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CATATAN EDITOR

Ada dua peringatan bersejarah di 
bulan Mei, yaitu Hari Pendidikan 
Nasional pada 2 Mei dan Hari 
Kebangkitan Nasional pada 20 Mei.
 
Melalui Hardiknas kita diingatkan 
kembali mengenai filosofi luhur 
pendidikan nasional dalam 
mempersiapkan sumber daya 
manusia untuk mencerdaskan 
masyarakat Indonesia. Sedang 
dengan Harkitnas bangsa 
Indonesia diharapkan bangkit 
dari apapun seperti kebodohan, 
kemiskinan, pengangguran, 
korupsi, kolusi dan nepotisme 
demi terbangunnya kesejahteraan 
warga bangsa. Beberapa artikel pun 
membahas dua hal ini, influencer 
mengetengahkan tokoh pendidikan 
masa lalu, kini  dan masa depan. 
Musik dan film menyoroti lagu dan 
film perjuangan. Sedang artikel 

utama edisi kali mengenai ekspansi 
Pelindo III dalam melayani terminal 
industri migas, guna memenuhi 
kebutuhan logistik energi nasional. 
Lalu ada penyelenggaraan kelas kreatif  
di Universitas Nusa Cendana, Kupang 
NTT yang bertujuan mendorong 
kewirausahaan bagi generasi milenial. 
Kegiatan ini diikuti sekitar 350 peserta 
mulai dari mahasiswa, SMA dan SMK 
serta beberapa perwakilan dari UKM 
mitra Pelindo III dan warga sekitar. 
Mereka berlatih membuat panganan 
dan kerajinan lokal.

Hal lain, Pulau Lombok masih menjadi 
primadona bagi turis kapal pesiar.  
Berdasarkan data, kunjungan tiap 
tahun kapal pesiar melalui Pelabuhan 
Lembar terus mengalami kenaikan. 
Juga, Pelindo III memperoleh apresiasi 
dari Menteri Keuangan yang patuh dan 
kooperatif  dengan melakukan integrasi 

data dan pertukaran data wajib 
pajak.

Masih memasuki bulan 
ramadhan, redaksi menyajikan 
aneka artikel tentang seluk beluk 
ramadhan, dari tradisi, menjaga 
kebugaran saat puasa, hingga 
manfaat puasa. Portizen, selamat 
menunaikan ibadah puasa 
1440 hijriah, tetap semangat 
bekerja di bulan penuh berkah 
Semoga sajian edisi kali ini 
dapat menambah wawasan kita 
dan portizen senantiasa setia 
menantikan perkembangan 
dunia maritim Indonesia dan 
internasional. Jangan lupa unduh 
aplikasi Majalah Dermaga di 
Playstore atau App Store setiap 
edisinya.

Redaksi Catatan Editor

@butawarnadesign @butawarnadesign
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TERMINAL 
PETI KEMAS 
SEMARANG 
(TPKS)
Terminal di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 
ini memiliki peran penting sekaligus berfungsi sebagai 
jantung utama pusat perekonomian dan pengiriman 
barang via ekspedisi laut di Provinsi Jawa Tengah.
Tampak beberapa kapal memadati dermaga untuk 
bongkar dan muat peti kemas internasional.  Throughput  
peti kemas di TPKS mengalami kenaikan sebesar 17% 
dalam 5 tahun terakhir .

(Foto oleh: M. Ghulam Hikmaktiar)
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EKSPANSI PELINDO 
III LAYANI TERMINAL 
INDUSTRI MIGAS

Pelindo III semakin serius memperbesar 
ekspansinya di bisnis layanan terminal 
pendukung industri minyak dan gas 
(migas). Setelah mengoperasikan terminal 
LNG terapung di Pelabuhan Benoa Bali. 
Kemudian belum lama ini juga bersinergi 
dengan sesama BUMN, yakni Perusahaan 
Gas Negara, untuk memulai pembangunan 
terminal LNG di Terminal Teluk Lamong, 
Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Pelindo III grew more serious with its expansion 
in terminal service business that supported the 
oil and gas industry, after operating the floating 
LNG terminal in Bali Benoa Port. Recently it also 
synergized with fellow State-Owned Enterprises, 
namely the National Gas Company, to start the 
construction of LNG terminal in Teluk Lamong 
Terminal and Tanjung Perak Port. 

LAPORAN 
UTAMA

Hafidz Novalsyah 

PELINDO III EXPANSION 
TO SERVE OIL AND GAS 
INDUSTRY TERMINALS

“Infrastruktur pelabuhan sangat penting untuk 
disinergikan untuk melayani kebutuhan logistik 
energi nasional. Karena pelabuhan merupakan pintu 
masuk yang dapat berkontribusi untuk menekan cost 
recovery dari industri migas di Indonesia,” kata Direktur 
Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Toto 
Nugroho, dalam kegiatan worskhop migas bersama 
antara Pelindo III dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 
di Surabaya, Selasa (2/4). 

Produktivitas Terminal LNG Benoa melonjak seiring beroperasinya 
PLTMG Pesanggaran yang dioperasikan PT Indonesia Power.

Toto Nugroho menambahkan, kerja sama pengembangan 
fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional 
di hulu industri migas potensinya sangat besar, 
karena banyak lahan konsesi Pelindo III yang berada 
di waterfront atau berbatasan langsung dengan laut. 
“Pelindo III bahkan sudah menyiapkan lini usaha 
khusus, yaitu Pelindo Energi Logistik (PEL), yang akan 
fokus mengembangkan integrated services shorebase terminal 
atau terminal pelabuhan dengan sejumlah layanan yang 
siap mendukung logistik pelaku industri migas. Terminal 
Gresik di Jawa Timur sudah siap dengan dedicated area 
untuk memberikan layanan terintegrasi dari kegiatan di 
laut, seperti kapal sandar, hingga kegiatan di darat, untuk 
lokasi penyimpanan misalnya,” ujar mantan Direktur 
Pertagas tersebut.

“Pelindo III bahkan sudah 
menyiapkan lini usaha 
khusus, yaitu Pelindo Energi 
Logistik (PEL), yang akan fokus 
mengembangkan integrated 
services shorebase terminal atau 
terminal pelabuhan dengan 
sejumlah layanan yang siap 
mendukung logistik pelaku 
industri migas. Terminal 
Gresik di Jawa Timur sudah 
siap dengan dedicated area 
untuk memberikan layanan 
terintegrasi dari kegiatan di laut, 
seperti kapal sandar, hingga 
kegiatan di darat, untuk lokasi 
penyimpanan misalnya,”
– Toto Nugroho Pranatyasto.
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Melalui konsep integrated services shorebase terminal tersebut, 
layanan PEL akan di-back up oleh lini usaha Pelindo III 
Group lainnya. Mulai dari layanan armada kapal offshore, 
transportasi truk, mooring-unmooring (penambatan), 
loading-unloading (bongkar muat), penyediaan alat berat, 
perawatan dan suku cadang peralatan. 

Termasuk penyediaan tenaga kerja professional 
operasional, pengamanan, kebersihan, dan transportasi. 
Bahkan hingga jasa klinik kesehatan dan catering untuk 
pekerja di lokasi khusus. Dengan lengkapnya layanan 
dalam satu kawasan yang terdedikasi untuk kegiatan 
industri migas yang menuntut standar keselamatan yang 
tinggi, maka potensi efisiensi yang dicapai cukup besar.

Kepala Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan 
Migas, SKK Migas, Bagus Edvantoro, pada kesempatan 
tersebut membenarkan bahwa penurunan cost recovery 
merupakan isu penting. Menurutnya ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi seperti kehandalan operasional, 
personel yang professional, kualitas layanan, 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3/HSSE). “Kemudian 
juga faktor ketepatan waktu penyediaan jasa dan harga 
yang kompetitif. Integrasi faktor-faktor tadi dibutuhkan 

untuk mencapai penurunan cost recovery dalam industri 
migas,” ujarnya.
“Kami juga mengapresiasi diadakannya workshop 
migas bersama seperti ini, karena bisa menjadi sarana 
komunikasi dua arah. Para calon mitra kerja dan 
masyarakat jadi bisa memahami minimum requirement 
yang dibutuhkan untuk berkerjasama di industri migas. 
SKK Migas terbuka untuk kerja sama bila memang 
tujuannya untuk meningkatkan efisiensi,” ungkapnya.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia 
(ALFI) Jatim Henky Pratoko, yang juga hadir, 
menyebutkan dengan berdiskusi langsung dengan SKK 
Migas dan Pelindo III, para pelaku bisnis logistik di 
asosiasinya menjadi bisa mencari peluang bisnis di jasa 
logistik industri migas. “Di tengah bisnis yang semakin 
menantang, peluang baru  menjadi penting bagi kami. 
Agar bisa turut bekerja sama dengan pemerintah untuk 
meningkatkan efisien logistik di Indonesia,” katanya. 

“Port infrastructure is very important to be synergized to serve 
national energy logistics needs. Because port is an entrance 
that can reduce cost recovery from the oil and gas industry in 
Indonesia,” said Pelindo III Director of Business Transformation 
and Development Toto Nugroho, in the joint oil and gas workshop 
between Pelindo III and the Special Task Force for Upstream Oil 
and Gas Business Activities (SKK Migas) in Surabaya (2/4). 

Toto Nugroho added that the port facilities developmental 
cooperation to support operational upstream oil and gas 
industries had a huge potential, because many Pelindo III 
concessions were located on the waterfront or directly adjacent 
to the sea. “Pelindo III has even prepared a special business 
line, namely Pelindo Energy Logistics (PEL), which will focus 
on developing integrated services shorebase terminals or port 
terminals with a number of services that are ready to support the 
logistics for oil and gas industry players. Gresik Terminal in East 
Java is ready with a dedicated area to provide integrated services 
from activities in the sea, such as berthed ships, to activities on 
land for storage locations,” said the former Director of Pertamina 
Gas.

Through the integrated services shorebase terminal concept, PEL 
services would be backed up by other Pelindo III Group business 

lines, starting from offshore fleet services, truck transportation, 
mooring and unmooring, loading and unloading, provision of 
heavy equipment, to maintenance and equipment parts. These 
include the provision of  operational, security, cleanliness and 
transportation professional workforce. Even up to health clinic 
services and catering for workers in special locations. With 
complete service in one area dedicated to the activities of the 
oil and gas industry that demands high safety standards, then 
potential for achieved efficiency was considerable.

Head of SKK Migas Operations and Safety Support Division, 
Bagus Edvantoro, on this occasion confirmed that the reduction 
in cost recovery was an important issue. According to him, there 
were several influencing factors such as operational reliability, 
professional personnel, service quality, and occupational safety 
and health (OSH). “Then also the timeliness factor of providing 
services and competitive prices. The integration of these factors 
is needed to achieve a cost recovery reduction in the oil and gas 
industry,” he said.

“We also appreciate the holding of joint oil and gas workshop 
like this, because it can be a means of two-way communication. 
Prospective partners and the public can understand the minimum 
requirements needed to cooperate in the oil and gas industry. 
SKK Migas is open to cooperation if the objective is to increase 
efficiency,” he said.

The Chairman of the East Java Indonesian Logistics and 
Forwarder Association (ILFA) Henky Pratoko, who was also 
present, said that by discussing directly with SKK Migas and 
Pelindo III, the logistics businesses in their associations could 
find business opportunities in oil and gas industry logistics 
services. “In the midst of an increasingly challenging business, 
new opportunities are important to us. In order to be able to work 
together with the government to improve logistics in Indonesia 
efficiently,” he said. 

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Toto Nugroho Pranatyasto Memberikan Penjelasan.

Petugas security berpatroli memeriksa pipa dengan digi tool.

“Pelindo III has even prepared a special 
business line, namely Pelindo Energy Logistics 
(PEL), which will focus on developing 
integrated services shorebase terminals or 
port terminals with a number of services that 
are ready to support the logistics for oil and 
gas industry players. Gresik Terminal in East 
Java is ready with a dedicated area to provide 
integrated services from activities in the sea, 
such as docked ships, to activities on land for 
storage locations,”  
– Toto Nugroho Pranatyasto.
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Tak kurang dari 350 peserta mengikuti pelatihan, mulai dari 
mahasiswa, siswa SMA dan SMK, serta perwakilan dari 
UKM mitra binaan Pelindo III dan warga. Pada kesempatan 
itu, Pelindo III juga menyerahkan bantuan sosial dan 
lingkungan (CSR) berupa sarana pendukung kegiatan 
belajar ke Undana senilai Rp 50 juta rupiah. 

“Sembari memberikan inspirasi tentang pentingnya 
semangat membangun negeri seperti yang dikerjakan oleh 
BUMN, peserta juga mengikuti beberapa Kelas Kreatif yang 
merupakan pelatihan bersertifikat. Mulai dari pelatihan 
teknik bertani urban hidroponik, hingga memasak penganan 
khas setempat dan ketrampilan membuat kerajinan lokal,” 
ujar Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis 
Pelindo III, Toto Nugroho, di sela acara.

Ia melanjutkan, menurutnya generasi milenial perlu 
dikenalkan kepada berbagai jenis ketrampilan agar bisa 
mengeksplorasi minat dan bakatnya. Karena jika sesuai passion 
(minat) maka tidak akan mudah merasa jenuh dan terpaksa, 
bahkan dapat memacu kreativitas. “Peserta juga diberikan 
kelas kreatif tentang pentingnya social media marketing. Agar 
mereka kelak dapat memasarkan produk atau jasa kreatifnya 
pada platform digital sesuai dengan tuntutan persaingan 
global di masa depan,” tambah Toto Nugroho.

Hal itu dibenarkan oleh salah satu peserta, Yunita Riwu. 
Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana tersebut 
memiliki lebih dari 8 ribu pengikut di akun Instagramnya. 
“Dari kelas kreatif ini saya mendapat kelas tentang 
bagaimana menengarai informasi yang keliru di internet, 
agar tidak turut menyebarkan berita bohong. Kemudian 
juga diajarkan bagaimana memasarkan produk kepada 
audience yang tepat melalui media sosial,” katanya.

Manfaat yang lain dirasakan oleh siswa SMA N 1 Kupang, 
Joshua Nobrihas. Ia mengaku senang karena mendapatkan 
kelas kreatif tentang pelatihan membuat penganan dan 
kerajinan lokal. “Kebetulan saya sedang mencari ide untuk 
mengikuti lomba karya ilmiah remaja (yang diadakan oleh 
salah satu kementerian). Saya berharap dapat ide baru atau 
memperdalam pertimbangan saya dalam memilih ide yang 
nantinya saya ikutkan dalam lomba tersebut,” akunya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Undana, Siprianus 
Suban Garak, dalam sambutannya di pembukaan acara 
mengapreasiasi diselenggarakannya Kelas Kreatif  
tersebut. Ia menyebutan bahwa pembekalan kelas-kelas 
kreatif sangat bermanfaat. “Karena kini kampus harus 
mendorong mahasiswanya untuk tidak hanya berprestasi 
di bidang akademik, tetapi juga harus menjadi lebih siap 
untuk berwirausaha. Beragam ketrampilan di luar bidang 
akademik akan memperluas kapabilitas mahasiswa 
yang nantinya berguna baik di dunia kerja atau saat 
berwirausaha,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang 
Filmon Lulupoy, yang turut hadir mengatakan, kehadiran 
BUMN dalam memberdayakan generasi muda seperti saat 
ini menjadi langkah positif yang sejalan dengan upaya 
pemerintah daerah dalam peningkatan sumber daya 
manusia yang berkompeten dan berkualitas. “Semoga pada 
ulang tahunnya yang ke-21 ini, Kementerian BUMN semakin 
meningkatkan komitmennya dalam mendukung program-
program pembangunan pemerintah daerah. Terutama 
melalui program yang inovatif, membumi atau sesuai 
dengan karakter lokal, dan tetap mengembangkan potensi 
implementasi teknologi agar generasi muda semakin siap 
menghadapi persaingan global,” ujarnya. 

KELAS KREATIF DORONG KEWIRAUSAHAAN
GENERASI MILENIAL

Dalam rangka menyambut peringatan 
HUT Ke-21 Kementerian BUMN, Pelindo 
III menggelar BUMN Goes to Campus 
di Universitas Nusa Cendana (Undana), 
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 
Selasa (26/3). 

Hafidz Novalsyah

LAPORAN 
UTAMA

Pelatihan Kewirausahaan

In commemoration of the 21st Anniversary 
of Ministry of SOEs, Pelindo III organized 
SOEs Goes to Campus event at Nusa Cendana 
University (Undana), Kupang, East Nusa 
Tenggara (3/26). 

No less than 350 participants attended the training, ranging 
from college students, high school and vocational students, as 
well as representatives from SMEs under the guidance of Pelindo 
III and residents. On that occasion, Pelindo III also handed 
over social and environmental assistance (CSR) in the form of 
supporting facilities for learning activities to Undana worth 
IDR50 million. 

“While providing inspiration about the importance of spirit to 
build the country, like what is being done by SOEs, participants 
also take part in several Creative Classes which are certified 
training. Starting from urban hydroponic farming technical 
training, to cooking local specialties and local crafting skills,” 
said Pelindo III Director of Business Development and 
Transformation, Toto Nugroho, during the event.

According to him, millennials needed to be introduced to various 
types of skills so that they could explore their interests and 
talents. Because if it suits their passion, then they wouldn’t feel 
bored or forced easily, even it could spur creativity. “Participants 
are also given a creative class about the importance of social 
media marketing. So that they can market their creative 
products or services later on digital platforms in accordance 
with the demands of global competition in the future,” added 
Toto Nugroho.

This was confirmed by one of the participants, Yunita Riwu. 
The Undana Economics and Business student has more than 
8.000 followers on her Instagram account. “From this creative 
class, I get to learn about how to identify misinformation on 
the internet, so as not to contribute to spreading fake news. I 
was also taught how to market products to the right audience 
through social media,” she said.

Another benefit was felt by students of SMAN 1 Kupang, Joshua 
Nobrihas. He claimed to be happy because he got a creative class 
about making local snacks and crafts. “I happen to be looking 
for an idea to take part in a youth scientific work competition 
(which is held by one of the ministries). I hope to get new ideas 
or deepen my consideration in choosing idea that I will submit in 
the competition,” he admitted.

Undana Deputy Chancellor for Student Affairs, Siprianus 
Suban Garak, in his remarks at the opening of the event 
appreciated the holding of the Creative Class. He mentioned 
that debriefing creative classes provided was very useful. 
“Because now the campus must encourage its students not only 
to excel in the academic field, but also to be better prepared for 
entrepreneurship. A variety of skills outside the academic field 
will expand the students’ capabilities that will be useful both in 
the workplace or in doing entrepreneurship,” he explained.

Head of Kupang Education and Culture Office, Filmon Lulupoy, 
who was present, said that the presence of SOEs in empowering 
young people like today was a positive step that was in line 
with the local government efforts in improving competence and 
quality of human resources. “Hopefully in this 21st anniversary, 
the Ministry of SOEs will further increase its commitment 
in supporting local government development programs. 
Especially through programs that are innovative, grounded or 
in accordance with local characters, and continue to develop 
the potential for implementing technology so that the younger 
generation is ready to face global competition,” he said.

CREATIVE CLASSES ENCOURAGE ENTREPRENEURSHIP 
FOR MILLENNIALS
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Rangga Nurdiansyah

Pelabuhan Lembar di Pulau 
Lombok, NTB menerima 
kunjungan kapal pesiar 
internasional. Jumat (15/3), MV. 
Sun Princess berlabuh dalam rute 
pelayarannya dari Pelabuhan 
Darwin di Australia menuju ke 
Pelabuhan Phu My di Ho Chi 
Minh City, Vietnam. 

