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Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia membuat 
sektor ekonomi terpukul. Guna membantu pemerintah dalam upaya 
pemulihan ekonomi nasional, Pelindo 3 memberikan relaksasi pinjaman 
kepada mitra binaan (UKM) karena UKM dinilai sebagai garda terdepan 
dalam pencapaian pilar ekonomi
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Makna Logo

Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas empat unsur utama, yakni Garuda 
Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sekaligus mencerminkan identitas lembaga 
pemerintah, Semangat Kolaborasi yang merupakan implementasi dari nilai luhur kegotongroyon-
gan bangsa Indonesia, abstraksi inisial BUMN sebagai identitas instansi pembina BUMN serta 
Inovasi Model Bisnis dan Kepemimpinan Teknologi sebagai arah pembinaan BUMN ke depan.

Abstraksi dari inisial BUMN, yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, dan 
tulisan Kementerian BUMN dalam gaya visual kontemporer merupakan cerminan dari semangat 
pengembangan talenta Kementerian BUMN dan BUMN yang dinamis dan profesional. Bentuk 
logotype juga mencerminkan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan untuk 
meningkatkan nilai ekonomi dan sosial BUMN untuk Indonesia. Semangat ini menjadi kunci 
dalam peningkatan investasi BUMN.

Bentuk yang kontemporer juga membawa semangat profesionalisme yang dinamis, adaptif dan 
progresif dari insan Kementerian BUMN untuk membawa BUMN menjadi pelaku usaha kelas 
dunia.

Arti Warna Logo

Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas dua warna utama, yakni Biru Tua yang 
mencerminkan sifat bijak dan Biru Muda yang mencerminkan sifat progresif. Palet warna dalam 
identitas terinspirasi dari warna biru laut dan langit Indonesia. Biru mencerminkan keterbukaan, 
inovasi, inspirasi dan imajinasi.

Perpaduan biru tua dan biru muda mencerminkan perpaduan kebijakan/ kedewasaan berpikir/ 
bertindak dengan semangat inovasi berorientasi pada masa depan.

Bentuk Huruf (Typeface) Logo

Bentuk huruf yang digunakan dalam logo adalah Lato. Bentuk huruf ini dipilih karena merefleksi-
kan semangat profesionalisme institusi modern yang menggabungkan ketaatan pada nilai-nilai 
baku sesuai aturan yang berlaku, dengan semangat progresif yang memiliki fleksibilitas dan 
sentuhan humanis. Dengan demikian, diharapkan segenap pejabat dan pegawai Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara mampu berperan sebagai agent of changes yang memiliki semangat 
progresif, namun tetap memiliki rasa kepeduliaan sosial yang tinggi.     
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CATATAN EDITOR

Tatanan pola adaptasi kebiasaan 
baru yang sedang diterapkan 
Pemerintah saat ini di masa 
Pandemi Covid-19 tentunya bisa 
dijadikan momentum untuk 
melakukan transformasi bisnis 
di berbagai bidang. Seiring 
dengan munculnya semangat 
baru tersebut, baru-baru ini 
Kementerian BUMN meluncurkan 
logo baru dan core values BUMN 
yakni AKHLAK, yang merupakan 
akronim dari kata Amanah, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, 
Adaptif dan Kolaboratif.

Sebagai bagian dari proses 
akselerasi transformasi dan 
sosialisasi core values BUMN 
tersebut, Pelindo 3 Grup sukses 
menggelar webinar Internalisasi 
dan Implementasi core Values 
BUMN yakni AKHLAK secara 
daring yang diikuti 5.017 karyawan 
dan berhasilnya mencatatnya di 
Museum Rekor Dunia - Indonesia 
(MURI).  

Seiring dengan penerapan salah 
satu core values BUMN yakni Adaptif, 
Pelindo 3 melalui Terminal Peti 
Kemas Semarang (TPKS) telah sukses 
menerapkan sistem Single Submission 
(SSm) atau sistem pelayanan satu 
pintu dan Joint Inspection Pabean-
Karantina di Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, 
ditengah kondisi sektor perekonomian 
yang semakin terpukul akibat pandemi 
Covid-19, tak terkecuali sektor usaha 
kecil dan menengah atau UKM. Pelindo 
3 tergerak untuk membantu para 
pengusaha yang terdampak. Bantuan 
relaksasi pinjaman kepada 54 UKM 
binaan dengan nilai pinjam mencapai 
lebih dari 3,8 miliar rupiah.

Pada Dermaga edisi kali ini kami 
juga mengajak serta pembaca untuk 
singgah sejenak menyusuri Sungai 
Mentaya yang terletak di Sampit, 
Ibukota Kabupateng Kotawaringin 
Timur. Posisinya yang strategis karena 

Pelindo III @pelindo3 Pelindo III@pelindo3

berada tepat di tengah-tengah 
Kalimantan, sehingga menjadi 
laluan warga dari utara maupun 
barat yang menuju ke Jawa. 
Terdapat pula Tugu Perdamaian 
Dayak-Madura sebagai salah 
satu ikon kota serta keramahan 
penduduk lokal dan kuliner 
khasnya. Tak ketinggalan, 
berbagai artikel lainnya sangat 
menarik untuk disimak.

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

TRAILER
Sebuah terobosan baru Pelindo 3 di Terminal Teluk Lamong 

guna memperlancar perputaran barang dari dan ke dermaga. 
Combined Terminal Trailer (CTT) dilengkapi dengan sensor 

otomasi yang dapat bergerak tanpa dikendalikan saat berada 
di area docking. Chasis hidrolis menambah kecanggihan CTT 

karena dapat meletakkan peti kemas pada docking system 
secara otomatis. Truk asal Prancis ini memiliki jumlah ban 

yang lebih sedikit dari pada truk peti kemas pada umumnya 
sehingga lebih hemat dan ramah lingkungan.

(Rully Anggara) 
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Transformasi di Pelabuhan Indonesia 3 terus dilanjutkan. 
Salah satu quick winnya adalah penerapan single 
submission (SSm) dan join inspection di tempat pemeriksaan 
fisik terpadu (TPFT) pada Terminal Peti Kemas Semarang 
(TPKS). Ini adalah adaptasi Pelindo 3 terhadap Instruksi 
Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem 
Logistik Nasional.

Transformation at Pelindo 3 continued. One of the quick 
wins was the application of a single submission (SSm) and 
joint inspection at the integrated physical inspection (TPFT) 
at Semarang Container Terminal (TPKS). This was Pelindo 3 
adaptation to Presidential Instruction Number 5/2020 concerning 
National Logistics Ecosystem Arrangement.

JOINT INSPECTION FOR LOGISTIC COST EFFICIENCYJOINT 
INSPECTION FOR LOGISTIC COST EFFICIENCY

LAPORAN 
UTAMA

Wilis Aji Wiranata
Petugas bea cukai memeriksa isi peti kemas

EFISIENSI BIAYA LOGISTIK DENGAN
JOINT INSPECTION 

Sistem ini dapat memangkas waktu dan biaya 
pengeluaran kontainer. Diterapkan pertama kalinya di 
Indonesia di TPKS Pelabuhan Indonesia 3. Ini merupakan hasil 
kolaborasi antara Pelindo 3, Bea Cukai, Badan Karantina Ikan, 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) 
Semarang, dan Balai Karantina Pertanian Semarang serta 
Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai inisiator. 

Menurut Direktur Utama Pelindo 3 U. Saefudin Noer, 
SSm menjadikan importir atau Perusahaan Pengurus Jasa 
Kepabeanan (PPJK) cukup mengakses satu portal untuk 
pengajuan dokumen pabean dan karantina sekaligus. Ini dapat 
mempersingkat waktu pelayanan barang sehingga diharapkan 
bisa menekan biaya logistik.

“Single Submission dan  joint inspection ini dapat 
memudahkan importir dan mengurangi biaya logistik serta 
mengurangi dwelling time. Peti kemas akan langsung diperiksa 
dua instansi yaitu karantina dan bea cukai pada lokasi dan 
waktu yang bersamaan. Dengan terobosan ini biaya logistik 
bisa ditekan hingga 40% an,” pungkas Direktur Utama Pelindo 
3, U. Saefudin Noer.

Dalam kegiatan joint inspection yang dilakukan 
di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) pada blok 
Longroom, Pelindo 3 telah menyiapkan 6 slot peti kemas dan 
fasilitas reefer plug untuk pelayanan pemeriksaan peti kemas 
dengan mesin berpendingin.

This system could cut the time and cost of container 
expenditure. First implemented in Indonesia at Pelindo 3 TPKS. 
This was the result of collaboration between Pelindo 3, Customs, 
Fish Quarantine Agency, Semarang Fishery Product Quality and 
Safety Control (BKIPM), Semarang Agricultural Quarantine 
Center and the National Single Window Institute (LNSW) as the 
initiator. 

According to the Pelindo 3 President Director U. 
Saefudin Noer, SSm made the importers or Customs Service 
Management Company (PPJK) just had to access one portal to 
submit customs and quarantine documents at once. This could 
shorten the service time of goods so that it was expected to 
reduce logistics costs. 

“This single submission and joint inspection can facilitate 
importers and reduce logistics costs and reduce dwelling time. 
The containers will be inspected immediately by two agencies 
namely quarantine and customs at the same location and time. 
With this breakthrough logistical costs can be reduced by up to 
40%,” concluded U. Saefudin Noer. 

In the joint inspection activities carried out at the 
Integrated Physical Inspection Site (TPFT) in the Longroom 
block, Pelindo 3 had prepared 6 container slots and reefer plug 
facilities for container inspection services with refrigerated 
machines.

“Single Submission dan  joint 
inspection ini dapat memudahkan 

importir dan mengurangi biaya logistik 
serta mengurangi dwelling time. 

Peti kemas akan langsung diperiksa 
dua instansi yaitu karantina dan bea 

cukai pada lokasi dan waktu yang 
bersamaan. Dengan terobosan ini biaya 

logistik bisa ditekan hingga 40% an,”
– Saefudin Noer.
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Ditemui secara terpisah, Kepala Kantor Bea Cukai 
Tanjung Emas Semarang, Anton Martin mengatakan 
sebelum adanya Single Submission (SSm) para pengguna jasa 
pengiriman barang harus melaporkan dokumen barang yang 
dikirim kepada Bea Cukai dan Balai Karantina. 

Selain itu dalam proses pengecekannya dilakukan 
sendiri-sendiri yakni antara pihaknya dengan pihak karantina 
dilakukan terpisah ini membuat waktu dwelling time menjadi 
lama. “Dengan adanya SSm pengguna jasa hanya mengunggah 
dokumen satu kali saja, dan waktu inspeksi akan dilakukan 
bersama-sama antara Bea Cukai dengan Karantina secara 
beririsan,” Pungkas Anton. 

Anton menambahkan dengan adanya SSm dan Joint 
Inspection Bea Cukai dan Karantina memiliki satu sistem yang 
sama sehingga dapat saling terintegrasi dalam pelayanan 
petikemas impor.

Sependapat dengan pernyataan sebelumnya, Kepala 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 
Tanjung Emas Semarang (KSOP) Junaidi mengatakan bahwa 
dengan adanya SSm dan Joint Inspection ini akan mempercepat 
proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

“Tentunya ini akan membuat proses ekspor dan impor 
di Jawa Tengah berjalan semakin baik”. Pungkas Junaidi.

Saat ini setidaknya ada 16 pelaku usaha yang 
terlibat dalam program innovasi tersebut. Dengan sinergi 
ini, diharapkan dapat membuat iklim usaha dan investasi di 
Jawa Tengah semakin baik sehingga harga barang menjadi 
kian kompetitif dan pengelolaan logistik di Pelabuhan 
Tanjung Emas makin baik kedepannya dan efektif dan efisien. 
Untuk memudahkan importir memantau petikemas yang 
telah di tempatkan di area TPFT, pemilik barang juga dapat 
dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan di 
aplikasi WebAccess TPKS (http://online.tpks.pelindo.co.id/
webaccess.). 

 Met separately, Head of the Semarang Tanjung Emas 
Customs Office Anton Martin said before the existence of a 
Single Submission (SSm) users of freight forwarding services 
must report the documents of goods sent to the Customs and 
Quarantine Office. In addition, the checking process was done 
individually, that was, between the party and quarantine. 

This was done separately, making the dwelling time 
longer. “With the existence of SSm, service users only upload 
documents once, and the inspection time will be carried out 
jointly between Customs and Quarantine in parallel,” Anton 
concluded. 

Anton added that the existence of the SSm and the Joint 
Inspection of Customs and Quarantine had one and the same 
system so that they could be integrated in the import container 
service. 

Agreed with the previous statement, the Head of the 
First Class Port Authority of Semarang Tanjung Emas Port 
(KSOP) Junaidi said that the existence of the SSm and Joint 
Inspection would speed up the process of dwelling time at the 
Semarang Tanjung Emas Port. 

“Surely this will make the export and import process in 
Central Java run better,” concluded Junaidi. 

At present there are at least 16 business actors involved 
in the innovation program. With this synergy, it is expected 
to make the business and investment climate in Central 
Java better so that the price of goods becomes increasingly 
competitive and logistics management at Tanjung Emas Port will 
be better, effective and efficient in the future. To make it easier 
for importers to monitor containers that have been placed in the 
TPFT area, the owner of the goods can also easily access the 
information needed in the TPKS WebAccess application (http://
online.tpks.pelindo.co.id/webaccess.).

“With the existence of SSm, service 
users only upload documents once, 

and the inspection time will be carried 
out jointly between Customs and 

Quarantine in parallel,” 
– Anton Martin.

National
Logistic
Ecosystem
(NLE)

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden nomer 5 tahun 2020 
tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional,  Terminal Peti Kemas 
Semarang (TPKS) salah satu unit Terminal Petikemas  ekspor/impor 
yang dioperasikan oleh Pelindo 3 di Semarang Jawa Tengah 
merespon cepat arahan tersebut dengan menerapkan sistem Single 
Submission (SSm) atau sistem pelayanan satu pintu dan Joint 
Inspection Pabean –Karantina di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 
dan berikut adalah efisiensi yang dihasilkan:

SSm Pabean-Karantina & Logistic Cost
Kondisi Sebelum

SSm Pabean-Karantina & Logistic Cost
Kondisi Sesudah

Terminal Yard 

Haulage ke blok pemerikasaan

Haulage kembali
ke impor blok

Karantina
Ditumpuk di blok

Bongkar
Peti kemas dibongkar
dari kapal

Ditumpuk di blok
pemeriksaan /
Lounge Room

Ditumpuk di CY (blok impor)

Bea Cukai / Lounge Room

pemeriksaan

Bea Cukai

Haulage ke Blok 

Haulage kembali ke blok impor 

Pemeriksaan karantina1

2

3

4

Kegiatan: 2 gerakan   -   Proses pemeriksaan: 4 hari   -   Dwelling time >4hr

Kegiatan: 1 gerakan   -   Proses pemeriksaan: 2 hari   -   Dwelling time <3hr   -   Cost Efisiensi Pelanggan 38%-49%

1

2

Pelindo III Improvement

Pembuatan TPFT

Integrasi Data dengan INSW
TPKS : Go Live 29 Juni 2020
TPS & TTL : Integrasi Data  “Done”

Haulage ke TPFT

Haulage langsung ke TPFT

Haulage kembali ke
impor blok

Haulage ke blok impor

Terminal Yard 
Ditumpuk di CY (blok impor)

Kondisi flag periksa
joint inspection

belum terbit 

Kondisi flag periksa
joint inspection

sudah terbit 

1

1

2

2

3

Penumpukan TPFT
Pemeriksaan joint inspection
dilakukan di tempat yang sama

Penumpukan TPFT
Pemeriksaan joint
inspection dilakukan
di tempat yang
sama

Efisiensi Biaya
38,27%

Efisiensi Biaya
49,64%

Bongkar
Peti kemas dibongkar
dari kapal

#BeyondPortofIndonesia www.pelindo.co.id
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PELINDO 3 DAN DIRJEN PAJAK KOLABORASI 
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN

Kolaborasi ini bagian dari pedoman pelaksanaan 
kewajiban perpajakan antara Dirjen Pajak bersama dengan 
Pelindo 3 serta mengembangkan kegiatan integrasi data 
perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Pajak Suryo 
Utomo menyampaikan apresiasi kepada Pelindo 3 atas 
komitmennya dalam memajukan teknologi perpajakan. 
Ini menjadi lompatan berharga dalam hal integrasi data 
perpajakan. “Kami sebagai lembaga negara bidang pajak 
dan Pelindo 3 yang merupakan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam 
upaya memajukan negara dari sisi pendapatan masing 
masing mengingat integrasi data ini sangat penting untuk 
mewujudkan hal tersebut”. Ungkap Suryo Utomo Direktur 
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Direktur Pelindo 3 U Saefudin Noer 
menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara Pelindo 
3 bersama dengan Dirjen Pajak yang menjadi lompatan 
dalam hal penanganan perpajakan di lingkup perusahaan 
khususnya Pelindo 3 Group. Ini salah satu pelaksanaan 
amanah dan loyalitas BUMN dalam membantu pemerintah 
untuk pembangunan negara melalui pengumpulan pajak.

 
“Hari ini merupakan peristiwa penting bersama 

Dirjen Pajak dalam membantu sistem perpajakan nasional. 
Dengan kolaborasi ini kami berharap dapat menjadi bagian 
dari sistem support perusahaan BUMN kepada Dirjen Pajak, 
terutama dalam melaksanakan pengumpulan pajak sebagai 
kontribusi dan loyalitas BUMN untuk pembangunan negara”. 
Pungkas U Saefudin Noer Dirut Pelindo 3.

Sebelumnya dalam kegiatan penanda tanganan nota 
kesepahaman tersebut, Pelindo 3 bersama dengan Dirjen 
Pajak Kementerian Keuangan sepakat untuk melakukan 
kerjasama integrasi data dalam berbagai hal, mulai dari 
pertukaran data perpajakan, pengelolaan data perpajakan, 
penelitian dan penyampaian hasil pengujian data perpajakan 
hingga pengembangan sarana admistrasi perpajakan 
berbasis teknologi informasi. 

LAPORAN 
UTAMA

Mahesa Nugraha PELINDO 3 AND THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES 
COLLABORATE ON TAX DATA INTEGRATION

Salah satu bagian dari akselerasi transformasi serta 
adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan 
kompleksitas adalah transformasi dalam proses bisnis 
di bidang ICT. Quick win-nya bertujuan antara lain adalah 
peningkatan kepatuhan perpajakan, meningkatkan akurasi 
data, real time, online dan mengurangi beban administrasi 
dalam proses pengurusan perpajakan. Langkah ini 
dilakukan Pelindo 3 bersama dengan Direktorat Jenderal 
Pajak Kementerian Keuangan dalam kolaborasi melalui 
penandatanganan nota kesepahaman integrasi data 
perpajakan di kantor Regional Pelindo 3 Semarang, Jumat 
(17/07).

One part of the acceleration of transformation and adaptation 

to technological developments and complexity was the 

transformation in business processes in the field of ICT. The 

quick win aimed, among others, to improve tax compliance, 

increase data accuracy, real time, online and reduce 

administrative burdens in the tax processing process. This 

step was taken by Pelindo 3 together with the Directorate 

General of Taxes of the Ministry of Finance in collaboration 

by signing a memorandum of understanding on tax data 

integration at the Pelindo 3 Regional office in Semarang 

(17/07).

Dirjen Pajak dan Direktur Utama Pelindo 3 
menandatangani MoU integrasi data perpajakan.

This collaboration was part of the guidelines for 
implementing tax obligations between the Director General of 
Taxes and Pelindo 3 as well as developing tax data integration 
activities through information technology-based facilities.

