehidupan 
Habibie - permulaan ia tertarik pada 
bidang teknologi dan SDM, karirnya di 
Jerman, kepulangannya ke Indonesia, 
hingga karirnya sebagai seorang Presiden 
Indonesia.

THE TRUE LIFE OF HABIBIE

Pengarang
Penerbit
Cetakan
Tebal

: Andi Makmur Makka
: Pustaka Liman
: 2008
: 468 halaman

Literatur tidak hanya 
diwarnai oleh karya fiksi 
seperti novel, tetapi juga kisah 
hidup seseorang yang begitu 
berpengaruh, serta rima - rima 
kehidupan yang dituliskan 
dalam bentuk puisi. Dalam 
ulasan buku kali ini, Dermaga 
menghadirkan buku - buku 
tentang dan oleh sosok - 
sosok besar Indonesia dan 
dunia. Mulai dari B.J. Habibie, 
hingga Nelson Mandela. Pada 
ulasan buku kali ini, kami 
menghadirkan para pejuang 
yang rela mendedikasikan 
hidupnya pada kemajuan 
sebuah negara, hingga novel 
fiksi tentang pejuang yang 
berusaha bangkit dari trauma 
kekacauan. Mari membuka 
mata dan membuka jendela 
dunia ini dengan membaca 
kisah hidup mereka.

RESENSI BUKU

Perdamaian 
dan Perjuangan 
untuk Meraihnya:
Karya Literatur 
dari Para Pejuang

Prinka

ia sudah berjuang selama 10 tahun tanpa 
hasil yang memuaskan. 

Di buku ini, Mandela menceritakan 
bahwa pengalamannya di dalam 
penjara di Robben Island adalah salah 
satu pengalaman terbaik hidupnya - di 
mana ia tak hanya dapat menuliskan 
pengalamannya, tetapi juga menyadari 
bahwa kekerasan memang tak akan 
membawa kemajuan. Ia pun mengajak dan 
mengedukasi rekan sesama narapidana 
untuk terus berjuang, hingga akhirnya ia 
dibebaskan dari penjara pada tahun 1988. 

“Ilmu Pengetahuan dan 
teknologi tidak bisa 
dipisahkan dengan 
sumber daya manusia. 
Hanya manusia yang 
menguasai ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang mampu 
membesarkan gelas”
-B.J. Habibie

MALU (AKU) JADI
ORANG INDONESIA

Pengarang
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Taufik Ismail
: Yayasan Indonesia
: 1998
: 208 halaman

PERJALANAN PANJANG
MENUJU KEBEBASAN
(LONG WALK TO FREEDOM)

Pengarang
Penerjemah
Penerbit
Diterbitkan
Tebal

: Nelson Mandela
: Alina Abdullah
: Darul Ehsan
: 2018
: 764 halaman

hidupnya. Autobiografi ini ditulis oleh 
Mandela secara rahasia saat ia diasingkan 
selama 27 tahun di Robben Island oleh 
rezim apartheid Afrika Selatan. Buku 
ini menceritakan kisah hidup Mandela 
sejak saat ia masih menjadi seorang 
pelajar miskin, keterlibatannya di dunia 
politik, memimpin gerakan bawah tanah, 
mendirikan firma hukum pertama 
untuk kulit hitam, diasingkan, hingga ia 
menjadi presiden pertama Afrika Selatan 
yang dipilih oleh rakyat dalam sistem 
demokrasi.

Dalam buku ini, tidak hanya 
perjalanan hidup Mandela yang menarik 
untuk dibaca. Melainkan juga bagaimana 
pemikiran apartheid dan kolonialisme 
mengakar pada sebagian besar rakyat 
Afrika Selatan saat itu. Sebuah adegan 
yang menarik adalah saat Mandela 
terbang ke Ethiopia, di mana ia terkejut 
melihat seorang pilot kulit hitam. 
“Bagaimana bisa seorang kulit hitam 
menjadi pilot?”