“Cruise tersebut membawa 2.191 penumpang turis 
mancanegara dengan 855 orang kru kapal. Panjang 
badan kapal mencapai 261 meter dengan tinggi 56 
meter dan berbobot hingga 77.441 GT. MV. Sun Princess 
tergolong cruise mewah dan dioperatori oleh operator 
berpengalaman, Princess Cruises. Hal ini menunjukkan 
Pulau Lombok tetap menjadi destinasi wisata pilihan di 
industri wisata kapal pesiar,” kata Sekretaris Perusahaan 
Pelindo III Faruq Hidayat.

Berdasarkan data Pelindo III, jumlah kunjungan cruise di 
Pelabuhan Lembar sebanyak 8 kapal pada 2017. Kemudian 
meningkat tipis menjadi 9 kapal di tahun 2018. Pada tahun 

2019 ini ditargetkan akan ada 14 kapal pesiar internasional 
yang berlabuh di gerbang laut pariwisata Pulau Lombok 
tersebut. Pelindo III juga sedang membangun Terminal 
Gili Mas sebagai perluasan area layanan di Pelabuhan 
Lembar. Terminal tersebut akan menjadi multipurpose 
terminal yang melayani bongkar muat peti kemas dan 
pelayanan kapal pesiar internasional yang berkapasitas 
penumpang hingga 4.000 orang.

Tur operator Cruise Asia, Yasa Sediya Ketut, 
yang dihubungi terpisah dari Dili, Timor Timur, 
mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung adanya 
pengembangan Pelabuhan Lembar yang dilakukan oleh 
Pelindo III. Terminal Gili Mas akan mendorong promosi 
pariwisata Lombok. “Dengan dibangunnya fasilitas yang 
lebih memadai sudah barang tentu membuat aksesibilitas 
kapal menjadi cepat dan nyaman. Bila cruise bisa sandar 
di dermaga, maka embarkasi penumpang lebih mudah 
dan lebih cepat, karena tidak perlu thunderboat. 30 menit 
hingga 1 jam waktu transit akan terpangkas. Turis bisa 
lebih lama menikmati Lombok,” ujarnya. 

Kepala Dinas Pariwisata, NTB, Lalu Mohammad Faozal, 
yang meninjau langsung di pelabuhan, menjelaskan, 
sebanyak 600 turis sudah melakukan booking untuk 
mengikuti tur paket wisata di beberapa kabupaten di 
Pulau Lombok. “Beberapa bus disiapkan sebagai sarana 
transportasi, bagi mereka yang akan melakukan tur 
wisata. Sisanya, ada yang berwisata sendiri menggunakan 
taksi atau kendaraan yang telah di-booking secara pribadi. 
Destinasi yang akan dikunjungi yaitu wilayah Pantai 
Senggigi, Sesela, Lingsar, Taman Pura Narmada, Sukarare, 
dan desa adat Sasak Sade,” jelasnya. 

Port of Lembar on Lombok Island, 
West Nusa Tenggara (NTB), 
received international cruise ship 
visits. On Friday (3/15), MV. Sun 
Princess anchored on its cruise 
route from Darwin Harbour in 
Australia to Phu My Port in Ho 
Chi Minh City, Vietnam. 

LOMBOK REMAINS A PREFERRED DESTINATION
FOR CRUISE TOURISTS

“The cruise brought 2,191 foreign tourist passengers with 855 crew 
members. The ship’s body length reaches 261 meters with a height of 
56 meters and weighs up to 77,441 GT. MV. Sun Princess is a luxury 
cruise that operated by experienced operator, Princess Cruises. This 
shows that Lombok Island remains the preferred tourist destination 
in the cruise ship tourism industry,” said Pelindo III Corporate 
Secretary Faruq Hidayat (3/15).

Based on Pelindo III’s data, the number of cruise visits in Lembar 
Port was 8 ships in 2017. It increased slightly to 9 ships in 2018. In 
2019 it was targeted that there would be 14 international cruise ships 
anchored at that sea gate of Lombok’s tourism. Pelindo III was also 
building Gili Mas Terminal as an expansion of service area in Port of 

“Cruise tersebut membawa 2.191 
penumpang turis mancanegara 
dengan 855 orang kru kapal. 
Panjang badan kapal mencapai 261 
meter dengan tinggi 56 meter dan 
berbobot hingga 77.441 GT. MV. Sun 
Princess tergolong cruise mewah 
dan dioperatori oleh operator 
berpengalaman, Princess Cruises. Hal 
ini menunjukkan Pulau Lombok tetap 
menjadi destinasi wisata pilihan di 
industri wisata kapal pesiar,”
– Faruq Hidayat.

Lembar. The terminal would become a multipurpose terminal that 
served container loading and unloading, along with international 
cruise ship services which had capacity of up to 4,000 passengers.

Cruise Asia Tour Operator Yasa Sediya Ketut, who was contacted 
separately from Dili, East Timor, revealed that his party strongly 
supported the development of the Port of Lembar carried out by 
Pelindo III. Gili Mas Terminal would encourage Lombok tourism 
promotion. “The construction of more adequate facilities, of course, 
improves speed and comfort of ship accessibility. If a cruise can berth 
alongside the wharf, then passenger embarkation is easier and faster, 
because there is no need for thunderboat. It will cut 30 minutes to 1 
hour transit time. So tourists can enjoy Lombok longer,” he said.

Head of the West Nusa Tenggara Tourism Office, Lalu Mohammad 
Faozal, who visited the port directly, explained that as many as 
600 tourists had booked to take part in tour packages in several 

districts on Lombok. “Some buses have been prepared as a means of 
transportation, for those who will take the tour. For the rest, there 
are those who travel using taxi or vehicle that has been booked in 
private. The destinations that will be visited are Senggigi Beach, 
Sesela, Lingsar, Taman Pura Narmada, Sukarare, and Sasak Sade 
traditional villages,” he explained. 

“The cruise brought 2,191 foreign tourist 
passengers with 855 crew members. The 
ship’s body length reaches 261 meters with a 
height of 56 meters and weighs up to 77,441 
GT. MV. Sun Princess is a luxury cruise that 
operated by experienced operator, Princess 
Cruises. This shows that Lombok Island 
remains the preferred tourist destination in 
the cruise ship tourism industry,” 
– Faruq Hidayat.

Debarkasi Wisatawan Cruise di Pelabuhan Lembar

Penyambutan Para Wisatawan Cruise di Pelabuhan Lembar

PULAU LOMBOK TETAP MENJADI 
DESTINASI PILIHAN TURIS CRUISE
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Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati kepada Direktur Keuangan 
Pelindo III Iman Rachman pada acara Apresiasi dan 
Penghargaan Kepada Wajib Pajak, di Jakarta, Rabu (12/3). 
BUMN operator kepelabuhanan tersebut merupakan satu 
di antara 30 wajib pajak yang menerima apresiasi dan 
penghargaan pada kesempatan tersebut. 

“Pelindo III merupakan salah satu BUMN yang paling 
awal mengimplementasikan aplikasi, yang secara host-
to-host mengoneksikan data korporat dengan server 
penyelenggara pelaporan pembayaran pajak yang 
berlisensi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini bentuk 

komitmen Pelindo III mendorong digitalisasi ekosistem 
perpajakan di Indonesia,” kata Iman Rachman di sela 
acara.

Ia melanjutkan, manfaat dari integrasi sistem pajak 
secara digital dapat dirasakan oleh kedua sisi, baik 
perusahaan sebagai wajib pajak dan juga Pemerintah 
sebagai pengelola pajak negara. “Dengan teknologi, kini 
meski jumlah pembayarannya besar, proses pelaporan 
dan pembayaran semakin mudah. Proses audit juga akan 
semakin efisien dan jumlah setoran pajak akan terkontrol, 
sangat akuntabel. Pelindo III menggunakan inovasi 
teknologi untuk mendukung peningkatan penyerapan 
pajak negara,” lanjutnya.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Perusahaan Pelindo 
III Faruq Hidayat menambahkan, pelaporan e-faktur PPN 
Pelindo III telah dilakukan secara host-to-host dengan 
server DJP sejak Desember 2018 lalu. Kemudian untuk 
pelaporan e-SPT pajak penghasilan sudah menggunakan 
single database secara online sejak Februari 2019. Ke depan 
bukti potong (e-bupot) pajak penghasilan akan dapat 
diakses online. 

“Saat ini sedang dikerjakan pemetaan COA (chart of account) 
antara laporan keuangan dengan SPT yang dilaporkan 
agar dapat diakses langsung oleh DJP, sehingga potensi 
pajak dapat dicermati. Ditargetkan selesai per April 
2019 ini. Pada tahap final integrasi data, akan dicapai 
Keterbukaan Informasi Perpajakan yang dapat diakses 
secara sistem terkoneksi antara wajib pajak dengan DJP,” 
jelasnya.

Faruq Hidayat juga memaparkan kontribusi Pelindo III 
Group sebagai BUMN pada pendapatan negara. “Selama 
kurun waktu tahun 2016 hingga 2018, setoran Pelindo III 
kepada negara tercatat mencapai Rp 5,12 triliun. Setoran 
tersebut terdiri dari kewajiban perpajakan yang mencapai 
Rp 4,17 triliun kepada negara melalui Kementerian 
Keuangan dan pembayaran dividen melalui Kementerian 
BUMN sebesar Rp 948 miliar,” paparnya. 

DATA PAJAK TERINTEGRASI 
PELINDO III RAIH APRESIASI

Pelindo III menerima penghargaan dari 
Kementerian Keuangan sebagai wajib 
pajak yang patuh dan kooperatif  dengan 
melakukan integrasi data dan pertukaran 
data wajib pajak. 

Hafidz Novalsyah

LAPORAN 
UTAMA

Direktur Keuangan Pelindo III Iman Rachman Menerima Penghargaan dari Menteri Keuangan

Pelindo III received an award from the Ministry of 
Finance as a compliant and cooperative taxpayer 
by integrating and exchanging taxpayer data. 

The award was given by Finance Minister Sri Mulyani 
Indrawati to Pelindo III Finance Director Iman Rachman at 
the Taxpayer’s Appreciation Event, in Jakarta (12/3). That port 
operating State-owned Enterprise was one of 30 taxpayers 
who receive appreciation on the occasion. 

“Pelindo III is one of the earliest SOEs to implement 
applications, which connects host-to-host between corporate 
data with the tax payment reporting server licensed by the 
Directorate General of Taxes (DGT). This is a form of Pelindo 
III’s commitment to encourage digitalization of the taxation 
ecosystem in Indonesia,” said Iman Rachman during the event.

He continued, the benefits of digital tax system integration 
could be felt by both sides, both companies as taxpayers and also 
the Government as the state tax manager. “With technology, 
now even though the payment amount is large, the reporting 
and payment process is getting easier. The audit process will 
also be more efficient and the amount of tax deposits will be 
controlled, very accountable. Pelindo III uses technological 
innovations to support increased absorption of state taxes,” he 
continued.

On a separate occasion, Corporate Secretary of Pelindo III 
Faruq Hidayat added, Pelindo III’s VAT e-invoice reporting 
had been conducted host-to-host with DGT servers since 
December 2018. Then for reporting e-annual notice income tax 
had been using an online single database since February 2019. 

In the future, electronic tax withholding slip (e-bupot)  would 
be accessible online. 

“Currently a Chart of Account mapping is being carried out 
between the financial statements and the reported Annual 
Notice Letter so that it can be accessed directly by DGT, and 
potential tax can be observed. It is targeted to be completed 
by April 2019. During the final stage of data integration, 
Tax Information Openness  which can be accessed through 
connected system between  taxpayers and DGT will be 
achieved,” he explained.

Faruq Hidayat also explained the contribution of Pelindo III 
Group as a SOEs to state revenues. “During 2016 to 2018, 
Pelindo III deposits to the state were recorded at IDR5.12 
trillion. The deposit consists of tax obligations reaching 
IDR4.17 trillion to the state through the Ministry of Finance 
and dividend payments through the Ministry of SOEs 
amounting to IDR948 billion,” he explained. 

PELINDO III INTEGRATED TAX DATA 
ACHIEVES APPRECIATION

“Ini bentuk komitmen Pelindo 
III mendorong digitalisasi 
ekosistem perpajakan di 
Indonesia,” 
- Iman Rachman 

“This is a form of Pelindo III’s 
commitment to encourage 
digitalization of the taxation 
ecosystem in Indonesia,“
- Iman Rachman 
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“Sebagai BUMN, ini merupakan salah 
satu bentuk kontribusi Pelindo III 
kepada negara dan memang memiliki 
kewajiban untuk memberikan 
sebagian keuntungan korporasi 
sebagai wujud kepedulian, perhatian, 
dan niat baik untuk ikut aktif menjadi 
agent of development,” 
- Moh. Nizar Fauzi 

“This is one of Pelindo III’s contributions 
to the state and indeed, it has an obligation 
to provide a portion of corporate profits 
as a form of good concern, attention and 
intentions to actively become agents of 
development“
- Moh. Nizar Fauzi 

LAPORAN 
UTAMA

Sinta Dwi Rahayu

PROGRAM BEDAH RUMAH,
10 RUMAH DIRENOVASI

Pelindo III ikut ambil bagian 
dalam mendukung program 
BUMN Hadir Untuk Negeri di 
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi 
Jawa Timur yang digelar oleh 
Kementerian BUMN dalam 
rangkaian HUT ke-21 KBUMN, 
Minggu (31/3). 

BUMN Kepelabuhanan, Pelindo III yang memiliki wilayah 
pengelolaan pelabuhan di Banyuwangi turut memberikan 
bantuan CSR kepada sedikitnya 10 rumah melalui program 
bedah rumah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL) Pelindo III yang menjadi Program Karya Tunai (PKT). 
Total bantuan yang diberikan untuk warga di Dusun Krajan 
RT. 04/ RW.12 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro senilai 
Rp200 juta.

Salah satu warga penerima bantuan, Asiya Raknani atau 
biasa dipanggil Mak Yah,  menyampaikan kegembiraannya 
setelah menerima bantuan renovasi rumah, “Bantuan ini 
sangat bermanfaat bagi kami, karena kami tidak perlu 
khawatir ketika musim penghujan datang, rumah kami juga 
sekarang sudah tidak beralaskan tanah lagi, semoga dengan 
bantuan ini kami bisa hidup layak di rumah,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga, 
“Maturnuwun sanget pak kulo mpun dibantu dugi Pelindo III, mugi 
kantore njenengan dan sedoyo Pelindo III diberi kelancaran dalam 
segala kegiatan, usahane dalam sedoyo bidang, semoga kebaikan 
Pelindo III dugi pendongane kulo dibales oleh Allah aamiin,”. 
“Terimakasih saya sudah dibantu Pelindo III, semoga Pelindo 
III diberi kelancaran dalam segala kegiatan bidang usahanya. 
Semoga kebaikan Pelindo III dibalas kebaikan oleh Allah,” 
tuturnya. 

Sementara itu, General Manager Pelindo III Pelabuhan 
Tanjung Wangi, Moh. Nizar Fauzi mengungkapkan bahwa, 
“Sebagai BUMN, ini merupakan salah satu bentuk kontribusi 
Pelindo III kepada negara dan memang memiliki kewajiban 
untuk memberikan sebagian keuntungan korporasi sebagai 
wujud kepedulian, perhatian, dan niat baik untuk ikut aktif  
menjadi agent of development,”.

Kehadiran BUMN Hadir Untuk Negeri di Banyuwangi 
ini guna mendukung program pemerintah yang sedang 
membangun daerah- daerah di pelosok nusantara. “Kegiatan 
semacam ini dapat terus terjalin yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kondisi sosial masyarakat serta berkembang 
dan maju bersama,” pungkas Nizar.

Perlu diketahui, sebelumnya tempat tinggal penerima 
bantuan bedah rumah Pelindo III sering mengalami 
kebocoran saat musim penghujan tiba, sebab rumah mereka 
hanya beratapkan asbes yang tak layak, berdinding dari 
anyaman bambu dan beralaskan tanah. 

Pelindo III took part in supporting 
the SOEs Present for the Country 
program in Banyuwangi Regency, 
East Java, which was held by the 
Ministry of SOEs to celebrate the 
21st anniversary of Ministry of 
SOEs (31/3). 

HOUSE MAKEOVER PROGRAM TO RENOVATE 
10 HOUSE UNITS

Pelindo III, which had a port management area in Banyuwangi, 
also provides CSR assistance to at least 10 houses through 
the Pelindo III Partnership and Community Development 
Program (PKBL) which was a Cash Work Program (PKT). 
Total assistance provided to residents in Dusun Krajan RT 04/
RW 12 Ketapang Village, Kalipuro District, was worth IDR200 
million.

One of the beneficiaries, Asiya Raknani or commonly called Mak 
Yah, expressed her joy after receiving home makeover assistance. 
“This assistance is very useful for us, because we don’t need to 
worry when the rainy season comes, our house is now no longer 
on soil ground, hopefully with this help we can live well at home,” 
she said.

She also expressed her infinite gratitude, “Thank you very much 
for Pelindo III, hopefully Pelindo III will prosper in all its 
business activities. Hopefully the goodness of Pelindo III will be 
rewarded by God,” she said.

Meanwhile, General Manager of Port of Tanjung Wangi, Moh. 
Nizar Fauzi revealed that, “As a SOEs, this is one of Pelindo 
III’s contributions to the state and indeed, it has an obligation 
to provide a portion of corporate profits as a form of good 
concern, attention and intentions to actively become agents of 
development”. 

The SOEs for the Country event in Banyuwangi was to 
support government programs that were developing regions 
throughout the archipelago. “This kind of activity can continue 
to be established which in the end can together improve, develop 
and progress the social condition of the community,” concluded 
Nizar.

It should be noted before, the residence of the beneficiaries from 
Pelindo III home makeover program often leaked when the 
rainy season arrived, because their house was only roofed with 
inappropriate asbestos, walled with woven bamboo and directly 
on soil ground. 

Kondisi Rumah Saat Dilakukan Renovasi Kondisi Rumah Sebelum Renovasi
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Dengan memperhatikan karakteristik bisnis pelabuhan, 
besarnya jumlah modal yang dibutuhkan untuk investasi, 
dan fleksibilitas dalam menentukan tarif, perusahaan 
dapat mempertimbangkan skema project financing 
sebagai salah satu alternatif  strategi pendanaan dalam 
bisnis pelabuhan. Skema project financing dapat 
diterapkan pada proyek investasi yang membutuhkan 
modal yang sangat besar sehingga sulit untuk ditanggung 
oleh satu lembaga pembiayaan saja. Biasanya project 
financing termasuk highly leverage yang komposisi hutang 
untuk pembiayaan proyek investasi berkisar antara 65%-
80% dari nilai proyek. Tenor yang dibutuhkan untuk 
pembiayaan proyek investasi pun termasuk jangka 
panjang yang dapat mencapai puluhan bahkan belasan 
tahun. Jika umumnya keputusan pendanaan bergantung 
pada feasibility study atau kelayakan atas suatu proyek 
investasi, maka pemberian fasilitas project financing 
tidak atas dasar kelayakan kredit maupun nilai asset. 
Pemberian fasilitas project financing bergantung pada 
kemampuan proyek tersebut dalam menghasilkan arus 
kas untuk melakukan repayment atau pembayaran kembali 
atas hutang tersebut.

Pada skema project financing, idealnya akan dibentuk 
suatu entitas bertujuan khusus atau special purpose vehicle 
(SPV) untuk mendesign, membangun, serta mengelola 
suatu proyek investasi. Arus kas yang dihasilkan oleh 
SPV ini harus cukup untuk membiayai kebutuhan 

operasional proyek dan melakukan pembiayaan kembali 
atas pokok hutang beserta bunganya. Skema ini cukup 
efektif  diterapkan pada proyek investasi yang belum 
dimulai sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 
terhadap imbal hasil atas investasi sesuai kelayakan SPV 
dalam menghasilkan arus kas. Selain itu, project financing 
juga bisa dikategorikan sebagai off-balance sheet financing  
karena keterlibatan sponsor sangat terbatas melainkan 
memanfaatkan perusahaan yang sengaja dibentuk untuk 
tujuan proyek tersebut. Namun jika skema project financing 
akan diterapkan pada pertengahan proyek investasi, maka 
perlu dilakukan beberapa penyesuaian terkait entitas 
yang sudah terlibat, aspek legal dan operasional dari 
proyek yang sudah berjalan, perjanjian kredit sebelumnya 
dan pertimbangan lainnya.