In his remarks, Director General of Taxes Suryo Utomo 
expressed his appreciation to Pelindo 3 for its commitment 
to advance tax technology. This was a valuable leap in terms 
of tax data integration. “We as a state institution in the field 
of taxation and Pelindo 3, which is a State-Owned Enterprise 
(BUMN), have the same aims and objectives in an effort to 
advance the country in terms of their respective revenues, 
considering that the integration of this data is very important 
to make this happen,” said Suryo Utomo, Director General of 
Taxes of the Ministry of Finance.

Meanwhile, Pelindo 3 President Director U. Saefudin 
Noer welcomed the collaboration between Pelindo 3 and 
the Director General of Taxes which was a leap in terms of 
handling taxation within the company scope, especially the 
Pelindo 3 Group. This was one of the implementations of the 
mandate and loyalty of SOE in helping the government for 
state development through tax collection. 

“Today is an important event with the Director 
General of Taxes in helping the national tax system. With this 
collaboration, we hope to be part of the SOEs support system 
to the Director General of Taxes, especially in carrying out 
tax collection as a contribution and loyalty of SOEs for state 
development,” concluded U. Saefudin Noer.

Previously, in the signing of the memorandum of 
understanding, Pelindo 3 together with the Director General 
of Taxes of the Ministry of Finance agreed to collaborate on 
data integration in various matters, ranging from tax data 
exchange, tax data management, research and submission of 
tax data test results to develop information technology-based 
tax administration facilities.
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PELINDO 3 BANTU
RELAKSASI PINJAMAN
UNTUK UKM BINAAN
TERDAMPAK COVID-19

COVID-19 pandemic in the last few months had hit Indonesia’s 

economic sector, including the small and medium business 

sector or SMEs. Concerned about this, Pelindo 3 was moved 

to help the affected entrepreneurs.

PELINDO 3 GIVES LOAN 
RELAXATION FOR COVID-19 
AFFECTED FOSTERED SMEs

Salah satu pelaku UKM binaan Pelindo 3 
tetap berkarya di tengah hantaman ekonomi 

akibat pandemi setelah mendapatkan 
bantuan relaksasi pinjaman dari Pelindo 3.

Pelindo 3 Human Resources Director Edi 
Priyanto said that his side deliberately gave special 
attention to the SMEs affected by COVID-19 with the 
aim of encouraging economic movements amid the 
pandemic. Considering that SMEs were proven to be 
one of the pillars of economic progress in the midst of 
a crisis.

“In terms of handling COVID-19 we are not only 
focused on preventing the spread of COVID-19 itself but 
also other impacts of the pandemic, one of which is the 
economic sector. Therefore, we specifically pay attention 
to small entrepreneurs so they can continue to run their 
businesses with loan relaxation provided, in order for 
the economy to continue running,” said Edi Priyanto.

Meanwhile Nur Rahmaningtyas, one of the 
mask craftsperson from Surabaya who happened to 
have made her mask bought by Pelindo 3, expressed her 
joy at the attention of Pelindo 3 to small entrepreneurs. 

Lately, the state-owned port operator service 
company provides assistance in the form of loan relaxation 
to 54 assisted SMEs with a loan value of more than 3.8 billion 
rupiah. This form of relaxation assistance was divided into 
two types, including relaxation of payment delays to loan 
restructuring. This was in line with the direction of the 
government to help the community’s economy, especially 
micro entrepreneurs who were directly affected by the 
COVID-19 pandemic through loan relief.

Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo 3 Edi Priyanto 
mengatakan, pihaknya sengaja memberi perhatian khusus 
kepada para pelaku UKM yang terdampak Covid-19 dengan 
tujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi di tengah 
pandemi. Mengingat UKM terbukti menjadi salah satu 
penompang berjalannya perekonomian di tengah krisis. 

“Dalam hal penanganan Covid-19 kami tidak hanya 
berfokus pada pencegahan penyebaran Covid-19 sendiri 
namun juga dampak lain dari pandemi tersebut salah satunya 
adalah sektor perekonomian, oleh karena itu kami secara 
khusus memberi perhatian pada para pengusaha kecil agar 
bisa terus menjalankan usaha mereka dengan memberikan 
relaksasi pinjaman sehingga perekonomian tetap bisa 
berjalan,” tutur Edi Priyanto.

Sementara itu Nur Rahmaningtyas, salah satu perajin 
masker asal Surabaya yang kebetulan masker buatannya 
dibeli oleh Pelindo 3 mengungkapkan kegembiraannya atas 
perhatian Pelindo 3 kepada pengusaha kecil. Menurutnya 

Terbaru perusahaan jasa operator pelabuhan milik 
pemerintah tersebut memberi bantuan berupa relaksasi 
pinjaman kepada 54 UKM binaan dengan nilai pinjaman 
mencapai lebih dari 3,8 miliar rupiah. Bentuk bantuan 
relaksasi tersebut pun dibagi menjadi dua jenis di antaranya 
relaksasi penundaan pembayaran hingga restrukturisasi 
pinjaman. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk 
membantu perekonomian masyarakat terutama pengusaha 
mikro yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19 
melalui keringanan pinjaman.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia beberapa bulan 
terakhir membuat sektor perekonomian terpukul, tak 
terkecuali sektor usaha kecil dan menengah atau UKM. Prihatin 
terhadap hal tersebut, Pelindo 3 tergerak untuk membantu 
para pengusaha yang terdampak. 

LAPORAN 
UTAMA

Mahesa Nugraha

“Dalam hal penanganan Covid-19 
kami tidak hanya berfokus pada 

pencegahan penyebaran Covid-19 
sendiri namun juga dampak 
dampak lain dari pandemi 

tersebut salah satunya adalah 
sektor perekonomian, oleh 

karena itu kami secara khusus 
memberi perhatian pada para 

pengusaha kecil agar bisa terus 
menjalankan usaha mereka 

dengan memberikan relaksasi 
pinjaman sehingga perekonomian 

tetap bisa berjalan.” 
– Edi Priyanto. 
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According to her, with the assistance of 
Pelindo 3 loan relaxation, she could continue 
her business by turning her business capital 
into production costs.

“We are grateful Pelindo 3 paid 
attention to us by providing assistance in the 
form of loan relief during the pandemic. This 
is very helpful for our business which is very 
much affected by the pandemic. Moreover, 
we can use this assistance to pay the salaries 
of housewives who work as masks crafters 
in our place,” said Nur Rahmaningtyas, non-
medical mask crafters.

At present there were at least 
2,446 assisted partner SMEs with a variety 
of different activities getting assistance 
from Pelindo 3. Not only in terms of capital 

Salah satu pelaku UKM binaan Pelindo 3 
tetap berkarya di tengah hantaman ekonomi 

akibat pandemi setelah mendapatkan 
bantuan relaksasi pinjaman dari Pelindo 3.

Salah satu pelaku UKM binaan Pelindo 3 
tetap berkarya di tengah hantaman ekonomi 
akibat pandemi setelah mendapatkan 
bantuan relaksasi pinjaman dari Pelindo 3.

“In terms of handling COVID-19 we 
are not only focused on preventing 

the spread of COVID-19 itself but also 
other impacts of the pandemic, one of 

which is the economic sector. Therefore, 
we specifically pay attention to small 
entrepreneurs so they can continue to 

run their businesses with loan relaxation 
provided, in order for the economy to 

continue running,” 
– Edi Priyanto.

dengan adanya bantuan relaksasi pinjaman Pelindo 3, dirinya bisa 
kembali menyambung nafas usahanya dengan memutar modal usahanya 
untuk biaya produksi.

“Kami bersyukur Pelindo 3 memberikan perhatian pada kami 
dengan memberi bantuan berupa keringanan pinjaman selama pandemi. 
Hal ini sangat membantu usaha kami yang sangat terdampak pandemi, 
terlebih bantuan tersebut bisa kami gunakan untuk membayar gaji para 
ibu rumah tangga yang bekerja menjadi perajin masker di tempat kami,” 
ungkap Nur Rahmaningtyas perajin masker non medis.

Saat ini sedikitnya terdapat 2.446 UKM mitra binaan dengan 
berbagai kegiatan yang berbeda mendapatkan bantuan dari Pelindo 
3. Tak hanya dalam hal pinjaman modal dengan bunga ringan pada 
para mitra binaan, Pelindo 3 juga turut membantu dalam hal promosi 
hingga penyerapan produk mereka, rencananya Pelindo 3 juga akan 
memberikan pelatihan secara khusus kepada para mitra binaan hingga 
bantuan pengurusan ijin usaha kepada para mitra agar tetap bisa 
bertahan di tengah terjangan pandemi Covid-19.

loans with mild interest to the fostered partners, 
Pelindo 3 also helped in terms of promotion to the 
absorption of their products. Pelindo 3 would plan 
to provide training specifically for the fostered 
partners to help them in managing business 
licenses for the partners, so that they could survive 
in the midst of the pandemic. 
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“Opsi pembayaran non tunai untuk pengguna jasa 
yang mengakses gerbang di kawasan Pelindo 3 sudah 
dikembangkan sejak tahun 2016. Memasuki new normal 
tahun 2020 ini kami memperbaharuinya dengan alat yang 
bisa membaca semua kartu dari beberapa bank penerbit 
kartu,” Ujar U. Saefudin Noer, Direktur Utama Pelindo 3.

Sebagai bagian dari mengakselerasi transformasi 
bidang Information and Communication Technology (ICT) 
Pelindo 3 memasang sistem Security Access Module (SAM) 
multi applet, atau lebih popular dengan SAM multi applet di 
gerbang masuk pelabuhan agar dapat membaca semua 
kartu non tunai. Dengan pembaharuan SAM multi applet akan 

dapat membaca transaksi baik produk E-Money, Tapcash, 
Brizzi, dan Flazz . Ini bagian dari pengayaan feature & benefits 
e-port yang sudah dimulai sejak tahun 2016.

“Saat ini Pelindo 3 merupakan satu-satunya BUMN 
non Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang sudah menerapkan 
pemasangan SAM multi applet Gerbang Pembayaran Nasional 
(GPN) dan menjadi yang pertama menggunakan single reader. 
Hal ini untuk meningkatkan layanan kepada para pengguna 
jasa yang ingin masuk ke pelabuhan,” tambahnya.

Sebelumnya, pintu gerbang pelabuhan di wilayah 
Pelindo 3 hanya bekerjasama dengan bank-bank BUMN. 
Setelah pemasangan single SAM multi applet atau single 
reader sekarang kartu non tunai dari beberapa bank dapat 
digunakan untuk masuk ke pelabuhan.

Banyak keuntungan dengan transaksi non tunai 
tersebut. Keuntungan bagi masyarakat pengguna adalah 
praktis, karena tidak perlu menyiapkan uang pas, 
kemudahan pembayaran dengan sistem tapping, tidak 
perlu lagi menyimpan uang kembalian dalam pecahan kecil, 
berkurangnya risiko salah hitung jumlah uang kembalian, 
mengurangi antrian di gerbang pelabuhan, dan mengurangi 
resiko penularan covid-19 yang disebabkan oleh peredaran 
uang tunai.

Hal itu juga diiyakan para pengguna jasa, “Saya lebih 
nyaman dengan transaksi non tunai saat masuk ke pelabuhan, 
karena lebih cepat dan praktis, saya juga menghindari uang 
tunai karena takut uang yang sudah beredar kemana-mana 
itu ada covidnya,” ujar Trama, salah satu pelanggan jasa 
kepelabuhanan.

Selanjutnya, penerapan single reader akan segera 
diterapkan juga di semua Pelabuhan yang dikelola Pelindo 3 
diantaranya Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan 
Trisakti Banjarmasin, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung 
Intan Cilacap, Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Kupang”

NORMAL BARU:
PELINDO 3 AKOMODASI TRANSAKSI 
NON TUNAI SEMUA KARTU

LAPORAN 
UTAMA

Mahesa Nugraha

Laporan Utama Laporan Utama

PELINDO 3 ACCOMMODATE NON-CASH PAYMENT 
FOR THE NEW NORMAL 

Lesscash society makin sering 
digunakan sejak beberapa tahun 
terakhir ini. Pandemi corona virus 
disease 2019 (Covid – 19) membuat 
masyarakat harus melakukan physical 
distancing atau jaga jarak untuk 
memutus rantai penyebaran virus 
tersebut. Salah satu cara yang bisa 
dilakukan adalah menerapkan metode 
pembayaran non tunai.

Cashless society had been increasingly 
used in recent years. The 2019 pandemic 
(Covid-19) required the public to carry 
out physical distancing to break the 
chain of spreading the virus. One way 
that this could be done was to apply a 
non-cash payment method.

“Non-cash payment options for service users who 
access the gates in the Pelindo 3 area have been developed 
since 2016. Entering the new normal in 2020, we are updating 
it with a tool that can read all cards from several card issuing 
banks,” said Pelindo 3 President Director U. Saefudin Noer.

As part of accelerating the transformation in the 
Information and Communication Technology (ICT) sector, 
Pelindo 3 installed a multi-applet Security Access Module 
(SAM) system, or more popularly, multi-applet SAM at port 
entrances so that it could read all non-cash cards. With 
the SAM multi applet update, you would be able to read 
transactions for E-Money, Tapcash, Brizzi, and Flazz products. 

This was part of the e-port’s feature & benefits enrichment 
which had been started since 2016. 

“Currently Pelindo 3 is the only state-owned non-
toll road business entity (BUJT) that has implemented the 
installation of the National Payment Gateway (GPN) multi-
applet SAM and is the first to use a single reader. This is to 
improve services to service users who want to enter the port,” 
he added. 

Previously, the port gates in the Pelindo 3 area only 
collaborated with state-owned banks. After installation of a 
multi-applet single SAM, or single reader, now cashless cards 
from several banks could be used to enter the port. 

There were many advantages with these non-cash 
transactions. The benefits for the user community were 
practical, because there was no need to prepare exact money, 
make payments easier with the tapping system, no longer 
need to store change in small denominations, reduce the 
risk of miscalculating the amount of change, reduce queues 
at port gates, and reduce the risk of Covid- 19 transmission 
caused by the circulation of cash. 

This was also agreed by service users. “I am more 
comfortable with non-cash transactions when entering the 
port, because it is faster and more practical, I also avoid cash 
because I am afraid that the money that has been circulating 
everywhere has Covid,” said Trama, one of the port service 
users.

Furthermore, the application of single reader would 
soon be implemented in all ports managed by Pelindo 3 
including Semarang Tanjung Emas Port, Banjarmasin Trisakti 
Port, Gresik Port, Cilacap Tanjung Intan Port, Lembar Port, 
and Kupang Port.

Calon Penumpang menggunakan kartu elektronik 
(e-money) sebagai alat transaksi di gerbang masuk 
terminal jamrud.
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Bantuan ini menggenapkan jumlah sumbangan 
bahan pangan Pelindo 3 bagian dari total 10.240 di Bali. U. 
Saefudin Noer mengatakan bantuan ini diberikan sebagai 
salah satu upaya meringankan beban masyarakat dan untuk 
pemberdayaan UKM.

 

“Menyambut kenormalan baru, selain terus 
membantu UMKM dengan membeli produknya, melalui 
program bina lingkungan Pelindo 3 terus berupaya agar 
UMKM bisa bertahan dan adaptif dalam menyambut era 
normal baru,” pungkas U. Saefudin. 

Senada dengan pernyataan Saefudin, Gubernur Bali, 
Wayan Koster mendukung langkah-langkah Pelindo 3 untuk 
membantu UMKM dan masyarakat di Bali dengan membeli 
hasil panen dan bahan pangan. 

Koster mengucapkan terima kasih ke Pelindo 3 
yang sangat perhatian kepada UKM dan masyarakat. “Hal 
ini merupakan wujud nyata kehadiran BUMN dan upaya 
membantu UKM dalam rangka menyambut normal baru,” 
papar Koster. 

Kesiapan Pelabuhan Benoa 
Pada kesempatan yang sama, CEO Regional Bali Nusra 
Pelindo 3, Wayan Eka menjelaskan bahwa saat ini Pelabuhan 
Benoa, Bali saat ini tengah bersiap menyongsong kenormalan 
baru menyambut kunjungan wisatawan asing pengguna 
kapal pesiar. Hal ini menyusul rencana Gubernur Bali yang 
akan membuka pintu wisata Bali untuk turis mancanegara 
pada 11 September 2020 mendatang. 

Wayan Eka menyebut Pelabuhan Benoa telah 
menyiapkan panduan kenormalan baru penerimaan kapal 
pesiar. Selain itu perlengkapan pendukung lain juga tengah 
dipersiapkan untuk menyambut kunjungan kapal pesiar saat 
wisata kapal pesiar di Bali siap dibuka. 

“Menjelang kenormalan baru, kami intensif 
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Imigrasi, 
Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea Cukai, dan instansi lainnya 
agar nanti saat pintu wisata di bali dari laut dibuka semua 
sudah sesuai dengan protokol kesehatan,” ujarnya. 

“Kesiapan kami dalam menerima wisatawan 
mancanegara yang menggunakan kapal pesiar, merupakan 
bagian dari upaya kami untuk mendukung bangkitnya 
perekonomian Bali di era kenormalan baru,” tutupnya. 

PELINDO 3 DORONG UMKM
GERAKKAN EKONOMI BALI
PELINDO 3 ENCOURAGES MSMEs
TO STIMULATE BALI’S ECONOMY

Menyambut era Normal Baru di Pulau Dewata Pelindo 3 kembali 
menyalurkan bantuan bahan pangan 5 ribu paket kepada warga 
Bali yang terdampak pandemi Covid-19. Direktur Utama Pelindo 
3, U. Saefudin Noer menyerahkan langsung secara simbolis 
kepada Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. di Bali.

Welcoming the New Normal era in Bali, Pelindo 3 had again 
distributed 5,000 packages of food aid to Balinese residents 
affected by the Covid-19 pandemic. Pelindo 3 President 
Director U. Saefudin Noer symbolically handed over it to the 
Governor of Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. in Bali.

This assistance fulfilled the total contribution of 
Pelindo 3 foodstuffs out of a total of 10,240 in Bali. U. Saefudin 
Noer said that this assistance was given as an effort to ease 
the burden on the community and to empower SMEs.

 

“Welcoming the new normality, in addition to 
continue to help MSMEs by buying their products, through 
the environmental development program Pelindo 3 continues 
to strive so that MSMEs can survive and be adaptive in 
welcoming the new normal era,” concluded U. Saefudin. 

In line with Saefudin’s statement, the Governor of 
Bali, Wayan Koster supports Pelindo 3 steps to help MSMEs 
and Balinese residents by buying crops and foodstuffs.

Koster thanked Pelindo 3 for its very concern for 
SMEs and the community. “This is a tangible manifestation of 
the presence of SOEs and an effort to help SMEs in welcoming 
the new normal,” said Koster.

Benoa Port Readiness
On the same occasion, Pelindo 3 Bali Nusra Regional CEO 
Wayan Eka explained that currently Benoa Port was preparing 
for the new normal by welcoming foreign tourists who used 
cruise ships. This followed the plan of the Governor of Bali 
who would open the door to Bali tourism for foreign tourists 
on September 11, 2020.

Wayan Eka said that Benoa Port had prepared a new 
normal guide for cruise ship reception. In addition, other 
supporting equipment was also being prepared to welcome 
cruise ship visits when cruise ship tours in Bali were ready 
to open.

“Towards the New Normal era, we intensively 
coordinate with related parties such as Immigration, the Port 
Health Office, Customs, and other agencies so that when the 
tourist doors in Bali are opened from the sea, everything is in 
accordance with health protocols,” he said.

“Our readiness in accepting foreign tourists using 
cruise ships is part of our efforts to support the revival of 
Bali’s economy in a New Normal era,” he concluded.

