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BERGERAK
DENGAN AKHLAK
Change is Good
Improvement is Better
Setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick
Thohir Juni lalu, Direktur Utama Pelindo 3
Saefudin Noer langsung membuat gebrakan di
perusahaan yang dia nakhodai.

DAFTARISI
AKHLAK in Action
Menerjemahkan AKHLAK
dalam Quick Wins

Apa Kabar Pembaca
New Normal, New Style

Samudera
Fokus terhadap laut tak
cuma berkaitan dengan
kepelabuhanan. Tapi lebih dari
itu, mengelola kekayaan potensi
pariwisata Indonesia yang
merentang seluas garis pantai
dan ribuan pulau-pulaunya.
Pelindo 3 menjadi project leader
membangun pintu gerbang
wisata maritim yang berkelas
dan modern.
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dengan AKHLAK

Stevedoring
Change is Good
Improvement
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Diperlukan untuk Memulihkan
Integritas BUMN
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Berpikir Positif
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Pendekatan berbeda kami lakukan untuk edisi
kali ini. Sampul menggambarkan dinamika
perusahaan yang dituntut untuk tanggap
dan adaptif melihat tantangan zaman yang
tak bisa dianggap enteng. Di tengah serbuan
disrupsi digital, pandemi melambatkan semua
sektor. Pada saat yang sama, pemerintah
menempatkan Pelindo 3 semakin sentral
dalam proyek-proyek prioritas. Tantangantantangan besar itu kami visualkan dalam
upaya bahtera Pelindo 3 menembus ombak
besar menuju titik terang nun di sana. Angin
perubahan berhembus hingga sektor-sektor
terkecil perusahaan membuat kita semua
harus beradaptasi dengan cepat. Termasuk tim
redaksi yang menyajikan edisi ini buat Anda.

Pewarta dan kontributor Majalah Dermaga dalam menjalankan tugas
kejurnalistikan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun. Segala bentuk
permintaan dari pihak yang tidak berwenang namun mengatasnamakan
Majalah Dermaga, bukan merupakan tanggung jawab redaksi.
Setiap bagian materi pemberitaan dari majalah ini tidak serta merta
merepresentasikan pandangan dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) secara
korporat maupun karyawannya. Terima kasih untuk semua artikel, kritik, dan
saran yang Anda kirim kepada redaksi.

Pelindo III

@Pelindo3

@Pelindo3

Pelindo III
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APA KABAR PEMBACA

New Normal, New Style
TIDAK semua orang menyukai perubahan.
Bahkan, hampir semua orang mendambakan
kemapanan. Padahal, kemapanan membunuh.
Mereka yang hidup di comfort zone akan
kehilangan daya kelincahannya. Akan
kehilangan will to survive. Sebab, manusia
unggul adalah manusia yang mengatasi
persoalan-persoalannya.
Di tengah pandemi, perubahan tak lagi jadi
pilihan. Perubahan adalah kewajiban. Benarbenar dipaksakan. Pilihannya pun tak mainmain. Soal hidup dan mati. Jika sebelumnya
narasi perubahan cuma menjadi peluru
hampa yang terdengar nyaring tanpa terasa
dampaknya, kali ini perubahan seperti roda
besar yang siap menggilas.
Kami dari tim redaksi Majalah Bulanan
Dermaga, merasakannya juga. Perusahaan
kini semakin sentral mengambil peran. Dalam
pembangunan Bali Maritime Tourism Hub
(BMTH) yang jadi salah satu prioritas utama
negara, Pelindo 3 menjadi project leader.
Peran itu tak hanya membawa perusahaan
dalam level yang berbeda. Lebih dari itu,
memberi paradigma yang berbeda. Dari sekadar
teknokrasi menjadi lebih strategis kolaboratif
melihat Indonesia dalam kacamata desain
makro kepariwisataan maritim.
Apalagi, lanskap global sekarang benarbenar berubah. Pandemi tak hanya mengubah
wajah ekonomi dunia. Tapi mengubah
bagaimana manusia bertahan hidup. Semua
sektor kini harus berbenah. Tak ada lagi
kemapanan. Disrupsi digital cuma jadi
pendahuluan. Pandemi membuat gelombang
perubahan hadir dalam besarnya skala yang tak
pernah disangka-sangka.
Kami di Majalah Dermaga merasakan
hal yang sama. Kami tak bisa mapan dalam
hal penyajian dan gaya desain. Perlu ada
perubahan. Apalagi, industri konten sedang
tumbuh pesat mengikuti industri digital. Konten

EDISI 261

tak bisa lagi sekadar “content as usual”. Perlu
terobosan dan inovasi.
Merebaknya penggunaan media sosial
menempatkan aspek visual sebagai panglima.
Substansi memang yang utama. Tapi bagaimana
pesan utama diantarkan melalui bahasa visual
tak kalah pentingnya. Sebab, konten tak lagi jadi
raja tapi cuma rakyat jelata jika tidak diantarkan
melalui bahasa visual yang optimal.
Dan dalam upaya melakukan optimasi
konten tersebut, Majalah Dermaga datang
dengan gaya baru. Visualisasi konten, pasti.
Namun, lebih dari itu, konten tak bisa lagi
sekadar konten. Konten juga tak bisa berdiri
sendiri. Perlu ada konteks yang membuat
konten senantiasa relevan. Karena itu, seperti
yang mafhum disebut di era kekinian, if content is
a king then context is god. Di sinilah konten tak bisa
mapan. Tak cukup “content as usual”.
Selain konten, pengelolaan media internal
kini perlu menjangkau level yang berbeda.
Seringkali majalah internal diproduksi
cuma sekadar gugur kewajiban. Bahkan,
produksinya kerap menjadi beban. Tak ada
hubungannya sama sekali dengan kinerja
perusahaan. Majalah cuma jadi variabel cost.
Liability. Bukan aset.
Karena itu, Majalah Dermaga edisi
new normal datang dengan new paradigm.
Majalah ini harus menjadi produk strategis.
Salah satunya menjadi marketing tools bagi
perusahaan untuk berkomunikasi dengan para
stakeholder.
Majalah ini tak boleh lagi cuma sekadar
publikasi agenda rutin internal yang tak ada
nilai beritanya. Tapi harus mengkomunikasikan
visi strategis perusahaan di masa depan yang
bisa dikolaborasikan dengan para stakeholder.
Apalagi di era kekinian, kolaborasi bukan lagi
opsi. Tapi kewajiban. Dan Majalah Dermaga
menjadi wadah komunikasi strategis untuk
mewujudkan visi tersebut.
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SAMUDERA

KEMENTERIAN BUMN

GEBRAKAN MENGEJAR
KEMANDIRIAN:
BERGERAK DENGAN
AKHLAK
Sejak dilantik jadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Oktober
2019, Erick Thohir langsung tancap gas. Hampir setiap hari media memberitakan
gebrakan pendiri Mahaka Group tersebut. Apa sebenarnya yang dikejar putra dari
mendiang direksi Astra International tersebut?

SOSIALISASI AKHLAK

Menteri BUMN Erick Thohir saat meluncurkan kampanye AKHLAK. Dimensi AKHLAK
tidak semata normatif tapi diikuti dengan kinerja dan paradigma strategis
pengelolaan BUMN
10 DERMAGA
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MENTERI BUMN datang silih
berganti. Tapi, dalam beberapa edisi
belakangan, preferensi menteri
cenderung dari kalangan korporasi
atau swasta. Erick Thohir jelas bukan
menteri pertama dengan latar belakang
korporasi yang kuat. Sebelumnya,
ada Dahlan Iskan, salah satu owner
Jawa Pos Group dan Rini Soemarno,
mantan pucuk pimpinan perusahaan
otomotif terbesar di Indonesia, Astra
International.
Pemilihan menteri berlatar belakang
swasta menyiratkan satu tujuan besar:
ada kehendak untuk membawa BUMN
menjadi perusahaan maju setara
dengan korporasi besar yang pernah
dipimpin menteri-menteri itu. Namun,
dengan jumlah perusahaan milik negara
sebanyak 142 perusahaan, menarik
gerbong-gerbong pelat merah dengan
kondisi fundamental perusahaan yang
berbeda tak bakal mudah. Tapi, sulit
bukanlah sinonim tidak mungkin.
Setidaknya, itulah yang dipercayai Erick
Thohir.
Optimisme Erick bisa dilihat dengan
jelas ketika dia mematok target bagi
BUMN. “Perusahaan milik negara tak
bisa makan APBN terus menerus. Dua
tahun lagi, mereka harus mandiri,” tegas
Erick yang mantan owner klub besar Italia
Inter Milan tersebut. “Yang namanya
perusahaan, seharusnya memberi
keuntungan bagi negara. Bukan malah
makan uang negara,” imbuhnya.
Kegelisahan Erick terhadap
perusahaan negara memang masuk akal.
Untuk bisa hidup, tak sedikit BUMN
yang hanya mengandalkan kucuran dana
dari pemerintah. Mereka tak mampu
menghidupi perusahaan sendiri dengan
berbagai alasan. Mulai dari fundamental
perusahaan seperti model bisnis,
keuangan, hingga aspek komersial yang
tak pernah digarap serius.
Daftar masalah BUMN itu sudah
dikantongi pemegang saham mayoritas
koran Republika tersebut. Masalah
perusahaan negara tak hanya internal
korporasi, tapi juga ekosistem.
“Juga birokrasi. Karena birokrasi di
kementerian selama ini jalurnya
berbelit. Saya sederhanakan semuanya
agar keputusan-keputusan penting bisa
cepat diambil,” katanya.
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DUKUNGAN PRESIDEN