Terlepas dari kelebihan project financing terhadap 
pembiayaan investasi di bidang pelabuhan, skema ini 
memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan corporate financing karena adanya risiko jangka 
panjang dan dokumentasi yang lebih rumit. Walaupun 
demikian, skema project financing dapat dipertimbangkan 
sebagai alternatif  pendanaan bagi investasi di bidang 
pelabuhan mengingat adanya dukungan dari pemerintah 
melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian 
BUMN serta tingginya barrier-to-entry pada sektor bisnis 
pelabuhan.

Pernah dengar quote yang menyatakan bahwa “investasi 
yang paling berharga adalah debt management”? Memang 
terdengar sedikit aneh ya, kenapa pengelolaan hutang 
malah menjadi prioritas dalam investasi? Padahal hutang 
dan investasi adalah dua hal yang bertolak belakang 
tapi saling berkaitan. Investasi berada di posisi asset, 
sedangkan hutang ada di sisi liabilities pada neraca. 
Namun quote tersebut memang relatable banget dengan 
bisnis pelabuhan yang terkenal high capital spending but 
slow yielding. Investasi di bidang pelabuhan membutuhkan 
modal yang sangat besar yang pada umumnya sebagian 
besar berasal dari hutang. Jika tidak bijak dalam mengelola 
hutang, maka sangat beresiko tinggi terjerumus dalam 
debt trap sehingga peningkatan imbal hasil atas investasi 
tidak sebanding dengan peningkatan rasio hutang 
perusahaan.

OPINI

YONA ASRI CARERA
Staf  corporate finance Kantor Pusat

Opini Opini

PROJECT FINANCING SEBAGAI 
ALTERNATIF PENDANAAN 
BISNIS PELABUHAN

Pada umumnya perusahaan 
menerapkan strategi corporate financing 
(on-balance sheet financing) dimana 
pencarian sumber dana eksternal 
terpusat pada induk perusahaan 
dan tergantung pada feasibility 
study sehingga agak sulit untuk 
mengevaluasi investasi mana saja 
yang memberikan imbal hasil lebih 
tinggi dibandingkan cost of fund 
ataupun yang tidak memberikan 
imbal hasil sesuai yang diharapkan. 

Hal ini disebabkan karena pinjaman 
diambil secara utuh dan jumlah besar 
sedangkan penggunaannya untuk 
berbagai macam investasi, baik yang 
carry-over, investasi tahun berjalan, 
maupun multi-years. Maka dari itu, 
perusahaan yang bergerak di bidang 
pelabuhan perlu mempertimbangkan 
strategi pendanaan alternative selain 
corporate financing untuk mencegah 
terjadinya overleverage.
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Garis pembatas antara masing-masing pemain dalam 
bisnis maritim semakin memudar. Setiap pemain 
harus bergegas untuk beradaptasi agar perannya 
selalu relevan dalam perkembangan tren bisnis 
maritim yang bergerak menuju solusi layanan end-
to-end. Meningkatnya implementasi digitalisasi 
membuat peran pelabuhan  tidak hanya satu titik dari 
jalur rantai pasok yang flat seperti dahulu. Ke depan, 
pelabuhan dapat mengerjakan lebih banyak peran 
lintas institusi yang juga berarti lebih banyak potensi 
bisnis. Hal yang didorong ke depan ialah harus ada 
lebih banyak lagi co-creating dan co-operating demi 
manfaat bersama antarpemain di industri maritim. 
Jadi ego sektoral dalam memegang sistem dan 
informasi masing-masing merupakan paradigma 
yang usang.

Tim Pelabuhan Rotterdam untuk strategi digital, 
transformasi, dan pengembangan bisnis, Martin 
Thijsen, mengemukakan, kini pelabuhan merupakan 
satu simpul penting dalam rantai pasok yang 
menghubungkan laut dan darat, serta mengoneksikan 
ke hinterland. Pun begitu peran pelabuhan lebih 
kepada fungsi logistik, sementara itu komersial 
perdagangan tidak berkaitan langsung. “Justru karena 
itulah posisi pelabuhan menjadi platform yang netral 
untuk mengambil peran sebagai coordinator dalam 
rantai pasok. Hal ini dapat membuka pemanfaatkan 
aset dan informasi yang dimiliki pelabuhan untuk 
pasar dan hinterland,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Pelabuhan Rotterdam meski 
merupakan pelabuhan yang terkoneksi secara 
global, juga tidak menjadi tertutup ilusi merasa tahu 
segalanya. Sebagai contoh untuk pasar Singapura 
dan Amerika Serikat, dan hinterland-nya, sangat 
berbeda. Maka Pelabuhan Rotterdam ingin bekerja 
sama agar ada lebih banyak lagi co-creating dan co-
operating menuju pelabuhan menjadi solusi layanan 
end-to-end. Kemudian tumbuh menjadi jaringan 
global pelabuhan penting dunia. “Mari kita besarkan 
kue bisnisnya bersama-sama. Terbuka dan saling 
menghormati,” katanya.

Menurutnya kunci untuk mewujudkannya ialah 
dengan standardisasi dan interoperability (petukaran 
informasi secara sistem). Tetap memanfaatkan 
program lama yang telah terbukti kualitasnya dengan 
berbasis pada pengaplikasian yang berlaku saat ini. 
Selain itu juga tetap mengembangkan blockchain. 
Kini Pelabuhan Rotterdam sedang mengoptimalkan 
Program Pronto yang mengordinasikan layanan 
di pelabuhan layaknya pitstop F1, di mana seluruh 
layanan dapat diatur dan dipesan sebelumnya. 
Program tersebut juga di-backup dengan aplikasi 
OnTrack yang memberikan informasi real time 
banyaknya kargo yang masuk pelabuhan melalui 
akses rel kereta. “Mari terus mendorong digitalisasi 
agar tidak ditakdirkan tertinggal teknologi seperti 
Kodak atau Nokia,” pesannya. 
(Disarikan dari Lloyds List)

Setahun terakhir telah terjadi 
sejumlah kebakaran fatal di kapal 
peti kemas, mulai dari Maersk 
Honam, Hapag-Lloyd’s Yantian 
Express, APL Vancouver, dan 
Grimaldi Grande America. Meski 
semuanya tidak menyebabkan 
adanya korban jiwa, namun 
Grande America dinyatakan 
hilang usai tenggelam di pesisir 
Biscay, Perancis. Penyedia 
asuransi kargo, TT Club, 
menyebutkan bahwa kebakaran 
kapal peti kemas terjadi rata-
rata sebanyak sekali setiap 2 
bulan. Meski tampaknya lebih 
mudah untuk menyalahkan 
operator pelayaran peti kemas, 
namun pada banyak kasus 
kesalahan terletak pada pemilik 
barang. Seperti pada Maersk 
Honam, diduga kargo berbahaya 
yang tidak dinyatakan isinya 
(misdeclared cargoes of  dangerous 
goods) menjadi penyebabnya.

Kembali menurut data TT Club, 
ada sekitar 10 persen dari 60 
juta peti kemas yang diangkut 
setiap tahun berisi kargo 
berbahaya. Berdasarkan inspeksi 
badan pemerintah, 20 persen 
di antaranya dikemas dengan 

buruk atau tidak diidentifikasi 
dengan tepat dan jelas. Jadi 
ada sekitar 150 ribu peti kemas 
per tahun yang keliru dalam 
pernyataan kargo berbahayanya. 
Tahun 2015 terjadi ledakan dan 
kebakaran di Pelabuhan Tianjin 
yang menyebabkan 44 korban 
jiwa. Kejadian ini dipicu oleh 
pernyataan yang keliru dari kargo 
berbahaya.

Keputusan pengadilan pada 
kasus kebakaran MSC Flaminia 
(2012) memutuskan bahwa 
pemilik, operator, dan manager 
kapal dinyatakan tidak bersalah. 
Kesalahan dinyatakan dilakukan 
oleh Deltech sebagai pemilik 
kargo dan operator non-kapal, 
Stolt Tank Containers. Kasus 
tersebut bermula dari kekeliruan 
cara handling kargo berbahaya, 
divinylbenze, yang berisiko 
terpolimerisasi secara otomatis 
ketika terkena panas. Kargo 
tersebut ternyata berada di 
atas dek kapal selama 10 hari 
dalam cuaca panas, sebelum 
diangkut ke dalam kapal. 
Stolt sebagai forwarder tidak 
melaporkan risiko tersebut ke 
kapal pengangkut, Mediterranean 

Shipping Co. Jadi pada beberapa 
kasus, meski isi kargo berbahaya 
sudah dilaporkan, terkadang 
operator kapal tidak memahami 
cara handling kargo tersebut.

Kini beberapa operator pelayaran 
peti kemas besar mulai bekerja 
sama mencari inisiatif  yang 
bisa diaplikasikan secara luas di 
industri pelayaran. Mulai dari 
langkah hukum yang tegas pada 
pemilik barang dan forwarder 
yang tidak menyatakan kargo 
berbahaya secara jelas dan akurat, 
hingga menyusun standarisasi 
dalam handling pengiriman 
kargo berbahaya. Tanggung jawab 
tersebut harus dipegang oleh 
semua bagian dalam rantai pasok. 
Seluruh pemangku kepentingan 
baik langsung maupun tidak 
langsung harus memahami dan 
melakukan hal yang tepat dalam 
menangani kargo berbahaya. 
Di atas semua itu, semua pihak 
dalam rantai pasok harus 
memiliki persepsi risiko yang 
realistis dan memiliki langkah 
bisnis yang bertanggungjawab 
terhadap kewajiban hukum 
masing-masing. 
(Disarikan dari Lloyds List)

DUNIA
MARITIM

Hafidz Novalsyah

KEBAKARAN ! Mengapa Pelabuhan
Harus menjadi bagian 
dari Jaringan Digital?
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KABAR
PELINDO III

Pelindo III berbagi pengalaman implementasi 
e-procurement digital kepada tim benchmarking Angkasa 
Pura I (AP I) di Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya, Jumat 
(8/3). Direktur Keuangan Pelindo III Iman Rachman 
pada sambutannya menyampaikan bahwa Pelindo III 
menyambut baik adanya sharing session tersebut. 

Iman Rachman Bersama tim PBJ Pelindo III memaparkan, 
Pelindo III sudah beralih ke sistem digital e-procurement 
atau sudah mampu secara penuh dilaksanakan melalui 
sistem. Tidak lagi mengandalkan tatap muka dan 
penyertaan dokumen-dokumen fisik. “Manfaatnya setelah 
beralih ke e-procurement yaitu menghemat tenaga dan 
waktu karena tidak perlu bertemu langsung secara fisik. 

Kemudian yang terpenting ialah menjadi lebih transparan 
sebagai bagian dari komitmen Pelindo III menjalankan 
prinsip GCG (Good Corporate Governance/Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik),” lanjutnya.

Ia melanjutkan, dengan sistem digital tersebut, PBJ 
dijalankan tersentralisasi oleh Kantor Pusat, sehingga 
memiliki standard yang sama semua dalam satu 
perusahaan. Kemudian juga dikembangkan modul 
e-catalog untuk menjadi referensi penentuan harga 
dan e-purchasing untuk menjadi market place yang bisa 
membuat pembelian menjadi lebih cepat dan ringkas. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

Holding dari RS PHC Surabaya dr Agus Akhmadi 
bersama The Marine Advisory Medical Service Nigel 
Griffiths, melakukan penandatanganan perjanjian 
kerjasama Februari lalu.  

The Shipowner Club merupakan perusahaan asuransi 
kapal yang memiliki kurang lebih 36.000 peserta, yang 
merupakan pemilik atau penyewa atau operator kapal 
berukuran kecil hingga besar baik untuk kegiatan umum 
maupun spesialis.

Sebelum dinyatakan layak dan diperbolehkan berlayar, 
calon ABK diwajibkan menjalani PEME. PEME sendiri 
merupakan suatu pemeriksaan kesehatan pra kerja 
dengan standar mengacu pada International Labour 
Organization (ILO) untuk para calon ABK. Bertujuan 
untuk mengetahui status kesehatan secara komprehensif  
sebelum ABK dinyatakan layak untuk berlayar. Adapun 
pemeriksaan calon ABK tersebut nantinya akan 
dilakukan di Medical Check Up di RS PHC Surabaya. 
(Oleh: Irvan Prayogo).

penggunaan jasa kepelabuhanan untuk Pelindo III 
Group (anak dan cucu perusahaan). Dalam hal ini 
BNI akan membiayai invoice sebelum jatuh tempo 
pembayaran,” jelas Iman. 

Dengan sinergi tersebut, diharapkan hubungan 
Pelindo III Group dengan BNI tidak hanya atas dasar 
transaksional, namun hubungan yang harmonis 
sehingga bisa tumbuh dan berkembang bersama. 
Melalui program ini dapat mendorong layanan jasa 
bongkar muat dipelabuhan berjalan dengan lancar. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

PELINDO III 
BAGI RAHASIA 
E-PROCUREMENT 
KEPADA ANGKASA PURA I

Guna mendukung kelancaran arus logistik nasional, 
Pelindo III bersinergi dengan BNI untuk menyediakan 
program fasilitas Supply Chain Financing (SCF) dalam 
hal pembiayaan atas invoice pengguna jasa pelabuhan. 
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Iman 
Rachman, Direktur Keuangan yang didampingi oleh 
Toto Heli Yanto Direktur SDM Pelindo III dan Direktur 
Hubungan Kelembagaan BNI, Susi Adi Sulistyowati di 
kantor pusat Pelindo III di Surabaya, (2/4).

“Program Supply Chain Financing merupakan 
pembiayaan perbankan sebagai alternatif  bagi 
pengguna jasa melakukan pembayaran atas invoice 

KERJA SAMA SUPPLY CHAIN FINANCING

PT Pelindo Husada Citra melalui RS PHC 
Surabaya menjalin kemitraan dengan The 
Shipowner’s Club yang berbasis di Luxembourg 
untuk melakukan Pre Engagement Medical 
Examination (PEME) bagi Calon Awak Kapal 
atau Anak Buah Kapal (ABK). 

Kepastian kemitraan ini diperoleh setelah 
Direktur Utama PT PHC yang merupakan 

KERJA SAMA
RS PHC DENGAN
THE SHIPOWNERS CLUB

Kabar Pelindo III Kabar Pelindo III
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Hamparan bukit hijau di Soe.

TRAVEL

Ary Hana

Jenuh dengan suasana Kupang yang gerah dan berdebu, 
datanglah ke Soe. Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan ini 
berhawa sejuk dan tenang suasananya, nyaman buat tetirah. 
Amat kontras dengan Kupang yang panas dan riuh. Tak heran 
jika banyak warga Kupang menjadikan kota kecil ini sebagai 

pelarian di akhir pekan, mirip Puncak bagi warga Jakarta.

SOE,
OASE DI TERIKNYA 

PULAU TIMOR

Soe berada di ketinggian 800 meter, 110 km 
dari Kupang, dan dapat ditempuh dengan 
berkendara sekitar 2,5 jam. Jika menggunakan 
angkutan umum, Anda harus menuju Terminal 
Oesapa, lalu naik bis Surya Gemilang tujuan Soe. 
Jalan menuju Soe sudah mulus dan beraspal, 
dan terus mendaki. Sepanjang perjalanan 
Anda akan disuguhi pemandangan Timor yang 
kering, sesekali sabana, juga penjaja buah 
seperti alpukat mentega, mangga, dan jeruk.

Di tengah perjalanan Anda akan melewati 
Taman Wisata Camplong, lalu jembatan 
besi yang berada di atas sungai yang banyak 
buayanya, sehingga disebut Jembatan Buaya. 

Memasuki kota Soe akan tampak rumah 
berbentuk bulat kecil berdinding dan beratap 
rumbia, diselingi bangunan modern dan rumah 
bata. Itulah rumah tradisional Orang Soe, 
biasa disebut rumah bulat. Rumah ini menjadi 
penghangat bagi penduduk saat udara dingin.

Walau kota kecil, banyak penginapan, baik 
hotel maupun homestay di Soe. Hotel-hotel 
ini sudah dilengkapi fasilitas seperti air panas, 
wifi, maupun cuci setrika. Jadi Anda tak perlu 
ragu jika hendak bermalam di Soe. Restoran 
dan rumah makan pun banyak, mulai yang 
menyajikan masakan daerah seperti Padang, 
Jawa, maupun masakan China. Jika  ingin 

mencicipi makanan setempat, cobalah jagung bose, yaitu 
jagung tumbuk manis yang dicampur santan.  

Hawa di Soe cukup sejuk, antara 15-25 derajad. Kalau 
malam bisa membuat tubuh menggigilkan. Karena itu 
jangan lupa membawa pakaian hangat. Dari Soe, kita 
dapat mengunjungi beberapa obyek wisata, baik yang 
dekat kota seperti air terjun Oehala dan Kilometer 12, 
maupun desa adat seperti Fatumnasi dan Boti yang jauh. 

Air Terjun Oehala
Satu ikon wisata Kota Soe adalah air terjun Oehala (yang 
berarti air tempat tidur) yang  berada 13 km dari pusat 
kota. Untuk menuju air terjun ini Anda dapat berkendara 
atau naik ojek ke arah Kota Kapan. Daya tarik Oehala ada 
pada aliran air yang membentuk tujuh tingkatan, mirip 

aliran air yang diatur di taman-taman buatan. Sumber 
airnya berasal dari Gunung Mutis, sehingga benar-benar 
terasa segar. Sebelum masuk, Anda  harus membayar tiket  
Rp.3000, kemudian dapat berjalan menuruni anak tangga 
yang berkelok-kelok menuju masing-masing kolam di 
tingkatan air terjun. Jika hendak menuju dasar air terjun, 
Anda harus menuruni 132 anak tangga. Namun jangan 
takut lelah, karena sepanjang perjalanan tersedia lopo 
-gubuk beratap jerami- untuk beristirahat.

Tak jauh dari lokasi air terjun, yaitu di Kilometer 12, ada 
dataran mirip puncak tertinggi untuk mengamati Kota 
Soe dan sekitarnya. Banyak pengendara motor maupun 
mobil yang berhenti di dataran ini untuk menikmati 
pemandangan sekitar sambil berswafoto.
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(1) Air Terjun Oehala.  (2) Pria Soe mengenakan kain khas tradisional Soe.
(3) Rumah tradisional khas Soe sebagai bagian dari arsitektur nusantara.
(4) Penjaja sayur di Pasar Kapan. 

1

Desa Fatumnasi dan Cagar Alam Gunung Mutis.
 Jika ingin mengunjungi Desa Fatumnasi sekaligus mendaki 
Gunung Mutis, Anda dapat mengambil angkot jurusan 
Kapan, dilanjutkan dengan ojek menuju Desa Fatumnasi. 
Desa ini berjarak 40 km dari Soe, dan merupakan pintu 
masuk menuju Cagar Alam Gunung Mutis. Jalan menuju 
Fatumnasi cukup terjal, beberapa bagian rusak parah. 
Lebih aman datang ke desa dengan menyewa jeep atau 
mobil 4WD jika berombongan, atau naik ojek jika sendiri.

Beratnya perjalanan segera terobati dengan indahnya 
pemandangan sepanjang jalan. Pebukitan yang sebagian 
gundul kekuningan disela rerumputan hijau tempat kuda 
dan sapi merumput, lalu tebaran rumah adat berdinding 
dan beratap jerami sungguh memanjakan mata.  Apalagi 
suasana sepanjang jalan sunyi menenangkan. Anda akan 
melalui sebaris hutan cemara dengan bukit menguning 
di seberangnya, itulah wilayah Bola Palelo. Lalu bukit 
tambang marmer. Timor memang kaya bebatuan berharga 
seperti marmer, baik di bukit, pantai, maupun guanya.