Direktur Utama Pelindo 3 Menyerahkan Bantuan
Sembako secara simbolis kepada Gubernur Bali.

LAPORAN 
UTAMA

Wilis Aji Wiranata
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di luar kawasan wilayah/teritori perusaahaan. Selain itu 
juga menjadi pengalaman pertama Pelindo 3 untuk menjadi 
operator terminal kendaraan, disinyalir Pelabuhan Patimban 
akan memiliki kapasitas terminal petikemas mencapai 7,5 juta 
Teus / tahun dan terminal kendaraan yang memiliki kapasitas 
250 ribu s.d 300 ribu kendaraan per tahun. 

Seyogianya yang perlu dipertimbangkan jika Pelindo 3 
nantinya menjadi operator di Pelabuhan Patimban, salah 
satunya manajemen wajib memastikan adanya shifting/
peralihan sebagian demand dari Pelabuhan Tanjung Priok 
(dalam hal Ini Pelindo II) ke Pelabuhan Patimban. Selain itu juga 
yang perlu diperhatikan hinterland dari Pelabuhan Patimban, 
salah satunya dapat dilihat perbandingan antara jarak, waktu 
dan biaya akses dari dan ke pelabuhan patimban ke kawasan 
industri. Secara tidak langsung Pelabuhan Patimban sendiri 
juga memiliki peran mengurai kongesti dari Tanjung Priok ke 
kawasan Industri diJawa Barat.

Alangkah bijaknya Pelindo 3 dapat menghitung cost logistik 
(door to port) dari dan ke Pelabuhan Patimban terlebih dahulu, 
dengan maksud hasil perhitungan cost logistik tersebut, 
dapat dijadikan salah satu dasar penentuan tarif layanan di 
Pelabuhan Patimban dengan tetap mempertimbangkan tarif 
layanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Jika dilihat dari segi hinterland Pelabuhan Patimban, 
terdapat lebih dari 25 kawasan industri dan Jawa Barat 
merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah 
kawasan industri terbanyak. Kemudian jika mengacu pada 
PDB provinsi Jawa Barat, Industri pengolahan menjadi 
penyumbang terbesar mencapai  Rp.163 Trilliun atau 40% 
dari PDB Jawa Barat karena hampir 60 % Industri pengolahan 
berlokasi di Provinsi yang dipimpin oleh Kang Emil. Tentunya 
dengan adanya Potensi hinterland ini, maka akan menimbulkan 
persaingan dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Tidak hanya itu saja, industri otomotif juga memiliki trend 
positif, pertumbuhan produksi kendaraan Indonesia tumbuh 
pada (Compound Annual Growth Rate) CAGR 10,2% antara 2009 
hingga 2018, sedangkan untuk pasar eksport pertumbuhan 

Opini Opini

Pelabuhan
Di Luar Zona Nyaman

Mungkin zona nyaman terdengar tidak asing ditelinga 
banyak orang, selain karena frasa umum, zona nyaman 
juga menjadi satu lagu dari grup indie bernama fourtwnty 
yang mana lagu tersebut juga menjadi soundtrack dari 
film box office Indonesia Filosofi Kopi 2. Maksud dan 
tujuan dari lagu itu seolah mengajak kita untuk keluar 
dari zona nyaman yaitu rutinitas yang sudah sering 
dilakukan. Memang tidak ada salahnya sesekali mencoba 
untuk keluar dari zona nyaman apalagi jika disinergikan 
dengan sebuah bisnis yang namanya pelabuhan dalam hal 
ini Pelindo 3. Dengan Visi terbaru yang dicanangkan tahun 
2020, yaitu menjadi smart operator pelabuhan berskala 
dunia, maka sudah tentu akan memunculkan adanya 
persaingan global dimana pelabuhan “Not As Stand 
Alone Port”, tapi juga harus dibangun dan dikembangkan 
secara mendunia dengan tujuan menghadapi persaingan 
Internasional

Patimban sendiri merupakan desa di Kecamatan 
Pusakanagara, Subang yang terletak di ujung utara Jawa 
Barat dan nantinya akan dibangun sebuah pelabuhan 
bertaraf internasional. Sedikit menilik histori dari lokasi 
tersebut dikarenakan proyek Pelabuhan Cilamaya yang 
dicanangkan oleh pemerintah pusat batal dilaksanakan, 
maka pada waktu itu wakil presiden Jusuf Kalla menolak 
karena terdapat ladang migas milik pertamina. Hal ini 
membuat pemerintah menggeser proyek pelabuhan ke 
daerah Patimban, Subang, Jawa Barat.

Dengan adanya pembangunan itu, maka akan menjadi 
kesempatan besar bagi Pelindo 3 untuk menerapkan 
visi & misi yang baru yaitu sebagai operator pelabuhan 

mencapai CAGR 16,7% dan untuk pasar ekspor mencapai 
CAGR 10%, dan semua itu berpusat di sekitar Bekasi, 
Karawang serta Purwakarta Jawa Barat, hal ini membuktikan 
jika nantinya Pelabuhan Patimban beroperasi akan terlihat 
potensi yang menggiurkan dari segi arus produksi kendaraan 
otomotif yang keluar masuk dari pelabuhan tersebut

Namun kesemua itu perlu dilakukan kajian lebih 
mendalam lagi terkait kajian teknis, kemampuan financial 
dan kajian terhadap strategi Pelindo 3 kedepan yang mana 
disesuikan dengan kondisi investasi yang sedang berjalan saat 
ini. Karena pada dasarnya menjadi pelabuhan internasional 
perlu dipikirkan juga skema kerjasama dengan operator 
pelayaran dan pabrikan otomotif internasional guna membuka 
peluang pengembangan bisnis sejenis dalam teritori Pelindo 3 
maupun wilayah lainnya diluar Pelindo 3. 

Di Internal perusahaan sendiri juga diharapkan seperti 
pada bagiam perencanaan dan kinerja perusahaan dapat 
memastikan pengembangan Pelabuhan Patimban sudah 
menjadi bagian dari Rencana Induk Pelabuhan baik Jangka 
Pendek / Menengah / Panjang. Disamping itu juga perlu 
adanya sistematikan manajemen risiko dalam melakukan 
pemetaan dari analisa risiko bisnis perusahaan. Dan yang 
terakhir tak kalah penting adalah dari segi pengembangan 
bisnis serta bagian pemasaran didukung juga bagian fasilitas 
dan Peralatan pelabuhan mempersiapkan dokumen secara 
lengkap jika nantinya Pelindo 3 akan membuka pelabuhan di 
luar teritorinya selama ini.

Menjadi pelabuhan di luar zona nyaman di era seperti 
sekarang ini bukan lagi sebuah frasa umum ataupun kalimat 
yang teriilhami dari lagu band indie saja, melainkan sebuah 
pondasi utama dalam menjalankan bisnis lima tahun 
kedepan, dengan tetap memperhatikan supervisi dari para 
pakar atau ahli dibidangnya  yang mana mampu memberikan 
pertimbangan dan perkuatan secara ilmiah, terukur dan bisa 
dipertanggungjawabkan.

OPINI

Kalimat diatas bisa dikatakan sebagai tindak lanjut 
dari rencana jangka panjang perusahaan hingga 
2024. Pencanangan Visi ini juga diberengi dengan 
misi perusaahaan yang baru, salah satunya yaitu 
membangun dan memperluas jaringan bisnis domestik 
dan internasional , artinya Pelindo 3 akan membangun 
pelabuhan diluar wilayah teritorinya tidak hanya secara 
fisik namun juga secara pengembangan bisnis. Salah 
satu upaya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat 
ini dengan misalnya, menjadi operator Pelabuhan di 
Patimban. Mungkin kita bisa telaah dan renungkan serta 
pikirkan sejenak kira kira apakah cocok atau tidak area 
tersebut menjadi tanggung jawab Pelindo 3? Dimakah 
lokasi tersebut? Kenapa dengan Pelabuhan Patimban? 

FARIZ HAZMILZAM 

Investor Relation dan
Monitoring GCG Kantor Pusat
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“Gerakan ini 
bertujuan untuk 
membatasi polusi 
SOx (Sulphur Dioxide) 
yang dihasilkan oleh 
kapal dan merupakan 
hal yang sangat 
signifikan dampaknya 
pada industri 
pelayaran global 
di masa yang akan 
datang.“

Dunia Maritim Dunia Maritim

DUNIA
MARITIM

Achmad Noor Riduansyah

IMO 2020 :
Turunkan Kadar Sulfur 
Bahan Bakar Kapal

daya tahan tinggi dan sebagian besar 
produsen pompa bahan bakar telah 
berpindah ke spesifikasi material yang 
lebih tinggi untuk penyedot dan sering 
menggunakan diamond-like carbon 
(DLC) untuk mengurangi keausan. 
Lapisan ini sangat keras, tahan korosi 
dan memiliki koefisien gesekan yang 
sangat rendah. Lapisan tersebut juga 
dapat diendapkan dengan kontrol 
kualitas tinggi, berdasarkan dari 
ketebalan lapisan.

Jika keputusan tersebut dibuat 
untuk merubah dari HFO sulfur 
tinggi dan scrubbers, pembersihan 
pipa dan tangki penyimpanan akan 
perlu perencanaan yang cermat dan 
pasti menghasilkan biaya besar dan 
menghabiskan waktu.

Pembersihan manual memakan waktu, 
dan sekali lagi dapat mengakibatkan 
kapal tidak dapat beroperasi jika 
tidak direncanakan dengan seksama. 
Direkomendasikan penerapan terbaik 
untuk pembilasan sistem dengan 
destilasi dan kemudian membuangnya 
sebagai limbah minyak.

Beberapa kapal akan membatasi 
SOx polusi udara dengan memasang 
sistem pembersih gas buang, atau 
scrubber. Nantinya akan diterima 
oleh flag state sebagai alternatif 
untuk memenuhi persyaratan batas 
sulfur. Pembersih ini dirancang 
untuk menghilangkan sulfur oksida 
mesin kapal dan gas buang boiler. 
Sebuah kapal yang dilengkapi dengan 

bisa beroperasi dan dapat mengurangi 
pendapatan. Pencampuran bahan 
bakar yang tidak kompatibel dapat 
menyebabkan pembentukan sedimen 
di tangki yang dapat memblokir filter 
dan purifier. Ditambah dengan risiko 
asphaltenes dan cat-fines yang selalu 
ada dalam bahan bakar tertentu, 
maka pembakaran bahan bakar yang 
berkualitas baik dan manajemen di 
atas kapal yang baik sangat penting 
dimiliki jika ingin menghindari 
kerusakan pada mesin dan sistem 
bahan bakar.

Sifat dan jenis bahan bakar yang 
akan tersedia diharapkan berbeda 
secara signifikan. Hal ini perlu diambil 
langkah-langkah praktis untuk 
mengedepankan pengendalian mutu 
(quality control). Praktik yang baik 
di industri pelayaran mengusulkan 
untuk mengembangkan “daftar 
periksa bahan bakar” dan melengkapi 
prosedur sistem manajemen 
keselamatan kapal yang melibatkan 
daftar pemeriksaan dan prosedur dari 
mulai mengisi bahan bakar hingga 
selesai pengisian (regulasi tertuang di 
Ship Implementation Plan IMO). 

Tantangan Teknis
Kandungan sulfur yang lebih rendah 
dalam bahan bakar dapat menurukan 
tingkat ‘lubrikan’ dalam mesin, 
peningkatan keausan dalam pompa 
bahan bakar dan membutuhkan 
perawatan tambahan injektor. 
Komponen-komponen ini memiliki 

scrubber dapat menggunakan bahan 
bakar berat sulfur tinggi karena emisi 
sulfur oksida akan dikurangi ke tingkat 
yang setara dengan batas sulfur 
bahan bakar yang diperlukan. Kapal 
yang paling mungkin untuk dipasang 
scrubber adalah kapal yang berukuran 
lebih besar, memiliki konsumsi bahan 
bakar yang tinggi dan terpenting 
memiliki ruang kosong di ruang mesin 
agar peralatan ini bisa muat. Tingkat 
konsumsi 50 ton per hari tampaknya 
menjadi titik cut-off yang diterima 
untuk memasang scrubber dan masih 
mendapatkan ROI yang wajar dalam 5 
tahun.

Alternatif
Apa alternatif untuk pembakaran 
bahan bakar sulfur rendah atau 
scrubber? Mesin konversi untuk gas 
alam cair (LNG) akan memberikan 
pengurangan biaya bahan bakar yang 
cukup besar serta mengurangi emisi, 
termasuk SOx. Hal tersebut akan 
terlebih dahulu diperlukan jika mesin 
yang ada saat ini dapat dikonversi ke 
gas, atau jika mesin baru diperlukan 
(bahan bakar ganda atau gas murni). 
Mencari ruang kosong di ruang mesin 
untuk tangki penyimpanan adalah 
kunci, serta tergantung apakah mesin 
dikonversi ke bahan bakar ganda atau 
gas murni, atau mungkin ada sistem 
penyimpanan bahan bakar cair juga.

Tujuan yang mendasari IMO Sulphur 
2020 adalah kebutuhan untuk 
meningkatkan konsumsi bahan 
bakar untuk pemilik kapal, menjaga 
biaya ke batas yang dapat diterima 
dan mengurangi semua emisi gas 
buang, termasuk SOx dan CO2. 
Penerapan teknologi canggih, seperti 
“Eco Speed”, sebuah perkembangan 
terbaru dalam sistem monitoring 
bahan bakar, memungkinkan pemilik 
kapal menentukan konsumsi bahan 
bakar terbaik untuk kecepatan yang 
paling ekonomis kapal tertentu.
(Disarikan dari www.porttechnology.org)

International Maritime Organization 
(IMO) memperkenalkan aturan baru 
tentang bahan bakar kapal, menunjuk 
pada aturan International Convention 
for the Prevention of Pollution from 
Ships (MARPOL Convention) Annex VI 
Regulation 14, bahan bakar global fuel 
sulphur cap dari sebelumnya 3,5% 
menjadi 0,5% mulai berlaku sejak 1 
Januari 2020. Larangan mengangkut 
atau membawa bahan bakar yang 
tidak memenuhi persyaratan akan 
mulai berlaku pada 1 Januari 2020. 
Tujuan utama dari peraturan baru 
ini adalah untuk memastikan bahwa 
mesin kapal menggunakan HFO 
(Heavy Fuel Oil) sulfur rendah atau 
distillate oils, yang sudah mematuhi 
peraturan sulfur rendah. Gerakan ini 
bertujuan untuk membatasi polusi 
SOx (Sulphur Dioxide) yang dihasilkan 
oleh kapal dan merupakan hal yang 
sangat signifikan dampaknya pada 
industri pelayaran global di masa 
yang akan datang.

SOx dilepaskan ke atmosfer melalui 
gas buang kapal bercampur dengan 
NO2, bertindak sebagai katalis dengan 
senyawa lain untuk membentuk asam 
sulfat. Hal ini dapat membentuk 
hujan asam dan menyebabkan 
kerusakan pada kualitas udara, air, 
tanah, makanan dan kehidupan itu 
sendiri. Selain itu dapat merusak 

pada lapisan ozon yang berujung pada 
peningkatan pemanasan global. Oleh 
karena itu hal ini menjadi tanggung 
jawab bersama antara pemilik kapal, 
VM (Vessel Manager), dan awak kapal 
untuk mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan guna memastikan 
mereka memahami masalah dan 
menyediakan bahan bakar yang cocok 

digunakan oleh kapal pembangkit 
listrik tenaga gas. Jika ada masalah 
muncul, ini harus diatasi untuk 
meminimalkan dampak apa pun.

Ada juga alternatif lain untuk 
bahan bakar sulfur rendah adalah 
dengan menginstal perawatan post-
combustion seperti sistem scrubber 
untuk membatasi SOx. Namun, karena 
persyaratan CAPEX yang banyak dan 
waktu layanan yang tidak memadai 
untuk penginstalan, maka hanya 
sebagian kecil pemilik kapal yang 
memilih scrubber. 

Bahan Bakar
Di awal tahun 2020, ketersediaan HFO 
sulfur rendah telah lama menjadi 
perhatian, tetapi tampaknya pemasok 
telah merespons permintaan dan 
pasokan yang akan datang agar tidak 
menjadi masalah. Kemungkinan yang 
lebih memprihatinkan adalah berapa 
lama HFO sulfur tinggi akan tetap 
tersedia atau jika harganya mendekati 
bahan bakar sulfur rendah, hal ini 
sangat mempengaruhi ROI pemilik 
yang memilih scrubber.

Ketidakcocokan bahan bakar 
dapat menyebabkan pemilik kapal 
menghadapi permasalahan mesin 
yang serius, menyebabkan kapal tidak 
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Memasuki Pola Adaptasi 
Kebiasaan Baru Pelindo 3 Ajak 
Investor dari Korea Untuk 
Berinvestasi di Indonesia

KABAR
PELINDO 3

Di tengah pandemi Covid-19 yang mulai memasuki 
tahapan Pola adaptasi kebiasaan baru, semangat Pelindo 3 
bergerak cepat dan produktif dengan menarik investor dari luar 
negeri. Terbaru, Pelindo 3 bekerja sama dengan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) secara daring telah melakukan 
penandatanganan Non Disclosure  Agreement (NDA) antara 
Pelindo 3 dengan perusahaan SK Engineering and Construction 
dari Korea.

Kegiatan penandatanganan dilakukan secara daring 
dari tiga lokasi yang berbeda yaitu BKPM dari Jakarta, Pelindo 3 
dari Surabaya, dan SK Engineering and Construction dari Korea.  
Pelindo 3 bersama perusahaan Korea tersebut berencana akan 
membangun fasilitas cold storage/gudang pendingin dengan 
teknologi pemanfaatan liquified natural gas (LNG) di Terminal 
Teluk Lamong (TTL). 

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal – BKPM, Farah 
Ratnadewi Indriani memberikan apresiasi kepada Pelindo 3 dan 
SK Engineering and Construction karena tetap optimis untuk 
melakukan kerjasama ditengah pandemi dalam sambutannya.

“Saya sangat menghargai jalinan kerjasama antara 
Pelindo 3 dengan SK Engineering and Construction karena 
walaupun ditengah pandemi Covid-19 semua masih menunjukkan 
langkah  positif untuk berinvestasi di Indonesia. Ini sangat penting, 
tidak hanya untuk BKPM, tetapi juga untuk Indonesia sebagai 
negara, ini juga menunjukkan hubungan yang baik antara Korea 
dan Indonesia dan berharap dapat melihat semakin banyak kerja 
sama dimasa depan,” ujar Farah. (Kharis Fauzi)

Pelindo 3 Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap meresmikan 
dust spraying area di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Dust 
spraying area merupakan fasilitas baru di Pelabuhan Tanjung 
Intan untuk mengurangi debu batu bara pada truck yang 
bermuatan batubara setelah kegiatan bongkar muat dari 
dermaga di Pelabuhan Tanjung Intan. Hadir dalam kesempatan 
tersebut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Kepala 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap, 
Kepala Dinas Perhubungan Cilacap, Kepala Distrik Navigasi 
Kelas III Cilacap, Ketua DPC APBMI Cilacap dan Ketua DPC 
ALFI/ILFA Cilacap. 

CEO Pelindo 3 Regional Jawa Tengah, Ali Sodikin 
menyampaikan bahwa fasilitas ini merupakan salah satu 
bentuk kepedulian Pelindo 3 untuk ikut serta menjaga 
kesehatan lingkungan setempat dari emisi debu Batubara 
yang di timbulkan oleh truk pengangkut. 