Menteri BUMN Erick Thohir saat mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke daerah.
Gerak cepat Erick membenahi BUMN mendapat dukungan penuh dari Presiden.

“Karena birokrasi di
kementerian selama ini
jalurnya berbelit. Saya
sederhanakan semuanya
agar keputusan-keputusan
penting bisa cepat diambil.”

Tak heran jika pencopotan para
deputi Kementerian BUMN cuma jadi
kebijakan “selamat datang” dari dirinya.
Begitu juga perombakan direksi dan
komisaris yang dilakukan Erick di
perusahaan-perusahaan besar. Tak
hanya di Pertamina, tapi juga di Pelindo
3, Garuda Indonesia, dan Telkom.
Bahkan, khusus untuk Telkom, Erick
menempatkan direksi milenial Fajrin
Rasyid yang umurnya di bawah 40
tahun. “Saya percaya perubahan ini dari
generasi muda, makanya Telkom salah
satu direksinya di bawah 40 tahun,”
kata Erick saat ditanya alasan memilih
Fajrin yang co-founder Bukalapak itu.
Perombakan jajaran direksi dan
komisaris sejatinya mafhum terjadi
di setiap pergantian menteri. Namun,
khusus era Erick Thohir, perubahan tak
cuma berhenti di utak-atik personil.
Erick berjalan lebih dari itu. Dia juga
merapikan struktur manajemen
perusahaan pelat merah. Sebagaimana

perusahaan-perusahaan besar, korporasi
harus lincah dan adaptif merespons
pasar. Itulah kenapa proses pengambilan
keputusan tidak boleh terlalu lama.
Klasterisasi BUMN dari sebelumnya
mencapai 27 klaster, diringkas menjadi
hanya 12. Sebanyak 6 klaster ditangani
satu wakil menteri (wamen). Wamen 1,
Budi Gunadi Sadikin, akan mengurusi
klaster yang terdiri dari Migas dan Energi,
Minerba, Perkebunan dan Kehutanan,
Pupuk dan Pangan, Farmasi dan
Kesehatan, serta Pertahanan, Manufaktur
dan Industri lainnya.
“Kalau kita lihat di Wamen 1, di situ
ada pupuk dan pangan, yang tadinya
perkebunan dan perhutanan di Wamen
2 saya pindah ke Wamen 1, karena ini
ekosistem, di mana perkebunan, pupuk,
dan pangan ini menjadi satu kesatuan
strategi,” kata Erick.
Hal itu cukup beralasan karena hasil
perkebunan dan perhutanan dapat
bermanfaat selain sebagai pangan, juga
bisa jadi produk farmasi atau herbal.
Klaster lainnya seperti manufaktur,
kata Erick, dapat berkaitan dengan
produksi alat kesehatan atau alat
penunjang produksi di klaster lainnya.
“Kita sambungkan itu agar supply
chain-nya terjaga,” jelas Erick.
Hal ini juga berlaku untuk klaster
yang dibawahi Wamen 2 meliputi Jasa
Keuangan, Jasa asuransi dan Dana
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PT Perusahaan
Listrik Negara
(PLN)

PT Taspen
(Persero)

Dirut Iqbal Lantaro M Riza Fahlevi Tabrani
ditunjuk sebagai
digantikan
direktur utama.
Antonius NS.

Zulkifli Zaini ditunjuk
sebagai direktur
utama dan Amien
Sunaryadi sebagai
Komisaris Utama.

PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk.

PT Timah
(Persero) Tbk.

5

6

7

PT Pelabuhan
Indonesia (Pelindo) II
Dirut Pelindo II Elvyn G
Masassya digantikan Arif
Suhartono.

8

10

3

Dirut Gigih Prakoso
diganti Suko Hartono.

PT Kereta Api
Indonesia

2

Direktur Keuangan
KAI Didiek Hartantyo
ditunjuk sebagai
Direktur Utama.
Sedangkan Jeffrie
N. Korompi, Rivan A.
Purwantoro, Maqin U.
Norhadi, dan Agung
Yunanto ditunjuk
sebagai direksi baru.

Garuda
Indonesia

9

4

Dirut Kartika
Wirjoatmodjo ditunjuk
sebagai wakil menteri
sedangkan posisi yang
ditinggalkan Kartika
diberikan kepada
Royke Tumilaar.

PT Perusahaan
Gas Negara Tbk
(PGN)

Pelindo 3

Benahi Korporasi
Ganti Direksi
Menteri BUMN Erick Thohir
tak main-main saat bilang ingin
membenahi perusahaan pelat merah.
Paling tidak, sudah ada 13 perusahaan
milik negara yang pimpinannya
mengalami perombakan.

11

U Saefudin Noer
ditunjuk jadi direktur
utama, Boy Robyanto
jadi direktur teknik, Edi
Priyanto jadi direktur
SDM, Endot Endrardono
jadi direktur keuangan,
Kokok Susanto jadi
direktur transformasi
dan pengembangan
bisnis, Putut Sri
Muljanto tetap sebagai
direktur operasi dan
komersial.

PTPN III Holding
Mohammad Abdul
Ghani ditunjuk
sebagai direktur
utama.

AirNav
Indonesia

M. Pramintohadi
Sukarno ditunjuk
sebagai direktur
utama.

12

PT Bank
Tabungan
Negara
(Persero)

Pahala N Mansury
ditunjuk sebagai
direktur utama.

1

13

Inalum

14

PT Aneka
Tambang Tbk
(Antam)

Dirut Ari Ashkara
digantikan Irfan
Setyaputra

Wakil Direktur
Utama PT Freeport
Indonesia Orias
Petrus Moedak
ditunjuk sebagai
direktur utama.

Dana Amin ditunjuk
sebagai direktur
utama.
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BERBASIS EKOSISTEM
USAHA KLASTER MAKIN
SEDERHANA
DUET WAMEN

Dua wamen BUMN, Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan), mendapat
kepercayaan penuh untuk membenahi sektor usaha berdasarkan klaster BUMN yang mereka pegang

Pensiun, Telekomunikasi dan Media,
Pembangunan dan Infrastruktur;
Pariwisata, Logistik dan lainnya, serta
Sarana dan prasarana Perhubungan.
Telekomunikasi dan media memang
harus seiring sejalan. Satu perusahaan
membangun infrastrukturnya,
perusahaan lain menjadi “lalu lintas” di
dalamnya.
Tujuan klasterisasi tersebut tak
cuma sekadar mendekatkan supply
chain antarperusahaan. Erick sudah
merancang blueprint kolaborasi antar
lembaga. Kolaborasi itu tak cukup
dengan sesama BUMN. Tapi juga swasta
bahkan perguruan tinggi. “Keputusan
BUMN harus melalui studi atau riset.
Dan kita tidak harus riset sendiri, kita
bisa kerjasama dengan perguruan tinggi,”
katanya.
Begitu juga dengan pihak swasta.
Erick memang menghendaki BUMN
kuat. Sebab, BUMN yang kuat akan terus
membuka lapangan pekerjaan untuk
masyarakat. Perusahaan yang tumbuh
besar juga bakal terus meningkatkan
kualitas pelayanannya kepada warga
negara. Di sisi lain, negara juga mendapat
keuntungan dari dividen BUMN. Meski
demikian, Erick tak ingin paradigma baru
ini membuat perusahaan-perusahaan
itu serakah kemudian melahap semua
potensi ekonomi.
“Swasta harus kita gandeng.
BUMN menggerakkan sepertiga
ekonomi negara, maka kita harus juga
menggerakkan sektor swasta agar
bisa ikut bertumbuh,” kata lulusan
EDISI 261