Ada baiknya jika berencana bermalam di Desa Fatumnasi 
atau mendaki Gunung Musi, Anda berbelanja dulu di 
Kapan. Pasar kapan merupakan tempat terakhir untuk 
mendapatkan kebutuhan sehari-hari karena di desa 
tak ada lagi warung. Jangan lupa membeli sirih, pinang, 
kapur dan tembakau sebagai buah tangan untuk Keluarga 
Ketua Adat Suku Mollo di Desa Fatumnasi. Di rumah ketua 
adat biasa pengunjung bermalam. Jika hendak mendaki 
Gunung Musi, bawalah penduduk sekitar sebagai 
penunjuk arah sekaligus pembawa barang.

Desa ini masuk Kecamatan Fatumnasi, berada di 
ketinggian 1150 meter dpl. Sedang Gunung Mutis berada 
pada 2247 meter dpl. Jadi suhu di desa lumayan dingin. 
Kantong tidur jadi bekal wajib. Masyarakat desa masih 
kuat menjunjung adat. Umumnya penduduk adalah 
petani yang menanam aneka sayuran, jagung, umbi-
umbian, kopi, juga padi gogo. Mereka juga memelihara 
kambing, sapi, kuda, kerbau. Sebagai tambahan, mereka 
mencari madu di hutan, sementara para ibu menenun 
kain. Mereka melakukan ritual khusus untuk memanggil 
lebah ke hutan atau saat memanen madu. Panen madu 
biasanya diadakan malam hari. Sedang para ibu menenun 
kain dengan pola tertentu yang memiliki arti khusus.

Butuh waktu sekitar 3-4 jam untuk mendaki Gunung Mutis 
dari Desa Fatumnasi. Pendakian dimulai dari padang 
sabana, kemudian memasuki hutan primer dengan 
pohon-pohon raksasa dan jalanan basah berlumut hingga 
mencapai hutan yang lebih kecil pohonnya, pertanda 
puncak semakin dekat.  Sepanjang perjalanan kerap 
dijumpai kuda liar merumput di padang sabana, sesekali 

rusa timor muncul di sana, sedang suara cucak timor 
dan dara timor riuh mengiringi. Di puncak gunung Anda 
dapat melihat perbatasan Timor Leste di Enclave Oukusi. 
Jarak Oukusi dengan Gunung Mutis hanya 9 km. 

Desa Adat Boti
Mereka yang menyukai budaya dan kesederhanaan 
takkan melewatkan kesempatan mengunjungi Boti. Desa 
Boti masuk wilayah Kecamatan Kie, berada sekitar 40 
km dari Soe. Di desa ini hidup suku Boti yang merupakan 
keturunan Atoni Metu, suku asli Pulau Timor. Letak 
desa ini terpencil, sulit dicapai dengan angkutan biasa, 
apalagi beberapa ruas jalannya rawan longsor. Bahkan 
untuk menuju bagian dalam desa yang membelah hutan 
pegunungan, orang harus menyeberangi Sungai Putih 
selebar sekitar 100 meter. Di musim penghujan, desa 
ini benar-benar terisolir karena sungai banjir. Hanya 
motor saja yang mampu menembus atas desa jika sungai 
dangkal.

Penduduk Boti dikenal teguh memegang adat, hidup serasi 
dengan alam, dan cinta damai. Mereka juga jujur, suka 
bekerja keras, cinta kebersihan, dan menolak modernisasi 
yang dianggapnya tidak perlu. Di Boti tak ada listrik, tak 
ada sinyal telepon genggam. Mereka juga menolak agama 
samawi. Rajanya, Nama Benu, mengaku tidak beragama, 
tapi bukan berarti tidak berbudaya. Kejahatan nol persen 
di Boti. Jika ada pencuri, ketika ditangkap justru dimodali 
oleh sang raja agar tidak lagi mencuri.

Orang Boti menganut kepercayaan Halaika,  yang 
mengakui kekuasaan Uis Pah dan Uis Neno di alam. 
Uis Pah adalah mama yang mengatur, mengawasi, dan 
menjaga kehidupan alam semesta dan manusia. Sedang 
Uis Neno adalah bapak penguasa alam baka dan penentu 
apakah seseorang akan masuk surga atau neraka. Jika ada 
Orang Boti yang memeluk agama luar, dia dipersilakan 
tinggal di luar Desa Boti.

Orang Boti percaya mereka akan selamat dan hidup 
bahagia jika mampu merawat dan melestarikan 
lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari, mereka mengolah beragam hasil dari alam. Para 
ibu memintal kapas menjadi benang, lalu mewarnainya 
dengan rendaman akar-akaran dan batang pohon, baru 
menenunnya menjadi kain yang mereka kenakan sehari-
hari. Para ibu juga mengolah kelapa untuk dijadikan 
minyak buat memasak, sedang para bapak membuat 
perangkat makan minum dari batok kelapa.

Orang Boti berkomunikasi dengan Bahasa Dawan. Meski 
banyak yang paham bahasa Indonesia, tetapi mereka 
berbincang dengan orang luar menggunakan Bahasa Dawan.

Situs Amanuban di Niki-niki
Salah satu kerajaan tertua di Timor adalah kerajaan 
Amanubam. Di masa kejayaannya, wilayah kekuasaannya 
hingga ke Timor Leste. Raja Amanubam dikenal amat 
menentang kekuasaan Belanda dan Portugis yang mencoba 
menjarah hutan cendana mereka pada abad ke-17.

Situs Amanubam berada sekitar 27 km dari pusat kota. 
Anda dapat mengunjungi situs ini dengan naik bus jurusan 
Atambua dan berhenti di Niki-niki. Pada situs seluas dua 
kilometer persegi ini berdiri istana raja, lopo atau rumah 
adat, mata air kuno, kompleks pekuburan raja, dan altar 
doa peninggalan kerajaan. Kini, pewaris raja menjadi 
penjaga budaya dan norma masyarakat.
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Sapi menjadi andalan peternakan di Kupang. Masakan 
berdasar daging sapi pun banyak dijumpai, misalnya 
se’i. Se’i adalah daging tipis yang diiris memanjang, 
lalu ditaburi garam, digantung dan dikeringkan selama 
beberapa jam. Daging lalu dimasak dengan cara diasap 
menggunakan kayu bakar dari pohon kesambi. Kayu 
kesambi dipercaya dapat menghilangkan bau amis 
daging. Daging se’i berbentuk kemasan banyak dijual di 
pusat perbelanjaan untuk dijadikan oleh-oleh. Tekstur 
se’i kenyal dan lembut, aromanya khas dan tidak 
menyengat. Produk olahan daging yang lain adalah 
dendeng sapi dan abon sapi. Harga dendeng sapi sekitar 
Rp.180000/kg, sedang abon sapi Rp.150000/kg. Selain 
itu ada kerupuk paru yang renyah. Harganya bervariasi, 
paling murah Rp.30000/bungkus.

Selain sapi, jagung menjadi andalan jajanan di Kupang. 
Jagung yang digunakan di pulau ini adalah sejenis jagung 
pulut yang berwarna putih. Penjual jagung rebus mudah 
Anda temukan di mana-mana. Jagungnya langsing, 
gurih, dan nikmat. Begitu juga jagung bakar. Produk 
olahan jagung di antaranya adalah emping jagung dan 
jagung titi. Emping jagung dibuat dengan menumbuk 
jagung rebus hingga berbentuk gepeng lalu digoreng. 
Sedang jagung titi yang mirip cornflakes ini ditumbuk 

Kupang kerap dijadikan kota transit sebelum 
melanjutkan perjalanan ke daerah lain seperti Soe, 
Kefa, Atambua, atau ke Pulau Rote, Sumba, Sabu, 
dan Alor. Ketika bermalam di kota ini, ada baiknya 
mencicipi kuliner lokal -yang mungkin- juga akan 
Anda jumpai di daerah tujuan Anda nanti. Secara 
umum, kuliner lokal Kupang diolah dari produk 
peternakan dan pertanian setempat.

BERBURU
JAJANAN LOKAL
DAN OLEH-OLEH
DI KUPANG
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dulu baru digoreng dan diberi bumbu. Jagung titi biasa 
dijual Rp.25000/bungkus.

Jagung juga diolah sebagai bubur menjadi pengganti 
nasi, dan dikenal sebagai jagung bose. Biasanya jagung 
pulut dilunakkan dulu, lalu dicampur kacang merah, 
kacang tanah, dan kacang lainnya lalu direbus dengan 
santan hingga lunak. Jagung bose dapat dimakan dengan 
ikan goreng, sayur atau sambal lu’at. Tak jarang, jagung 
bose dicampur gula, diberikan pada anak-anak yang 
sakit atau yang kurang nafsu makan.

Sambal lu’at kerap dijadikan pelengkap nasi atau jagung 
bose. Bahannya mirip sambal-sambal yang lain, hanya 
ditambah daun kemangi, perasan jeruk, dan kulit jeruk 
yang dipotong tipis-tipis. Aromanya campuran kemangi 
dan jeruk. Sambak ini tahan disimpan berhari-hari, dan 
kerap dijadikan buah tangan khas Kupang.

Jajanan yang cukup terkenal di Kupang adalah kacang 
sembunyi dan kue rambut. Kacang sembunyi adalah 
kacang tanah yang digoreng dengan tepung, dipilin 
sehingga bentuknya agak panjang. Kacang lalu diberi 
bumbu pedas manis. Sedang kue rambut atau jawada 
terbuat dari tepung beras, santan, air nira, dan gula aren, 

(1) Aerial Pantai Aloha, Kupang.  (2) Daging Se’i.   (3) Jagung putih.
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yang dibentuk khusus mirip bihun dan digoreng. Jawada 
kerap disajikan saat upacara adat.

Usai keliling Pulau Timor, Anda mungkin ingin 
membawa sedikit oleh-oleh buat kerabat dan kawan 
sebelum terbang ke kota Anda. Beberapa oleh-oleh khas 
Timor antara lain:

Aneka tenun, tenun ikat, dan produk jadinya
Ada banyak jenis dan motif  tenun di Timor, beda daerah 
beda motifnya dan beda makna yang dikandungnya. 
Bentuknya pun beragam, ada yang benrentuk selendang, 
syal, atau kain lembaran dan sarung. Harganya juga 
beragam, dari yang beberapa puluh ribu, beberapa 
ratus ribu hingga jutaan, tergantung teknik pengerjaan. 
Kain tenun yang dikerjakan manual, menggunakan 
pewarna alam tentunya lebih mahal ketimbang yang 
menggunakan mesin dan pewarna kimia. Karena itu 
belilah yang sesuai kantong dan keinginan Anda.
Selain kain tenun lembaran, ada produk jadi berupa rok, 
rompi, hem, celana, topi, peci, dan lainnya. Juga ada yang 
berbentuk dompet, tas, ransel, bahkan sepatu. Tinggal 
pilih sesuai selera.

Kerajinan dari kayu cendana
Bumi Timor dikenal akan hutan cendananya yang 
luas. Banyak produk yang dibuat dari kayu cendana, di 
antaranya kipas, rosario, tasbih, gelang, jepit rambut, 
sisir, juga dupa dan minyak cendana. Harganya bervariasi. 
Minyak cendana dapat berharga jutaan seliter, sedang 
rosario dan tasbih sekitar Rp.100000.

Sasando dan replika sasando
Sasando adalah alat musik tradisional di kepulauan 
Timor. Anda dapat membeli alat musik ini, juga 
replikanya di toko suvenir. Harganya bervariasi, replika 
yang paling kecil sekitar Rp.75000.

Topi khas Timor
Topi khas Timor alias tilangga terbuat dari anyaman 
daun lontar. Bentuknya ada yang tinggi ada yang lebar. 
Biasanya tilangga dipakai untuk menahan teriknya 
matahari bumi Timor. Harga sebuah tilangga sekitar 
Rp.75000.

Cenderamata maupun makanan khas di atas dapat Anda 
beli di toko-toko suvenir atau pasar di kota Kupang. 
Beberapa toko yang dapat dijadikan referensi adalah :

Pasar Kasih Naikoten
Berada di Jaan Soeharto, pasar ini paling lengkap 
menyediakan aneka oleh-oleh khas Timor. Kios-kios 
kecil sepanjang jalan banyak yang menjual aneka tenun 

dari berbagai daerah. Ada pula yang menjual produk 
jadi seperti tas, dompet, jaket, rok, rompi, dan lainnya. 
Sedang di dalam pasar Anda dapat menjumpai produk 
lokal seperti gula lempeng asal sabu, gula air, moke, dan 
madu.

Pusat oleh-oleh NTT Ibu Soekiran
Berada di Jalan Mohammad Hatta no.16, Bonipol, Kota 
Lama, toko ini menyediakan beragam makanan khas 
Timor, Rote, Sumba, Alor, dan Flores seperti abon sapi, 
dendeng sapi, sei sapi, kerupuk paru, emping jagung, 
madu, sambal lu’at, kacang sembunyi dan lainnya. 
Harganya mulai Rp.10000 hingga ratusan ribu. Toko 
buka sejak 08.00 hingga 20.00 setiap Sening hingga 
Sabtu. Sedang di hari Minggu buka hingga jam 14.00.

Pusat Tenun Yos Gallery
Jika ingin berbelanja tenun secara khusus, datanglah ke 
toko di Jalan Timor Raya km.15, Tarus, Kupang Tengah 
ini. Toko ini memiliki puluhan ribu lembar tenun ikat 
khas berbagai daerah di NTT, termasuk tenun ikat yang 
langka dan harganya mencapai ratusan juta. Toko ini 
juga menjual keramik kuno koleksi raja-raja di Timor, 
Rote, Sabu, Flores, Sumba, dan Alor.

Kios Kaos Kupang
Pecinta kaos unik dapat berkunjung ke kios Jalan Cak 
Doko 88 C, Oebobo ini. Tempatnya dekat RS Bhayangkara. 
Toko buka mulai 09.00 hingga 20.00, dari Senin sampai 
Sabtu. Aneka kaos etnik yang unik dengan bahan 
berkualitas dijual di sini, harganya bervariasi mulai 
Rp.80000 per kaos.

(1) Kain tenun ikat.  (2) Topi khas Timor, Tilangga.  (3) Alat musik Sasando. (4) Rosario dari kayu cendana. 

2 3

4

1

Fo
to

: w
w

w
.sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m
, p

ex
el

s.c
om



       |  Dermaga      Dermaga  |    Edisi 245  -  Mei 2019 Edisi 245  -  Mei 201934 35Budaya Budaya

Ary Hana

BUDAYA

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya 
muslim dan terdiri dari ribuan suku, Indonesia 
kaya akan tradisi menjelang dan selama 
ramadhan. Setiap suku memiliki ritualnya sendiri, 
baik ritual menyambut ramadhan maupun selama 
ramadhan. Walau ada beragam ritual, namun 
mereka memiliki kesamaan. Secara umum ritual 
menyambut ramadhan adalah :

TRADISI 
MENJELANG 
DAN SELAMA 
RAMADHAN
DI NUSANTARA

Ziarah Kubur
Orang Jawa menyebutnya nyadran atau nyekar yang 
dilakukan mulai seminggu sebelum puasa. Nyadran 
berasal dari  kata sadran yang berarti ruwah sya’ban, 
yaitu bulan sebelum ramadhan. Nyadran ditandai 
dengan tradisi membersihkan makam keluarga dan 
kerabat, menaburkan bunga lalu berdoa.

Di Banyumas ziarah kubur ini disebut perlon unggahan. 
Masyarakat Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas 
biasanya akan berziarah ke makam leluhur Bonokeling 
dengan nyeker -tanpa alas kaki- sambil mengusung nasi 
ambeng. Mereka akan mendoakan para leluhur, setelah 
itu masyarakat dari enam kasepuhan ini -Kasepuhan 
Kyai Mejasari, Kyai Padawirja, Kyai Wiryatpada, Kyai 
Padawitama, Kyai Wangsapada, dan Kyai Naya Leksana- 
akan makan nasi ambeng bersama warga setempat. Nasi 
ambeng ini berupa nasi bungkus, dengan lauk serundeng 
sapi dan sayur kuah, yang melambangkan berkah 
ramadhan.

Mandi Bersama
Dalam islam diajarkan bahwa sebelum melakukan 
puasa, orang harus bersuci atau mandi dari ujung 
rambut hingga ujung kaki. Di Jawa ritual mandi ini 
disebut padusan, biasanya dilakukan beramai-ramai di 
mata air atau sungai. Sedang masyarakat Minangkabau 
menyebut ritual ini mandi balimau atau mandi memakai 
air jeruk nipis. Istilah balimau muncul karena di masa 
lalu, saat sabun belum digunakan, orang Minang mandi 
menggunakan jeruk nipis.

Berbagi Makanan atau Selamatan
Orang Jawa, khususnya Jawa Timur di Lamongan, Tuban, 
Malang, dan Surabaya menyebut berbagi makanan 
ini dengan megengan. Bentuknya dapat berupa saling 
menghantar kue apem, nasi dan lauknya, kepada 
para tetangga dan kerabat. Di Aceh, tradisi ini disebut 
meugang. Masyarakat Aceh akan menyembelih sapi, 
kambing, ayam atau itik lalu memasak dagingnya. Hasil 
masakan kemudian dibawa ke masjid untuk dinikmati 
bersama tetangga dan kerabat.

(1) Persiapan menjelang sholat taraweh. (2) Ziarah kubur sebelum 
Ramadhan. (3) Tradisi mandi bersama menjelang Ramadhan. (4) 

Masakan olahan ayam disajikan di masjid untuk dinikmati bersama.
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Sedang masyarakat Minang mengadakan selamatan 
dengan malamang. Mereka membuat lemang dengan 
bahan beras ketan yang dimasukkan ke buluh bambu 
beralas daun pisang. Lemang lalu disiram dengan santan 
dan dipanggang dengan kayu bakar selama beberapa 
jam. Lemang akan disuguhkan dengan bersama tapai 
sipuluik yang terbuat dari beras ketan hitam atau merah. 
Jika sedang musim durian, lamang dihidangkan bersama 
buah durian. Malamang dikerjakan oleh beberapa orang. 
Ada yang mencari bambu untuk tempat adonan, mencari 
kayu bakar untuk memanggang lamang, mempersiapkan 
bahan-bahan untuk membuat lamang seperti beras 
ketan, santan, dan daun pisang. Ada pula orang yang 
mempersiapkan adonan dan memasukkannya ke dalam 
bambu

Orang Betawi menyebut selamatan ini dengan nyorog, 
yaitu mengirimkan makanan kepada keluarga yang 
lebih tua seperti bapak, ibu, mertua, paman, kakek dan 
nenek. Jika dulu nyorog berupa nasi lengkap dengan 
lauk pauknya, kini banyak berupa kue lebaran, sirup, 
bahan makanan dan minuman. Selain mengingatkan 
bahwa ramadhan segera tiba, tradisi ini juga berfungsi  
mempererat silaturahmi. Sedang warga Kampung 
Islam Kepaon, Karangasem, Bali akan menggelar acara 
megibung sebagai bentuk selamatan. Mereka akan 
duduk melingkar dan makan nasi beserta lauk pauknya 
bersama-sama.

Masyarakat Sunda menyambut datangnya ramadhan 
dengan tradisi Mungguhan. Mereka akan berkumpul 
bersama keluarga besar, sahabat, dan teman-teman 

untuk saling bermaafan sambil menikmati sajian 
makanan khas.