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) 
Cilacap Letkol Laut (P) Bambang Marwoto dan Kepala Dinas 
Perhubungan Cilacap, Tulus Wibowo juga turut mengapresiasi 
fasilitas baru ini karena dapat mengungari polusi udara 
dampak dari kegiatan bongkar muat batu bara serta aktivitas 
truk batu bara di lingkungan Pelabuhan Tanjung Intan. (Diah 
Ayu)

Pengoperasian Dust 
Spraying Area di Pelabuhan 
Tanjung Intan Cilacap

Pelindo 3 terus mendukung upaya Pemerintah 
menangani Covid-19 sesuai dengan program dari Kementerian 
BUMN untuk turut aktif dalam memutus rantai Covid-19. 
Yang terbaru, Pelindo 3 menyediakan 50 ribu alat rapid 
test Covid-19 gratis bagi warga di Jawa Timur. Bantuan ini 
nantinya diperuntukkan masyarakat maritim di Jawa Timur 
yaitu pelaku logistik antar pulau, nelayan, masyarakat pesisir, 
warga di wilayah pelabuhan perikanan dan penyeberangan 
hingga warga di pondok pesantren serta masyarakat lainnya 
dengan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Jatim 
dan BPBD. 

Tahap pertama Pelindo 3 melakukan rapid test di 
Pelabuhan Jangkar Situbondo Jawa timur, dan selanjutnya 
Pelabuhan penyeberangan Ketapang di Banyuwangi. Selain 
itu, Pelindo 3 juga akan melakukan jemput bola dengan 
mendatangi di titik-titik aktivitas sehari-hari dengan 
melakukan tes di zona-zona yang masih dianggap merah.

Dalam pelaksanaannya, Pelindo 3 menunjuk anak 
perusahaannya yaitu RS PHC Surabaya sebagai sebagai 
pelaksana rapid test. Pelindo 3 juga terus berkoordinasi dengan 
gugus tugas dan Pemerintah Daerah setempat membahas 
teknis pelaksanaan bantuan 50 ribu rapid test massal gratis 
tersebut. Pelindo 3 juga terus memperkuat teknis penanganan 
Covid-19 melalui RS Pelindo 3 yaitu RS PHC Surabaya dengan 
membangun Laboratorium Swab PCR dan menambah fasilitas 
ruang isolasi dari 17 ruang menjadi 200 ruang isolasi untuk 
penanganan pasien Covid-19.  #CovidSafeBUMN 
(Mahesa Nugraha)

Pelindo 3 Jemput Bola Rapid 
Test Covid-19 di Zona Merah 
dan Sediakan 50 Ribu Alat Tes

Pelindo 3 memberikan bantuan 10.000 Rapid Test 
Kit untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa 
Timur. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari total 
50.000 Rapid Test Kit yang disiapkan Pelindo 3 untuk wilayah 
Jawa Timur.

Penyerahan bantuan dilakukan di Gedung Negara 
Grahadi Surabaya oleh Direktur SDM Pelindo 3 dan 
diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa. Gubernur Khofifah mengapresiasi 
bantuan yang terus berdatangan kepada Pemprov Jatim 
untuk mempercepat penanganan pandemi. Hal tersebut 
mencerminkan bahwa masih banyak pihak yang peduli dan 
saling membantu dalam menanggulangi dan memutus 
rantai penyebaran Covid -19 di masyarakat.

“Ini adalah bentuk kepedulian dari Pelindo 3, 
dan rapid test ini akan digunakan saat nanti persiapan 
pembukaan kembali pondok pesantren, karena untuk masuk 
pondok pesantren salah satunya yang disarankan oleh dinas 
kesehatan adalah para santri harus rapid test dulu jika 
memang kondisinya sehat maka bisa lanjut,” ujar Khofifah. 
(Wilis Aji W)

Pelindo 3 Dukung Pemprov 
Jatim 10.000 Rapid Test Kit 
Untuk Percepat Penanganan 
Covid-19
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Sungai Mentaya.

Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur ini memiliki posisi yang strategis karena 
berada tepat di tengah-tengah Kalimantan, sehingga menjadi laluan warga dari 
utara maupun barat yang menuju ke Jawa. Posisi ini memicu perbaikan ekonomi 
lokal yang kemudian diimbangi dengan pembangunan fisik seperti jalan raya, 
perdagangan, dan lainnya. Itu sebabnya Sampit tampak lebih maju dan ramai 

dibanding kota lain di Kalimantan Tengah.

Nama kota di tepi Sungai Mentaya ini 
sempat mencuat di dunia internasional tatkala 
meletus kerusuhan etnis pada 2001 antara 
Suku Madura -sebagai pendatang- dan Suku 
Dayak -sebagai warga lokal- yang dipicu oleh 
kesenjangan ekonomi. Kerusuhan ini membuat 
setidaknya 400 Orang Madura terbunuh dan lebih 
40.000 lainnya mengungsi. Dampak kerusuhan 
ini membuat pemerintah setempat mempercepat 
pembangunan dan pemerataan ekonomi, agar 
warga lokal dapat hidup layak seperti pendatang. 
Sisa-sisa kerusuhan itu kini nyaris tak berbekas. 
Sampit pun berbenah menjadi kota yang maju dan 
damai.

Konon, asal nama Sampit dicomot dari 
nama pendatang pertama yang berasal dari Bati-
Bati, Kalimantan Selatan pada  awal 1700-an. 
Makam Datu Sampit ini masih dapat dijumpai di 
sekitar Basiri. Pada makam salah satu anaknya, 

Datu Djungkir di Baamang Tengah, 
tertulis Djungkir bin 

Sampit. Namun ada 

yang mengatakan Sampit adalah kosa kata Orang 
Tionghoa yang berarti ‘31’ (sam=3, it=1). Disebut 
31 karena di masa itu yang datang ke sini adalah 
rombongan 31 Orang Tionghoa yang kemudian 
melakukan perdagangan dan membuka usaha 
perkebunan seperti rotan, karet, dan gambir. 
Orang Tionghoa ini kemudian mampu membaur 
dengan warga lokal, bahkan mempengaruhi 
budaya setempat.

Nama Sampit sempat disebutkan dalam 
Kakawin Nagarakretagama yang ditulis Mpu 
Prapanca pada 1365. Hal ini menunjukkan adanya 
hubungan antara Sampit dan Majapahit, yang 
kemudian membuka penyebaran Islam ke pantai 
di Kalimantan Tengah bagian selatan yang sempat 
dikuasai Kerajaan Demak.  

Untuk menuju Sampit Anda dapat terbang 
ke Palangkaraya dilanjutkan dengan terbang 
menggunakan pesawat kecil menuju Bandara 
H. Asan di Sampit selama satu jam. Anda juga 
dapat terbang menuju Pangkalan Bun, dilanjutkan 
dengan pesawat kecil menuju Sampit selama 
setengah jam. Sedang jika memilih angkutan laut, 
Anda dapat berangkat dari Pelabuhan Tanjung 
Emas di Semarang atau Tanjung Perak di Surabaya. 

Di sini Anda dapat berkeliling kota dengan 
menyewa motor atau sepeda, karena kontur Kota 
Sampit relatif datar.

Tak perlu cemas jika harus bermalam 
di Sampit. Banyak hotel dan penginapan kelas 
backpacker tersedia, seperti Aquarius Boutique 
Hotel, Hotel Idola, HARRIS Hotel, Borneo Putra 
Hotel, Hotel Pondok Family, dan lainnya dengan 
harga sesuai isi kantong. Rumah makan, warung, 
dan kafe pun berjajar di sepanjang jalan besar.  
Bahkan Anda dapat nge-mall karena ada banyak 
mall di sini, mulai Citimall, Rabbani Mall, dan ACC 
Mall. Yang perlu Anda perhatikan, walau siang hari 
di Sampit cukup terik, hingga mencapai 36 derajad 
Celcius, namun di waktu malam sangat dingin, 
terutama di antara  bulan Juni – Oktober. Karena 
itu, jangan lupa membawa pakaian hangat jika 
berkunjung ke sini.

TRAVEL

Ary Hana

Singgah di Sampit,
Jangan Lupa Susur

Sungai Mentaya

Pusat perbelanjaan
dekat sungai Mentaya.

Travel
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Berikut beberapa tempat 
wisata yang layak dikunjungi di Sampit 
dan sekitarnya:

Taman Miniatur Budaya 
Kotawaringin Timur. Berada di jalan 
Pramuka, Anda akan menemukan 
rumah betang mini dan beberapa 
rumah adat lainnya di dalam taman 
ini. Taman ini sengaja dibangun oleh 
pemerintah kota untuk menunjukkan 
pluralisme etnis, bahasa daerah, 
agama dan latar belakang sejarah 
dalam satu tempat. 

Sampit Waterpark. Merupakan 
obyek wisata modern, tempat wisata 
di tengah Perumahan Wengga 
Metropolitan Jalan Tjilik Riwut ini 
menyediakan beragam hiburan 
keluarga, mulai wahana air, pasar 
terapung, kampung kuliner jajanan 
ringan, bukit teletubies, hingga area 
lampion yang pas buat mejeng. 

Susur Sungai Mentaya. 
Nikmatnya berada di kota yang dilalui 
sebuah sungai adalah Anda dapat 
menyusuri sungai tersebut untuk 

hutan hingga ke tangan konsumen, 
ada baiknya berkunjung ke museum 
yang diresmikan pada 6 Oktober 2004 
ini. Museum ini juga mengoleksi alat 
komunikasi, alat dapur, alat penangkap 
ikan, dan transportasi seperti kereta 
lokomotif dan mobil jip mantan 
Gubernur Kalimantan Tengah, Tjilik 
Riwut.

Tugu Perdamaian Dayak-Madura. 
Untuk memperingati konflik antara 
Suku Dayak dengan Suku Madura tahun 
2001 lalu, dibangunlah tugu ini. Tugu ini 
juga menjadi peringatan agar orang tak 
mengulangi peristiwa tragis masa lalu, 
sekaligus belajar dari kesalahan pahit 
itu. Walau bentuknya sederhana, tugu 
di Jalan Jendral Sudirman ini sungguh 
sarat makna.

Pantai Satiruk. Berada di Desa 
Satiruk Kecamatan Pulau Hanaut, 
pantai berpasir putih sepanjang 25 km 
ini kondisinya masih alami, jauh dari 
keramaian. Untuk menuju ke sini Anda 
harus menuju Kecamatan Teluk Sampit 
dengan kendaraan bermotor selama 
satu jam dilanjutkan dengan naik speed 
boat atau perahu kelotok dengan tarif 
Rp1,4 juta pulang pergi.

Pantai Ujung Pandaran. 
Terletak sekitar 80 km dari Sampit, 
pantai nelayan ini hanya dapat dicapai 
dengan kendaraan bermotor. Sudah 
banyak penginapan di sini, jadi Anda 
tak perlu bingung jika ingin bermalam. 
Pemandangan pantai cukup indah, 
relatif sunyi, dan bersih. Tak jauh dari 
pantai ada makam ulama Syekh Abu 
Hamid yang kerap didatangi para 
peziarah.

Pantai Sungai Bakau. Usai 
mengunjungi Pantai Ujung Pandaran, 
tidak ada salahnya meneruskan 
perjalanan ke Pantai Sungai Bakau 
karena letaknya cukup dekat. Pantai 
ini merupakan muara dari Sungai 

Bakau yang bertemu dengan air laut. 
Panorama di sekitar pantai cukup indah 
dengan pasir putih dan ombak yang tak 
begitu tinggi. Jika hendak berkunjung 
ke sini, pastikan untuk membawa bekal 
makanan dan minuman yang cukup 
karena tak banyak penjaja makanan 
di sekitar pantai. Dan, yang tak kalah 
penting, bawa sampah Anda pulang 
kembali. Fasilitas dan prasarana 
di pantai masih kurang memadai, 
seperti penjaga kebersihan, tempat 
pembuangan sampah, dan lainnya.

 
Danau Alam Salju. Danau 

yang berada di Pangkalan Bun ini dulu 
adalah tempat pemancingan umum. 
Disebut Danau Salju karena hampir 
seluruh danau ditutupi pasir putih mirip 
salju. Di sini Anda dan keluarga dapat 
naik bebek air dan menyewa perahu 
karet. 

1

2

Rumah Betang Tumbang 
Gagu.  Rumah betang kuno ini terletak 
di Desa Tumbang Gagu, Kecamatan 
Antang Kalang, sekitar 10-12 jam 
perjalanan dari Kota Sampit yang 
ditempuh lewat darat maupun air. 
Sempat diusulkan sebagai situs 
sejarah terpopuler pada Penghargaan 
Anugerah Pesona Indonesia tahun 
2017, rumah ini dibangun selama 7 
tahun, sejak 1870 dan baru ditempati 
pada 1878. Keistimewaan rumah yang 
ditempati oleh 6 kepala keluarga ini 
adalah tepat berada di pinggiran Sungai 
Kalang, bangunannya masih terjaga 
walau sudah berumur ratusan tahun, 
dan lingkungan sekitarnya masih 
asri. Rumah dibangun oleh Antang 
Beliau tanpa menggunakan kayu, 
hanya bertumpu pada pasak. Dulu, 
rumah dengan panjang 47,62 meter 
dan lebar 15 meter ini dimanfaatkan 
seluruh keluarga besar sebagai 
tempat pertemuan adat, musyawarah, 
melindungi diri dari serangan asing, 
alam, dan bahaya binatang buas. 

menikmati keindahan, ketenangan 
aliran sungai, sekaligus menentramkan 
pikiran. Susur sungai dimulai dari 
bantaran Sungai Mentaya melintasi 
obyek wisata seperti ikon Patung Ikan 
Jelawat, perkampungan penduduk, dan 
landasan pacu Bandara Haji Asan, lalu 
beristirahat di Dermaga Sagonta Kota. 

Wisata Aqui. Obyek wisata air 
ini mirip waterboom, dengan fasilitas 
yang lengkap. Mulai buka pukul 08-00 

hingga 22.00 dengan harga tiket antara 
Rp20.000-Rp30.000 (hari libur), tempat 
wisata di Jalan Pramuka, Sawahan 
ini menyediakan beragam permainan 
air selain berenang. Fasilitasnya pun 
cukup lengkap karena setiap gazebo 
dilengkapi dengan sound system serta 
ada akses internet gratis. Konon, 
tempat ini mampu menampung hingga 
5000 pengunjung. Jadi benar-benar 
memanjakan mereka yang datang.

Taman Jelawat. Menjadi salah 
satu ikon Kota Sampit, taman di tengah 
kota ini memiliki pemandangan yang 
indah dan nyaman suasananya. Itu 
sebabnya taman di Desa Mentawa Baru 
Hulu ini kerap dipadati pengunjung 
setiap sore atau di hari libur. Umumnya 
mereka datang untuk bersantai, piknik, 
atau berolahraga. Tak jarang ada yang 
berswafoto di samping patung Ikan 
Jelawat yang menjadi ikon Kota Sampit.

Museum Kayu. Museum 
di Jalan Jendral S.Parman No.1 ini 
menyimpan berbagai jenis kayu khas 
Kalimantan seperti ramin, dowel, 
meranti kuning, alau, kemfa, ulin, 
benuas, samping, lanan, bangas, 
sungkui, pantung dan pilam. Jika Anda 
tertarik memperdalam perkayuan, 
atau ingin tahu bagaimana proses 
pengolahan kayu dari pemotongan di 

(1) Museum Kayu. (2) Taman Jelawat.
(3) Tugu Perdamaian Dayak - Madura.



Telor mata gajah.
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Bingka. Merupakan 
jajanan asli Kalimantan 
Tengah, bingka Sampit 

memiliki ciri khas. 
Bentuknya mirip 

bunga dan berwarna 
kecoklatan, terbuat 
dari bahan utama 

seperti telur bebek, 
santan, tepung, dan 
gula yang dicampur 
lalu dibakar sampai 

berwarna kecoklatan. 

Ary Hana

TRAVEL

Dalam peta kuliner nusantara, nama 
Sampit mungkin tak pernah terdengar. 
Namun kota kecil di Kalimantan Tengah ini 
memiliki beberapa makanan penyengat 
lidah yang merupakan adaptasi dari 
daerah Kalimantan lain, hanya memiliki 
ciri khas lokal. Jika berkunjung ke 
Sampit, jangan lewatkan menjajal kuliner 
penggugah selera seperti di bawah ini:

beras unus khas Kalimantan, sehingga 
menghasilkan nasi kuning yang tak 
lengket.. Nasi kuning lalu disajikan 
bersama lauk pauk masak habang 
-masak bumbu merah-, mie, oseng-
oseng tempe, dan acar. Lauknya 
beragam, mulai dari ikan haruan (ikan 
gabus), daging, ayam, telur, dan hati 
ayam. Penyajiannya pun bermacam-
macam ada yang beralaskan dan 
dibungkus dengan daun pisang. Nasi 
kuning Sampit mudah ditemukan 
di setiap sudut kota, karena selalu 
ada depot yang menjualnya dari pagi 
hingga siang hari, 

Babongko. Biasa juga disebut bongko atau 
bobongko, jajanan Sampit ini mudah ditemukan di kedai 
makan maupun pasar tradisional. Babongko terbuat 
dari tepung beras, santan, pandan, dan gula merah 
yang dibungkus daun pisang. Ketika dikunyah rasanya 
kenyal dan lumer di mulut, wangi tepung beras berpadu 
sempurna dengan aroma khas pandan dan daun pisang 
pembungkusnya.

Dami. Makanan favorit warga Kota Sampit ini 
terbuat  dari kulit buah cempedak yang digoreng alias 
dioseng. Cara membuatnya cukup mudah. Mula-mula 
kulit buah cempedak dibersihkan, kemudian dibumbui 
garam, cabe hijau, dan penyedap rasa -bisa diganti 
dengan bawang putih dan merah, merica, sari jamur-, 

dan ditumis dengan minyak goreng dan 
sedikit air hingga matang. Biasanya 
dami disajikan sebagai pendamping 
nasi. Rasanya gurih pedas, bikin 
ketagihan yang melahap.

Bingka. Merupakan jajanan 
asli Kalimantan Tengah, bingka 
Sampit memiliki ciri khas. Bentuknya 
mirip bunga dan berwarna kecoklatan, 
terbuat dari bahan utama seperti 
telur bebek, santan, tepung, dan gula 
yang dicampur lalu dibakar sampai 
berwarna kecoklatan. Teksturnya 
lembut, begitu menyentuh lidah 
langsung terasa legit dan gurih. 
Bingka Sampit biasa ditemukan di 
bulan Ramadhan, dan memiliki banyak 
variasi. Ada bingka kentang, bingka 
tape, bingka nangka, bingka keju dan 
kelapa muda. Harganya terjangkau, 
antara Rp7.000-Rp18.000 per biji 
tergantung variasinya.

Mata gajah. Makanan ringan 
Kota Sampit ini terbuat dari adonan 
tepung yang dicampur dengan telur 
burung puyuh, wortel, daun bawang, 
dan beberapa bumbu. Dinamakan 
mata gajah karena bentuknya bulat, 
dengan telur puyuh menyembul di 
atasnya, sehingga mirip dengan mata 
gajah. Paling enak menyantapnya di 
saat panas, dicocol dengan saos manis 
pedas. Jajanan ini mudah ditemukan 
di kawasan Taman Kota. Yang paling 
terkenal adalah Warung Mata Gajah 
Bang Ali di Jalan Pemuda. Harganya 
sekitar Rp2.000 satu potong.