Universitas Nasional California,
Amerika Serikat, itu.
Erick memang tak lelah terus
mendorong perubahan besar-besaran
di tubuh BUMN. Mimpinya, BUMN
tak lagi menjadi beban negara. Seperti
layaknya perusahaan, BUMN harus
sehat. Baik sehat secara keuangan
maupun sehat secara bisnis. Bukan
malah menjadi beban negara karena
terus meminta subsidi. “Paradigma
BUMN tak boleh cuma berpikir proyek.
Harus punya paradigma bisnis agar
perusahaan bisa sustainable,” katanya.
Erick sadar, upaya untuk
mewujudkannya butuh belanja modal
yang tak sedikit. Tapi keyakinan
dan kepercayaannya kepada BUMN
untuk melakukan transformasi tak
sedikitpun luntur. Hal itu terbukti
dari dikucurkannya penyertaan
modal negara (PMN) untuk proyekproyek besar negara yang melibatkan
BUMN. Salah satunya, dana sebesar
Rp 1,3 triliun dikucurkan untuk
pengembangan Labuan Bajo dengan
Pelindo 3 jadi project leader-nya.
BUMN-BUMN juga dilibatkan dalam
pengerjaan pembangunan tersebut. Total
ada 7 BUMN dan 16 kementerian yang
terlibat dalam proyek untuk membangun
kawasan wisata super prioritas itu. Putra
mendiang direktur Astra International,
Muhammad “Teddy” Thohir, itu tak ingin
BUMN saling berkompetisi. Sebab, masa
depan adalah milik mereka yang mau
berkolaborasi.

Kementerian BUMN menyederhanakan
klaster perusahaan pelat merah dari
27 klaster menjadi hanya 12 klaster.
Pengelompokan tersebut didasarkan
pada value chain core business yang
memiliki rangkaian satu kesatuan
strategi sekaligus ekosistem usaha.

BUDI GUNADI SADIKIN

Wakil Menteri BUMN I
Klaster Migas dan Energi
Klaster Minerba
Klaster Perkebunan dan Kehutanan
Klaster Pupuk dan Pangan
Klaster Farmasi dan Kesehatan
Klaster Pertahanan, Manufaktur, dan
Industri Lainnya

KARTIKA WIRJOATMODJO

Wakil Menteri BUMN II
Klaster Jasa Keuangan
Klaster Jasa Asuransi dan Dana
Pensiun
Klaster Telekomunikasi dan Media
Klaster Pembangunan Infrastruktur
Klaster Pariwisata, Logistik, dan
Lainnya
Klaster Sarana dan Prasarana
Perhubungan
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GEBRAKAN DIRUT PELINDO 3 U SAEFUDIN NOER

EKSPEKTASI terhadap perusahaan
Pelindo 3 tak sekadar melayani tugas
dan fungsi operator pelabuhan. Tapi,
inovasi, transformasi, kolaborasi
dan adaptasi untuk terlibat langsung
dalam semua kegiatan yang terkait
dengan kepelabuhanan. Karena itu,
pengelolaan terhadap Pelindo 3
pun tak bisa setengah- setengah.
Apalagi sekadar menjalankan
“business as usual”.
Selain itu, kondisi ekonomi
global pun terus dihempas angin
kencang perubahan. Setelah
disrupsi terjadi di hampir segala
lini bisnis akibat penetrasi digital,
kini dunia usaha dipaksa terus
berputar di tengah musuh baru
tak kasat mata bernama pandemi
corona. Duduk diam dan menunggu
juru selamat jelas bukan langkah
yang dipilih inovator seperti
Saefudin Noer. Bahkan, mantan
direktur keuangan Pelindo 3 itu punya
semboyan khusus. “Change is good.
Improvement is better,” katanya.
Orang nomor satu di Pelindo 3
itu percaya bahwa semua perubahan
membawa kebaikan jika direspons
dengan baik. Tapi menunggu
perubahan saja tak cukup. Butuh
peningkatan kinerja secara intensif.
Terus menerus. Tanpa kenal lelah.
Dengan perusahaan didorong untuk
selalu mencapai level excellent, maka
kinerja perusahaan akan berada di
standar level yang berbeda. “Pelindo 3

CHANGE
IS GOOD
IMPROVEMENT
IS BETTER
Tak perlu waktu lama bagi direktur utama PT Pelabuhan
Indonesia III (Persero) atau Pelindo 3 U Saefudin Noer untuk
melakukan terobosan. Setelah ditunjuk oleh menteri BUMN
Erick Thohir 18 Juni lalu, Saefudin langsung membuat gebrakan
di perusahaan yang dia nakhodai. Beberapa kebijakan baru
dia ciptakan untuk langsung menggenjot performa perusahaan
pengelola pelabuhan tersebut. Apalagi, tuntutan kepada
perusahaan yang bermarkas di Tanjung Perak, Surabaya,
itu sudah berubah. Mereka kini bukan lagi sekadar regulator
kepelabuhanan, tapi lebih strategis dari itu, operator.

14
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harus raise the bar,” katanya.
Karena itu, saat perubahan datang
seperti sekarang ini, Pelindo 3 harus
merespons dengan adaptasi di segala
lini. Tak hanya sekadar mengubah
kebiasaan kerja yang ketat dengan
protokol kesehatan. Tapi lebih dari
itu, melihat posisi perusahaan
sebagai BUMN strategis yang menjadi
penopang rantai besar arus ekonomi
di Indonesia. Kerugian akibat turunnya
performa perusahaan tak cuma
mewujud dalam bilangan angka.
Namun berdampak pada pertumbuhan
ekonomi akibat arus barang yang
melambat.
Saefudin Noer memang
menempatkan adaptasi terhadap
disrupsi dan pandemi sebagai prioritas
nomor wahid. Dan tak boleh ditawartawar. Semuanya harus diwujudkan
dalam 100 hari pertama direksi baru.
Paling tidak, ada tujuh poin quick
wins yang harus diwujudkan. Pertama
adalah early stack, yaitu perubahan
masa open stack peti kemas dari tiga
hari menjadi lima hari.
Kedua, peti kemas empty in bound
yaitu mengubah masa penumpukan
peti kemas empty impor dari tiga
hari menjadi tujuh hari, dengan
biaya tetap. Sehingga peti kemas
bisa langsung dikirimkan importir
atau eksportir. Ketiga adalah
transhipment antarterminal. Skema
ini dilakukan untuk menurunkan

Quick Wins
Operasi dan
Pelayanan Komersial
U SAEFUDIN NOER
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VISIONER:

Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin Noer
mengawal perusahaan bertransformasi
melintasi disrupsi dan pandemi.

1. Early Stack

perubahan masa
open stack peti
kemas dari tiga
hari menjadi lima
hari.

biaya container handling charge (CHC)
peti kemas domestik, khususnya di
Pelabuhan Tanjung Perak dengan
memberikan diskon tarif transhipment
antarterminal sebesar 35 persen dari
tarif paket bongkar muat. Kebijakan
ini bakal menstimulasi para eksportir
untuk menggenjot ekspor.
Keempat, windows connectivity
atau mengatur kepastian waktu
sandar dan ketersediaan tambatan.
Langkah ini dilakukan dengan
pelabuhan dalam rute tertentu
untuk kapal peti kemas. Tujuannya,
meningkatan kinerja dan produksi
serta mempersingkat turn round
voyage (TRV).
Kelima, single submission (SSm)
dan joint inspection yang merupakan
layanan satu pintu dengan
melibatkan Bea Cukai dan Karantina.
Keenam, dukungan terhadap program
Tol Laut. Yakni dengan memberi
keringanan tarif atas jasa dermaga
dan penumpukan sebesar 50 persen
dan stevedoring hingga 85 persen.
Sementara biaya tenaga kerja
bongkar muat (TKBM) menjadi beban
perusahaan pelaksana bongkar muat.
Terakhir, pelabuhan juga
menyediakan shore connection di
seluruh pelabuhan yang dikelola. Kapal
didorong mematikan mesin untuk
menghemat penggunaan solar dengan
memanfaatkan jaringan listrik untuk
mengisi daya saat sandar.