Rezim apartheid yang menduduki 
Afrika Selatan selama 44 tahun memang 
telah menciptakan perspektif bahwa 
rakyat kulit hitam memiliki ribuan 
keterbatasan dalam menjalani hidup. 
Mandela seringkali disandingkan 
dengan Gandhi. Di buku ini pun ia sadar 
dengan pandangan tersebut. Pada masa 
mudanya, ia memang menerapkan 
gerakan tanpa kekerasan. Tetapi, ia pun 
pada akhirnya beralih pada senjata untuk 
memperjuangkan hak rakyat dalam 
memiliki status identitas, karena saat itu 

Nelson Rohlila Mandela adalah 
seorang anak lelaki yang pendiam, 
tetapi di buku sebanyak lebih dari 700 
halaman ini, ia mengupas seluruh kisah 

Siapa yang tak kenal dengan puisi di atas? 
Puisi karangan Taufik Ismail ini sering 
ditemukan dalam buku dan ujian Bahasa 
Indonesia. Sastrawan yang lahir di Bukit 
Tinggi, Sumatra, ini dikenal dengan 
sentuhan sarkastik di puisi - puisinya 
yang diwarnai suara nurani seorang 
muslim. Dengan latar belakangnya yang 
tumbuh besar di Sumatra, Taufik Ismail 
tak segan - segan meminjam kerangka 
syair dan gurindam sembari memberikan 
nafas politik dalam puisinya seperti Syair 
Empat Kartu di Tangan dan puisi bersiri 
Gurindamnya.

Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia sebe-
narnya membongkar semua kebodohan 
dan kebobrokan yang bertumpuk-tum-
puk dan bertimbun-timbun di negaranya. 
Ia memerlukan keberanian dan ketelusan 
yang luar biasa untuk menuliskan hal 
yang begitu dalam dan jujur dalam buku 
setebal 206 halaman ini. 

Mulai dari kritik sosial hingga seruan 
untuk perubahan, membuat siapapun 
akan tercerahkan tentang sejarah ketika 
membaca puisi-puisi dalam kumpu-
lan ini. Kesederhanaan dan kelugasan 
kata-kata membuat puisi-puisi Taufik 
Ismail begitu mengalir. Luapan emosi; 
kemarahan, kesedihan, setitik harapan, 
dalam kata - katanya lah, perasaan rakyat 
diwakilkan.

Ini dari kami 
bertiga

pita hitam pada 
karangan bunga
sebab kami ikut 

berduka
bagi kakak yang 
ditembak mati

siang tadi.
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Tidak salah jika banyak sekali orang 
mengatakan bahwa anak muda adalah 
agen perubahan. Peran anak muda 
di setiap zaman bisa dibilang sangat 
dibutuhkan agar sistem bermasyarakat 
tetap relevan dan diperbaharui 
dengan baik. Perjuangan anak 
muda pun bermacam-macam, dari 
penyelenggaraan demonstrasi hingga 
menciptakan berbagai teknologi. Siapa 
tahu Anda rindu dengan semangat 
muda, film ini dapat menjadi inspirasi 
bagi Anda!

Prinka

FILM

Dari Protes 
Hingga 
Teknologi: 
Perjuangan 
Anak Muda di 
Luar Kaca
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Sutradara
Penulis
Pemain

Produksi
Genre
Tahun Rilis

: Riri Reza
: Gina S. Noer
: Agatha Pricilla, Amanda Rawles, Baskara 
Mahendra, Baim Wong, Indy Barends, 
Marsha Timothy, Sheryl Sheinafia, Susan 
Bachtiar, Widi Mulia

: Miles Films
: Drama
: 2019

BEBAS

Film ini adalah adaptasi dari sebuah film coming of  age dari 
Korea Selatan berjudul Sunny. Sunny sendiri yang dirilis 
pada tahun 2011 telah diadaptasi oleh beberapa negara 
seperti Jepang, Vietnam, dan saat ini telah digarap pula versi 
adaptasinya di Amerika Serikat. Tetapi, tak seperti adaptasi 
pada umumnya, Bebas hanya meminjam konsep dari Sunny. 
Film yang berkisah tentang cita - cita dan reuni dengan kawan 
lama ini sarat dengan celotehan Sunda, gaya bercanda khas 
Jakarta, serta sindiran sosial dengan latar belakang pertengahan 
90an. Dibintangi oleh Marsha Timothy, Susan Bachtiar, 
Indy Barends, Widy Mulia, Baim Wong, dan wajah - wajah 
baru seperti Lutesha Maizura dan Zulfa Maharani, film ini 
dicanangkan menjadi salah satu film terbaik Indonesia tahu ini. 
Ringan, tetapi dalam dan berisi asam manis kehidupan yang 
sangat mudah dikaitkan dengan hidup kita.