Nasi kuning. Walau sudah 
menusantara, nasi kuning ala sampit 
memiliki citarasa dan ciri khas yang 
berbeda. Beras yang digunakan untuk 
memasak nasi kuning berasal dari 

Travel Travel

Kuliner Sampit,
dari Oseng Cempedak 
hingga Mata Gajah
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Bingka.
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Lontong orari. Dulu penganan 
ini adalah menu wajib ketika lebaran, 
kini banyak dijual bersama dengan 
nasi kuning. Lontong ini berbentuk 
segitiga, disajikan dalam piring, 
disiram dengan kuah sayur nangka, 
bersama lauk yang dimasak bumbu 
merah. Lauknya dapat berupa ikan 
haruan, daging, ayam, dan telur. 
Rasanya sedap-sedap nikmat, apalagi 
jika kuah nangka menyatu sempurna 
dengan  bumbu habang, plus sambal.

1

3

2

(1) Lontong orari. (2) Soto Banjar.
(3) Keripik ikan seluang. (4) Batik khas Sampit.
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sedang dengan harga antara Rp10.000 
- Rp20.000.

Keripik kelakai. Keripik ini 
terbuat dari tanaman kelakai, diambil 
bagian daunnya yang masih muda. 
Tanaman kelakai banyak tumbuh di 
Sampit, dimanfaatkan sebagai herbal 
penambah darah, obat diare, dan 
lainnya.

Rabuk Patin adalah nama  lain 
dari abon yang terbuat dari ikan patin. 
Ada abon rasa pedas dan ekstra pedas. 
Tabuk patin banyak dijual di kedai 
oleh-oleh khas Kalimantan Tengah. 

Wadi Ikan. Penganan ini adalah 
ikan hasil fermentasi khas Kalimantan 
Tengah. Ikan yang biasa difermentasi 
adalah ikan jelawat, ikan papuyu, ikan 
bayung, ikan gabus dan ikan jerami. 
Bagi yang tak terbiasa makan ikan 
fermentasi mungkin terasa aneh, 
mencecap rasa asam asin pedas ikan. 
Namun yang terbiasa dengannya  akan 
ketagihan makan wadi ikan bersama 
nasi yang mengepul.

Wisatawan yang ingin 
membawa buah tangan selain 
makanan, dapat membeli beberapa 
barang seperti:

Batik Sampit. Batik khas 
Sampit memiliki motif unik seperti 
gayung birang, bunga anggrek tewu 
atau bunga anggrek tebu, ikan jelawat, 
karamunting, dan lainnya. Setiap 
motif memiliki makna, ada yang 
melambangkan kebudayaan dan Kota 
Sampit. Harganya bervariasi antara 
Rp35.000-Rp115.000,  jadi cukup 
terjangkau.

Aneka kerajinan rotan. 
Sebagai salah satu daerah penghasil 
rotan, Kabupaten Kotawaringin Timur 

memiliki banyak perajin rotan. Tak 
heran jika toko-toko suvenir di Sampit 
banyak menjual beragam pernik dari 
rotan, misalnya gelang rotan, cincin 
rotan, tas tangan, dompet, dan lainnya. 
Harganya bervariasi, dari hanya 
beberapa ribu rupiah hingga beberapa 
ratus ribu, Anda tinggal memilih 
sesuai keinginan. 

Topi kulit kayu. Umumnya topi 
ini terbuat dari kulit kayu nyamung 
yang kuat dan tahan air. Kualitas 
topinya cukup bagus, modelnya 
pun menarik dan cukup up to date 
sehingga dapat dibuat untuk bergaya. 
Ada yang ala koboi, ada yang mirip 
topi pemain golf, ada yang biasa saja. 
Warnanya pun beragam, ada yang 
coklat muda, coklat tua, hingga hitam. 
Harganya bervariasi, antara Rp80.000- 
Rp160.000, tergantung model dan 
ukuran. 

4

makanan, soto ini juga kerap disajikan 
dalam pesta pernikahan, khitanan, 
tahlilan, hingga lebaran. 

Nasi goreng Abang Abdul. 
Walau sama-sama bernama 
nasi goreng, yang ala Abang 
Abdul sungguh berbeda rasa dan 
teksturnya. Bentuknya mirip nasi 
goreng Hongkong, agak pucat karena 
ditambah saus tomat, dan digoreng 
agak kering. Nasi goreng disajikan 
bersama taburan ayam manis bumbu 
merah. Rasanya bikin ingin nambah 
terus.

Ada lagi penganan khas 
Sampit yang dapat dijadikan oleh-oleh. 
Di antaranya adalah:

Keripik ikan seluang. Ikan 
seluang banyak ditemukan di sungai 
sekitar Kabupaten Kotawaringin 
Timur. Ikan seluang yang digoreng 
rasanya gurih dan renyah, dan kerap 
dijadikan pauk makan. Ikan kecil-kecil 
ini banyak dijual dalam bentuk keripik, 
dibungkus dengan plastik berukuran 
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Soto banjar dan nasi sop. 
Sekali lagi ini adalah menu adaptasi 
dari daerah lain. Soto biasa disajikan 
bersama ketupat, ayam kampung yang 
disuir-suir, perkedel, dan soun yang 
disiram dengan kuah  berisi rempah-
rempah khas Kalimantan. Agar 
semakin enak, soto dicampur dengan 
air perasan limau, kecap manis, kecap 
asin, dan sambal. Jika lontongnya 
diganti dengan nasi, namanya berubah 
menjadi nasi sop. Selain dijual di depot 

Lontong orari.
Dulu penganan ini 
adalah menu wajib 
ketika lebaran, kini 

banyak dijual bersama 
dengan nasi kuning. 

Lontong ini berbentuk 
segitiga, disajikan 

dalam piring, disiram 
dengan kuah sayur 

nangka, bersama lauk 
yang dimasak bumbu 

merah. 
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2

Budaya Budaya

Di Indonesia yang mayoritas 
penduduknya muslim, peringatan Idul Adha 
dilakukan berbaur dengan kebudayaan 
asli nusantara. Setiap daerah memiliki 
keunikan tersendiri dalam memperingati 
pengorbanan Ibrahim ini. Berikut beberapa 
ritual Idul Qurban ala nusantara.

Grebeg Besar. Keraton Yogyakarta 
memperingati Idul Qurban dengan 
mengadakan Hajad Dalem Garebeg 
Besar atau biasa disebut Grebeg Besar. 

Berasal dari kata ‘gumrebeg’, karena 
kemeriahannya mirip angin yang 
menderu, Grebeg Besar adalah 
simbol kedermawanan Sultan 
kepada rakyatnya. Pada saat Grebeg, 
Sultan memberikan sedekah berupa 
makanan dan hasil bumi yang disusun 
meninggi membentuk gunung 
sehingga disebut gunungan.  Ritual 
dimulai sejak pagi, ketika iring-iringan 
Prajurit Keraton membawa tujuh 
gunungan di tiga tempat yang berbeda. 
Gunungan Kakung, Gunungan Estri, 
gunungan Darat dan Gunungan 
Pawuhan dikirab lalu dibagikan di 
halaman Kagungan Dalem Masjid 
Gedhe, sedang Gunungan Gepak 
dibagikan di Pendhopo Kawedanan 
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(1) Tradisi Apitan.
(2) Grebeg Besar di Keraton Yogyakarta.

Setiap 10 Dzulhijjah -tahun ini tepat 31 Juli- 
diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha atau 
kerap disebut Hari Raya Haji. Peringatan 
penyembelihan Ismail -yang kemudian 
digantikan oleh hewan kurban-, putra Ibrahim, 
atas perintah Allah SWT ini melambangkan 
kecintaan dan kepatuhan seorang hamba 
kepada Tuhannya sehingga merelakan anak 
yang paling dicintainya untuk dikorbankan. 
Itu sebabnya peringatan ini disebut juga Idul 
Qurban, yang bermakna pengorbanan terbesar 
seorang hamba kepada Tuhannya. 

1

Ary Hana

Tradisi Unik Menyambut 
Idul Adha di Nusantara

Pengulon di utara Masjid Gedhe. Dua 
Gunungan Kakung yang lain masing-
masing dibagikan di Puro Pakualaman 
dan Kepatihan. 

Masyarakat yang mengikuti 
ritual ini kemudian memperebutkan 
gunungan. Mereka percaya barang 
siapa mendapat bagian gunungan 
akan mendapat berkah Sultan dan 
Yang Maha Kuasa. Biasanya kirab 
gunungan dikawal oleh sepuluh 
bregada prajurit Keraton Yogyakarta 
yaitu Bregada Wirabraja, Dhaeng, 
Patangpuluh, Jagakarya, Prawirotama, 
Nyutra, Ketanggung, Mantrijero, 
Surakarsa dan Bugis. Bregada 
Surakarsa mengawal lima gunungan 

ke Masjid Gedhe, sedangkan Bregada 
Bugis mengawal Gunungan Kakung 
menuju ke Kepatihan. Tradisi yang 
berlangsung turun-temurun ini kerap 
menjadi daya tarik bagi wisatawan dan 
pemburu foto.

Tradisi Apitan. Apitan kerap 
diselenggarakan di wilayah seperti 
Semarang, Pati, Blora, dan Grobogan. 
Karena dilaksanakan di antara dua hari 
raya Islam -Idul Fitri dan Idul Adha- 
yaitu pada bulan Zulka’idah, maka 
disebut tradisi kejepit atau apitan. 
Ritual ini mirip sedekah bumi, yaitu 
selamatan sebagai bentuk syukur atas 
karunia Tuhan. Bentuknya beragam, 
ada yang menggelar pengajian, 

Karena dilaksanakan 
di antara dua 

hari raya Islam 
-Idul Fitri dan Idul 

Adha- yaitu pada 
bulan Zulka’idah, 

maka disebut tradisi 
kejepit atau apitan. 
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tasyakuran di jalan-jalan desa, balai 
desa, musala, dan lainnya. Semua itu 
bertujuan untuk mensyukuri nikmat 
Tuhan selama satu tahun. Khusus di 
Kelurahan Sampangan, Semarang, 
Apitan dilaksanakan dengan mengarak 
tumpeng dan hasil bumi di jalan raya. 
Warga yang ikut perayaan membawa 
padi, cabai, terong, jagung, tomat, 
bawang, dan hasil bumi lainnya. Arak-
arakan ini akan berakhir di kantor 
kelurahan setempat. Setelah itu, 
warga akan menggelar doa bersama 
memohon keselamatan, dilanjutkan 
dengan berebut hasil bumi yang telah 
diarak.

Manten Sapi. Menyambut 
Idul Adha, warga Pasuruan akan 
menggelar ‘manten sapi’ alias 
pengantin sapi. Ritual ini dimulai 
sehari menjelang Idul Adha, untuk 
menghormati hewan kurban yang 
akan disembelih. Mula-mula mereka 
akan mengumpulkan semua hewan 
kurban di sebuah lapangan atau tanah 
kosong di kampung. Tak hanya sapi, 

Sedang penerima hewan kurban kelak 
tak hanya menerima daging, tapi juga 
perlengkapan yang diperlukan untuk 
memasak dan menyajikan hewan 
kurban. 

Toron di Madura. Menjelang 
Idul Adha, banyak Orang Madura di 
perantauan melakukan mudik atau 
toron. Bagi mereka, bukannya Idul 
Fitri, justru Idul Adha yang harus 
dirayakan besar-besaran di kampung 
halaman. Pada saat Idul Adha akan 
ada pesta besar, makan daging. Idul 
Adha bagi Orang Madura perantauan 
adalah acara nyambung bheleh atau 
menyambung tali kekeluargaan 
setelah lama hidup di perantauan. 
Ketika toron, mereka akan membawa 
terateran atau oleh-oleh, yang ditujukan 
untuk tetangga, keluarga, dan ulama. 
Bentuknya berupa makanan, baik itu 
nasi atau jajanan. Sehari sebelum Idul 
Adha, biasanya setiap keluarga akan 
memasak makanan khusus dengan 
menu bebas. Makanan ini kemudian 
dibawa ke musala atau masjid usai 
salat Idul Adha. Setelah itu mereka 
akan makan bersama, keroyokan. 
Setelah perut kenyang, baru mereka 
bersilaturahmi ke rumah tetangga 
dengan tujuan menambah dan 
merawat persaudaraan. Di beberapa 
daerah, khususnya di pedesaan 
Madura, usai penyembelihan hewan 
kurban, akan ada acara membakar  
sate bersama-sama, dilanjutkan 
dengan makan bersama. 

Kaul negeri dan abda’u. 
Masyarakat Tulehu dan desa-
desa sekitar di Pulau Ambon akan 
menggelar ritual kaul pada saat Idul 
Adha. Tradisi yang dimulai sejak 
abad ke-17 ini berwujud prosesi 
pemotongan hewan kurban yang 
dilakukan dua kali, usai shalat Ied 
dan pada waktu khusus. Pada waktu 
khusus, dipotong tiga kambing, berupa 
satu kambing inti dan dua kambing 
pendamping. Sebelum dipotong, 
ketiga kambing itu digendong dengan 

juga kambing dan domba. Setelah 
terkumpul semua, hewan-hewan 
kurban ini dimandikan sampai bersih 
dan wangi, disiram dengan air bunga 
tujuh rupa, agar terbebas dari najis. 
Mereka lalu dikalungi bunga layaknya 
pengantin, dan tubuhnya dibalut kain 
putih sebagai simbol baju baru.

Ketika para bapak sibuk 
memandikan dan mendandani hewan 
kurban, para ibu sibuk menyiapkan 
beras, peralatan memasak termasuk 
bumbu masak dan hasil bumi lainnya, 
seolah hendak memberikan bekal 
untuk pengantin. Jika semua sudah 
siap, hewan kurban akan diarak 
beramai-ramai oleh warga menuju 
masjid. Prosesi arak-arakan ini 
berlangsung meriah. Bukan hanya 

hewan kurban yang didandani, warga 
pun berdandan mengenakan kostum 
bertema tertentu. Hewan-hewan 
kurban ini dituntun oleh pemiliknya, 
didampingi saudara dan tetangga, 
lalu diserahkan ke panitia kurban di 
masjid. Serah terima hewan kurban 
ini ditandai dengan doa untuk pemberi 
kurban dan warga masyarakat.

Tradisi Manten Sapi sudah 
dilakukan turun-temurun, awalnya 
bertujuan sebagai syiar agama. 
Makna tersembunyi ritual ini, umat 
islam diajak berkurban dengan hewan 
yang terbaik, dalam kondisi bersih 
dan bagus dipandang. Hewan yang 
dikurbankan diyakini akan masuk 
surga, sehingga harus dimandikan dan 
dihiasi agar tampak indah dan wangi. 
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kain oleh pemuka adat dan agama, 
lalu diarak keliling Negeri diiringi 
bacaan shalawat dan takbir. Ketiga 
kambing lalu dibawa menuju pelataran 
Masjid Negeri Tulehu. Pemotongan 
hewan kurban ini dilakukan oleh 
imam besar Masjid Negeri Tulehu. 
Ketika dipotong, para ibu menabur 
bunga yang harum baunya dari atas 
masjid. Cipratan darah kambing yang 
disembelih kemudian diperebutkan 
oleh pemuda anggota adat abda’u, 
yang menyimbolkan bahwa para 
pemuda Tulehu rela berkorban demi 
menegakkan kebenaran.

Usai pemotongan hewan 
kurban, dimulailah prosesi abda’u  
yang diikuti oleh mayoritas pemuda 
setempat. Hanya dengan mengenakan 
kaos singlet, ikat kepala putih, mereka 
berjalan berbondong-bondong menuju 
rumah imam Negeri Tulehu. Di rumah 
itu, imam besar akan menyerahkan 
bendera berwarna hijau berhias renda 
dengan benang kuning emas. Warna 
hijau melambangkan kesuburan, 
sedang kuning adalah lambang 

Tradisi Manten Sapi 
sudah dilakukan 
turun-temurun, 
awalnya bertujuan 
sebagai syiar 
agama.
Makna tersembunyi 
ritual ini, umat 
islam diajak 
berkurban dengan 
hewan yang terbaik, 
dalam kondisi 
bersih dan bagus 
dipandang. 

Budaya Budaya

kemakmuran. Bendera ini kemudian 
diperebutkan oleh ratusan pemuda 
yang datang. Para pemuda akan saling 
pukul, saling injak, dan saling dorong 
untuk mendapatkan bendera. Agar 
tak terluka, sebelum ritual dimulai, 
para pemuda disiram dengan air 
sakti oleh imam besar. para penonton 
dengan gemuruh akan menyoraki 
atraksi yang berlangsung setahun 
sekali ini. Tujuan abda’u adalah untuk  
mempererat hubungan persaudaraan 
antar pemuda

Masih banyak tradisi unik 
menyambut Idul Qurban di nusantara, 
seperti tradisi mepe kasur di 
Banyuwangi atau tradisi meugang 
-memasak daging kurban bersama-
sama- di Aceh. Beragam tradisi yang 
ada membuktikan bahwa Islam masuk 
ke nusantara melalui proses panjang, 
dilakukan secara damai, menyesuaikan 
dengan adat setempat. Akulturasi Islam 
dengan istiadat setempat inilah yang 
membuat ajaran Islam berkembang 
pesat, dianut mayoritas penduduk 
seperti sekarang. Itu sebabnya 
hubungan selaras dengan istiadat dan 
alam setempat ini harus dipertahankan, 
agar masyarakat Indonesia dapat hidup 
damai dan bahagia.

1
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(1) Tradisi Manten Sapi. 
(2) Prajurit Keraton Yogyakarta mengarak 

Gunungan Grebeg Besar
(3) Tradisi Kaul negeri dan Abda’u.
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Dibalik Layar Webinar 
Core Values AKHLAK 
Pelindo 3

ESAI 
FOTO

Hingar bingar keriuhan masih menjadi 
bahan perbincangan atas prestasi 
membanggakan yang diperoleh 
Pelindo 3 dalam pelaksanaan Webinar 
Internalisasi dan Implementasi 
AKHLAK Core Values BUMN di 
Lingkungan Pelindo 3 Group. Webinar 
ini diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta 
dan berhasil memecahkan Rekor Muri 
dalam kategori Sosialisasi secara 
Daring Etos Kerja Baru BUMN kepada 
Karyawan Terbanyak. Berikut persiapan 
dan ketegangan dibalik layar kegiatan 
webinar selama acara berlangsung 
yang diabadikan dalam foto kegiatan.
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Baim dan Paula yang belum lama 
menikah ini juga tak mau ketinggalan. 
Setelah resmi menjadi suami dan istri, 
pasangan ini langsung membuat Youtube 
channel yang diberi nama Baim Paula. 
Dari video-video yang disuguhkan berupa 
prank, keromantisan hingga challenge 
berhasil memikat hati penonton. Dengan 
jumlah subscriber yang mencapai 3,2 juta 
ini, pasangan yang sangat akrab disebut 
Bapau (singkatan dari Baim -  Paula) ini 
akhirnya mendapatkan pundi - pundi 
uang dari Youtubenya, yakni per bulannya 
mencapai Rp240 juta – Rp3,8 miliar. 

Selain menjalankan profesinya 
sebagai artis di dunia pertelevisian, Raffi 
Ahmad dan Nagita Slavina sukses dengan 
channel youtube mereka yang diberi 
nama, Rans Entertainment. Selain berisi 
kegiatan mereka sehari - hari, Rans juga 
berkolaborasi dengan artis-artis lainnya. 
Hal ini tentunya membuat subscriber 
mereka terus bertambah dan kini 
mencapai 5,5 juta dengan penghasilan 
Rp439 juta – Rp7 miliar setiap bulan.

Baim dan Paula Raffi Ahmad dan
Nagita Slavina

Bagi anda para pecinta game, Youtube 
channel MiawAug yang dibintangi dan 
didesain oleh Reggy Prabowo ini tentu 
sudah familiar. Dengan kombinasi suara 
kucing dan anjing, Reggy memuat berbagai 
video mengenai informasi teknologi 
baru.. Secara keseluruhan, channel ini 
cukup menarik minat orang bahkan bisa 
mendatangkan jumlah viewers yang 
terbilang besar. Maka tak heran bila 
penghasilan dari Youtubenya juga besar 
per bulannya, yaitu mencapai Rp226 juta – 
Rp3,6 miliar.