2. Empty in Bound

mengubah masa
penumpukan peti kemas
empty impor dari 3 hari
menjadi 7 hari, dengan
biaya tetap.

3. Diskon tarif

Transhipment
antarterminal
sebesar 35 persen
dari tarif paket
bongkar muat.

EDISI 261

Pangkas Dwelling Time
dengan Single Submission
dan Joint Inspection
KHUSUS untuk SSm dan joint inspection, layanan ini mampu
mengurangi biaya pelabuhan sebesar 38 persen sampai
dengan 49 persen. Sistem ini dapat memangkas waktu dan
biaya pengeluaran kontainer. Kebijakan ini diterapkan
pertama kali di Indonesia di Terminal Peti Kemas Semarang
(TPKS) Pelindo 3.
KEBIJAKAN ini merupakan hasil
kolaborasi antara Pelindo 3, Bea Cukai,
Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(BKIPM) Semarang, dan Balai Karantina Pertanian Semarang serta Lembaga National Single Window (LNSW)
sebagai inisiator.
Menurut U Saefudin Noer, SSm
menjadikan importir atau Perusahaan
Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) cukup
mengakses satu portal untuk pengajuan
dokumen pabean sekaligus karantina.
Sehingga, waktu pelayanan lebih singkat.
Biaya logistik pun bisa ditekan.
“Single submission dan joint inspection
ini dapat memudahkan importir dan

4. Windows
connectivity

mengatur kepastian
waktu sandar dan
ketersediaan kapal.

EDISI 261

mengurangi biaya logistik serta mengurangi dwelling time. Peti kemas akan
langsung diperiksa dua instansi yaitu
karantina dan bea cukai pada lokasi
dan waktu yang bersamaan. Dengan
terobosan ini biaya logistik bisa ditekan hingga 40-an persen,” katanya.
Dalam kegiatan joint inspection yang
dilakukan di Tempat Pemeriksaan Fisik
Terpadu (TPFT) pada blok Longroom,
Pelindo 3 telah menyiapkan 6 slot peti
kemas dan fasilitas reefer plug untuk
pelayanan pemeriksaan peti kemas
dengan mesin berpendingin.
Impact dari perubahan kebijakan
tersebut langsung terasa. Kepala Kantor
Bea Cukai Tanjung Emas Semarang

5. Single submission
(SSm) dan joint
inspection
layanan satu pintu
kolaborasi dengan Bea
Cukai dan Karantina.

6. Tol Laut

keringanan tarif atas
jasa dermaga dan
penumpukan sebesar 50
persen dan stevedoring
hingga 85 persen.

Anton Martin mengatakan, sebelum
adanya SSm para pengguna jasa
pengiriman barang harus melaporkan
dokumen barang yang dikirim kepada Bea Cukai dan Balai Karantina.
Proses pengecekannya pun dilakukan
sendiri-sendiri. Akibatnya, dwelling time
menjadi lama.
“Dengan adanya SSm pengguna jasa
hanya mengunggah dokumen satu kali
saja, dan waktu inspeksi akan dilakukan
bersama-sama antara Bea Cukai dengan
Karantina secara beririsan,” katanya.
Anton menambahkan dengan adanya
SSm dan joint inspection Bea Cukai dan
Karantina memiliki satu sistem yang
sama sehingga dapat saling terintegrasi
dalam pelayanan petikemas impor. Hal
senada diungkapkan Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas 1 Tanjung Emas Semarang (KSOP)
Junaidi. “SSm dan joint inspection mempercepat proses dwelling time di Tanjung
Emas. Tentunya ini akan membuat
proses ekspor dan impor di Jawa Tengah
berjalan semakin baik,” katanya.
Saat ini, setidaknya ada 16 pelaku
usaha yang terlibat dalam program
inovasi tersebut. Dengan sinergi ini,
diharapkan dapat membuat iklim usaha
dan investasi di Jawa Tengah semakin
baik sehingga harga barang menjadi kian
kompetitif dan pengelolaan logistik di
Pelabuhan Tanjung Emas makin baik
kedepannya dan efektif dan efisien.

7. Shore connection

untuk menghemat
penggunaan solar kapal dapat
memanfaatkan jaringan listrik
untuk mengisi daya saat sandar.
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CORE VALUES

Direktur Utama Pelindo 3 Saefudin Noer (tengah) didampingi
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Kokok
Susanto (kanan) beserta Direktur Teknik Boy Robyanto.

Bergerak dengan AKHLAK,
Cetak Rekor MURI
Pelindo 3 langsung gerak cepat menindaklanjuti
program Kementerian BUMN yang mengusung gerakan
AKHLAK. Gerakan tersebut tak cuma soal integritas,
tapi juga mencakup filosofi baru perusahaan pelat
merah di bawah komando Menteri Erick Thohir.
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SEBAGAI bagian dari proses
akselerasi transformasi dan sosialisasi
core values BUMN dan perkenalan logo
baru BUMN, Pelindo 3 Grup sukses
menggelar webinar Internalisasi dan
Implementasi core values BUMN yakni
AKHLAK melalui aplikasi daring yang
diikuti 5.017 karyawan. Acara ini berhasil tercatat di Museum Rekor Dunia
- Indonesia (MURI) sebagai rekor dunia
sosialisasi secara daring etos kerja
baru BUMN kepada karyawan dengan
peserta terbanyak.
Wakil Direktur MURI, Osmar Semesta Susilo yang mengesahkan penghargaan Sosialisasi AKHLAK Secara
Daring Etos Kerja Baru BUMN AKHLAK
Kepada Karyawan Terbanyak saat acara
mengatakan bahwa rekor ini sangat
membanggakan. Pasalnya tak hanya
memecahkan rekor di Indonesia tetapi
juga memecahkan rekor dunia.
“Belum pernah terjadi pada dunia ini
ada yang menyosialisasikan etos kerja,
nilai budaya secara daring dan serentak
serta diikuti dengan antusias oleh seluruh karyawannya,” katanya melalui video
daring disela-sela acara.
Ia menambahkan peristiwa ini akan
menjadi tauladan dan menunjukkan
kepada seluruh bangsa Indonesia
bahwa negara ini adalah bangsa yang
siap untuk menyongsong era kenormalan baru dan dapat tetap mencetak
prestasi.

Direktur Utama Pelindo 3, U Saefudin Noer dalam pengantar acara menyebutkan bahwa internalisasi dan
implementasi nilai-nilai “AKHLAK”
penting bagi seluruh talenta dalam
Pelindo 3 Grup melalui perwujudan
sikap kerja beyond profesionalism
dan berkinerja handal, dengan tetap
memperhatikan tata aturan yang
berlaku, memberikan optimisme bagi
pegawai untuk mengawal implementasi budaya “AKHLAK”, sehingga
menjiwai talenta-talenta unggul yang
akan menjadi pionir dalam membangun indonesia.
“Saya mengajak seluruh insan
Pelindo 3 untuk mengakselerasi proses
transformasi kearah yang lebih baik,
saling support, saling bahu membahu
dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai AKHLAK. Mari kita

bentuk karakter insan Pelindo 3 yang
ber-AKHLAK,” pungkasnya.
Deputi bidang SDM, Teknologi dan
Informasi Kementerian BUMN, Alex
Denni, menyatakan apresiasinya dan
menjadi nara sumber. Sementara itu,
Founder ESQ Training, Ary Ginanjar
A memberikan motivasi dan inspirasi
secara spiritual. Acara berjalan dengan
lancar dan semua peserta antusias
mengikutinya dilihat dari banyaknya
pertanyaan yang mengalir pada kolom
pertanyaan secara daring.
Kegiatan internalisasi dan implementasi tersebut diadakan menyusul
pada Rabu (1/7), Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Erick Thohir
secara resmi penetapan AKHLAK sebagai core value dari BUMN, bersamaan
dengan acara perubahan logo dan
slogan Kementerian BUMN.