Arak-arakan Penentuan Awal Puasa
Orang muslim Semarang merayakan datangnya 
ramadhan dengan menggelar pesta rakyat yang disebut 
dugderan. Acara diperingati dengan pagelaran tarian 
Japin, karnaval, hingga tabuh bedug, dan dentuman 
meriam. Maskot acara ini adalah warak ngendog, 
yaitu kambing dengan kepala naga lengkap dengan 
kulit bersisik dari kertas warna warni, dilengkapi telur 
rebus. Masyarakat Kudus menyebut arak-arakan ini 
dengan nama kirab dhandhangan. Semasa Sunan Kudus 
masih hidup, para santri akan berkumpul di depan 
Masjid Al Aqsha atau Masjid Menara Kudus, menunggu 
pengumuman penentuan awal puasa dari Sunan Kudus. 
Setelah diumumkan, bedug pun ditabuh. Di Jepara, arak-
arakan ini berupa karnaval budaya yang disebut Gebyar 
Ki Aji Tunggal. Beda daerah akan beda namanya walau 
tradisinya serupa.

Ketika memasuki ramadhan banyak tradisi digelar yang 
berhubungan dengan ritual puasa maupun menyambut 
lebaran, di antaranya :

Berburu takjil. Takjil adalah makanan untuk berbuka 
puasa yang biasanya disajikan di masjid dan langgar. 
Takjil biasanya sumbangan masyarakat sekitar, berupa 
jajanan yang manis beserta minumannya. Banyak orang 
berburu takjil dari masjid ke masjid sambil menunggu 
shalat maghrib berjamaah.

Tradisi yang lain adalah membangunkan orang untuk 
sahur. Caranya dengan menabuh kentongan, atau 
memainkan angklung. Biasanya sekumpulan anak muda 
mulai riuh menabuh kentongan pukul 03.00, untuk 
membangunkan orang yang terlelap sambil berteriak 
“Sahuuuur… sahuuur!”.

Tradisi yang lain adalah ngabuburit. Berasal dari kata 
burit -dalam Bahasa Sunda- yang berarti menunggu 
sore. Ngabuburit banyak dilakukan orang-orang di kota 
maupun desa, mereka melakukan kegiatan di sore hari, 
dapat berupa mendengarkan musik, bermain di taman, 
sambil menunggu datangnya waktu berbuka.

Buka bersama. Selama ramadhan akan banyak undangan 
untuk berbuka bersama baik dari kawan, rekan kantor, 
instansi, perkumpulan, dan lainnya. Acara ini lebih 
bersifat mempererat silaturrahmi sambil makan 
bersama-sama.

Bermalam di masjid atau itikaf. Biasanya orang mulai 
bermalam di masjid pada hari ke-21 puasa atau malam 
selikur. Di Gresik, itikaf  dimulai pada malam ke-
25 ramadhan atau disebut malam selawe. Mereka 
menyambut datangnya lailatul qodar atau malam seribu 
bulan dengan berdiam di masjid selama beberapa 
hari. Mereka menghabiskan waktu dengan beribadah 
-shalat, dzikir, membaca Al-qur’an- yang bertujuan 
mengumpulkan amalan baik dengan mendekatkan diri 
kepada Allah.

Tradisi terakhir adalah mudik atau pulang kampung. 
Tujuannya untuk merayakan lebaran bersama keluarga 
besar di kampung. Mudik menjadi fenomena unik di 
Indonesia karena dilakukan secara massal, melibatkan 
puluhan juta orang, jutaan alat transportasi, antrian dan 
kemacetan yang panjang di jalan raya. Mungkin mudik 
hanya dikenal di Indonesia.

(1) Lemang, makanan khas Minang pada saat bulan ramadhan.  (2) Dugderan, 
festival merayakan datangnya bulan ramadhan.  (3) Sahur keliling kampung. 
(4) Itikaf  di masjid Istiqlal Jakarta. (5) Tradisi mudik atau pulang kampung di 
Indonesia.
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Ramadhan
Kareem

ESAI 
FOTO

Suara beduk, panggilan 
sahur yang bertalu – talu, dan 
seringkali, aroma makanan 
dari sisi kiri dan kanan jalan, 
semuanya memenuhi banyak 
penjuru Indonesia di bulan 
Ramadhan. Manisnya gula 
aren, kelapa parut, serta 
segarnya santan di opor ayam 
telah menunggu di meja 
makan pada saat berbuka 
atau nanti, di penghujung 
Ramadhan.
 

Menyambut kemenangan 
ini, bersama seluruh umat 
muslim di dunia, ada hati 
yang dilapangkan untuk 
memaafkan dan dimaafkan 
– memulai segala sesuatunya 
dari awal lagi.Demi takbir 
yang berkumandang dan 
demi permulaan yang indah, 
biarkan Ramadhan menjadi 
waktu untuk mengingat 
kembali bunyi, aroma, rasa, dan 
kenangan yang selalu membuat 
kita terlahir kembali sebagai 
manusia dengan hati yang suci.
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Kita mempunyai tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan 
Budi Oetomo di masa lampau. Perjuangan mereka pada masa pra-
kemerdekaan mempunyai dampak hingga sekarang. Di masa kini, 
kita juga mempunyai orang-orang yang berkontribusi besar untuk 
memperbaiki sistem pendidikan yang ada walaupun tidak semua orang 
mengenalnya. Siapa saja sih sosok pejuang pendidikan masa kini?

Perempuan yang pernah berhasil 
meraih penghargaan dari UNESCO 
ini juga pernah dimuat menjadi 
salah satu pahlawan kontemporer 
versi Times Magazine dengan gelar 
Women of  Letters pada tahun 2004. Ia 
menghabiskan masa hidupnya untuk 
mengajar Suku Anak Dalam, sebuah 
suku terasing di hulu Sungai Makekkal, 
Hutan Bukit Duabelas, Jambi, Sumatera 
Utara.

Disana, ia mendirikan sebuah sekolah 
antropologis yang disebut Sokola Rimba 
dimana muridnya masih hidup di 
dalam lingkup adat yang menganggap 
pendidikan sebagai hal yang tabu.

Iman Usman merupakan tokoh muda 
pendidikan yang saat ini baru saja 
berumur 27 tahun. Ia adalah seorang 
tokoh muda, pengusaha, aktivis sosial, 
dan aktif  berbicara di berbagai forum 
nasional maupun internasional. Selain 
menjadi salah satu pendiri Indonesian 
Future Leaders, sebuah organisasi 
nirlaba yang fokus pada pemberdayaan 
pemuda Indonesia. Selain itu ia juga 
dikenal sebagai duta muda ASEAN.

Saat ini ia aktif  memimpin perusahaan 
startup di bidang pendidikan bernama 
Ruangguru. Perusahaan ini merupakan 
perusahaan teknologi terbesar dan 
terlengkap di Indonesia yang berfokus 
pada layanan berbasis pendidikan. 
Sampai saat ini, Ruangguru telah 
mempunyai lebih dari 6 juta pengguna 
aktif  di seluruh Indonesia.

Saur Marlina Manurung 
(Butet Manurung)

Iman Usman

INFLUENCERS

Tokoh Pendidikan Masa Kini Ramadhan 
di Berbagai 
Belahan Dunia

Lewat wadah Surya Institute yang ia 
dirikan, fisikawan dan pakar sains 
ini menciptakan sistem belajar yang 
bernama GASING (gampang, asyik, dan 
menyenangkan). Ia menciptakan metode 
ini agar anak-anak Indonesia tidak 
menganggap matematika atau sains 
sebagai hal yang menyeramkan, namun 
mudah dipahami dan menyenangkan.

Selain metode GASING, ia juga 
mencetuskan konsep Mestakung 
(Semesta Mendukung), sebuah hukum 
alam dimana suatu individu akan 
dapat keluar dari kondisi kritis dengan 
dukungan alam semesta.

Yohanes Surya

Tradisi agama Islam yang diselenggarakan 
selama sebulan di tiap tahun untuk berpuasa dari 
matahari terbit sampai tenggelam bagi umat Islam 
ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu, karena 
mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang 
unik. Walaupun begitu, Semua orang pasti sudah 
familiar dengan budaya Ramadhan di daerahnya. 
Sebenarnya seperti apa sih bulan Ramadhan yang 
dirayakan di belahan dunia lain?

Seorang videografer bernama Mustafa Hussain berkeliling New York, 
salah satu kota paling multi-kultural di Amerika Serikat, untuk berbincang 
dengan orang-orang dengan ragam warganegara yang berbeda tentang 
Ramadan. Dari video ini, kita dapat melihat bahwa walaupun bukan 
bagian dari komunitas muslim, mereka tetap menunjukkan rasa hormat 
untuk mengucapkan selamat Ramahan kepada kaum muslim di berbagai 
belahan dunia!

Happy Ramadan From
Around The World

Muslim di seluruh dunia berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam 
Ramadhan ini. Namun Finlandia adalah negara dimana matahari bisa saja 
masih bersinar tengah malam dan tidak ada matahari terbenam di musim 
panas. Salah satu keluarga muslim yang tinggal disana bercerita tentang 
bagaimana mereka melaksanakan puasa. Di bulan Juli, mereka hanya 
punya waktu satu jam untuk makan di setiap harinya!

VLOG

@Mustafa Hussain

Video ini diambil saat digelarnya Ramadan Food Festival di Berlin yang 
diadakan oleh Clean Plate Society dan Yaam, yang bertujuan untuk 
memperlihatkan keanekaragaman kuliner di berbagai negara-negara yang 
mempunyai mayoritas penduduk Islam dan mempromosikan pertukaran 
budaya untuk mencegah intoleransi. Dalam video ini, ditunjukan berbagai 
makanan seperti kurma, rendang Indonesia, makdus Syria, kopi Palestina, 
tajine Moroko, byriani India, dan pisang goreng Gambia.

7 Ramadan Eats
Around The World

@Food, People, Places

Fasting In The Land
Where The Sun Never Sets

@AJ+
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Q. Halo, Pak Edi, apa kabar?

A. Alhamdulillah, kabar baik dan 
bahagia, semoga demikian dengan 
semua sobat Portizen.

A. Potensi pesisir Indonesia diantaranya 
adalah potensi hayati, mulai dari 
perikanan, hutan mangrove, dan 
terumbu karang, sedangkan potensi 
non hayatinya adalah mineral dan 
bahan tambang serta pariwisata.

 Di daerah pesisir ini biasanya tinggal 
nelayan yang sebagian besar masih 
prasejahtera. Tetapi, dengan keadaan 
pantai di Indonesia yang sangat 
bervariasi, hal ini dapat dioptimalkan 
untuk budidaya perikanan dan 
industri pariwisata.

 Salah satu pemanfaatan potensi 
tersebut dilakukan dengan upaya 
Pengelolaan Berbasis Masyarakat, 
yang merupakan pendekatan 
pengelolaan sumber daya alam. 
Misalnya perikanan, yang mana 
kami yakin para masyarakat 
pesisir memiliki pengetahuan yang 
dalam dan kearifan lokal untuk 
mengolahnya.

A. Sebagai langkah awal, pengurangan 
jumlah sampah laut dilakukan 
dengan pembersihan dan 
pengambilan sampah yang berada 
di area laut. Jika berbicara tentang 
proses pengurangan sampah laut 
jangka panjang, hal ini dimulai 
dengan tindakan pencegahan sampah 
hasil kegiatan di darat sehingga tidak 
sampai ke laut.

 Agar sampah tidak bermuara ke laut, 
penangan dari hulu harus dilakukan 
secara maksimal dengan 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) yang dapat 
dimulai dari sampah rumah tangga. 
Pemerintah juga perlu mengeluarkan 
kebijakan yang ketat bagi produsen 
plastik untuk mengurangi produksi 
plastik atau malah mengajak 
produsen plastik untuk menggunakan 
bahan-bahan alami yang dapat 
terurai secara cepat.

A. Berawal dari sebuah bentuk 
keprihatinan, semakin meningkatnya 
volume sampah, khususnya pada 
sampah yang memerlukan waktu 
untuk terurai hingga ratusan tahun, 
sehingga semakin banyak kita 
membuang sampah berarti kita 
semakin banyak mewariskan sampah 

 Pengelolaan wilayah pesisir berbasis 
masyarakat adalah pendekatan 
manajemen yang melibatkan 
kerjasama antara masyarakat 
setempat dan pemerintah, di mana 
masyarakat dapat berpartisipasi aktif  
mulai dari awal perencanaan hingga 
pada tahap pelaksanaan.Edi Priyanto

PERSONEL

Q. Sebagai negara maritim dengan 
garis pantai terpanjang kedua di 
dunia, apa saja potensi Indonesia 
menurut Bapak?

A. Jika kita melihat kembali sejarah, 
Indonesia pernah berjaya di laut, 
khusus di jalur perdagangan dan 
kekuatan militer, seperti pada zama 
kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
Dengan lebih dari 17 ribu pulau, 
garis pantai lebih dari 99.000 km, 
Indonesia adalah negara dengan garis 
pantai terpanjang ke dua di dunia. 
2/3 wilayah Indonesia adalah laut, 
menjadikan Indonesia sebagai salah 
satu negara yang memiliki potensi 
besar di bidang kelautan. Sehingga 
Indonesia memiliki banyak potensi 
diantaranya keanekaragaman hayati 
di laut, mulai dari habitat ikan 
hingga terumbu karang yang langka 
di dunia. Ekosistem ini harus terus 
dijaga dengan tidak membuang 
sampah sembarangan di laut, tidak 
merusak terumbu karang, serta tidak 
menggunakan alat penangkap ikan 

geografisnya; sebagai sebuah platform 
dan juga sumber daya. Lalu, kita dapat 
menerapkan strategi geopolitik yang 
tepat. Hal ini bisa dimulai dengan 
hal yang paling sederhana, yakni 
memahami dan menggunakan kata 
yang tepat; maritim, bukan kelautan.

 Dengan begitu kita bisa melihat laut 
tidak hanya sebagai sumber daya alam, 
tetapi juga sebagai media pemersatu 
bangsa, penghubung, pertahanan, dan 
diplomasi. Bukan sebagai rintangan 
yang memisahkan satu pulau dengan 
pulau yang lain.

Q. Berbicara tentang laut, tidak bisa 
tidak dikaitkan dengan pesisir. 
Apa saja potensi yang ramah 
lingkungan, yang dapat digali di 
kawasan tersebut?

Q. Selain sebagai negara dengan garis 
pantai terpanjang kedua di dunia, 
Indonesia juga dikenal sebagai 
negara penyumbang sampah di 
laut terbesar di dunia. Apa yang 
bisa dilakukan untuk mengatasi 
ini, baik dari pemerintah maupun 
masyarakat?

Q. Bapak juga aktif dalam pengelolaan 
sampah, bisa diceritakan 
bagaimana awal mulanya dan apa 
saja yang dikerjakan?

yang bisa merusak ekosistem dan 
lingkungan buat anak dan cucu 
kita kedepan. Hal kecil yang dapat 
saya lakukan adalah melakukan 
gerakan pemilahan dan pengolahan 
sampah mulai dari lingkungan 
rumah dan lingkunga terdekat 
RT, warga diedukasi untuk ikut 
berperan melakukan pemilahan 
dan pengolahan sampah. Sampah 
dilakukan pemilahan yaitu menjadi 
sampah kering (botol,kertas, besi, 
dll) dan sampah basah (sisa sayuran, 
nasi basi, buah busuk, daun-daunan, 
dll). Terhadap sampah kering kami 
tampung melalui manajemen Bank 
Sampah yang saat ini setoran sampah 
kering sudah bisa dijadikan pengganti 
transaksi iuran RT. Selanjutnya 
terhadap sampah basah diolah 
menjadi kompos secara mandiri 
dengan menggunakan komposter 
takakura yang kami buat dengan 
memanfaatkan dari tong bekas cat 
yang tidak terpakai. Untuk skala 
besar kami siapkan komposter aerob 
yang disediakan untuk setiap 5 
rumah tangga untuk mempercepat 
proses pengolahan menjadi kompos. 
Alhamdulillah kesadaran tumbuh 
dan telah menjadi perilaku positif  
seluruh warga, sehingga saat ini di RT 
kami sudah dijadikan role model serta 
rujukan bagi masyarakat dan sekolah 
dalam hal pengelolaan sampah dan 
lingkungan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup & Kebersihan.

A. Sampah plastik tidak boleh 
dibuang sembarangan karena akan 
membutuhkan ratusan tahun untuk 
terurai dan jika dibakar, justru 
menimbulkan polusi udara. Hal yang 
harus dilakukan terhadap sampah 
plastik adalah proses pemilahannya 
agar terpisah dari sampah organik. 
Selanjutnya setelah terkumpul 
dilakukan penyortiran sesuai jenis 

Q. Menurut Bapak, bagaimana caranya 
plastik, yang sudah dikonsumsi, 
dapat menjadi solusi dalam 
menyelamatkan bumi?

plastik, baru setelah itu, sampah 
plastik ini dapat didaur ulang. Bila 
telah terbentuk bank sampah di RT/
RW/Institusi, maka seluruh proses 
ini dapat dilakukan melalui Bank 
Sampah atau apabila belum ada bisa 
melalui pengumpul plastik bekas 
untuk diproses. Saya rasa, saat ini 
sudah banyak perusahaan yang 
menampung sampah kering untuk 
dilakukan daur ulang.

A. Pelindo III sudah melakukan 
sebuah gerakan yaitu Portizen Diet 
Plastik. Gerakan mulia ini diinisiasi 
oleh kawan-kawan millennial 
Pelindo III. Khusus untuk internal 
perusahaan, perusahaan sudah tidak 
menyediakan minuman botol plastik 
untuk minum pegawai, namun 
pegawai diminta untuk menyiapkan 
tempat minum yang dapat dipakai 
berulang, sedangkan air mineral telah 
disediakan dalam galon.

 Demikian halnya pada manajemen 
sampah di area kantin. Saat ini, 
para pengelola sudah dilarang 
menggunakan sedotan plastik 
dan dihimbau untuk mengurangi 
pemakaian plastik kemasan. 
Sedangkan untuk meminimalisir 
sampah di Pelabuhan, telah 
disediakan tempat sampah terpilah, 
baik organik, anorganik dan barang 
berbahaya (B3). Lalu, secara berkala 
setiap bulan, kami mengadakan 
gerakan bersih-bersih pelabuhan 
dari sampah plastik baik di kolam 
pelabuhan, saluran air dan fasilitas 
umum.

Q. Apa langkah yang sudah dilakukan 
Pelindo dalam meminimalisir 
sampah di laut, pesisir, dan area 
pelabuhan?

yang dapat merusak ekosistem laut.
Dengan ekosistem bawah laut yang 
terawat, Indonesia berpotensi besar 
menjadi destinasi maritim.

 Potensi berikutnya sebagai 
penghubung antar wilayah. Laut 
merupakan salah satu sarana 
transportasi yang paling efektif  untuk 
menghubungkan satu pulau dengan 
yang lain. Dengan dimanfaatkannya 
peran laut sebagai sarana distribusi 
barang, hal ini dapat menurunkan 
biaya logistik barang di Indonesia.

 Potensi terakhir adalah kekayaan 
sumber daya alam yang ada di laut, 
mulai dari ikan, cumi, rumput laut, 
dan berbagai jenis hasil laut lainnya. 
Isu illegal fishing masih menjadi 
salah satu kendala utama, sehingga 
pemberantasan illegal fishing 
hingga pemberdayaan nelayan, serta 
peningkatan kesejahteraan nelayan, 
adalah solusi untuk memaksimalkan 
potensi komoditas laut.

Q. Menurut Bapak, apa saja yang perlu 
diketahui tentang kemaritiman 
Indonesia?

A. Banyak yang menyangka bahwa 
isitilah kemaritiman hanya mencakup 
area pelayaran dan perdagangan. 
Padahal, pengertian kemaritiman yang 
sebenarnya adalah suatu bagian dari 
kegiatan kelautan yang mengacu pada 
pelayaran, transportasi, perdagangan, 
navigasi, keselamatan pelayaran, 
kapal, pengawakan, pencemaran laut, 
kepelabuhanan baik nasional maupun 
internasional, bahkan hingga eksplorasi 
dan wisata bahari.