Miaw Aug

Benny Agus Prima - Why Human Rights Matter @TEDx Talks

@TEDx Talks

Benny Agus Prima adalah adalah pejuang gak dari Asian Forum for 
Human Rights and Development. Pada TedTalk ini ia membicarakan 
kenapa hak dasar setiap individu wajib dipenuhi untuk keberlanjutan 
negara yang lebih baik. Ia berbicara tentang hak - hak dari kebebasan 
beragama, gender, hingga hak - hak bagi kaum tunawisma. Sebagai 
orang dari Indonesia, pandangan akan hak - hak dasar tidak seharusnya 
melawan budaya, di sini Benny pun mengajak kita semua untuk saling 
membantu dan memperjuangkan sesama.

Nama keluarga Yousafsai melejit di tahun 2015 saat seorang gadis 
berumur 15 tahun ditembak oleh tentara Taliban. Gadis kecil ini adalah 
Malala Yousafasai, putri dari Ziauddin Yousafsai, seorang kepala sekolah 
di kota kecil di Pakistan Utara. Dalam TedTalk ini Ziauddin berbicara 
tentang pentingnya memberi kebebasan kepada anak, tanpa memandang 
apakah ia lelaki ataupun perempuan. Baginya memberi Malala kebebasan 
untuk menentukan jalan hidupnya adalah kewajiban yang ia laksanakan. 
Dalam video ini, Ziauddin mengungkapkan betapa bangganya ia kepada 
Malala dan betapa ia ingin ada lebih banyak gadis - gadis lain di dunia 
yang memilih hidupnya dan diberi dukungan oleh keluarganya

Ziauddin Yousafsai - My Daughter, Malala @TED

Sebelum menjadi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan telah lama dikenal 
sebagai pejuang pendidikan di Indonesia. Pada 2008, Anies Baswedan 
mendirikan gerakan bernama Indonesia Mengajar. Gerakan ini adalah 
gerakan yang mendistribusikan para pengajar muda berkualitas ke 
pelosok - pelosok Indonesia khususnya sekolah dasar. Pada TedTalk 
ini, Anies berbicara tentang pemenuhan pendidikan sebagai cara untuk 
memenuhi hak dasar masyarakat Indonesia. Sungguh, TedTalk yang 
sangat inspiratif! 

Anies Baswedan - Lighting Up Indonesia’s Future
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Youtube menjadi salah satu media yang paling banyak diakses belakangan ini. 
Menurut CEO Youtube Susan Wojcicki, tercatat pada pertengahan 2018 ada 
1,8 miliar pengguna terdaftar yang menonton setiap bulannya. Hal tersebut 
menjadikan Youtube sebagai media sosial yang digandrungi masyarakat untuk 
sarana hiburan, mulai dari mengakses tutorial memasak, merakit sepeda, 
hingga sekedar menonton para youtuber dengan kisah kesehariannya.

Nah, dengan adanya konten seperti ini dan kesempatan untuk meraup pundi - 
pundi uang dari iklan maupun endorsement, maka banyak pula selebriti yang 
menjadi kaya berkat youtube. Berikut sederet influencer terkaya di Indonesia 
berkat youtube.

INFLUENCERS

Selebriti yang Menjadi Kaya
dari Pundi-Pundi Youtube

NETIZEN
Prinka

Obrolan 
Inspiratif 
Pembuka Hati 
dan Pikiran

Youtube tidak sekedar terdiri dari tontonan hiburan 
maupun video instruksi. Youtube pun berisi tontonan 
inspiratif yang mampu membangkitkan semangat. 
Salah satu channel yang berisikan semangat yang 
menginspirasi adalah TedTalk. TedTalk mulanya 
berawal dari Amerika Serikat, dengan berbagai 
pembicara yang diberi waktu 10 hingga 20 menit per 
sesinya untuk membicarakan hal - hal yang menjadi 
isu dalam dunia sosial, politik, hingga sains. 

VLOG

Prinka
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Data manifest kargo yang 
akurat dari barang yang dikirim 
melalui peti kemas, maupun non-peti 
kemas (general cargo) sangat penting 
untuk mengembangkan sistem 
logistik nasional. Dengan tujuan untuk 
menekan tingginya biaya logistik 
nasional yang dilakukan bersama-
sama oleh pemangku kepentingan 
lintas sektor. Mulai dari Kementerian 
dan Lembaga (K/L) serta BUMN dan 
pelaku bisnis swasta di sektor logistik. 
Berdasarkan data dari Puskalog ITB, 

biaya logistik nasional masih cukup 
tinggi dan mencapai 23,2 persen 
dari Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia pada tahun 2019. Hal 
tersebut diungkapkan oleh Direktur 
Sarana Distribusi & Logistik, Ditjen. 
Perdagangan Dalam Negeri, Frida 
Adiati, ketika menjadi pembicara pada 
webinar yang diadakan BMC Logistics 
(perusahaan layanan transportasi 
multimoda grup usaha Pelindo 3) dari 
Surabaya, Kamis (23/7). 

Kerja sama para pemangku 
kepentingan logistik dibutuhkan 
untuk memperlancar arus barang dan 
menjaga stabilitas harga bapokting 
(bahan pokok dan penting). Salah 
satunya dengan implementasi 
regulasi manifest domestik. “Namun 
masih banyak pelaku usaha logistik 
yang belum melaporkan manifest 
pengiriman barangnya ke Kemendag. 
Karena itu perlu ditingkatkan 
menjadi kewajiban, agar datanya 
cepat terkumpul dan pemerintah 
memiliki peta logistik nasional. Baru 
ada sekitar 174 perusahaan yang 
mulai men-submit manifest online 
di SIPT (Sistem Informasi Perizinan 
Tepadu Perdagangan Dalam Negeri/
SIPT PDN). Ini masih sangat sedikit. 
Ke depan, data tersebut tidak di-
input ke SIPT, tapi ke INSW agar 
menjadi data yang terintegrasi dengan 
Kementerian/Lembaga yang lain,” 
ungkap Frida Adiati.

Direktur Lalu Lintas dan 
Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan 
Laut, Capt. Wisnu Handoko, yang juga 
hadir sebagai pembicara, melihat 
bahwa selain sisi regulasi, sisi 
budaya untuk disiplin melaporkan 
manifest juga krusial untuk diperbaiki. 
Terutama dalam digitalisasi pengisian 
manifest kargo. Para pelaku bisnis 
logistik seharusnya bisa lebih disiplin 
mengisi manifest secara detil dan 
jujur. Apalagi bila komoditas yang 
diangkut tergolong barang berbahaya, 
karena terkait dengan keselamatan 
pelayaran dan pengangkutan. 
“Misalnya pada Program Tol Laut yang 
disubsidi oleh Pemerintah dari pajak 
rakyat. Selain manifest yang akurat 
juga sudah sepatutnya mencantumkan 
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 
Sehingga dari manifest kargo bisa 
didapat data distribusi komoditas, 
sekaligus meningkatkan pendapatan 
negara sehingga bisa dialokasikan 
untuk pengembangan fasilitas 
distribusi, seperti infrastruktur jalan 
dan pelabuhan untuk mendukung para 
pelaku usaha logistik juga nantinya,” 
jelasnya.

Webinar :
Pentingnya Data Manifest 
Kargo untuk Sistem 
Logistik Nasional

“Regulasi dapat menjadi 
instrumen Pemerintah 
yang fair dan efektif untuk 
membantu para pelaku 
bisnis logistik mendisiplinkan 
manajemen dan pengguna 
jasanya, untuk melaporkan 
data manifest kargo dengan 
akurat. Data manifest 
sebenarnya sudah bisa 
diisi melalui Inaportnet. 
Semua data bisa masuk (ke 
Inaportnet), termasuk dari 
Terminal Untuk Kepentingan 
Sendiri (TUKS) yang 
kebanyakan dikelola swasta 
yang melayani banyak sekali 
komoditas,”
- Putut Sri Muljanto.  

PORTIZEN

Hafidz Novalsyah
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Pandemi Covid-19 yang 
menyerang Indonesia menghentikan 
sejumlah aktivitas tak terkecuali 
kegiatan belajar mengajar hingga 
aktivitas perkuliahaan. Kondisi 
tersebut membuat sejumlah pelajar 
khususnya para mahasiswa rantau 
berada dalam kondisi serba sulit 
saat memilih untuk tidak pulang ke 
kampung halamannya demi memutus 
penyebaran pandemi di daerah 
masing-masing.

Prihatin terhadap kondisi 
tersebut, komunitas millenial pecinta 
dunia maritim di bawah naungan 
Pelindo 3 yaitu I’M Portizen membuat 
gerakan untuk membantu mahasiswa 
rantau yang terdampak pandemi 
tersebut dengan membagikan 
sembako gratis. Sedikitnya ada 100 
bingkisan berisi sembako gratis 
di bagikan oleh komunitas I’M 

Portizen kepada beberapa basecamp 
mahasiswa rantau di berbagai 
universitas di Surabaya seperti Unair, 
Unesa hingga Universitas Hang Tuah 
Surabaya.

Kegiatan yang di beri nama I’M 
Portizen Share and Care ini sengaja 
menyasar para mahasiswa rantau 
untuk meringankan beban mereka 
sekaligus bentuk apresiasi kepada 
masiswa yang memilih tidak mudik 
atau pulang kampung pada masa 
pandemi demi memutus penyebaran 
Covid-19.

“Kami sebagai sesama 
mahasiswa yang kebetulan tergabung 
dalam komunitas I’M Portizen ini 
tergerak untuk bisa berbagi kepada 
sesama khususnya teman mahasiswa 
rantau. Bantuan sembako gratis ini 
sekaligus bentuk apresiasi kami pada 

kawan mahasiswa yang memang 
memilih tidak pulang demi memutus 
penyebaran Covid-19 di daerah 
masing-masing,” ujar Wima Ketua 
Komunitas.  

Tak hanya membantu 
mahasiswa rantau, kegiatan I’M 
Portizen Share and Care ini juga 
menyasar para pekerja lepas yang 
pendapatannya berkurang selama 
pandemi. Rencananya kegiatan 
tersebut akan digelar rutin untuk 
menumbuhkan kepedulian kepada 
sesama.

Komunitas I’M Portizen Bagi 
Sembako Bagi Mahasiswa 
Rantau Terdampak Covid-19

Kondisi tersebut dibenarkan 
oleh Direktur Operasi dan Komersial 
BUMN Pelindo 3 Putut Sri Muljanto 
pada kesempatan yang sama. Saat 
ini masih sulit mencari data manifest 
barang non-peti kemas domestik. 
Padahal sangat penting untuk 
menyusun roadmap pengembangan 
logistik, termasuk pelabuhan. 
“Regulasi dapat menjadi instrumen 
Pemerintah yang fair dan efektif untuk 
membantu para pelaku bisnis logistik 
mendisiplinkan manajemen dan 
pengguna jasanya, untuk melaporkan 
data manifest kargo dengan akurat. 
Data manifest sebenarnya sudah bisa 
diisi melalui Inaportnet. Semua data 
bisa masuk (ke Inaportnet), termasuk 
dari Terminal Untuk Kepentingan 
Sendiri (TUKS) yang kebanyakan 
dikelola swasta yang melayani banyak 
sekali komoditas,” katanya.

Ia melanjutkan, bahwa 
informasi komoditas yang terintegrasi 
dan akurat di setiap mata rantai 
logistik bermanfaat untuk setiap 
pemangku kepentingan. Untuk 
Kementerian Perhubungan berguna 
dalam mengurangi potensi insiden 
dalam transportasi. Lalu Kementerian 
Perdagangan bisa memanfaatkan 
single manifest komoditas untuk 

dijadikan pertimbangan strategi 
dalam meningkatkan daya beli 
dan arus dagang. Kemudian dapat 
meningkatkan akurasi pendataan 
Badan Pusat Statistik, karena 
meningkatkan visibilitas arus 
dagang, terutama arus komoditas 
antarpulau. “Untuk pemilik barang 
dan forwarder/agen logistik dapat 
mengurangi risiko kerugian akibat 
kesalahan handling (penanganan) 
komoditas. Untuk perusahaan 
pelayaran dapat mengurangi risiko 
saat proses stevedoring (bongkar 
muat) dan pengangkutan di atas 
kapal. Sedangkan untuk operator 
terminal seperti Pelindo 3 bermanfaat 
untuk perencanaan arus barang di 
pelabuhan agar lebih efisien, sehingga 
meningkatkan pelayanan, menghemat 
waktu dan biaya,” papar Putut Sri 
Muljanto. 

Kesiapan Sistem Pelindo 3
BUMN Pelindo 3 telah menjalankan 
sistem digital yang dikembangkannya, 
yakni Integrated Billing System 
(IBS) untuk digunakan dalam proses 
integrasi data single manifest kargo. 
IBS Pelindo 3 telah terintegrasi dengan 
sistem Inaportnet milik Kemenhub 
dan INSW milik Kemenkeu. Kemudian 
juga telah ada Nota Kesepahaman 

antara Kemendag dengan Pelindo 
1, IPC, Pelindo 3, dan Pelindo 4, 
terkait integrasi data bongkar muat 
di pelabuhan dengan SIPAP milik 
Kemendag. “Integrasi IBS dengan 
SIPAP sudah mulai berjalan untuk 
komoditas non-peti kemas. Tahun 
2020 ini saatnya bersama-sama 
mengintegrasikan untuk komoditas 
peti kemas domestik. Bila semua 
pihak disiplin melaporkan manifest isi 
kargo peti kemasnya, maka Kemendag 
tinggal tarik data dari Aplikasi Spinner 
dalam IBS untuk SIPAP,” ungkap Putut 
Sri Muljanto lagi.

IBS Pelindo 3 siap diujicobakan 
oleh regulator dan pelaku bisnis 
logistik, untuk menjadi fasilitator 
master data komoditas dari integrasi 
manifest kargo nasional. Terkait 
cakupannya, Putut Sri Muljanto 
mengusulkan untuk diujicobakan 
mencatat komoditas pada rute 
pelayaran Tanjung Perak Surabaya 
dari dan ke Banjarmasin atau 
Sampit. “Sehingga kita bersama bisa 
mendapatkan data komoditas apa saja 
yang diangkut antara dua pelabuhan 
besar di Jawa dan Kalimantan tersebut. 
Berbekal data tersebut, kementerian 
dan lembaga Pemerintah, serta pelaku 
bisnis bisa mengembangkan analisa 
dan perencanaan logistik yang lebih 
efektif dan efisien demi menekan biaya 
logistik nasional, dan yang terpenting 
yaitu prototype sistem logistik nasional 
yang berbasis data yang akurat, 
Negara kita akan segera memilikinya,” 
pungkas Putut Sri Muljanto optimis. 

PORTIZEN

Mahesa Nugraha
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TIPS

1. Jangan lupa gunakan pelembab yang 
ringan sebelum beraktivitas. Kulit wajah 
mudah teriritasi ketika mengenakan 
masker dalam waktu lama. Pelembab 
wajah berguna untuk membentuk lapisan 
pelindung dan menghindari peradangan 
kulit. Kalau perlu ulangi menambahkan 
pelembab usai Anda shalat atau mencuci 
muka di sela kegiatan.

Tampil Keren di Balik Masker

Selalu mengenakan masker 
atau face shield sepanjang hari 
bukan berarti Anda abai akan 

penampilan diri. Justru Anda dapat 
berimprovisasi, menjadikan masker 

sebagai aksesoris penunjang 
tampilan modis dan keren. Berikut 
tips agar tetap tampil modis dan 

segar di era wabah ini:

3. Pilih masker yang sesuai dengan 
wajah. Masker dengan ukuran pas di 
wajah akan memberi kesan tirus. Jika 
ingin bergaya, Anda dapat memilih 
masker berbahan kain. Masker bermotif 
etnik dapat dipadukan dengan warna 
pakaian, masker bermotif polos cocok 
dengan dengan pakaian berwarna cerah, 
maker bermotif ramai akan memberi 
kesan segar. 

4. Jika mengenakan kacamata, pilih 
model half frame atau frame transparan. 
Tujuannya agar wajah tak tampak 
penuh saat mengenakan masker. Anda 
dapat mengenakan face shield dengan 
beragam gaya jika menggunakan lensa 
kontak atau tak berkacamata.

5. Anda disarankan mengenakan baju 
berlengan panjang atau jaket sebagai 
perisai. Jika tinggal di tempat berhawa 
panas seperti Surabaya pilih kemeja 
berbahan katun atau jaket yang tipis agar 
tak kegerahan. Jaket tebal, mantel, hanya 
cocok dipakai di udara dingin atau tempat 
kerja yang berpendingin kuat.

Ilu
st

ra
si

 : 
N

ita
 D

ar
so

no

2

3

4

Wabah belum berakhir namun kehidupan terus 
berlangsung. Untuk menghilangkan kebosanan, 
melepas stress, Anda perlu berwisata. Berwisata di 
masa wabah dapat dilakukan asal mengikuti protokol 
kesehatan dan menghindari tempat yang terlalu ramai. 
Berikut tips berwisata yang aman, nyaman, di era Pola 
adaptasi kebiasaan baru :

Nyaman dan
Aman Berwisata
di Era Pola Adaptasi 
Kebiasaan Baru
Prinka

1

1. Selalu ikuti protokol kesehatan sepanjang 
perjalanan, di tempat wisata, hingga pulang 
ke rumah. Bawa masker yang cukup. 
Selalu bawa hand sanitizer atau sabun 
antiseptik. Hindari kerumunan di tempat 
wisata, Hindari menyentuh area wajah. 
Ketika tiba di rumah, segera mandi dan 
berganti pakaian sebelum berinteraksi 
dengan anggota keluarga. Jangan 
lupa bersihkan handphone, kacamata, 
tas, dan barang lainnya dengan cairan 
desinfektan.

5. Hindari menggunakan transportasi umum. 
Pilih membawa kendaraan sendiri, menyewa 
jika bersama anggota keluarga atau teman. 
Jika harus menggunakan transportasi 
umum, jangan lupakan protokol kesehatan 
selama dalam perjalanan. Kalau bisa, 
pilih tempat duduk di dekat jendela untuk 
mengurangi pemaparan dari virus.

3. Pilih tempat wisata yang tak terlalu 
banyak pengunjung, misalnya wisata 
alam. Carilah informasi terkait tempat 
wisata tersebut, misalnya jam bukanya, 
apakah memiliki aturan tertentu berkaitan 
dengan Covid-19  seperti kewajiban 
membawa surat bebas Covid, apakah 
terletak di zona hijau atau kuning.

3

4. Bawa bekal dari rumah jika memungkinkan. 
Banyak angkutan umum seperti maskapai 
penerbangan dan kereta api yang tak lagi 
menyediakan makanan untuk menghindari 
interaksi yang mengundang penularan virus. 
Jadi sebaiknya bekali diri dengan makanan 
dan minuman yang cukup.

2

4

2. Pastikan tubuh Anda benar-benar 
sehat sebelum berwisata. Jika Anda 
baru sembuh dari sakit, sebaiknya tunda 
hingga tubuh benar-benar fit. Kalau 
perlu ikutlah asuransi perjalanan, untuk 
menjamin keselamatan Anda selama 
berwisata. Apalagi jika berwisata ke luar 
kota propinsi atau pulau.