Kenormalan baru ini
merupakan momentum untuk
melakukan transformasi
seiring munculnya semangat
baru, sebagaimana
transformasi logo Kementrian
BUMN & core values BUMN
yakni “AKHLAK”.
SOLID

Karyawan Pelindo 3 mengikuti sosialisasi
AKHLAK melalui daring.
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Memulai
dari Lapangan
Setelah dikukuhkan secara daring oleh
Kementerian BUMN, Direktur Utama Pelindo 3
U Saefudin Noer langsung melakukan kunjungan
kerja ke Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS)
dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
didampingi Direktur SDM Pelindo 3 Edi Priyanto,
pada Jumat (20/6) atau dua hari setelah
pelantikan.

MEMULAI DARI LAPANGAN

Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin
Noer ditemani CEO Regional Jateng saat
meninjau kegiatan bongkar muat di TPKS.
.Dua hari pasca pelantikan Dirut Pelindo 3
langsung memulai gebrakan dari lapangan.
20 DERMAGA
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GERAKAN memulai dari lapangan
tersebut dilakukan secara langsung
untuk mengetahui kondisi layanan
menjelang tatanan normal baru dan
memberikan semangat kepada para
pekerja Pelindo 3 Group agar selalu
kerja dengan produktif dan aman.
“Hari ini saya bersama Direktur
SDM Pelindo 3 sengaja turun ke
terminal dan pelabuhan untuk
bertemu langsung dengan para pekerja,
memberikan semangat dan selalu
mengingatkan mereka bekerja dengan
pondasi AKHLAK sesuai pesan dari
Menteri BUMN Erick Thohir yaitu
Amanah, Kompetensi, Harmonis,
Loyalitas, Adaptif, dan Kolaborasi,
selain itu juga tetap produktif di tengah
pandemi serta aman,” ujar U. Saefudin.
“Bekerja dengan aman adalah

mengikuti protokol kesehatan, semua
pekerja di lapangan wajib mengikuti
fit to work diantaranya mengikuti
pemeriksaan di klinik yang disediakan
di terminal, untuk memastikan
mereka fit dan siap untuk bekerja, juga
mengingatkan kepada semua pekerja
untuk jujur terhadap kondisi fisiknya
masing-masing,” pungkasnya.
“Jika ada yang telah kontak dekat
dengan orang yang terkonfirmasi
positif atau kondisi badannya tidak
fit maka diharuskan untuk jujur ke
perusahaan melalui satgas covid di
internal Pelindo 3 untuk selanjutnya
dilakukan langkah-langkah tindak
lanjut sesuai protokol kesehatan,”
tambah Dirut Pelindo 3.
Disela-sela kunjungan tersebut
mereka juga mendengarkan aspirasi
DERMAGA

21

STEVEDORING

STEVEDORING

KOLABORASI

Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin Noer dan Ridwan Djamaludin, komisaris, saat
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

“Hari ini saya bersama
Direktur SDM Pelindo 3
sengaja turun ke terminal
dan pelabuhan untuk
bertemu langsung dengan
para pekerja, memberikan
semangat dan selalu
mengingatkan mereka
bekerja dengan pondasi
AKHLAK sesuai pesan dari
Menteri BUMN Erick Thohir,”
– U Saefudin Noer.

NEW NORMAL

Penerapan protokol kesehatan dikawal langsung oleh Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin Noer.

PUTAR RODA EKONOMI

Para karyawan Pelindo 3 setelah mengikuti sosialisasi sekaligus penerapan protokol kesehatan ketat di pelabuhan.

dan harapan dari para pekerja. “Mereka
adalah aset dan garda terdepan
Pelindo 3 jika SDM produktif, kinerja
perusahaan akan melonjak dan
saya mendorong SDM untuk melek
teknologi dan selalu tingkatkan
22 DERMAGA

kompetensi,” tutupnya.
Dirut Pelindo 3 menjamin
kelancaran arus logistik di tengah
pandemi karena hampir semua layanan
di Pelindo 3 dilakukan secara daring.
Semua aktivitas di sektor transportasi

dan logistik, serta kepelabuhanan
dituntut sudah mulai beralih ke sistem
otomatisasi, sehingga meminimalisir
pergerakan manusia ke pelabuhan,
semua bisa dilakukan dari kantor para
pengguna jasa.
EDISI 261

Dengan digitalisasi pelabuhan,
pelayaran bisa langsung mendapatkan
akses informasi terkait pergerakan
kegiatan, dan biaya-biaya kapal setiap
saat secara cepat dan akurat.
Salah satu contoh implementasi
digitalisasi dan otomatisasi di
sektor pelabuhan adalah pelayanan
pengiriman barang secara elektronik
(Delivery Order Online/DO Online).
Penerapan DO online ini diyakini
sesuai tatanan normal baru dan
meningkatkan kelancaran arus
barang serta menurunkan biaya
logistik di pelabuhan dengan
memberikan kemudahan kepada
pengguna jasa dalam melakukan
permohonan pengeluaran barang
(Delivery Order/DO).
EDISI 261

TURUN LANGSUNG

Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin Noer memimpin dan
menginspirasi langsung jajaran di bawahnya.
DERMAGA
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Tidak mudah bagi
siapapun menerima
kenyataan bahwa
tubuhnya telah terjangkit
Covid-19. Menghadapi
masa-masa isolasi dan
perawatan dengan
tetap gembira terbukti
mampu mempercepat
kesembuhan. Seperti yang
dialami sejumlah awak
Pelindo 3 Group, Surabaya
ini. Setelah dinyatakan
positif tertular virus
korona baru, mereka harus
menjalani isolasi di sebuah
hotel yang telah disiapkan
oleh perusahaan. Banyak
hal yang terjadi selama
masa isolasi. Inilah kisahkisah mereka yang bisa
menjadi inspirasi.

KISAH PARA PENYINTAS COVID-19

Kuncinya, Tetap
Aktif dan Berpikir
Positif
24 DERMAGA

KOMANG
Unit Sekper Kantor Pusat
Hari itu, Komang tiba-tiba
mengalami kejadian yang belum
pernah dia rasakan sebelumnya.
Penciumannya sekonyong-konyong
hilang. Pun, indera perasanya.
Namun, staf pada Unit Sekper
Kantor Pusat itu sama sekali tidak
panik. Karena sebelum peristiwa itu
terjadi, dia sudah banyak membaca
artikel tentang gejala-gejala Covid-19.
“Saat itu saya langsung berinisiatif
melapor ke Satgas Covid-19. Lalu
saya diminta melakukan rapid test dan
hasilnya non-reaktif,” kenangnya.
Tetapi, karena gejala yang dialami
mengarah ke Covid-19, Komang
disarankan melakukan tes swab. Dua
hari kemudian, hasil tes menyatakan
bahwa Komang positif korona.
“Selama menunggu hasil swab test
saya melakukan isolasi mandiri
di kos,” terangnya. Komang pun
menjalani isolasi mandiri di hotel
yang sudah disiapkan perusahaan. Di
sana, proses penyembuhan di bawah
pengawasa dokter spesialis dijalani.
Yang tak diprediksi oleh Komang
adalah munculnya stigma negatif dari
tetangga-tetangga kosnya. Bukan
hanya kepadanya, tapi juga kepada
teman sekosnya. ’’Untuk itu saya
berharap kepada siapapun agar tidak
memberikan stigma negatif bagi pasien
positif corona,’’ ujarnya.

KIKI
Unit Umum Kantor Pusat

Berpisah dengan buah hatinya
menjadi bagian terberat saat Kiki harus
menjalani isolasi di hotel yang disediakan perusahaan. “Saya sudah tinggal
terpisah dengan anak-anak semenjak
awal dilakukan rapid test walaupun
hasilnya non reaktif,” tuturnya.
Sama seperti Komang, Kiki yang
bekerja bertugas di Unit Sekper Kantor
Pusat itu mengalami gejala awal kehilangan indera perasa dan penciuman.
Juga bersin-bersin dan pilek. Setelah
menjalani perawatan dan isolasi, Kiki
dinyatakan bebas Covid-19 melalui
dua kali hasil tes swab negatif.
KIKI SELAMA ISOLASI
Tetap santai
Makan banyak
Nyanyi-nyanyi sendiri menghibur diri.
Nonton YouTube mendengarkan lagu
MLTR (Michael Learns to Rock)

YANG MEMBUAT KOMANG KUAT
Dukungan keluarga dan teman.
Membaca referensi sebanyak-banyaknya.
Happy terus, tidak merasa kesepian, akan
berdampak pada peningkatkan imun.
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Wawancara khusus dengan dokter spesialis paru
Rumah Sakit PHC Surabaya, dr. Tjipto Wibowo, Sp.P.