 Untuk mewujudkan kemaritiman, kita 
harus mulai berpikir lebih strategis 
dengan memandang laut dari letak 

Nama
EDI PRIYANTO

Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE

Personel Personel

Ditengah kesibukannya sebagai Senior Manager Pelayanan 
SDM dan HSSE, ia merupakan Pegiat Lingkungan/ Pengelola 
Kampung Edukasi Sampah Sidoarjo. Ia selalu bersemangat 
mengajak masyarakat agar mengajarkan khususnya pada 
anak usia dini, membuang sampah pada tempatnya dan saat 
ini wilayahnya selalu menjadi jujugan wisata edukasi sampah.
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Persatuan Istri Pegawai Pelindo III (Perispindo III) 
dibawah pimpinan Ibu Lina Marlina Doso Agung 
bersama seluruh pegawai wanita di lingkungan 
Pelindo III Group mengadakan peringatan Hari 
Kartini bertemakan “Kartini Tangguh, Masa Kini” 
di  terminal penumpang Gapura Surya Nusantara 
Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (30/4). Acara 
tersebut disemarakkan dengan lomba fashion show 
dan pemilihan the best costume bagi peserta.

Sebagai motivator di acara tersebut, 
Ibu Lina Marlina menceritakan 
secara singkat sosok R.A. Kartini dan 
berbagi kisah inspiratif  pengalaman 
beliau menjadi Ibu dan tetap bekerja. 
“Menjadi Ibu bukan halangan untuk 
bekerja begitupun dengan bekerja 
tidak akan mengurangi esensi 
perempuan sebagai seorang ibu. Kita 
hanya perlu mengatur waktu dan 
membaginya dengan tepat,” ungkap 
Lina.
Ketua BPP Perispindo III pun 
mengigatkan pentingnya peran 
perempuan dalam keluarga “Kita 
sebagai perempuan harus tangguh, 
dimanapun berada kita adalah tiang 
keluarga yang selalu menopang dan 
menjadi penyokong terbaik bagi 
kesuksesan keluarga,” jelas Lina.

Selain itu, Perispindo III juga 
mengadakan bakti sosial dan 
pemberian santunan kepada para 
lansia di UPTD Griya Werdha 
Jambangan Surabaya, Senin (29/4). 
Wakil Ketua Bidang Sosial Perispindo 
III sekaligus koordinator acara Ibu 
Iman Rachman merasa senang 
dan berterima kasih kepada Griya 
Werdha yang sudah berkenan 
menerima dan memberi kesempatan 
sehingga program sosial Perispindo 
III bisa berjalan lancar.

“Ini merupakan bagian dari kegiatan 
dalam rangkaian peringatan hari 
Kartini sekaligus upaya menyambut 
datangnya bulan suci Ramadhan. 
Bersilaturahmi dengan para lansia 
menjadi obat tersendiri bagi mereka 
karena kehadiran kita bisa menjadi 
teman baru meski hanya sekedar 
bernyanyi bersama maupun menjadi 
pendengar dongeng mereka,” 
terangnya.
Bantuan diberikan secara langsung 
kepada kepala UPTD Griya Werdha, 
Septarti Hendartini, berupa 
kebutuhan di panti seperti kursi 
roda, kipas angin dan makanan 
pokok. “Bakti sosial kali ini sangat 
menyentuh  ibu-ibu Perispindo III 
karena mengingatkan kita bahwa 
kita semua nantinya akan tua. 
Semoga bantuan dari kami dapat 
mengakomodir kebutuhan para 
penghuni panti. Kami berharap 
kedepannya para penghuni panti 
jompo bisa mendapatkan perhatian 
yang lebih dari masyarakat maupun 
pemerintah serta memperoleh 
jaminan sosial yang lebih baik,” tutur 
Ibu Iman Rachman.

Septarti Hendartini bersyukur 
atas kepedulian Perispindo III. “Ini 
merupakan bantuan kali kedua, 
bantuan pertama kami yang 
diundang oleh Pelindo III, dan kali 

ini Perispindo III secara langsung 
turun dan memberikan bantuan ke 
Griya Werdha. Terima kasih atas 
bantuan yang diberikan Pelindo III 
kepada para lansia. Saya berharap ke 
depannya bisa menyelenggarakan 
kegiatan charity semacam ini dengan 
melibatkan anak-anak asuh dari 
dinas sosial,” pungkasnya.

(Oleh: Siti Juairiah)

KARTINI TANGGUH 
MASA KINI

Ibu Lina Marlina Doso Agung

Kiri: Seminar Keuangan yang diadakan BPP Perispindo III bersama Pakar Keuangan Prita Ghozie
Kanan: Perispindo Berikan Bantuan kepada Griya Werdha

“Menjadi Ibu bukan 
halangan untuk bekerja 
begitupun dengan bekerja 
tidak akan mengurangi 
esensi perempuan sebagai 
seorang ibu. Kita hanya 
perlu mengatur waktu 
dan membaginya dengan 
tepat”
- Lina Marlina Doso Agung

Perispindo
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cuma membutuhkan kesiapan mental supaya 
pilihan bersekolah tersebut bisa dijalankan 
serius. Ada beberapa hal yang perlu Anda 
pertimbangkan apabila berencana bersekolah 
lagi. Mari melihat bersama apa saja hal - hal 
tersebut:

Portizen Tips

Prinka

2 3

1. Kesiapan Waktu.
Apabila saat ini Anda sedang aktif  di 
sebuah perusahaan, maka memutuskan 
bersekolah lagi berarti bakal menuntut 
manajemen waktu yang baik. 

Bagaimanapun, perusahaan tempat Anda 
bekerja tidak ingin kinerja atau performa 
Anda menurun karena kesibukan kuliah. 
Di saat yang sama, demi memenuhi 
tuntutan sekolah supaya tercapai 
kualitas pendidikan terbaik, Anda tentu 
harus meluangkan waktu khusus untuk 
menghadiri kelas, mengerjakan tugas, 
dan lain sebagainya.

Jadi, sebelum memutuskan bersekolah 
lagi, menimbang kesiapan waktu 
sangatlah penting. Dan jangan lupa 
komunikasikan dengan berbagai pihak; 
keluarga anda, perusahaan anda, dan juga 
sekolah tempat anda belajar.

2. Kesiapan Finansial.
Pendidikan pascasarjana membutuhkan 
biaya tidak sedikit. Biaya sekolah juga 
termasuk biaya pengerjaan tugas, biaya 
seminar dan lain sebagainya. Dan 
apabila berkuliah di luar kota atau luar 
negeri, Anda juga perlu menghitung 
biaya hidup. Program beasiswa dapat 
menjadi salah satu solusi anda. 

Dengan begitu, Anda cukup fokus 
pada biaya hidup dan biaya lain di luar 
sekolah. Selain itu, anda juga dapat 
mengerjakan pekerjaan yang tidak 
terlalu menyita waktu, semisal freelance 
writer, social media strategist, atau guru 
les.finansial keluarga menjadi berat 
bahkan berantakan.

3. Kesiapan Prospek Karir.
Beberapa orang langsung bekerja begitu 
menyelesaikan pendidikan tinggi 
atau sarjana. Bila Anda memutuskan 
sebaliknya yakni memilih melanjutkan 
sekolah, pastikan Anda sudah 
mempertimbangkan prospek karir 
ke depan. Beberapa profesi memang 
menuntut tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi. Namun, tidak semua 
profesi membutuhkannya. Ada 
kalanya pendidikan yang tinggi  justru 
membuat anda dinilai overkualifikasi. 
Maka itu, akan lebih baik apabila Anda 
sudah terlebih dulu mengantongi 
rencana strategi karir ke depan dengan 
pendidikan pascasarjana di tangan.

Itulah beberapa pertimbangan penting 
yang perlu Anda pikirkan sebelum 
memutuskan melanjutkan pendidikan 
ke jenjang lebih tinggi di usia produktif. 
Tidak perlu gegabah agar bisa membuat 
keputusan terbaik!

Ingin Sekolah Lagi? 
Perhatikan Hal - Hal Berikut!

Apakah Anda tengah berniat melanjutkan 
pendidikan ke tingkat lebih tinggi? 
Melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi 
seperti pascasarjana atau doktoral mungkin 
bisa menjadi pilihan terbaik sesuai dengan 
passion atau cita-cita Anda di masa depan.
Namun, memutuskan bersekolah lagi bukan 

1

Pendapat 
Portizen tentang 
Hari Pendidikan 
dan Kebangkitan 
di Indonesia

A. Dengan membayar pajak tepat waktu 
dan mengikuti aturan itulah hal kecil 
yang dapat menjadi sumbangsih 
untuk negara.

A. Banyak sekali, mulai dari sifat 
kekeluargaannya, keramahannya, 
kebebasan berdemokrasi, kuliner, 
wisatanya, yang membuat kita 
bersyukur.

Q. Apa yang kamu banggakan 
menjadi orang Indonesia?

A. Sebagai negara kepulauan terbesar 
di dunia, negara dengan demokrasi 
terbesar di dunia ke-3 setelah India 
dan Amerika Serikat, sebagai anggota 
G20, dan memiliki landasan negara 
yang begitu kuat, yang kita sebut 
Pancasila.

Q. Apa saja yang perlu diperbaiki 
dari pendidikan Indonesia?

A. Menurut saya tidak ada yang 
perlu diperbaiki, karena itu semua 
bergantung pada sudut pandang para 
murid sendiri untuk mengolah apa 
yang mereka dapatkan di sekolah.

A. Dengan turut mendukung dan 
mensukseskan program pemerintah 
dalam seluruh sektor; baik di bidang 
pendidikan, ekonomi, politik, hingga 
sosial budaya.

Q. Bagaimana kamu dapat ikut 
andil dalam pembangunan dan 
kemajuan Indonesia?

Q. Apa yang kamu banggakan 
menjadi orang Indonesia?

Cita – cita sewaktu kecil: Guru

4. Dwi Inna Maturida

Q. Bagaimana kamu dapat ikut 
andil dalam pembangunan dan 
kemajuan Indonesia?

Q. Apa saja yang perlu diperbaiki 
dari pendidikan Indonesia?

A. Menurut saya yang perlu diperbaiki 
adalah mutu kurikulumnya sehingga 
anak didik tidak hanya pasif  
menerima pelajaran, tetapi juga aktif  
memecahkan masalah.

Cita – cita sewaktu kecil: Pegawai Bank

3. Ika Bagus Lestiyanto

A. Saat ini saya bersama seluruh kawan 
– kawan Pelindo III yang beroperasi 
di wilayan Pelabuhan Tanjung Mas 
telah melakukan pembongkaran 
pasir sebanyak 250ribu ton sepanjang 
tahun 2018 untuk pembangunan Tol 
Trans Jawa.

A. Sesederhana dan sebangga makan 
lontong kupang.

Q. Bagaimana kamu dapat ikut 
andil dalam pembangunan dan 
kemajuan Indonesia?

Q. Apa yang kamu banggakan 
menjadi orang Indonesia?

A. Memprioritaskan pendidikan 
karakter di segala jenjang pendidikan, 
mulai dari TK hingga Perguruan 
Tinggi.

Q. Apa saja yang perlu diperbaiki 
dari pendidikan Indonesia?

Q. Bagaimana kamu dapat ikut 
andil dalam pembangunan dan 
kemajuan Indonesia?

Q. Apa yang kamu banggakan 
menjadi orang Indonesia?

A. Pendidikan karakter dan juga adanya 
UU tentang bullying di lingkungan 
sekolah yg akhir2 ini marak terjadi 
dan merusak mental generasi penerus 
bangsa.

A. Budaya, suku, dan agamanya yang 
beragam tapi tetap mampu hidup 
berdampingan dengan satu sama 
lain. Serta kekayaan alamnya yang 
menjadi daya tarik wisata.

Cita – cita sewaktu kecil: Pramugari

1. Diah Ayu Permatasari

Cita – cita sewaktu kecil: Guru Agama

Q. Apa saja yang perlu diperbaiki 
dari pendidikan Indonesia?

2. Faisol

A. Dengan menjalani peran saya sebagai 
working mom secara maksimal; 
memberi inovasi dan ide untuk 
membangun perusahaan serta 
karakter anak – anak saya untuk 
menjadi pribadi yang unggul dan 
berkualitas
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Aplikasi 
Canggih untuk 
Mempermudah 
Ibadah Anda

Aplikasi 
Pintar 
Untuk 
Anak 
Cerdas
Banyak aplikasi untuk 
perangkat smartphone yang 
tidak hanya digunakan 
untuk bersenang-senang, 
tapi juga untuk belajar, 
mengumpulkan informasi, 
atau melatih otak. Berikut 
adalah beberapa aplikasi 
dan game yang dapat 
membuat anak anda dapat 
belajar selagi bermain. 
Dengan aplikasi ini, anak 
Anda dapat menstimulasi 
dan melatih otaknya.

Di tengah tahun ini pastinya umat Islam 
menunaikan ibadah puasa Ramadhan hingga 
Lebaran. Karena itu, tentu Anda lebih termotivasi 
untuk beribadah. Di zaman yang canggih 
ini tentu teknologi juga digunakan untuk 
mempermudah niat baik Anda tersebut. Berikut 
ini adalah beberapa aplikasi canggih yang dapat 
mempermudah Anda untuk menunaikan Ibadah!

Gear

1. Duolingo.
Duolingo adalah aplikasi untuk 
belajar bahasa asing dengan cara yang 
menyenangkan. Mulai dari bahasa 
Belanda, Jerman, Spanyol, sampai 
Jepang tersedia untuk dipelajari 
sambil bermain. Duolingo mendesain 
pembelajaran dari cara pengucapan, 
berbagai kata, bahkan struktur kalimat 
yang dilengkapi dengan suara dan 
gambar.

2. Neuronation.
Neuronation dapat mengasah otak 
Anda dan anak anda dengan berbagai 
permainan brain training. Dalam 
aplikasi ini, tersedia 23 macam modul 
permainan yang dapat dipersonalisasi 
sesuai kebutuhan Anda. Disini Anda 
dapat memilih untuk melatih fokus, 
intelegensi, dan memori. Tersedia juga 
fitur peringkat untuk meningkatkan 
kemampuan bersaing Anda dengan 
pemain yang lain.

3. Colorfy.
Anda tidak perlu membelikan anak 
buku mewarnai jika Anda mendownload 
aplikasi ini. Dengan Colorfy, anak Anda 
dapat mewarnai berbagai objek dan 
pola dari smartphone. Anda mungkin 
ingin mencoba aplikasi ini juga untuk 
merelaksasi pikiran ketika stress 
pekerjaan melanda kepala Anda.

4. Lumosity.
Lumosity adalah aplikasi yang dibuat 
oleh pakar neurosains. Aplikasi ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan otak seperti ingatan, 
kewaspadaan, perhatian, dan 
kemampuan dasar otak lainnya. 
Pengguna harus menyelesaikan 
permainan sambil melawan waktu, 
setiap modul juga terdiri dari beberapa 
level.

5. Scribblenauts.
Dari sekian banyak aplikasi, 
Scribblenauts adalah salah satu 
permainan puzzle terbaik sampai 
saat ini. Di dalam aplikasi ini tersedia 
permainan dengan segudang tantangan 
dan teka-teki yang menarik. Diperlukan 
sedikit perjuangan ekstra dalam 
mengatasi teka-teki rumit, apalagi 
untuk pemula.

Gear
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1. Asisten Amalku.
Aplikasi ini dapat mengingatkan 
Anda untuk melakukan amalan 
harian berdasarkan daftar yang Anda 
buat sendiri, setelah itu Anda dapat 
mengevaluasinya pula dengan aplikasi 
ini. Anda dapat melihat amalan apa 
saja yang telah berhasil Anda lakukan 
dan apa saja amalan Anda yang luput. 
Beberapa fitur utama yang dimiliki oleh 
aplikasi ini adalah amal harian, kalender 
puasa, masjid sekitar, shalat 40 hari, 
target amalku, dan statistik amalan.

2. Sahur Alarm.
Sahur sangatlah penting saat puasa 
karena tanpa sahur bisa jadi Anda 
terkena dehidrasi ketika beraktivitas. 
Secara sederhana, aplikasi ini akan 
mengaktifkan alarm khusus pada saat 
sahur. Pada bulan puasa, aplikasi ini 

akan memudahkan Anda untuk bangun 
makan sahur sesuai dengan jadwal 
resmi. Jika diaktifkan, alarm akan 
berbunyi rutin setiap hari, jadi Anda 
tidak perlu takut lagi untuk bangun 
kesiangan dan telat untuk sahur.

3. Konsultasi Syariah.
Aplikasi ini merupakan versi android 
dari konsultasisyariah.com, sebuah 
website yang berisi tanya jawab 
permasalahan syariah. Dengan aplikasi 
ini, Anda dapat mencari artikel, 
menyimpan artikel, auto update artikel 
berdasarkan kategori yang meliputi 
permasalahan Islam seperti kesehatan, 
adab, manajemen qolbu, nasehat, 
pergaulan, ramadhan, aqidah, halal 
haram, ibadah, adzan, bersuci, dzikir, 
dan lain sebagainya.

4. Umma.
Aplikasi ini menyediakan informasi 
waktu sholat dan arah kiblat. Selain itu, 
aplikasi bernama Umma ini memiliki 
konten-konten dakwah dari para ustadz 
yang disiarkan melalui tayang video 
atau artikel harian. Anda juga dapat 

memilih konten yang Anda suka sesuai 
dengan pilihan Anda. Konten-konten 
yang ada di Umma bisa dibagikan untuk 
mendapatkan poin yang bisa ditukar 
dengan uang tunai untuk dibagikan ke 
badan amal yang dipilih.

5. Kesan.
Aplikasi ini awalnya dibuat karena 
banyaknya santri yang sulit 
mendisiplinkan diri setelah keluar 
pesantren. Seperti aplikasi Islami yang 
ada, aplikasi Kesan juga menyediakan 
konten doa dan shalawat, kalender 
hijriah, arah kiblat, dan jadwal shalat. 
Namun satu hal yang berbeda dari 
aplikasi ini adalah fitur nudging yang 
akan mengingatkan penggunanya untuk 
beribadah atau melakukan amalan 
positif  setiap hari.
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4. Jus Sayur dan Buah.
Jus sayur atau buah bisa menjadi menu 
buka puasa yang sehat dan praktis. 
Baik sayur maupun buah sama-sama 
mengandung tinggi serat dan air, 
Tidak hanya aman bagi gula darah, 
memperbanyak makan sayur juga bisa 
menjaga kesehatan kulit sekaligus 
mencegah sembelit selama berpuasa. 
Buatlah jus buah sehat versi Anda 
sendiri dengan tidak menambahkan 
gula.
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4 Pilihan Menu
Berbuka Puasa 
untuk Penderita 
Diabetes
Selama menjalankan puasa, 
tubuh akan kekurangan energi 
yang bisa membuat Anda 
merasa lemas selama berpuasa. 
Kurangnya energi disebabkan 
karena tidak ada asupan 
gula dari makanan selama 
berpuasa. Tetapi, energi selama 
berpuasa dapat dicapai dengan 
makanan saat sahur dan 
berbuka puasa. Menyiapkan 
menu berbuka puasa yang baik 
bagi penderita diabetes atau 
diabetisi harus memperhatikan 
beberapa aspek. Bagi seorang 
penyandang diabetes, berpuasa 
sangatlah baik untuk menjaga 
kadar gula dalam darah 
mereka, tentunya dengan 
catatan memenuhi persyaratan 
diperbolehkan berpuasa oleh 
dokter.

Lalu, apa saja yang perlu 
diperhatikan oleh para 
diabetisi di bulan puasa ini.