5

5

2. Hindari penggunaan make up tebal 
karena mengundang jerawat. Pilih make 
up yang tipis dengan bahan anti alergi. Jika 
ingin wajah tampak menonjol, tekankan 
pada riasan mata dan alis, karena wajah 
Anda lebih banyak tertutup masker. Ganti 
pemakaian lipstik dengan lip balm atau lip 
butter, karena bibir lebih mudah kering saat 
tertutup masker.
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1. Overcooked
Anda gemar bermasak? Mau 
mengenalkan dunia memasak kepada si 
kecil? Tak ada salahnya untuk mencoba 
game besutan Ghost Town Games 
berjudul Overcooked ini. Game yang 
dapat dimainkan di PS4, Xbox One, dan 
Nintendo Switch ini dapat dimainkan oleh 
4 pemain. Seperti namanya, pengguna 
bisa bekerja sama dengan tiga pemain 
lainnya untuk menghidangkan makanan 
kepada para pembeli yang datang silih 
berganti. Mereka pun ditantang untuk 
memasak dengan waktu seefisien 
mungkin dengan cara berbagi tugas 
dengan para pemain lainnya.

2. Lego Marvel Super Heroes
Si kecil gemar serial Marvel? Game 
yang satu ini cocok untuk dimainkan 
bersama keluarga anda! Permainan 
bernama Lego Marvel Super Heroes ini 
dapat dimainkan di Xbox 360, Xbox One, 
Playstation One, Nintendo WiiU, dan 
Windows PC. Di game ini, pengguna bisa 
berperan sebagai pahlawan super ikonik 
dari seri Marvel untuk menyelamatkan 
dunia dari serangan penjahat macam 
Loki dan kawan-kawan. Satu misi di 
game ini sendiri bisa dimainkan secara 
co-op. Dengan kata lain, pengguna bisa 
menyelesaikan misi sambil menelusuri 
dunia Marvel bersama kerabat atau 
keluarga.

3. Crash Team Racing (Nitro-Fueled)
Pada 2019 lalu, studio game Beenox 
merilis ulang game balapan ikonik 
berjudul Crash Team Racing (CTR) yang 
diproduksi oleh Naughty Dog dengan 
nama Crash Team Racing Nitro-Fueled. 
Serupa dengan versi lawas, pemain bisa 
beradu kecepatan dengan pemain lain 
menggunakan mobil go-cart di sejumlah 
arena balapan khas CTR. Selain adu 
kecepatan secara offline, pengguna 
juga bisa berlomba menuju garis finis 
dengan pemain lainnya secara online. 
Crash Team Racing Nitro-Fueled kini 
bisa dimainkan di PS4, Xbox One, dan 
Nintendo Switch.

1. 1994
Sony mulai menciptakan generasi 
pertama konsol game legendaris ini pada 
1990 yang diberi nama PlayStation 1 atau 
PSX dan diluncurkan pertama kali pada 
bulan Desember 1994 di Jepang. PSX 
pada zamannya berhasil menggebrak 
dunia game sehingga berhasil merebut 
perhatian para gamer pada masanya. 
Meski harus bersaing dengan konsol 
lainnya, PSX tetap menjadi pilihan utama 
bagi gamer kala itu. Salah satu alasan 
orang-orang banyak menjatuhkan 
pilihannya pada PSX adalah karena game 
yang disediakan tersimpan menggunakan 
compact disc (CD).

4. 2013
Belum cukup dengan teknologi pada 
PS3, Sony pun merilis PS4 pada tahun 
2013. PS 4 masih menggunakan fitur 
PS 3 tapi dengan tambahan untuk 
mengarahkan kursor. Pada daya pacu 
konsol, PS 4 diperkuat oleh Quad-Core 
Steamroller (3ghz) untuk CPU, AMD HD 
7670 (1ghz) A10 APU untuk GPU. PS4 pun 
diperkuat dengan RAM sebesar 8 GB dan 
VRAM 1 GB. Media penyimpanan juga 
menggunakan blue ray disc yang tersedia 
juga semakin besar hingga 1 TB. Selain 
itu, fitur Virtual Reality pun sudah hadir 
dalam PS4 ini.

5. 2020
Pada penghujung tahun 2020 ini, Sony pun 
berencana merilis PS5 dengan hardware 
yang jauh lebih kuat dibanding generasi 
pendahulunya. PS 5 akan dibekali dengan 
CPU Ryzen dan GPU Navi dari AMD 
dengan media penyimpanan berupa SSD. 

Saat ini, PS5 disinyalir akan 
menerapkan teknik emulasi sehingga 
penggunanya bisa memainkan game-
game lawas dari PS 1 hingga PS 4. 
Teknologi terbaru yang akan hadir 
adalah haptic technology dan adaptive 
trigger. Gabungan dari kedua teknologi 
ini, akan memungkinkan penggunanya 
merasakan keadaan yang lebih realistis 
saat memainkan game.

2. 2000
Awal tahun 2000, pengguna PS 1 mulai 
beralih ke generasi selanjutnya dari 
konsol game ini.  Pengembangan konsol 
yang terbaru, PS2 diperkenalkan pada 
April 1999 dan diluncurkan perdana 
pada 4 Maret 2000 di Jepang. Pasa PS2, 
terdapat peningkatan spesifikasi menjadi 
64-bit Emotion Engine secepat 299 mhz 
untuk CPU, Graphic Synthesizer secepat 
147 mhz untuk GPU, dengan RAM 
sebesar 32 MB, dan VRAM sebesar 2MB. 
Resolusi  layar PS 2 pun saat itu 480x272 
dengan penyimpanan game yang di-
upgrade menjadi DVD!

3. 2006
Pada 2006, Sony meluncurkan PS3 dan 
mendapatkan antusiasme tinggi dari para 
gamer seluruh dunia karena digadang - 
gadang memiliki komponen tercanggih 
kala itu. Namun, PS 3 memiliki para 
pesaing kuat pada era peluncurannya. 
Bahkan, hingga kini kompetitor 
PlayStation masih gencar bersaing 
dengan Sony. Kompetitor PS 3 pada kala 
itu adalah Xbox 360 dari Microsoft dan Wii 
dari Nintendo. 

Walaupun begitu, PS 3 diperkuat 
dengan sistem CPU 6 Core Cell (3,2 ghz), 
Reality Synthesizer secepat 500 mhz 
untuk GPU, dan dibekali RAM sebesar 
256 MB XDR (3,2 ghz) serta VRAM 
sebesar 256mb GDDR3 (700 ghz), dan 
penyimpanan menggunakan Blue Ray 
Disc.

Playstation adalah konsol yang 
dirilis oleh Sony Interactive 
Entertainment. Sejak 
kemunculannya pertama kali 

pada 1990, sudah ribuan game dimainkan pada konsol 
game tersebut. Dari banyaknya game yang hadir, ada 
yang bertahan dan ada pula yang tenggelam karena 
kurangnya minat pasar.

Hal ini pun tak lepas dari peran Sony sendiri yang 
berkembang dari segi teknologi untuk melayani pasar; 
mulai dari teknologi terbaru hingga desain terbaru. 
Kabarnya, Sony pun akan merilis Playstation 5 pada 
November 2020.

Yuk, mari kita lakukan napak tilas untuk melihat 
perkembangan playstation dari masa ke masa!

GEAR
Prinka

Kilas Balik Playstation hingga 2020

Permainan Konsol yang Bisa 
Dimainkan Bersama Keluarga
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Tentunya pandemi covid-19 membuat banyak orang memilih untuk 
lebih sering di rumah. Tetapi kadang kehabisan ide juga bukan untuk 
aktivitas bersama yang bisa dilakukan bersama si kecil? Kegiatan 
bersama tak melulu bersifat edukatif maupun dirancang untuk jadi 
bermakna, sekedar bermain game konsol pun tentu dapat menjadi 
kegiatan yang menambah keceriaan di ruang keluarga.

Gear
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3. William “Bill” Lapschies (104 tahun).
William Lapschies atau dikenal dengan 
nama Bill, yang pernah ditempatkan di 
Kepulauan Aleut selama Perang Dunia 
II, adalah satu dari dua warga yang dites 
positif Covid-19 di Rumah Veteran Edward 
C. Allworth Oregon, Amerika Serikat, pada 
10 Maret lalu. Dia dinyatakan bebas dari 
virus tepat pada di hari istimewanya, yaitu 
ulang tahunnya yang ke-104, pada akhir 
Maret.

Putrinya, Carolee Brown, mengatakan 
bahwa sepertinya ayahnya baru saja 
membuat pemulihan yang luar biasa. 
“Kami sangat terkejut bahwa ia dapat 
duduk di kursi rodanya dan melambai pada 
kami melalui jendela. Saat itu, kami yakin 
bahwa dia akan berhasil berjuang,” 

TOP LIST

Prinka

Para Lansia Hebat
yang Berjuang Melawan 
Covid-19

Virus berkembang dengan cari 
mencari inang. Inang yang 

dicari haruslah yang memiliki 
imunitas rendah sehingga 

tubuhnya dapat dikuasai dan 
dilemahkan. Begitu pula 

dengan virus COVID-19 yang 
dengan mudahnya menyerang 
para lansia. Walaupun begitu, 

dengan tekad yang kuat, 
kelima lansia di bawah ini 

membuktikan bahwa tubuh dan 
semangatnya masih kuat untuk 

tetap hidup.

3

1. Zanusso  - 104 tahun. 
Kabar gembira datang dari Italia. Ada 
Zanusso, wanita berusia 104 tahun ini 
berhasil sembuh dari penyakit virus corona 
atau covid-19. Kesembuhannya ini menjadi 
harapan baik bagi dunia. Lansia ini juga 
ternyata pernah selamat dari wabah flu 
spanyol yang terjadi 100 tahun yang lalu. 

1

Pada pertengahan Maret lalu, Zanusso 
mengalami demam dan kesulitan bernapas. 
Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 
ia positif mengalami covid-19. Nenek dari 
empat anak ini tinggal di panti jompo di area 
Biella, Italia Utara. Menurut dokter yang 
merawatnya, kabar baik dari kesembuhan 
Zanusso ini dianggap dapat menjadi kabar 
baik bagi banyak orang lainnya di seluruh 
dunia. 

Namun, pada 20 April, dia dinyatakan 
negatif, tapi tidak mengejutkan bagi 
keluarganya. Anaknya, Joanne Merola, 
berkata, “Ibuku adalah manusia super. 
Ia selamat dari keguguran, pendarahan 
internal, dan pernah melawan kanker!”

2

2. Angelina Friedman - 101 tahun.
Angelina Friedman adalah penduduk di 
panti jompo Westchester County, Amerika 
Serikat. Dia merupakan imigran asal 
Italia yang lahir di kapal milik Amerika di 
Samudra Atlantik pada 1918, tepat saat 
pandemi flu Spanyol berkobar.

Pada 21 Maret, Friedman pergi ke rumah 
sakit untuk menjalani prosedur medis 
minor dan dinyatakan positif Covid-19. 
Setelah seminggu di rumah sakit, ia kembali 
ke Pusat Perawatan dan Pemulihan Terapi 
Westchester Utara di Danau Mohegan, 
tempat ia tetap terisolasi.
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Untuk menjembatani kebutuhan ini, startup 
yang bekerjasama dengan para petani ini 
membantu para petani dan juga pelanggan 
untuk saling terhubung. Sehingga, para 
petani pun dapat berjualan sesuai dengan 
harganya dan para pelanggan pun tetap 
dapat menikmati sayuran dan buah - 
buahan segar. 

Saat ini aplikasi seperti Sayur Box justru 
mengalami peningkatan empat kali lipat 
dibanding sebelumnya.

3. Penyedia dan perantara makanan.
Selain jasa penyedia bahan pangan segar, 
jasa penyedia dan pengantaran makanan 
siap saji pun turut marak. Walaupun 
banyak yang memasak di rumah, tak jarang 
juga orang - orang yang memilih waktunya 

untuk menikmati makanan. Tanpa perlu 
repot, aplikasi pengantar makanan pun 
justru dapat dinikmati dengan lebih mudah.

4. Pendidikan.
Selain startup berbasis kesehatan dan 
belanja online, startup pendidikan juga turut 
diuntungkan karena adanya virus covid-19.

Pasalnya, di tengah pandemi virus ini 
masyarakat diharuskan untuk melakukan 
semua kegiatan di rumah saja, termasuk 
kegiatan belajar. Sehingga anak - anak yang 
harusnya bersekolah pun harus belajar 
dari rumah. Menurut lansiran Ruang Guru, 
jumlah unduhan aplikasi Ruang Guru berada 
di peringkat pertama Google Play Store di 
Indonesia pada bulan Maret lalu.

Untung tak Dinyana;
Sektor Start-Up yang Melambung 

Berkat Pandemi
Virus covid-19 membuat startup 
mengalami keadaan yang tidak 

begitu stabil. Banyak yang 
dirugikan dikarenakan adanya 
pandemi ini, namun ada juga 
startup yang justru membuat 

banyak untung di tengah 
pandemi covid1-9.

Hal tersebut disebabkan karena 
permintaan yang semakin 

naik. Keadaan ini membuat 
beberapa startup justru meraup 

keuntungan yang besar. Nah, 
start-up di sektor apa saja yang 
untung? Mari kita cek lebih jauh!

1. Kesehatan. 
Di  masa seperti ini, tentunya banyak orang 
yang membutuhkan layanan kesehatan; 
mulai dari menyajikan berbagai macam 
informasi terkait Covid-19 sehingga banyak 
dicari oleh banyak orang.  Selain itu juga, 
startup di bidang kesehatan menyediakan 
layanan konsultasi kesehatan kepada 
masyarakat umum, khususnya kesehatan 
terkait covid-19.

Tak heran website aplikasi seperti 
AloDokter dan HaloDoc mengalami 
peningkatan kunjungan yang drastis sejak 
bulan Maret lalu.

2. Jasa pengiriman sayur dan buah segar.
Pada bulan pertama di rumah saja, 
tentunya banyak yang kebingungan untuk 
pergi ke pasar maupun supermarket. 

31
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Ada pemandangan menarik di jalanan 
perkotaan kala pandemi belakangan 
ini. Mulai banyak orang terlihat 
bersepeda padahal bukan Car Free Day 
yang digelar pada akhir pekan. Tren ini 
tentu menggembirakan, apalagi jika 
kemudian menjadi gaya hidup yang 
berkelanjutan. Tak hanya bagi toko 
sepeda yang kebanjiran order, tapi juga 
bagi lingkungan hidup. 

Sepeda dikenal sebagai sarana 
transportasi yang hemat energi dan tak 
mencemari lingkungan. Pembatasan 
penggunaan transportasi publik, 
ditambah pentingnya menjaga imunitas 
menghadapi paparan Covid-19, membuat 
orang melirik sepeda sebagai transportasi 
alternatif sekaligus sarana berolahraga. 
Tren ini juga akan memperbaiki kualitas 
udara setempat.  

Sebetulnya banyak negara yang 
menyarankan warganya untuk bersepeda 
jika menempuh jarak dekat. Di kota-
kota besar China misalnya, di setiap 
sudut jalan ada tempat penyewaan 
sepeda. Anda tinggal scan kode QR dan 
memakainya. Ketika sampai di tujuan, 
Anda hanya perlu meninggalkan sepeda 
di tempat penyewaan terdekat. Dengan 
cara ini, kota yang padat penduduknya 
dapat mengurangi polusi. Jika hal ini 
terjadi di kota-kota besar Indonesia tentu 
akan menyenangkan sekali.

Selain menjadi gaya hidup, sepeda 
kerap dijadikan pemakainya sebagai 
lambang status sosial. Orang-orang 
kaya misalnya, akan memilih sepeda 

bermerek terkenal buatan luar negeri 
untuk dikendarai. Misalnya merek 
Brompton yang lagi naik daun dan bisa 
mencapai harga Rp.145 juta. Ada merek 
Hummingbird, Allen Sport Ultra X, Helix 
dan lainnya. Itu sebabnya muncul wacana 
untuk memajaki sepeda karena harganya 
yang dianggap lebih mahal dibanding 
motor atau mobil. 

Ketika hendak memulai bersepeda, 
ada baiknya Anda memperhatikan 
beberapa hal sebelum membeli sepeda. 
Pilih jenis sepeda yang tepat sesuai 
kebutuhan.  Jika Anda sekedar bersepeda 
di jalanan untuk olahraga, sebaiknya 
membeli jenis road bike. Jika sepeda 
juga digunakan untuk berpetualang ke 
Bromo misalnya, sepeda gunung cocok 
buat Anda. Jika ingin sepeda yang praktis, 
mudah dicangking, dan tak memakan 
tempat, pilihlah sepeda lipat.

Anda juga harus mempertimbangkan 
anggaran yang dimiliki. Jika anggaran 
mencukupi, pilih sepeda dengan kualitas 
bagus. Sudah banyak sepeda berkualitas 
oke buatan dalam negeri, seperti  Polygon, 
Thrill, United, Pacific. Perhatikan juga 

posisi tubuh Anda dengan sepeda yang 
hendak dibeli, lalu pengadaan spare parts 
pendukung.

Bersepeda di jalan raya juga memiliki 
aturan, terlebih jika tak tersedia trek 
khusus bagi pesepeda. Jangan malah 
bersepeda berjajar dengan teman-
teman, memenuhi lebar jalan. Hal ini tak 
hanya mengganggu pengguna jalan lain, 
tapi juga rawan kecelakaan. Jika ingin 
selamat,  kenakanlah  perlengkapan 
pengaman seperti helm, kacamata atau 
goggle untuk melindungi mata dari debu 
dan angin. Lengkapi sepeda dengan 
lampu belakang, agar saat bersepeda di 
pagi dan malam hari, Anda tak dihantam 
mobil dan truk dari belakang karena tak 
terlihat.

Jika hendak bersepeda jarak 
jauh, jangan lupa mengenakan celana 
khusus agar pantat tak sakit tertusuk 
jok sepeda. Kenakan juga kaos tangan 
untuk memudahkan menekan rem, kaos 
dan sepatu khusus, serta jangan lupa 
pmmembawa alat minum dan tas yang 
tepat. Semua ini demi kenyamanan dan 
keselamatan selama bersepeda. 

Lifestyle
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Sejak diperkenalkan pertama 
kali oleh Baron Karl von Drais di 
Mannheim pada 1817, sepeda 
terus mengalami perkembangan 
baik bentuk maupun fungsinya. 
Semula sepeda adalah alat 
transportasi yang murah, namun 
kemudian fungsinya digeser oleh 
motor dan mobil. Kini, hanya sedikit 
orang yang menggunakannya 
sebagai alat transportasi sehari-
hari, terutama untuk kegiatan 
jarak dekat. Umumnya orang 
bersepeda untuk rekreasi dan 
menjadi sehat. Berikut beberapa 
manfaat sepeda pada kesehatan:

Tingkatkan 
Imunitas 
dengan 
Bersepedalah 

Tren Bersepeda di 
Era Pola Adaptasi 
Kebiasaan Baru

Meningkatkan kekuatan, keseimbangan, 
dan koordinasi otot tubuh. Bersepeda 
merupakan olahraga ringan. Kayuhan 
pedal yang terus-menerus, akan 
memberikan sedikit tekanan kepada 
sendi, menguatkan tulang sekaligus 
mengencangkan otot. Itu sebabnya 
bersepeda akan mencegah patah tulang 
jika terjatuh, membantu mencegah 
osteoporosis, sehingga kerap disarankan 
pada lansia atau penderita osteoporosis.