Anggap Saja Semua
Orang Sedang Sakit
MALIK
Unit Hukum Kantor Pusat

SITI
PT PHC

Nyaris tak ada yang menyangka
Malik akan terserang virus korona baru.
Sosoknya dikenal hobi berolah raga.
Jadi, begitu dinyatakan positif korona,
hal pertama yang ada dalam benaknya
adalah menjaga agar tidak ada orang
lain di sekitarnya yang ikut tertular.
’’Saya akan merasa sangat bersalah jika
ada orang di sekitar saya yang tertular.
Baik keluarga, tetangga, atau di kantor.
Alhamdulillah semuanya negatif,’’
terangnya.
Usai melewati masa sulit, Malik
mengambil satu pelajaran penting.
Keterbukaan. Selalu aktif dan jujur melaporkan kondisi yang sebenarnya kepada Satgas Covid-19 dan perusahaan.
Terutama jika merasakan gejala-gejala
mencurigakan. ’’Karena di sini perusahaan betul-betul care memperhatikan
pegawai dan keluarganya,’’ ujarnya.

Menginap di hotel memang terkesan
wah, ya. Tapi rasanya akan sangat berbeda ketika tinggal di hotel itu lantaran
terpaksa harus melakukan isolasi
mandiri. Kesan itu pula yang dirasakan
Siti, selama 20 hari menjalani perawatan di Hotel Harris.
Dua puluh hari rasanya lama sekali.
Jika tidak siap menjalani rutinitas yang
membosankan, akibatnya malah stres
dan berdampak pada menurunnya
imun tubuh. Untuk mencegah hal itu
terjadi, Siti punya banyak cara untuk
menyibukkan diri. Begitu diperbolehkan pulang, rasanya lega sekali bisa
berinteraksi lagi dengan tetangga.

IMUNE BOOSTER ALA MALIK
Membaca buku
Menghindari bosan dengan bermain
gitar, mendengarkan musik.
Tetap mengecek pekerjaan kantor.
Bermain playstation dan gaple.
Berinteraksi dengan sesama pasien
dengan tetap menjaga jarak.

TIPS ANTI MALAS DARI SITI
Menyusun jadwal olah raga, minimal
sejam dalam sehari.
Rutin menggunakan cairan pembersih
hidung.
Patuh pada saran dokter dan jangan
lupa minum obat.

Di bawah pengawasan dr
Tjipto, tim medis sukses
menyembuhkan sejumlah
staf dan karyawan Pelindo 3
Group yang dinyatakan positif
Covid-19. Penanganan yang
tepat dengan memperhatikan
kondisi masing-masing
pasien, membuat proses
penyembuhan berjalan
dengan lancar. Berikut petikan
wawancara:

NANDINI
PT PHC

Bahkan, dalam mimpi sekalipun
Nandini tidak pernah membayangkan
bisa diisolasi karena terjangkit Covid19. Apalagi kondisinya saat itu sedang
hamil. Belum lagi dia harus terpisah
dengan suami dan anaknya yang masih
balita. Proses isolasinya pun terbilang lama. Tiga pekan satu hari. ’’Saya
sempat terpuruk selama dua minggu
pertama masa isolasi,’’ ungkapnya.
Motivasinya muncul saat Nandini
menyaksikan perjuangan teman-temannya yang bersemangat ingin lekas
sembuh dan terbebas dari korona.
’’Itulah yang mengubah pola berpikir
saya untuk berpikir positif,’’ tambahnya. Setelah melewati tes swab tiga kali
dan dua di antaranya negatif, akhirnya
Siti diperbolehkan pulang. ‘’Betapa
bersyukurnya saya,’’ tandasnya.
YANG MENGUATKAN NANDINI
Motivasi teman-teman sesama
penyintas.
Terus berpikir positif.
Rutin berkonsultasi dengan dokter
kandungan.

PROFIL SINGKAT
DOKTER TJIP, begitu sapaan akrab
beliau. Spesialis paru lulusan Universitas
Airlangga itu, kini, menjabat
Ketua Komite Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi di RS PHC,
Surabaya. Pria kelahiran Merauke 30 Mei
1969 itu fokus menangani gangguan
sistem pernapasan seperti paru-paru,
bronkus, bronkiolus, dan alveolus.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan orang
dengan kasus konfirmasi positif?
Sangat bergantung pada tingkat
imun setiap orang. Jika orang tersebut
dalam kondisi stres, nutrisi kurang
tercukupi, pola hidup tidak teratur,
sering begadang, dan tubuhnya lemah,
tingkat imunitasnya sudah pasti rendah. Hal ini yang menyebabkan proses
penyembuhan sangat lama. Bisa dalam
hitungan minggu sampai bulan.
Apa yang harus dilakukan oleh
OTG yang dirawat di luar rumah sakit
agar imunnya tetap terjaga?
Siapapun orang yang (hasil tesnya)
positif atau negatif, dianggap OTG.
Jadi kita anggap sama, semua orang
adalah dalam kondisi sakit. Yang paling
penting adalah tetap memberlakukan
protokol kesehatan. Mulai dari pakai
masker, cuci tangan, physical distancing,
etika batuk dan nutrisi. Nutrisi yang
paling ditekankan yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ada sayuran, lauk pauk, buah,
susu. Tidak makan sekadar kenyang ala
kadarnya tanpa memperhatikan nutrisi.
Apakah penambahan vitamin atau
suplemen makanan tetap diperlukan?
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Selama makanan kita sudah tercukupi nutrisinya 4 sehat 5 sempurna,
vitamin sudah tercakup di dalamnya.
Jadi vitamin tidak dibutuhkan lagi. Vitamin diperlukan saat makanan orang
tersebut kurang nutrisinya. Jadi bisa
ditambahkan dengan vitamin tersebut.
Tapi selama fisik sehat dan makan
teratur belum tentu perlu ditambah
vitamin.
Apakah diperkenankan mengonsumsi makanan instan untuk orang
yang dirawat di luar rumah sakit tapi
harus menjalani isolasi mandiri baik
dirumah atau hotel?
Justru itu yang diharapkan. Dengan
memakan makanan bervariasi, menjadikan selera makan meningkat. Makan
dengan lahap, lebih senang, lebih bahagia. Itu akan dapat membantu proses
penyembuhan. Jadi pola hidup yang
teratur, makan yang enak membuat orang
menjadi semangat, pikiran jadi positif.
Perasaan nyaman dapat meningkatkan
imun. Yang terpenting makanannya tetap
bernutrisi.
Di tengah tatanan normal baru
seperti sekarang, apakah diperkenankan bepergian?
Boleh, asalkan protokol kesehatan
tetap diperhatikan. Dalam pola hidup
tatanan normal baru, kita diharuskan
untuk tetap menjaga etika batuk dan
menerapkan physical distancing. Tidak
batuk sembarangan di depan orang
lain, rajin cuci tangan, dan memakai
masker.
Untuk penderita yang terkonfirmasi positif covid-19, bagaimana
mereka harus diperlakukan?
Kalau orang yang positif memang
dapat menularkan ke orang lain. Lalu
apakah yang negatif tidak dapat menularkan ke orang lain? Belum tentu.
Dengan swab negatif tidak serta merta
hasilnya benar-benar negatif. Karena
sensitifitas pemeriksaan tidak benarbenar 100 persen. Jadi dengan adanya
perasaan bahwa setiap orang bisa sakit
juga, maka akan timbul awareness, yang
pada akhirnya akan punya cara berpikir
baru menerapkan protokol kesehatan
secara disiplin.
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Kepemimpinan yang Beretika
Diperlukan untuk Memulihkan
Integritas BUMN

organisasi), dan komitmen manajamen eksekutif
terhadap etika. Ketika
masyarakat dapat melihat
performa etika yang lebih
baik di suatu institusi publik, barulah kepercayaan
dapat diperoleh.