Sutradara
Penulis
Pemain

Produksi
Genre
Tahun Rilis

: Lola Amaria
: Sinar Ayu Massie
: Aries Susanti Rahayu, Ario Wahab, 
Rukman Rusadi

: Lola Amaria Production
: Drama
: 2019

6,9 DETIK 

Ada yang masih ingat Asian Games 2018? Benar sekali! Pada 
Asian Games tahun lalu, Indonesia berhasil membawa sejumlah 
emas. Tetapi, ada satu olahraga yang paling tidak disangka. 
Panjat tebing, putri, meraih emas lewat ketangkasan Aries 
Susanti dalam waktu kurang dari 6,9 detik. Inilah kisah yang 
diadaptasi dari perjuangan Aries, gadis tomboy yang kerap 
dikucilkan saat kecil. Dari rumah produksi independen, Lola 
Amaria Production, kisah Aries diangkat oleh Sinar Ayu Massie, 
sang penulis skrip, menjadi sebuah film yang apik. Di sini, Aries 
akan memerankan dirinya sendiri dan bersanding dengan 
aktris dan aktor Indonesia seperti Ario Wahab dan Rukman 
Rusadi.

Sutradara
Penulis
Pemain

Produksi
Genre
Tahun Rilis

: Hanung Bramantyo
: Gina S. Noer
: Reza Rahadian, Chelsea Islan,
  Dian Nitami, Indah Permatasari
: MD Entertainment
: Biopik
: 2016

RUDY HABIBIE 

Rudy Habibie atau yang dikenal pula dengan “Habibie & Ainun 
2” merupakan sebuah film drama biopik prekuel dari Habibi & 
Ainun. Diangkat dari novel semi-biografi karya berjudul “Rudy: 
Kisah Masa Muda Sang Visioner” yang ditulis oleh Gina S. Noer. 
Film ini menceritakan sosok Rudy alias B.J Habibie muda ketika 
masih berkuliah di Jerman. Di Jerman, Rudy bertemu dengan 
seorang gadis Polandia bernala Ilona yang seringkali menjadi 
inspirasi bagi Rudy, misalnya sebuah ide tentang pembuatan 
kapal selam. Walaupun dibumbui dengan cerita-cerita 
romantis, film ini juga menceritakan tentang bagaimana Rudy 
menjawab panggilan negara Indonesia yang baru saja merdeka 
dan membutuhkan anak muda jenius.
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Sutradara
Pemain

Produser
Produksi
Genre
Tahun Rilis

: Riri Riza
: Nicholas Saputra, Wulan Guritno
  Indra Birowo, Lukman Sardi
: Mira Lesmana
: Sinemart
: Biografi
: 2005

GIE

Siapa yang tidak tahu Soe Hok Gie? Tokoh aktivis mahasiswa 
ini adalah seseorang yang menentang rezim pemerintahan 
yang seringkali tidak adil pada rakyat miskin. Film ini diangkat 
dari buku Catatan Seorang Demonstran karya Gie sendiri, 
namun pembuatan filmnya ditambahkan beberapa tokoh fiktif  
agar ceritanya lebih menarik. Film Gie sendiri memenangkan 
tiga penghargaan pada Festival Film Indonesia 2005, antara 
lain dalam kategori Film Terbaik, Aktor Terbaik, dan Penata 
Sinematografi Terbaik. Kisah perjuangan Gie dikemas dalam 
narasi yang menarik pada film ini, juga menguak berbagai 
sejarah Indonesia yang jarang diketahui oleh publik.