2. Kolak Pisang.
Kolak pisang merupakan menu buka 
puasa yang khas saat puasa Ramadhan. 
Jangan khawatir, kolak pisang juga boleh 
dikonsumsi oleh penderita diabetes, lho! 
Namun, hati-hati dengan santan dan gula 
dalam kolak pisang. Kedua komponen 
tersebut mengandung tinggi lemak dan 
gula, sehingga dapat memicu kolesterol 
dan diabetes. Buatlah kolak pisang versi 
Anda sendiri agar lebih sehat. Caranya, 
ganti santan dengan yogurt!

2

1. Kurma.
Kurma adalah salah satu menu buka 
puasa andalan saat puasa Ramadhan. 
Bagi Anda yang punya diabetes, Anda 
boleh saja makan kurma saat berbuka 
puasa. Kandungan serat dalam kurma 
dapat membantu mengendalikan gula 
darah selama puasa Ramadhan. Serat 
juga mampu memperlambat proses 
pencernaan makanan sehingga gula 
darah Anda tidak melonjak tinggi 
setelah makan.

1

3. Sup Kacang.
Coba sajikan sup kacang. Kacang 
mengandung tinggi serat, tapi karbohidrat 
dan indeks glikemiknya rendah. 
Indeks glikemik adalah indikator yang 
menunjukkan seberapa cepat tubuh 
dalam menyerap karbohidrat. Semakin 
rendah indeks glikemik makanan, maka 
tubuh akan semakin lambat menyerap 
karbohidrat. Hal ini dapat membantu 
mengendalikan kadar gula darah, sehingga 
gejala diabetes bisa diatasi dengan baik.

3
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Indonesia terbentuk dari 
beragam budaya yang telah 
berakulturasi menghasilkan 
banyak bentuk budaya, salah 
satunya Islam. Ada banyak 
teori yang menjelaskan 
kapan tepatnya Islam masuk 
ke Nusantara. Ada yang 
mengatakan sejak abad ke-7 
SM, ada pula yang mengatakan 
sejak abad ke-13 oleh para 
pedagang muslim dari Arab, 
India, dan Persia. 

1. Masjid Raya Baiturrahman.
Masjid Raya Baiturrahman punya 
sejarah panjang. Masjid ini dibangun 
oleh Sultan Iskandar Muda di abad ke-16 
tepatnya tahun 1612. Namun ada juga 
yang mengatakan kalau Masjid Raya 

Baiturrahman didirikan oleh Sultan 
Alauddin Johan Mahmudsyah tahun 
1292.

Bangunan masjid megah bergaya ala 
India ini pernah dibumihanguskan oleh 
pihak Belanda pada 1873, lalu dibangun 
kembali pada tahun 1879 hingga 1881. 
Tidak hanya itu, lebih dari satu abad 
setelahnya, masjid ini pun kembali diuji 
lewat tsunami yang melanda Aceh pada 
26 Desember 2004.

4

4. Masjid Wapauwe (Maluku).
Masjid Wapauwe merupakan saksi bisu 
penyebaran agama Islam di Maluku 
yang dibangun pada tahun 1414. Masjid 
tertua di Maluku ini dibuat dari gaba-
gaba (pelepah sagu yang dikeringkan) 
dan beratapkan daun rumbia. Meski 
sudah sangat tua, Masjid Wapauwe 
masih digunakan untuk tempat 
beribadah.

3. Masjid Ampel (Surabaya, Jawa 
Timur).
Masjid kuno ini terletak di Kelurahan 
Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini 
didirikan pada 1421 oleh Sunan Ampel 
dengan luas 120x180 meter persegi. 
Masjid ini dikelilingi bangunan dengan 
arsitektur gabungan Tiongkok dan Arab.

Di samping kiri halaman masjid, terdapat 
sebuah sumur yang diyakini bertuah. 
Selain itu, tepat di belakang Masjid 
Ampel terdapat kompleks makam Sunan 
Ampel yang meninggal pada 1481. Tak 
heran, banyak peziarah yang berkunjung 
ke masjid ini, khususnya pada bulan 
Ramadhan.

1

2

2. Masjid Agung Demak.
Konon katanya, masjid ini dibangun 
dalam semalam oleh Wali Songo pada 
masa kepemimpinan Raden Patah 
di abad ke-15. Saat ini Masjid Agung 
Demak berada di tengah kota Demak 
dan menghadap ke alun-alun yang luas. 
Selain bangunan masjid, di kompleks 
masjid ini terdapat pula makam Raden 
Patah berserta para abdinya.

3

Mengenal
Masjid-masjid 
Bersejarah di 
Indonesia
Prinka
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Ary Hana

Lebih Bahagia
dengan
Gaya Hidup
Minimalis

Gaya hidup ini melawan pola konsumtif  
manusia. Namun semakin banyak orang yang 
mempraktekkannya, karena banyak manfaatnya. Tak 
hanya membuat rumah menjadi lebih lega, tapi juga 
menghemat uang maupun tenaga yang dikeluarkan 
untuk mengatur dan merawat barang. Banyak orang 
merasa hidup mereka menjadi  lebih bebas, tak terikat 
hal duniawi dengan mempraktekkan gaya hidup 
minimalis. Mereka menjadi lebih berbahagia.

Untuk mulai mempraktekkan gaya hidup ini, Anda harus 
menyingkirkan timbunan barang di dalam rumah, maka 
lakukan langkah berikut :

Ketika Anda sudah menetapkan barang apa saja yang 
mesti disimpan dan dimiliki, maka terapkan langkah 
berikut :

Gaya hidup ini dapat diterapkan dalam pengaturan file 
dan dokumen di laptop dan harddisk Anda, dalam pola 
belanja makanan Anda, dan dalam cara Anda melakukan 
perjalanan.
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2

3. Jatim Park 3 (Batu, Jawa Timur). 
Selain Jatim Park 1 dan 2, Jatim Park 3 
hadir dengan berbagai tawaran menarik. 
Anda dapat bertemu dengan kawanan 
dinosaurus ala Jurrasic Park, berpose 
dengan sejumlah maestro musik dunia 
seperti The Beatles, Museum Patung 
Tokoh - Tokoh di Dunia, dan masih 
banyak lagi. Semuanya memadukan 
konsep belajar dengan teknologi yang 
modern dan canggih. Wisatawan yang 
berkunjung akan dimanjakan dengan 
konsep edukasi yang ada di sini. 
Nah, mana yang akan anda pilih untuk 
destinasi liburan berikutnya?
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Ketika lahan tempat tinggal menjadi terbatas, ruang gerak menjadi 
sempit, dan manusia merasa sesak, maka gaya hidup minimalis 
menjadi satu pilihan. Prinsip hidup minimalis artinya Anda hanya 
akan menyimpan dan memiliki barang, perabot yang benar-benar 
Anda butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika pekerja 
kantoran, Anda  hanya membutuhkan 5 pakaian kerja, beberapa 
pakaian ganti di rumah, maka sejumlah itulah yang Anda simpan di 
almari. Jika Anda keluarga kecil, mungkin setengah lusin piranti makan 
sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda.

Prinka

Berkunjung ke sebuah 
tempat wisata sudah 
dapat dipastikan menjadi 
salah satu agenda 
menghabiskan masa 
liburan. Saat berwisata, 
kita seolah melepas semua 
beban studi atau pekerjaan 
dan membebaskan diri 
untuk menikmati waktu.
Tak hanya menyajikan 
berbagai macam hiburan, 
beberapa tempat wisata 
juga menyuguhkan 
edukasi bagi para 
pengunjungnya. Anak-
anak hingga orang dewasa 
pun bisa menikmatinya 
lho. Yuk, cek, ada wisata 
edukasi apa saja!

Wisata 
Edukasi 
untuk 
Keluarga

1. Sepur Kluthuk Jaladara, Kereta 
Wisata Klasik Solo.
Sepur Kluthuk Jaladara sendiri 
merupakan rangkaian lokomotif  uap 
kuno. Kereta uap ini memiliki dua 
gerbong (CR16 dan TR 144) yang dibuat 
pada tahun 1906 dengan bahan baku jati. 
Tak heran, walau sudah berusia ratusan 
tahun, secara fisik kereta –beserta 
gerbongnya itu, masih nampak kokoh. 
Tidak hanya berkeliling kota Solo, 
kereta api ini pun akan mengajak anda 
untuk mampir ke Loji Gandrung. Loji 
Gandrung sendiri merupakan bangunan 
kuno yang kini difungsikan sebagai 
rumah dinas walikota yang kini dibuka 
untuk umum! Untuk menikmati wisata 
ini, anda dapat menghubungi Dinas 
Pariwisata Surakarta.

2. Planetarium (Jakarta).
Sebagaimana nama yang diusungnya, 
Planetarium menjadi salah satu tempat 
wisata edukasi yang memungkinkan 
kamu untuk mempelajari dunia 
astronomi. Di Planetarium, kamu 
akan melihat bagaimana meteor 
jatuh di hadapan mata. Kamu juga 
bisa menambah wawasan  tentang 
Bumi dan benda di Tata Surya lainnya 
melalui fasilitas yang disuguhkan. Di 
kawasan wisata Planetarium ini ada 3 
ruang observasi yang digunakan untuk 
pengamatan baik secara geografis 
maupun visual untuk memudahkan para 
wisatawan mendapatkan informasi dan 
ilmu bintang.

1

1.

2.

3.

4.

Buatlah daftar barang yang menimbun di rumah, 
dimulai dari kamar, ruang tamu, hingga ke dapur. 
Misalnya, pakaian, sepatu, tas, kertas dan alat tulis, 
barang elektronik, alat dapur, majalah dan buku, 
dan seterusnya.
Buang barang -sesuai daftar- yang sudah rusak dan 
tak diperlukan. Misalnya bon pembelian, majalah 
yang rusak, pakaian yang berlubang, teve dan radio 
rusak, dan lainnya.
Jika langkah kedua sudah Anda lakukan tapi barang 

1.

2.

3.

4.

Jangan malas merawat sedikit barang yang Anda 
simpan agar tahan lama.
Ketika membeli barang baru maka harus ada barang 
lama yang disingkirkan.
Belilah barang yang berkualitas tinggi sehingga 
tahan lama dan enak dipakai.
Jangan membeli barang yang sama fungsinya.

masih menimbun, maka pilah barang yang paling 
Anda sukai dan yang paling Anda perlukan, lalu 
sisanya dapat Anda jual atau sumbangkan. 
Jika langkah ketiga sudah Anda lakukan namun 
merasa masih banyak barang yang harus disimpan, 
maka pilah barang berdasar umur. Barang lama 
dapat Anda jual atau sumbangkan.
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Tetap Bugar 
di Saat Puasa

1. Konsumsi serat dan protein yang 
cukup saat sahur maupun berbuka 
puasa. Jenis makanan saat sahur 
menentukan kekuatan seseorang 
selama sehari menahan lapar dan 
haus. Protein dan serat memberi 
rasa kenyang lebih lama.

2. Berbuka puasa sebaiknya dimulai 
dengan minum air putih satu gelas 
karena mudah diserap tubuh dan 
mencegah lonjakan nafsu makan. 
Setelah itu dapat makan beberapa 
potong buah seperti pepaya, nanas, 
dan lainnya untuk merangsang 
enzim pencernaan. Baru kemudian 
melakukan ibadah shalat maghrib. 
Namun jika dihidangkan takjil 
berupa makanan yang manis-manis, 
cukup makan satu saja usai minum 
air putih. Makanan manis justru 
merangsang rasa lapar.

3. Jangan makan berlebihan ketika 
menyantap hidangan utama. Makan 
berlebihan membuat ngantuk, 

Sumbang.in
Sumbang.in merupakan bagian 
dari kitabisa.com yang menerima 
sumbangan dalam bentuk bukan 
uang. Untuk menyumbang orang 
harus membuka situs sumbang.
in lalu mengisi formulis secara 
online seperti nama, no.kontak, 
jenis barang yang disumbangkan. 
Biasanya Sumbang.in akan 
menghubungi penyumbang, 
menanyakan bagaimana barang 
dikirim. Jika barang dalam jumlah 
besar dan berada satu kota dengan 
kantor Sumbang.in, maka Sumbang.
in akan mengatur penjemputan 
barang. Barang yang disumbang 
akan disalurkan ke pihak yang 
membutuhkan, atau dijual kembali 
lalu uang hasil penjualan disalurkan 
ke pihak yang membutuhkan.

sehingga pencernaan melambat, 
dan akhirnya lemak menumpuk. 
Perhatikan bahwa protein dan 
karbohidrat harus seimbang. 
Sebaiknya makan karbohidrat 
kompleks seperti biji-bijian agar 
memberi rasa kenyang lebih lama 
dan tidak cepat diubah menjadi 
lemak.

4. Makanan manis sebaiknya jadi 
penutup. Makanan dengan kalori 
kosong (berasal dari lemak padat 
dan gula) sebaiknya dihindari. Batasi 
makanan seperti gorengan karena 
membuat tubuh gampang sembelit 
dan memperlambat pencernaan. 
Lebih baik ganti dengan buah dan 
sayur.

5. Jangan lupa konsumsi makanan 
probiotik -makanan yang 
difermentasi- dan prebiotik -sayur, 
taoge, kacang-kacangan- untuk 
membantu kerja usus.

Program Sedekah Barang IDC 
(Infaq Dakwah Center)
Program ini menerima sumbangan 
barang dalam bentuk apa saja mulai 
pakaian bekas, perabot rumah, alat 
elektronik rusak, hingga motor 
dan mobil rusak yang teronggok 
di gudang. Untuk menyumbang 
Anda dapat mengirimkan langsung 
ke kantor mereka, dengan alamat 
:  Yayasan Infaq Dakwah Center 
(IDC),  Jl. Veteran No. 48 Kota Bekasi, 
Jawa Barat – 17141 (Kompleks SD 
Islam An-Najah, Samping Masjid 
Agung Al-Barkah Bekasi) atau 
bagi penyumbang yang tinggal di 
Jabodetabek dan Solo, mereka dapat 
meminta layanan jemput barang 
dengan menghubungi IDC via SMS/
WA di no hp.08122700020.
Barang yang masih layak pakai akan 
langsung disumbangkan ke pihak 
yang membutuhkan, sementara 
barang yang rusak akan diperbaiki 
oleh tim IDC sebelum disalurkan ke 
pihak yang membutuhkan.

Program Pelestarian Lingkungan 
Tzu Chi
Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 
menerima sumbangan plastik dan 
kertas bekas yang kemudian mereka 
daur ulang, olah kembali menjadi 
barang yang bermanfaat. Untuk itu 
Anda dapat menghubungi Yayasan 
Tzu Chi di cabang terdekat. Daftar 
cabang Yayasan Tzu Chi dapat Anda 
lihat di http://www.tzuchi.or.id/
hubungi-kami.
Di luar negeri seperti Taiwan, Tzu 
Chi bahkan menerima pakaian 
atau kain bekas yang tak terpakai 
untuk didaur ulang menjadi selimut 
dan lainnya. Sayang di Indonesia 
program daur ulang pakaian dan 
kain ini belum ada.

6. Kopi dan teh yang memberi efek 
diuretik sebaiknya jangan diminum 
saat sahur karena merangsang 
dehidrasi. Kopi boleh dikonsumsi 
saat berbuka atau usai shalat 
tarawih.

7. Banyak orang susah buang air 
secara teratur di awal puasa, karena 
itu perbanyak makan sayur dan 
buah. Jangan lupa mengkonsumsi 
makanan yang merangsang 
pembersihan usus seperti smoothie 
buah atau jus lidahbuaya.

8. Olahraga berat sebaiknya 
dilakukan di malam hari, sedang 
olahraga ringan seperti jalan cepat, 
bersepeda, jogging, lebih nyaman 
dilakukan di sore hari 1-2 jam 
sebelum berbuka puasa.

9. Usahakan tidur siang walau hanya 
15-30 menit untuk memulihkan 
tenaga atau badan yang lemas.

Kerap kali puasa justru membuat kinerja 
menurun karena gerak melambat, 
badan gampang lemas, ngantuk, dan 
tak bertenaga. Orang pun cenderung 
bermalas-malasan saat bekerja. 
Anehnya, usai sebulan berpuasa banyak 
yang mengalami kenaikan berat 
badan. Tanda di atas menunjukkan ada 
yang salah dengan puasa Anda. Puasa 
seharusnya membuat fisik dan mental 
menjadi lebih sehat karena dalam puasa 
terjadi pengendalian nafsu makan, 
emosi, dan lainnya. Agar terhindar 
dari dampak buruk puasa, Anda harus 
mengatur pola makan dan kebiasaan 
sehari-hari, seperti :

Ketika mulai menerapkan 
gaya hidup minimalis maka 
Anda akan menghadapi 
tumpukan barang yang 
tidak digunakan namun 
sayang untuk dibuang. 
Begitu juga saat pindahan 
rumah, akan banyak barang 
yang tak terbawa. Anda 
dapat menjual barang-
barang ini namun butuh 
waktu agar laku. Lebih 
praktis jika Anda dapat 
menyumbangkannya 
ke beberapa lembaga 
atau yayasan yang 
membutuhkan. Berikut 
pilihan beberapa tempat 
yang menerima sumbangan 
barang bekas layak pakai :

Ke mana Harus 
Menyumbang 
Barang Bekas?
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1. Hymne Guru, Ciptaan Sartono 
”Terpujilah wahai engkau ibu bapak 
guru, namamu akan selalu hidup 
dalam sanubariku.”
Kalimat tersebut merupakan 
kalimat pembuka dalam lagu 
ini. Dari kalimat awal saja 
membuktikan bahwa sosok 
guru merupakan pahlawan bagi 
kita semua. Mendengar lagu ini 
dijamin membuat bulu kuduk 
kita merinding dan sadar betapa 
hebatnya seorang guru.

Lagu ini merupakan salah satu 
lagu nasional kebangsaan Republik 
Indonesia.

Lagu untuk 
Mengenang
Jasa Guru
Hari Guru Nasional memang masih di bulan 
November, tetapi di bulan Pendidikan ini, yang 
perayaannya jatuh pada tanggal 2 Mei, tidak ada 
salahnya kita mengenang jasa pendidik kita. Guru 
kita adalah sosok yang tidak hanya mengajar, 
mendidik, tetapi menginspirasi kita bahkan 
tanpa kita sadari. Sosok seorang guru juga banyak 
menginspirasi penulis lagu, bahkan di antaranya 
menjadi lagu nasional. Berikut beberapa lagu 
tentang pahlawan tanpa tanda jasa.

MUSIK
Prinka

Musik

2. Guru Oemar Bakri 
“Oemar Bakri banyak ciptakan 
menteri, Oemar Bakri... Profesor 
dokter insinyur pun jadi, Tapi 
mengapa gaji guru Oemar Bakri 
seperti dikebiri.” 

Siapa yang tak kenal lirik tersebut? 
Itu adalah petikan reff lagu tersebut. 
Lagu itu menceritakan kehidupan 
guru bernama Oemar Bakri. Lagu 
ciptaan Iwan Fals ini merupakan 
cerita dari gurunya. Abah Landoeng, 
guru iwan fals semasa SMP yang 
menjadi inspirasi Iwan Fals menulis 
lagu Oemar Bakri.

Lagu itu juga berisi kalimat yang 
sedikit mengkritik pemerintah karena 
gaji guru tidak sebanding dengan usaha 
mereka.

3.  Guruku Tersayang, Ciptaan 
Melly Goeslaw 
”Guruku tersayang guru tercinta, 
tanpamu apa jadinya aku.”
Kalimat tersebut merupakan reff 
lagu ini. Dari reff tersebut terlihat 
bahwa tanpa guru kita tidak akan 
menjadi apa-apa atau orang sukses. 
Lagu ini diciptakan oleh produser 
musik terkenal, Melly Goeslaw.
Lagu tersebut menceritakan tentang 
rasa terima kasih para siswa kepada 
sosok guru. 