Pilihan Thohir

OLEH
IRIS VAN EEDEN JONES
Research associate Brian
Picot Chair in Ethical
Leadership, Te Herenga Waka
Victoria University of
Wellington

PRESIDEN Joko Widodo menyebut
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
sebagai “‘agen pembangunan”. Saat
ini BUMN terlibat dalam 40% proyek
infrastruktur nasional, sebuah prioritas
dalam masa jabatan Jokowi.
Meskipun BUMN berperan penting
dalam mendistribusikan barang dan
jasa di Indonesia, praktik-praktik korupsi masih marak terjadi di dalamnya.
Menteri BUMN yang baru Erick Thohir
memiliki tugas berat untuk membasmi
korupsi dan membangun integritas di
dalam tubuh BUMN.
Tahun lalu, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mendakwa tidak kurang
dari delapan direktur BUMN terlibat
penyuapan. Korupsi yang mendarah
daging dalam BUMN dapat menghalangi ambisi Jokowi dalam merealisasikan BUMN sebagai “agen perubahan”.
Per 2019, Indonesia memiliki 142
BUMN. Namun, hanya 15 yang berkontribusi secara signifikan pada keuangan
negara.
Tapi bukan tidak mungkin bagi
sebuah institusi publik yang berada dalam lingkungan politik-ekonomi yang
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korup untuk membangun integritas.
Penelitian terbaru kami menunjukkan
bahwa hal ini dapat dilakukan melalui
konsep kepemimpinan yang beretika.
Thohir sepertinya berupaya menanamkan konsep ini melalui pelantikan
komisaris-komisaris baru di sejumlah
BUMN. Namun mencari pemimpin dengan rekam jejak yang bersih dan bebas
dari kontroversi bukan perkara mudah.

Kepemimpinan Beretika

Kepemimpinan beretika merujuk
pada watak, perilaku, dan pengambilan
keputusan yang dilakukan seorang
pemimpin dengan mengedepankan
keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan
agar dapat mengambil keputusan
berdasarkan nilai-nilai moral, norma,
dan aturan.
Baik di dalam maupun di luar organisasi, kepemimpinan beretika berperan
penting dalam meningkatkan dan menjaga kualitas integritas organisasi.
Kepemimpinan beretika perlu
dilakukan dalam rangka membawa perubahan yang berkelanjutan di tengah

lingkungan politik dan sosio-budaya
yang menantang seperti di Indonesia,
tapi tidak ada jaminan bahwa hal tersebut dapat tercapai.
Temuan dan kajian penelitian
ilmiah mengkonfirmasi pentingnya
kepemimpinan yang beretika untuk
mewujudkan organisasi yang beretika
dan berintegritas.
Agar integritas dapat tertanam dalam setiap lini organisasi, maka kehadiran manajer eksekutif yang mampu
menjadi teladan dan menunjukkan
komitmen terhadap program integritas
di organisasi mutlak diperlukan.
Pemimpin membutuhkan hak
otonom untuk mengembangkan dan
menerapkan program integritas bagi
organisasinya, dan mereka perlu
memiliki keberanian moral untuk tetap
bertahan di bawah tekanan pemangku
kepentingan.
Pemimpin politik juga harus secara
serius mendukung dan melindungi
organisasi agar mampu memutus mata
rantai konflik kepentingan yang dapat
mengarah pada korupsi.
BUMN tidak dapat menghindar dari
jaringan politisi yang oportunis dan
pihak-pihak yang memiliki “maksud
tertentu”. Oleh karenanya, pemimpin
organisasi harus mendapat dukungan
politis dari pimpinan tertinggi di pemerintahan, termasuk Menteri BUMN,
agar dapat menjadi ‘agen pembangunan’ seperti yang didambakan.
Agar BUMN memiliki integritas
yang tinggi dan dapat berfungsi secara
efektif guna mencapai tujuannya, maka
kepemimpinan yang beretika perlu
diwujudkan dalam tiga hal, dukungan
politik, kepemimpinan yang otonom di
tingkat CEO (pemimpin puncak dalam
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Untuk meningkatkan
tata kelola perusahaan
yang baik dan penerapan
praktik-praktik manajemen
yang beretika, Thohir barubaru ini melantik beberapa
orang yang secara umum
dianggap ‘pemimpin antikorupsi’ menjabat sebagai
komisaris di beberapa
BUMN.
Dia melantik mantan
Gubernur Jakarta Basuki
“Ahok” Tjahaja Purnama,
atau dikenal BTP, penerima
Bung Hatta Anti-Corruption
Award (BHACA) pada 2013
sebagai Presiden Komisaris
Pertamina.
Dia juga melantik mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Amien
Sunaryadi masing-masing
sebagai Presiden Komisaris
Bank Tabungan Negara
(BTN) dan Perusahaan
Listrik Negara (PLN).

Kontroversi

Namun beberapa pilihan Tohir ini
tidak luput dari kontroversi.
Misalnya, saat BTP menjabat sebagai
Gubernur Jakarta, dia pernah terlibat
dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk sebuah rumah sakit
di Jakarta dan pernah dipanggil oleh
polisi terkait dugaan adanya maladministrasi dalam proyek reklamasi
Teluk Jakarta.
Selain itu, sebagian orang beranggapan bahwa pada saat bertutur kata BTP
terlalu kasar dan arogan serta tidak
sopan. Beberapa orang meyakini faktor
inilah yang menyebabkan dia dipenjara
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selama dua tahun atas tuduhan penistaan agama. Pendukungnya meyakini
kejadian tersebut sebagai pembunuhan
karakter terhadap sosok gubernur yang
bersih sebelum ajang pemilihan kepala
daerah (Pilkada) di Jakarta.
Sementara Chandra sendiri pernah menjadi kuasa hukum seorang
tersangka kasus korupsi Pembangkit
Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) setelah
tidak lagi menjabat di KPK.
Kontroversi seputar penunjukkan
para komisaris baru di beberapa BUMN
tadi menandakan bahwa tidak mudah

menemukan pemimpin yang beretika.
Bahkan mereka yang memiliki rekam
jejak dalam pemberantasan korupsi
seolah kesulitan menghadapi konflik
kepentingan di sekitar mereka.
Masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah BTP, Chandra atau
Amien bisa berhasil dalam menanamkan integritas di dalam organisasi
mereka masing-masing. Namun dengan jabatan tersebut, mereka mendapat
kesempatan kedua untuk membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin
yang beretika. (The Conversation)
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Keniscayaan Adaptasi
di Tengah Pandemi

Oleh
DIAN NEGARA
Subdit Perencanaan
Strategis Perusahaan

PARIWISATA merupakan salah
satu industri penopang perekonomian
nasional dengan menyumbang
devisa sekitar USD 20 miliar pada
2019. Sejalan dengan data tersebut,
industri cruise juga berkembang cukup
pesat. Hal ini diindikasikan dengan
meningkatnya cruise call selama 3
tahun terakhir. Mulai dari 131 call
pada 2017, menjadi 139 pada 2018.
Kemudian meningkat lagi menjadi 160
pada 2019. Jumlah penumpang selama
3 tahun terakhir secara rata-rata juga
mengalami lonjakan. Tercatat pada
2017 jumlahnya 89.224 orang. Lalu
bertambah 126.119 pada 2018, dan
122.680 tahun lalu.
Dalam rentang 5 tahun, Pelindo 3
telah berinvestasi untuk menunjang
pelayanan pariwisata. Di antaranya
pengembangan terminal penumpang
internasional Tanjung Perak dan
Tanjung Emas dan Benoa. Pengerukan
kolam dan alur pelayaran, serta
penguatan dermaga penumpang di
Pelabuhan Benoa. Pengembangan
kawasan Pantai Boom Banyuwangi.
Juga pembangunan Pelabuhan
Gilimas yang pada akhir 2019 sudah
bisa digunakan kapal cruise untuk
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bersandar.
Lima tahun ke depan, Pelindo
3 merencanakan beberapa
pengembangan pelabuhan untuk
meningkatkan kembali industri
cruise. Di antaranya, pengembangan
Pelabuhan Gilimas. Di dalamnya
termasuk pembangunan terminal
penumpang, pengembangan Bali
Marine Tourism Hub (BMTH) sebagai
turning-point dalam menjadikan
Bali sebagai hub-nya kapal cruise di
Indonesia.
Pandemi Covid-19 turut memukul
bisnis cruise. Tiga besar cruise liner
dunia yaitu Royal Caribbean, Carnival,
dan Norwegian Cruise Liners,
melaporkan terjadinya penurunan
penumpang yang signifikan. Norwegian
Cruise Lines mengumumkan
pembatalan pelayaran cruise Asia
sampai dengan Oktober 2020.
Beberapa kapal yang rutin bersandar
di pelabuhan seperti Hongkong atau
Singapura, juga melakukan perubahan
jadwal serta rute baru. Royal Caribbean
melakukan refund bagi penumpang
yang telah dan akan melakukan
perjalanan dari/ke Tiongkok, Hong
Kong, Makau, Iran, Korea Selatan dan