Mencegah obesitas dan menurunkan 
berat badan. Bersepeda akan merangsang 
metabolisme tubuh sehingga pencernaan 
berlangsung cepat. Kalori tubuh yang 
dibakar pun lumayan banyak. Bersepeda 
setengah jam setiap hari mampu 
membakar hampir lima kilogram lemak 
selama setahun. Itu sebabnya bersepeda 
kerap dijadikan olahraga pengiring diet 
bagi yang kelebihan berat badan. Seorang 

LIFESTYLE

Ary Hana

rekan, setelah teratur bersepeda tiga 
kali seminggu selama 2 jam, berhasil 
menurunkan berat badannya sebesar 15 
kg dalam tempo 3 bulan.

Mengurangi risiko penyakit jantung 
dan pembuluh darah. Bersepeda 
secara teratur dapat merangsang dan 
memperbaiki kinerja jantung dan paru-
paru. Aliran darah di tubuh pun menjadi 
lancar sehingga membuat seseorang 
terhindar dari penyakit kardiovaskular. 
Bersepeda juga memperkuat otot jantung 
dan mengurangi kadar lemak dalam 
darah, membuat pernafasan lebih teratur, 
dan suplai oksigen ke tubuh berlangsung 
lancar.

Mengurangi risiko diabetes. Salah satu 
pemicu diabetes adalah kurangnya 
olahraga. Dengan bersepeda lebih 
30 menit setiap hari, seseorang akan 
terhindar dari risiko terkena diabetes. 

Mengurangi stress dan Menambah 
Teman. Produksi hormon dopamin akan 
meningkat jika Anda rutin bersepeda. 
Hal ini ditandai dengan munculnya rasa 
bahagia, stress pun menghilang, dan 
depresi mereda. Anda juga menjadi 
lebih tenang, mood membaik, sehingga 
kegiatan sehari-hari berlangsung lancar 

dan menyenangkan. Apalagi dengan 
bersepeda teman bertambah banyak, 
akan semakin berbahagia Anda.

Meningkatkan Stamina dan Daya 
Tahan Tubuh. Tubuh yang sehat akan 
memperkuat imun. Demikian juga 
dengan rasa bahagia. Imun yang 
terjaga akan menghindarkan tubuh dari 
serangan infeksi bakteri maupun virus. 
Mungkin itu sebabnya di masa pandemi 
semakin banyak orang bersepeda di pagi, 
sore, maupun malam hari.

Mengurangi risiko kanker. Jika Anda 
mempertahankan pola makan yang 
sehat dan bersepeda secara teratur, 
risiko terkena kanker akan berkurang 
Orang yang bertubuh bugar, bahkan di 
usia tua, berisiko lebih rendah terkena 
kanker, entah kanker paru, usus, maupun 
payudara.

Meningkatkan kemampuan otak. 
Bersepeda mampu meningkatkan 
kekuatan otak. Hal ini karena suplai 
oksigen ke otak meningkat sehingga 
tubuh mampu membangun sel sel 
otak di bagian memori. Jika lansia rajin 
bersepeda, mereka tak mudah pikun, 
bahkan malah panjang umur. 
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menonton konser seperti biasanya, 
penonton pun harus membayar 
tiketnya. Hasil tiket ini pun tidak 
hanya untuk Danilla, tetapi juga 
disumbangkan untuk para musisi 
lain yang terdampak pandemi. 
Yang terbaru bahkan Danilla 
pun menghibur penggemarnya 
dengan layanan streaming untuk 
menontonnya melakukan latihan. 
Sesi ini sangat menarik karena 
Danilla juga menghadirkan teman - 
temannya sesama musisi!

Isyana Saraswati
Sebelum menjadi penyanyi yang 
dikenal seperti sekarang, ternyata 
Isyana Sarasvati sudah sering 
“konser online” dengan melakukan 
cover lagu dan menayangkan 
videonya di Youtube. Jejak karir 
Isyana Sarasvati mulai melesat 

setelah ia merilis album pertamanya 
berjudul “Explore” dan semakin 
melejit sampai album terbaru 
“Lexicon”.

Di masa pandemi, Isyana menjadi 
musisi yang berhasil tampil tetap 
memukau lewat konser online. 
Walaupun konser di rumah, Isyana 
tetap menunjukan aksi panggung 
yang total. Ia juga turut berkolaborasi 
dengan Gerald Situmorang, Rara 
Sekar, sampai Iwan Fals demi 
memberikan penampilan terbaik 
untuk penggemarnya. 

Coldplay
Selain musisi Indonesia, tentunya 
musisi dari berbagai penjuru dunia 
pun turut menggelar konser online. 
Salah satunya adalah Coldplay yang 
menggelar pertunjukkan online 

dengan bekerja sama dengan WHO 
(World Health Organization) dan 
Global Citizen. Pada pagelaran 
ini, vokalis Coldplay, Chris Martin 
bergantian memainkan piano dan 
gitarnya. Pada suatu momen, dalam 
pagelaran virutal ini dia mengatakan: 
“Saya tidak mau menekan tombol 
apapun, khawatir bisa mengakhiri 
semuanya”. Pagelaran yang diberi 
judul Together at Home ini tidak 
hanya membantu para musisi untuk 
hidup, tetapi sebagian besar hasil 
dari konser juga diserahkan untuk 
membantu negara - negara yang 
terdampak.

Musik
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(1) Chris Martin..
(2) Isyana Sarasvati. (3-4) Danilla Riyadi.
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Navicula
Grup band asal Bali, Navicula juga diketahui telah 
sukses menggelar konser yang disiarkan melalui 
live streaming melalui video YouTube pada akhir 
bulan Maret lalu. Meski tanpa penonton, mereka 
tetap berusaha menghibur para penggemarnya di 
tengah pandemi Corona ini. Melalui akun Instagram-
nya, Navicula pun menuliskan bahwa ini merupakan 
gerakan untuk mendukung kebijakan pemerintah 
Work From Home (WHF).

“Kami ingin mendukung gerakan ini, dengan cara 
yang kami bisa, yaitu konser. Jadi buat teman-
teman yang memilih untuk weekend di rumah, kami 
menyediakan konser live streaming Navicula yang 
bisa kalian tonton di tempat tidurmu, sendirian atau 
bersama orang terdekatmu, terserah”.

Danilla Riyadi
Jadwal pertunjukkan Danilla Riyadi, musisi asal 
Bandung ini, banyak yang harus ditunda. Tetapi, 
walaupun begitu, Danilla tetap bersemangat 
melakukannya secara online. Bahkan, layaknya 

Musik
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Virus corona COVID-19 tidak hanya membuat panik 

masyarakat dunia, tetapi juga memukul industri musik 

di seluruh dunia. Menurut data yang dilansir majalah 

musik Inggris, NME, para musisi Inggris mengalami 

kerugian sekitar £ 13,9 juta atau setara Rp 247 miliar. 

Sementara di Australia sendiri, seperti yang dilansir 

I Lost My Gig Australia, pembatalan ribuan acara 

konser musik, baik skala besar maupun kecil sejauh 

ini mengalami kerugian mencapai 200 juta dolar AS. 

Sedangkan di Indonesia, belum ada data valid mengenai 

kerugian para musisi. Tetapi, beberapa organisasi 

independen mulai bergerak untuk membantu sesama 

musisi dan seniman untuk terus hidup. Salah satunya 

adalah melalui konser online.
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Kalis Mardiasih adalah penulis muslimah 
yang sangat kritis. Pandangannya sebagai 
perempuan muda dan muslimah modern 
dituangkan dalam bukunya berjudul 
“Muslimah yang Diperdebatkan”. Sesuai 
dengan judulnya, Kalis sebagai penulis 
mengangkat isu-isu yang baginya seharusnya 
menjadi bahan diskusi. Bukannya diterima 
begitu saja atas dalih kepatuhan terhadap 
agama. Tulisan Kalis yang menjadi kutipan 
dalam resensi ini seakan menjadi pengingat 
baginya (dan untuk pembaca) bahwa dalam 
belajar, terkadang kita masih melakukan 
kesalahan dalam memilih guru. Di situlah 
sebagai manusia, dituntut untuk berpikir 
kritis terhadap ajaran yang disampaikan oleh 
guru.

Bagi Kalis, agama memang merupakan 
sebuah keyakinan individu. Akan tetapi, 
bukan berarti agama menjadi sesuatu 
yang tidak terbantahkan. Malah, kehadiran 
agama dan akal sehat manusia seharusnya 
dipertemukan dalam kajian-kajian yang bisa 
memberikan penjelasan yang runut maupun 
diterima dalam konteks kehidupan manusia 
saat ini. Tetapi yang terjadi di masyarakat 
malah sebaliknya. Hal itu yang mendorong 
Kalis untuk mulai menulis fenomena-
fenomena yang ada di masyarakat (terutama 
yang terkait dengan agama Islam) dan 
mencoba menelaahnya dengan keilmuan.

KALIS MARDIASIH

Judul Buku

Penerbit
Diterbitkan

: Muslimah yang 
Diperdebatkan

: Buku Mojok
: 2019

Nama Aan Mansyur sudah lama 
dikenal sebagai pujangga. Tetapi saat 
Ada Apa Dengan Cinta 2 dirilis, puisi 
- puisinya yang dibunyikan di film ini 
pun melambungkan namanya. Puisi - 
puisi tersebut diambil dari kumpulan 
puisinya yang berjudul Tidak Ada New 
York Hari Ini. Yang istimewa dari Tidak 
Ada New York Hari Ini (There is No 
New York Today) adalah karena puisi 
disajikan dalam dua bahasa, bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris. Pastinya 
tak mudah menerjemahkan sebuah 
puisi berbahasa Indonesia ke bahasa 
Inggris. Tapi cara John H. McGlynn 
menerjemahkan setiap larik puisi Aan 
Mansyur sungguh mempesona. Setiap 
puisi memiliki nyawanya sendiri dan 
meski disajikan dalam dua bahasa yang 
berbeda nyawanya tetap terasa sama.

Dipercantik dengan ilustrasi, membaca 
puisi di setiap halaman buku ini jadi 
terasa lebih menyenangkan. Dibuka 
dengan puisi yang berjudul Cinta 
lalu Tidak Ada New York Hari Ini,kita 
langsung diajak untuk menyelami 
perasaan seseorang yang jatuh cinta. 

AAN MANSYUR

Judul Buku

Penerbit

Diterbitkan

: Tidak Ada New York 
Hari Ini

: Gramedia Pustaka 
Utama

: 2016

Dipercantik dengan 
ilustrasi, membaca 
puisi di setiap halaman 
buku ini jadi terasa 
lebih menyenangkan. 
Dibuka dengan puisi 
yang berjudul Cinta 
lalu Tidak Ada New 
York Hari Ini,kita 
langsung diajak untuk 
menyelami perasaan 
seseorang yang jatuh 
cinta. 

Resensi Buku

Nama Eka Kurniawan mulai melejit saat 
buku - bukunya mulai diterjemahkan 
ke dalam bahasa Inggris. Tulisannya 
menceritakan suasana mistis layaknya 
penulis - penulis dari Amerika Selatan, 
tetapi, tentunya ini tentang Indonesia. 
Suasana pedesaan yang penuh dengan 
jalanan bergeronjal, pohon pisang, 
maupun kehidupan di pinggir kota yang 
riuh dengan kemiskinan dan suara 
dangdut - semuanya adalah realita yang 
diceritakan Eka Kurniawan.

Novelnya yang berjudul “O” berkisah 
tentang seekor monyet yang jatuh cinta 
dengan seorang raja dangdut. 

O bercerita tentang seekor monyet 
bernama O yang yakin bahwa sang 
Kaisar Dangdut adalah pacarnya, 
Entang Kosasih, sesama monyet yang 
telah berhasil menjadi manusia. Demi 
kembali bersatu dengan pacarnya, 
O rela hidup sebagai topeng monyet 
yang merupakan salah satu jalan bagi 
kaum monyet untuk menjadi manusia. 
Bisakah O menjadi manusia? Lalu, siapa 
saja karakter selain O? Bagaimana 
karakter - karakter lain ini pun saling 
bersentuhan dengan kehidupan O dan 
Entang Kosasih?

EKA KURNIAWAN

Judul Buku
Penerbit

Diterbitkan

: O
: Gramedia Pustaka  

Utama
: 2016

Cinta itu diutarakan dengan keberanian. 
Begitulah sekiranya deskripsi tentang 
kisah cinta Theoresia Rumthe dan Wessly 
Johanes yang dituangkan dalam sebuah 
buku berjudul Tempat Paling Liar di Muka 
Bumi.

Tempat Paling Liar di Muka Bumi meliarkan 
imajinasi para kekasih yang sedang jatuh 
cinta. Yang berani membabi buta mencintai. 
Yang saling memuja dan tak peduli 
apakah ada iri dari mereka yang belum 
menemukan jenis cinta paling liar. Tapi 
jangan memendam iri, sebab sebagaimana 
kata Theo dan Weslly, manusia seharusnya 
tak hanya pandai jatuh cinta, tetapi juga 
terus mengusahakan cinta.

Sepasang kekasih dari Maluku Selatan 
ini membuat kita menemukan asin laut, 
putih pasir, bunga karang, dan keindahan-
keindahan lain yang membentuk kehidupan 
di Timur Indonesia dalam puisi. Theo dan 
Weslly telah menjelaskan dengan sangat 
baik kepada kita bagaimana jatuh cinta dan 
mencintai bisa begitu ajaib dan berbahaya.

THEORESIA RUMTHE
DAN WESSLY JOHANES

Judul Buku

Penerbit

Diterbitkan

: Tempat Paling Liar di 
Muka Bumi

: Gramedia Pustaka 
Utama

: 2019

Semenjak hadirnya media 
sosial, para penulis memiliki 
akses lebih untuk menampilkan 
tulisannya. Tentunya para 
penulis ini masih muda; 
ada yang sering berkeliling 
Indonesia untuk melakukan tur 
bukunya, ada pula yang sering 
menampilkan sepenggal kata 
- kata dari puisinya di media 
sosial. Berikut adalah penulis - 
penulis muda Indonesia pilihan 
Dermaga.

Muda, Penuh 
Talenta, dan 
Jatuh Cinta: 

Penulis 
Indonesia yang 

Patut Anda 
Baca

Prinka

RESENSI BUKU
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Sutradara
Pemain

Tayang di
Rilis

: Mo Wan-il
: Kim Hee-ae, Park Hae-joon,
 Han So-hee
: Viu, Netflix
: 27 Maret - 16 Mei 2020

Sutradara
Pemain

Produksi
Rilis

: Lee Jae-sang
:  Chun Ho-jin, Cha Hwa-yeon,
 Lee Min-jung
: Duniadrakor
: 28 Maret - 13 September 2020

THE WORLD OF THE MARRIED ONCE AGAIN

Drama yang satu ini berhasil bikin penontonnya naik pitam. 
Mengangkat cerita tentang kehidupan pernikahan yang penuh 
konflik dan seorang suami yang berselingkuh hingga memiliki 
anak hasil hubungan gelapnya. Rating drama ini juga tinggi, 
bahkan salah satu pemainnya; Han So Hee yang berperan sebagai 
orang ketiga di drama ini sampai menjadi “korban” kekesalan 
para netizen Indonesia dengan meninggalkan komentar “pelakor 
(perebut laki orang)” di instagramnya. Hal ini menunjukkan 
betapa hebat aktingnya, bukan?

Once Again berhasil bertahan di posisi pertama sejak April 2020. 
Drama keluarga layaknya sinetron ini menceritakan kehidupan 
orang tua dan empat anaknya. Anak pertama dan kedua sama-
sama bercerai dan memilih hidup bersama orang tua.

Sementara itu, anak ketiga seorang dokter dan menikahi rekan 
kerjanya namun kehidupan pernikahannya tak harmonis. Anak 
keempat selalu memiliki masalah sebagai anak magang di 
kantornya.

Once Again mendapatkan rating 31,1 persen untuk episode yang 
tayang pada 24 Mei 2020. Rating tinggi sejatinya hal wajar bagi 
drama yang tayang di saluran televisi nasional seperti KBS. Once 
Again bisa disaksikan di saluran resmi YouTube KBS World.
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Film

Drakor, sebutan dari Drama Korea 
semakin meroket di berbagai kalangan, 

baik tua maupun muda. Khususnya 
di tengah pandemi COVID-19 di mana 
sebagian besar mencari cara untuk 
membunuh waktu selama berada di 

rumah. 
Di awal tahun 2020 ini, drama korea 

mendadak ramai dengan kemunculan 
drama-drama terbaik seperti Crash 
Landing On You dan Itaewon Class. 

Kedua drama ini begitu banyak menarik 
perhatian hingga mendapatkan rating 
tinggi selama penayangannya. Selain 

kedua drama itu, ada masih banyak lagi 
drama korea yang memiliki karakter dan 

plot yang diracik dengan sangat baik. 
Berikut pilihan terbaik dari Dermaga. 

Prinka

Keluarga, 
Kehidupan 

Sehari-Hari, dan 
Cinta pada Pilihan 

Drama Korea 
Terbaik

Fo
to

: w
w

w.
im

db
.c

om

Sutradara
Pemain

Tayang di
Rilis

: Baek Sang-hoon
: Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do-hwan
 Kim Kyung-nam
: Netflix
: 17 April - 12 Juni 2020

THE KING: ETERNAL MONARCH

Para penggemar Lee Min Hoo sedang bergembira karena setelah 
beberapa tahun tak muncul di layar kaca berkat wajib militer, 
Lee Min Hoo akhirnya kembali dengan drama terbaru berjudul 
The King: Eternal Monarch. Drama ini mengisahkan tentang 
kehidupan dua waktu yang mana Lee Gon (Lee Min Hoo) seorang 
raja tunggal di masa lampau memasuki gerbang dimensi dan 
masuk kembali ke masa sekarang dengan kota yang serba maju. 
Di masa ini, ia bertemu dengan Jung Tae Eul (Kim Go Eun), 
seorang polisi yang sangat mirip dengan polisi yang ada ketika 
ia kecil. Episode per episode, drama ini menampilkan kisah 
romantis komedi yang sangat manis apalagi penampilan Lee 
Min Hoo yang sangat tampan sebagai raja membuat kaum hawa 
semakin jatuh cinta.
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Sutradara
Pemain

Tayang di
Rilis

: Shin Won-ho
: Jo Jung-suk, Yoo Yeon-seok
 Jung Kyung-ho
: Netflix
: 12 Maret - 28 Mei 2020

HOSPITAL PLAYLIST

Hospital Playlist bertahan masuk daftar drama terpopuler sejak 
Maret 2020. Drama ini fokus pada kisah persahabatan lima 
orang yang terjalin sejak mereka masuk sekolah kedokteran 20 
tahun lalu. Hanya dengan berpandangan, mereka langsung bisa 
membaca pikiran satu sama lain.

Keseharian Ik-jun (Jo Jung-suk), Jeong-won (Yoo Yeon-seok), 
Song-hwa (Jeon Mi-do), Jun-wan (Jung Kyung-ho), dan Seok-
hyeong (Kim Dae-myung) diisi berbagai kehidupan dan kematian 
yang terjadi di rumah sakit tempat mereka bekerja.

Drama ini mendapatkan rating rata-rata 11 persen. Tidak hanya 
dari segi film, sejumlah lagu dari Hospital Playlist juga sempat 
menyapu bersih tangga musik lokal. Episode terakhir Hospital 
Playlist mendapatkan rating 14,1 persen dan menjadi rating 
tertinggi sejak drama itu tayang pada 12 Maret 2020. Drama ini 
bisa disaksikan di Netflix. Pelindo III Grup sukses menggelar webinar Internalisasi dan Implementasi core values 

BUMN yakni AKHLAK melalui aplikasi daring yang diikuti 5.017 karyawan. Acara ini berhasil 
tercatat di Museum Rekor Dunia - Indonesia (MURI) sebagai rekor dunia sosialisasi secara daring 

etos kerja baru BUMN kepada karyawan dengan peserta terbanyak.
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