4. Jasamu Guru, Ciptaan
M Isfanhari
“Kita jadi pandai dibimbing bu 
guru”.

Petikan salah satu lirik dalam lagu 
tersebut. Lagu itu menceritakan 
bahwa jasa guru membuat kita 
menjadi pintar, memiliki ilmu, 
pandai, dan sebagainya. Memang 
pantas guru disebut sebagai 
pahlawan tanpa tanda jasa, karena 
berkat guru, kita menjadi orang 
yang berguna bagi bangsa dan 
negara. 

5. Jangan Pernah Putus Asa, 
Cakra Khan
“Pagi ke malam kujelang hari, 
mencari rezeki dari Ilahi, semua 
ikhtiar aku lakukan, demi mereka 
yang kusayangi”.

Yang terakhir ini bukanlah lagu 
lama. Lagu ini baru saja dirilis 
pada bulan Maret 2018 sebagai 
sebuah soundtrack untuk film Guru 
Ngaji yang dibintangi oleh Donny 
Damara. Lagu ini sendiri diciptakan 
dan dinyanyikan oleh Cakra Khan. 
Baginya, lagu ini mengingatkannya 
pada masa kecilnya di kampung dan 
kegiatan mengajinya saat malam 
hari. 

Selamat Bulan Pendidikan Nasional. 
Semoga peran guru tidak lagi 
dipandang sebelah mata dalam 
dunia pendidikan. Karena jika 
bukan karena mereka, bangsa ini 
tidak bisa berdiri menjadi bangsa 
yang besar.

(1) Notasi lirik lagu Hymne Guru. (2) Sartono, 
pencipta lagu Hymne Guru. (3) Musafir Isfanhari, 

pencipta lagu Jasamu Guru. (4) Iwan Fals, pencipta 
lagu Guru Oemar Bakri.

Musik

“Terpujilah wahai 
engkau ibu bapak 
guru, namamu akan 
selalu hidup dalam 
sanubariku.”
- Sartono.

“Oemar Bakri banyak 
ciptakan menteri, 
Oemar Bakri... 
Profesor dokter 
insinyur pun jadi, Tapi 
mengapa gaji guru 
Oemar Bakri seperti 
dikebiri.”
- Iwan Fals.
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Buku yang booming di tahun lalu 
ini membahas sejarah manusia dari 
zaman batu hingga abad ke - 21. Sapiens 
membagi sejarah manusia ke dalam 
empat bagian; Revolusi Kognitif, 
Revolusi Agrikultur, Revolusi Ilmiah, 
dan Penyatuan Manusia.

Dibuka dengan penjelasan tentang alam 
semesta, Yuval membuka pandangan 
kita bahwa kita tidak pernah sendirian, 
bahwa ada banyak keluarga kita dari 
Genus yang sama yakni “Homo”. Yuval 
memberikan gambaran kepada kita 
untuk bisa mengenali diri kita dari 3,8 
Milyar tahun yang lalu hingga membuka 
pandangan kita tentang kemungkinan 
masa yang mendatang.

Sapiens cenderung diakhiri dengan 
ironi, bahwa manusia pada dasarnya 
adalah makhluk barbar yang pada 
perkembangannya menjadi puncak 
rantai makanan; menguasai dengan 
cara yang selalu merusak. Sapiens 
membuat bergidik, mempertanyakan 
seluruh pencapaian hebat manusia dan 
tingkat kerusakan yang ia hasilkan dari 
seluruh pencapaian itu. Lalu, apakah 
kita bisa bahagia dan sukses tanpa harus 
mengorbankan makhluk hidup lain? 

SAPIENS
(Riwayat Singkat Umat Manusia)

Pengarang
Penerbit

Tebal

: Yuval Noah Harari
: KPG (Kepustakaan 
Populer Gramedia)

: 525 halaman

ini memang sangat menyentuh 
pembacanya. Di tahun 2005, buku ini 
didapuk Publisher’s Weekly sebagai 
buku terlaris di tahun itu, dan di tahun 
2007, buku ini diangkat ke layar perak 
oleh sutradara Marc Foster.

The Kite Runner adalah novel 
yang ditulis oleh penulis kelahiran 
Afghanistan, Khaled Hosseini. Hosseini 
yang kini bermukim di Amerika adalah 
seorang putra diplomat yang yang 
dilahirkan di Kabul pada 1965. Saat 
ayahnya ditugaskan ke Paris 1976, ia 
meninggalkan Afghanistan.

The Kite Runner adalah novel 
perdananya yang menggambarkan 
suasana Afghanistan sebelum Rusia 
menginvasi negara ini (1979) hingga 
jatuhnya kekuasaan rezim Taliban. 
Ceritanya sendiri mengisahkan 
persahabatan  Amir  dan Hasan. 
Persahabatan kedua manusia yang 
berasal dari suku dan tingkat sosial yang 
berbeda ini sungguh menggetarkan hati. 
Mereka berdua yang gemar bermain 
layang - layang akhirnya bertemu pada 
ujung persahabatan mereka di suatu 
waktu, saat Amir tak mampu menolong 
Hasan yang tengah memperjuangkan 
layang - layang milik Amir.
Novel yang ditulis dengan gaya memoar 

THE KITE RUNNER

Pengarang
Penerbit
Tebal

: Khaled Hosseini
: Qanita
: 618 halaman

Apakah kita, manusia, yang berada di 
puncak rantai makanan, dapat belajar 
kembali dari awal, bagaimana cara 
bertahan hidup dengan harmonis 
bersama seisi semesta?

Pernahkah kita sadari bahwa 
pada dasarnya sifat dasar 
manusia itu sama? Hanya saja 
yang membedakan kita dari 
satu sama lain adalah jasmani, 
kepribadian, intelektualitas, 
tingkat pengendalian diri, 
pendirian, ketabahan dan 
kesabaran serta keinginan. Di 
dalam review buku kali ini, kami 
mengulik sifat manusia, baik dari 
perspektif  non - fiksi maupun 
fiksi. Berikut empat buku yang 
kami review.

RESENSI BUKU

Masih jarang tokoh utama dalam sebuah 
cerita dengan mengambil sudut pandang 
bukan manusia. Biasanya hewan. Buku 
kali ini pun terbilang unik. Judulnya 
merupakan tokoh utama dalam novel 
ini; wesel pos. Salah satu bagian dari 
pelayanan pos yang kini mulai punah.

Adalah Elisa yang pergi merantau ke 
Jakarta dengan berbekal handphone 
butut dan wesel pos terakhir yang 
dikirim kakaknya, Ikbal Hanafi. Niat 
hati mau mengadu nasib di ibukota 
mengikuti kakaknya, apalah nasib 
malang bertubi-tubi menimpanya.

Novel Wesel Pos karya Ratih Kumala 
ini menggambarkan kepada kita semua 
bahwa betapa rumitnya kehidupan 
yang ada di Jakarta. Berbagai persoalan 

WESEL POS

Pengarang
Penerbit

Tebal
Diterbitkan

: Ratih Kumala
: KPG (Kepustakaan 
Populer Gramedia)

: 120 halaman
: 2018

Berbicara tentang manusia tak akan 
pernah lepas dari waktu. Mulai dari 
periode zaman prasejarah hingga 
zaman modern. Sebagai manusia yang 
selalu ingin tahu, kita mempunyai 
begitu banyak pertanyaan tentang siapa 
diri kita dan lebih dari itu, bagaimana 
sesungguhnya semesta ini - dapatkah 
ia memberi tanda kehadiranNya pada 
kita?

Buku ini menjadi ketapel dalam dunia 
sains modern saat pertama kali terbit di 
tahun 1988.  Apa yang ingin disampaikan 
oleh Stephen Hawking dalam A Brief  
History of  Time adalah pemahaman 
yang lebih luas tentang alam semesta, 
dalam hal ini ruang dan waktu, kepada 
masyarakat luas. Anda tak perlu 
membuka kembali buku teks Fisika anda 
karena Hawking menuliskan buku ini 
dengan bahasa yang mudah dimengerti.
 
Sebagai buku sains populer paling 
penting yang ditulis ilmuwan abad ini, 
A Brief  History of  Time memaparkan 
tentang ruang, gravitasi, waktu, ledakan 
besar, zarah, anti zarah dan bagaimana 
awal dari alam semesta. Tak perlu 
gusar jika setelah membaca buku ini 
ada pertanyaan dibenak anda “dimana 
peran Tuhan dalam penciptaan” karena 
Hawking memandang penciptaan 
alam semesta dalam kacamata fisika 
dan matematika saja karena masih 
banyak sudut pandang lain menyangkut 
penciptaan terutama dari segi agama. 
Buku yang layak dibaca setidaknya bagi 
yang ingin lebih memahami tentang 
alam semesta dan tentunya, diri kita 
sendiri. Seperti kata Einstein “Tuhan 
tidak bermain dadu” dan kebesaran-Nya 
adalah wajib untuk direnungkan. 

Nah, berikut di atas adalah pilihan buku 
untuk edisi kali ini. Mulai dari sejarah 
manusia sejak zaman batu, kehidupan 
manusia di masa revolusi dan perang, 
kehidupan manusia di kota besar yang 
dirangkum oleh sebuah wesel pos, 
hingga hubungan manusia dengan 
semesta. Penasaran? Silahkan hampiri 
toko buku di akhir pekan dan selamat 
membaca!

Hikayat 
Hidup 
Manusia 
dan Semesta
Prinka

selalu menghiasi dan menghinggapi 
kehidupan manusia yang tinggal dan 
menetap di sana.

THE BRIEF HISTORY OF TIME 
(Sejarah Singkat Waktu)

Pengarang
Penerbit

Tebal
Diterbitkan

: Stephen Hawking
: Gramedia Pustaka 
Utama

: 305 halaman
: 2017

Sebagai buku sains 
populer paling 
penting yang ditulis 
ilmuwan abad ini, A 
Brief History of Time 
memaparkan tentang 
ruang, gravitasi, 
waktu, ledakan besar, 
zarah, anti zarah dan 
bagaimana awal dari 
alam semesta. 
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Perjuangan tidak hanya ada pada era 
kemerdekaan. Walaupun perang dunia 
telah selesai, masih banyak permasalahan 
yang ada di masyarakat sekitar kita. Cerita 
tentang para pejuang ini dapat memotivasi 
kita untuk memulai melakukan sebuah 
inovasi untuk perubahan, karena mereka 
tetap gigih untuk merubah keadaan 
mereka walaupun menghadapi banyak 
tantangan. Apa saja film tersebut?

Prinka

FILM

Antara Fiksi
dan Nyata:
Film Tentang 
Para Pejuang di
Berbagai Bidang

Sutradara
Produser
Pemain

Distributor
Tahun Rilis

: Riri Riza
: Mira Lesmana
: Prisia Nasution, Rukman Rosadi
 Nadhira Suryadi, Nyungsang Bungo
: Visi Lintas Film
: 2013

SOKOLA RIMBA

Sokola Rimba adalah film yang menceritakan tentang 
perjuangan Butet Manurung di Jambi untuk mendirikan 
sekolah di pedalaman Jambi. Film ini adalah film drama 
Indonesia yang dirilis pada tanggal 21 November 2013. Film 
ini dibintangi oleh aktor dan aktris lokal Prisia Nasution dan 
Nyungsang Bungo.

Butet Manurung menemukan arti hidupnya setelah hampir 
tiga tahun bekerja di sebuah lembaga konservasi di Jambi, 
ia mengajarkan anak-anak masyarakat suku anak dalam, 
yang dikenal sebagai Orang Rimba untuk membaca, menulis, 
dan menghitung. Mereka tinggal di hulu sungai Makekal di 
hutan bukit Duabelas. Namun, di tengah perjuangannya itu, 
Butet terserang demam malaria di tengah hutan dimana ia 
berkenalan dengan Bungo, seorang anak yang berasal dari 
Hilir sungai Makekal, yang berjarak 7 jam perjalanan untuk 
mencapai hulu sungai tempat Butet mengajar.

Dari pertemuan itu, diam-diam Bungo memperhatikan Butet 
mengajar membaca karena ia membawa segulung kertas 
perjanjian yang telah disetujui oleh kepala adatnya, sebuah 
surat persetujuan untuk mengeksploitasi tanah adat mereka. 
Ia ingin belajar membaca dengan Butet agar dapat membaca 
surat perjanjian tersebut. Bagaimana nasib tanah adat mereka 
selanjutnya?
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Film

Sutradara
Produser
Pemain

Distributor
Tahun Rilis

: Chiwetel Eljofor
: Andrea Calderwood & Gail Egan
: Maxwell Simba, Chiwetel Ejiofor
 Lily Banda
: Netflix
: 2019

THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

Lahir di Kasungu, Malawi, William Kamkwamba adalah 
seorang anak sekolah yang berasal dari keluarga petani 
yang tinggal di desa Wimbe. William senang memperbaiki 
radio untuk teman-teman dan tetangganya, ia juga senang  
menghabiskan waktu luangnya mengunjungi tempat barang 
rongsokan lokal untuk mencari komponen elektronik yang 
masih dapat digunakan. Meskipun ia hampir putus sekolah 
karena ketidakmampuan orang tua untuk membayar uang 
sekolahnya, William memeras guru sainsnya (yang memiliki 
hubungan rahasia dengan saudara perempuan William) agar 
membiarkannya terus ke sekolah dan perpustakaan di mana ia 
belajar tentang teknik listrik dan produksi energi.

Pada pertengahan 2000-an, gagal panen karena kekeringan 
dan kelaparan yang terjadi telah menghancurkan desa 
William, yang menyebabkan kerusuhan. Berusaha 
menyelamatkan desanya dari kekeringan, William menyusun 
sebuah rencana untuk membangun sebuah kincir angin 
demi menghidupkan pompa air listrik yang telah ia pungut 
sebelumnya. William membuat bukti prototipe konsep 
kecil yang berhasil, tetapi untuk membangun kincir angin 
yang lebih besar, William meminta ayahnya, Trywell, agar 
memberikan izin untuk membongkar sepeda keluarga 
untuk diambil suku cadangnya. Akankah Trywell berhasil 
mendapatkan izin ayahnya dan menyelamatkan desa?

The Boy Who Harnessed the Wind adalah film drama Inggris 
tahun 2019 yang ditulis, disutradarai oleh dan dibintangi oleh 
Chiwetel Ejiofor dalam debutnya sebagai sutradara fitur. Film 
ini didasarkan pada memoar The Boy Who Harnessed The 
Wind oleh William Kamkwamba dan Bryan Mealer. FIlm ini 
diputar di Sundance Film Festival 2019 dan mulai dapat di 
streaming di Netflix pada 1 Maret 2019.

Sutradara
Produser
Pemain
Distributor
Tahun Rilis

: Majid Majidi
: Amir Esfandiari, Mohammad Esfandiari
: Amir Farrokh Hashemian, Bahare Seddiqi
: Miramax Films
: 1999

CHILDREN OF HEAVEN

Seorang siswa kelas tiga bernama Ali mengambil sepatu 
saudaranya Zahra dari tukang sepatu, namun sayangnya 
sepatu-sepatu tersebut salah ambil oleh seorang pejalan kaki 
ketika Ali berhenti di sebuah kios. Sepatu itu adalah satu-
satunya sepatu yang dimiliki Zahra dan mereka berdua takut 
membuat marah ayah atas musibah ini. Karena itu, Ali harus 
berbagi satu-satunya sepatu miliknya dan saling bertukar 
sepatu saat bersekolah. Ternyata tiba-tiba ada pengumuman 
di sekolah Ali tentang kompetisi lari. Ali mendaftar dengan 
harapan memenangkan hadiah ketiga: sepasang sepatu baru.

Children of  Heaven adalah film coming-of-age yang luar 
biasa, sebuah kisah mengharukan tentang ikatan universal 
keluarga serta keadaan khusus keluarga miskin yang berusaha 
memenuhi kebutuhan di Iran. Film ini cocok ditonton bersama 
keluarga dan mempunyai banyak pelajaran hidup yang 
mengharukan.
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TIPS

1. Rekreasi.
Aktivitas ini juga menjadi salah satu 
cara ampuh untuk mengatasi beban 
pikiran dari tumpukan pekerjaan. Kamu 
bisa melakukan liburan atau rekreasi 
pada akhir pekan bersama keluarga 
atau teman. Atau, bisa juga mengambil 
hak cuti tahunan untuk melakukan 
perjalanan dan menggunakan 
waktu tersebut untuk bersantai 
dan mengembalikan mood untuk 
menghadapi pekerjaan kembali.

2. Tidur Cukup.
Eiits… tidur tidak hanya sekedar rutinitas, 
melainkan kebutuhan bagi tubuh 
dan pikiran. Orang yang kurang tidur 
biasanya akan mendapatkan kesulitan 
saat menyelesaikan pekerjaan di kantor. 
Alhasil beban yang dipikul semakin 
berat. Selain itu, kurang tidur juga bisa 
membuat kamu sulit berkonsentrasi, 
tidak fokus, dan membuat daya pikir 
melemah.

3. Kerjakan Tugas yang Paling Sulit.
Ketika mendapati pekerjaan yang 
paling sulit, yang harus dilakukan 
adalah kerjakan pekerjaan itu. Setelah 
mengerjakan tugas ini, kamu akan 
merasa lebih lega. Dampaknya, kamu bisa 
lebih bersemangat untuk mengerjakan 
pekerjaan yang lebih mudah daripada ini.

5. Ingat Tujuan dan Target Kariermu.
Setiap orang pasti memiliki tujuan dan 
target dari karirnya. Namun, untuk 
pencapaian semua itu tidaklah mudah. 
Ada saja penghalangnya, misal ketika 
kamu menganggap tugas dan pekerjaan 
menjadi beban, ingatlah akan tujuan serta 
target dari karir yang sedang ditekuni. 

4. Olahraga Ringan.
Jangan lupa melakukan aktivitas ini 
pada pagi hari setelah bangun tidur. 
Olahraga ringan seperti jogging dan 
yoga bisa membuat pikiran lebih fresh 
dan rileks. Orang yang rutin melakukan 
berolahraga pagi hari cenderung tidak 
mudah stres dan selalu bahagia. Selain 
itu, wajah orang yang rutin berolahraga 
biasanya terlihat lebih segar.1

2Tak jarang, meskipun kita 
sudah mencintai apa yang 
kita lakukan, stress dapat 
membebani pekerjaan kita. 
Mulai dari stress karena 
deadline, tekanan dari 
atasan, hingga suasana 
kantor yang membuat 
jengah. Belum lagi ketika 
mood sedang turun, 
pekerjaan rutin akan terasa 
berat. Ada yang memilih 
untuk menghindarinya, 
tetapi bagaimana kalau 
ternyata ada cara yang lebih 
sehat?

Tips Agar Pekerjaan
Tak Lagi Menjadi Beban

3

4

5

Prinka

Tips



Pelindo III @pelindo3 @pelindo3 Pelindo III
www.pelindo.co.id

5 Jurusan Bus
• Jember
• Madiun
• Trenggalek
• Cepu
• Blitar

• Yogyakarta
• Rembang
• Wonosobo
• Purworejo
• Solo

• Purwodadi
• Tegal

Dari Tanjung Perak, Surabaya Dari Tanjung Emas, Semarang

7 Jurusan Bus

Mau dapat tiket terusan mudik naik kapal laut dan bus gratis?
Ikuti Program "Mudik Bareng BUMN 2019"

Rizky 0822 2844 8880

Kontak Informasi

15 APRIL 201915 APRIL 2019PENDAFTARAN ONLINE MULAIPENDAFTARAN ONLINE MULAI

https://mudik.pelindo.co.id

atau
Download Aplikasi “Mudik Pelindo III”

Dari Tanjung Perak & Tanjung Emas
2 Jurusan Bus2 Jurusan Bus

Dari Pelabuhan Sampit & Kumai
12 Jurusan Kapal Laut12 Jurusan Kapal Laut