Italia. Bahkan, Norwegian Cruise Lines
harus membayar sekitar USD 2,6 juta
(Rp 38,4 miliar) untuk refund seluruh
tiket 12-hari perjalanan dari Hong
Kong.
Keputusan berbeda dilakukan Royal
Caribbean Cruises dengan melakukan
penjadwalan ulang bagi para
penumpang yang telah mempunyai
tiket perjalanan antara Maret s.d Juli
2020 untuk dapat ditukarkan sampai
dengan 31 Desember 2021.
Lantas, apa yang akan dilakukan
oleh cruise liners dalam menghadapi
pandemi ini. Cruise Lines International
Association (CLIA) memberikan
panduan bahwa kapal cruise harus
dilengkapi dengan fasilitas kesehatan
yang memadai serta petugas medis
profesional. Penurunan biaya BBM
dengan penggantian bahan bakar
solar menjadi LNG perlahan sudah
dilakukan oleh beberapa cruise lines
besar. Penerapan protokol keamanan
dan kesehatan yang ketat diharapkan
dapat membuat penumpang lebih
nyaman ketika berada di dalam
kapal cruise. “Kondisi pandemi yang
sekarang terjadi, akan dijadikan
sebuah momentum untuk bangkit dan
berkembang,” ungkap Richard Fain,
CEO Royal Caribbean. “Viking Cruise
akan terus menatap optimis dengan
peningkatan travel experiences bagi
penumpang sebagai fokus utama.
Bahkan pada 2022, Viking Cruise akan
melakukan penambahan destinasi
pelayaran ke Artik dan Antartika,” sebut
Torstein Hagen, chairman dan founder
Viking Cruises.
Bisnis marina dengan menggunakan
kapal yacht atau kapal jenis explorer/
adventure diprediksi akan meningkat.
Dengan kapal yang memiliki dimensi
lebih kecil dari kapal cruise serta
lebih private, membuat wisatawan
merasa lebih nyaman dan aman.
Dengan fasilitas infrastruktur maupun
suprastruktur yang memadai, Pelindo
3 siap menghadapi dan memanfaatkan
potensi tersebut.
Strategi-strategi berikut sepertinya
dapat diterapkan untuk menghadapi
bisnis yang terdampak Covid-19. Di
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Presiden Joko Widodo saat kunjungan pertama ke Labuan Bajo. Dua kali berkunjung ke Bajo menyiratkan
betapa besar atensi orang nomor satu di Indonesia tersebut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

antaranya, optimalisasi/diversifikasi
pemanfaatan terminal penumpang.
Kemudian mengoptimalkan
pemanfaatan Kawasan Boom
Banyuwangi. Pengembangan bisnis
marina di Benoa, Gilimas dan
Pantai Boom. Juga kesiapan dalam
mengakomodasi potensi meningkatnya
kunjungan kapal yacht, explorer/
adventure.
Terdapat beberapa hal yang harus
dipenuhi untuk berdaptasi dengan
kondisi bisnis sekarang dan di masa
mendatang. Proses bisnis yang
terdampak Covid-19 harus dapat
disesuaikan. Setiap terminal wajib
menyesuaikan sistem dan prosedur
dengan protokol kesehatan, keamanan,
dan keselamatan. Pemeriksaan
dokumen kapal penumpang,
pemeriksaan penumpang ketika
akan memasuki terminal dengan
melakukan pengecekan suhu tubuh,
dan menyediakan alat sterilisasi. Selalu
menjaga kebersihan seluruh area
terminal penumpang, termasuk toilet.
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Pengaturan tempat duduk termasuk
penyediaan ruang khusus untuk
penumpang yang terindikasi terjangkit
Covid-19.
Hal-hal tersebut dapat dijadikan
standar penerapan protokol pelayanan
baru. Dan bukan tidak mungkin,
penerapan protokol pada cruise
nantinya juga akan diterapkan pada
penumpang domestik. Sehingga
penerapan konsep clean, safety dan
healthy yang ketat dapat menjadi
standar baru di Pelindo 3.
Dengan melihat perkembangan
terkini, serta proyeksi kondisi dunia
pada umumnya, bisnis cruise masih
akan berkembang lagi. Namun
dengan beberapa perubahan yang
mungkin terjadi. Jika selama ini
cruise lines mencari destinasi wisata
di masing-masing pelabuhan
yang disinggahi, kedepannya bisa
jadi mencari pelabuhan dengan
protokol kesehatan dan fasilitas
kesehatan terbaik. Di samping itu,
bisnis marina juga diprediksi akan

semakin meningkat karena dapat
mengakomodasi beberapa kalangan
yang membutuhkan privasi. Sehingga
beberapa pelabuhan Pelindo 3 yang
disinggahi kapal yacht, explorer/
adventure, seperti Benoa, Kumai,
dan Kalianget harus siap dalam
menghadapi tantangan tersebut.
Untuk mengantisipasi model bisnis
dan tantangan baru, investasi Pelindo 3
di bidang cruise dan marina harus tetap
dilaksanakan dengan me-review proses
serta proyeksi bisnis terkait cruise
dan marina terlebih dahulu. Sebagai
perusahaan yang memiliki target
mencapai kategori Industry Leader
pada 2024, Pelindo 3 harus tetap
optimis dalam menatap tantangan
di masa mendatang. Operasional
pelabuhan harus terus dilaksanakan
dengan pelayanan prima. Tentunya,
dengan penerapan protokol kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan yang baik di semua lini
bisnis Pelindo 3. Stay safe, stay healthy
and stay happy.
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Kehilangan
Relevansi Akibat
Gagal Adaptasi
Oleh: RHENALD KASALI

SETELAH 3 bulan ikut sibuk
menyelamatkan bangsa dari ancaman
pandemi Covid 19, berita mengenai
BUMN hangat kembali.
Anda mungkin masih ingat karyakarya BUMN yang dipimpin Erick Thohir di tengah-tengah pandemi. Mulai
dari aplikasi PeduliLindungi, mendatangkan alat test, APD untuk rumah
sakit sampai pembangunan sejumlah
rumah sakit khusus untuk penanganan
Covid-19.
Kini perbincangan beralih.
Maklum, minggu-minggu ini hampir
semua BUMN besar melakukan RUPS
dengan agenda yang beragam, mulai
dari penentuan dividen, penetapan
kantor akuntan publik sampai pergantian pengurus.
Dari semua itu yang paling ramai dibincangkan adalah pergantian pengurus,
baik komisaris maupun dewan direksi.
Padahal peremajaan selalu terjadi
dan tak masalah tua ataupun muda
sepanjang bisa bekerjasama.
Ada yang sudah selesai tugasnya,
ada yang harus dipindahkan dan ada
yang kurang tepat karena tantangan
yang dihadapi berubah. Dan tentu saja
hal lain-lain.
Benar bahwa saat ini ada begitu
banyak mata meneropong BUMN. Saya
berprasangka positif saja. Tentu ini kar32 DERMAGA

ena kecintaan mereka pada BUMN dan
tahu bahwa kontribusi BUMN terhadap
APBN dan pembangunan sangat besar.
Kalau kita renungkan, memang
jangkauan usaha BUMN luas sekali dan
menyangkut hajat hidup orang banyak.
Wajar bila selalu menarik perhatian.
Mulai dari sambungan listrik, tabungan
dan pinjaman, penyaluran subsidi,
pulsa telepon dan internet, BBM, transportasi (darat, laut dan udara), bandara
dan pelabuhan, logistik, pupuk, sampai
pembuatan mesiu dan pembangunan
gedung.
Tentu bukan hal yang aneh kalau
ada yang khawatir dengan besaran hutangnya. Juga ada yang cemas melihat
kemungkinan kesulitan akibat pandemi Covid-19 ini.
Kita tentu tak bisa melihat angka hutang begitu saja. Angka itu perlu dilihat
penuh kehati-hatian dalam konteksnya
masing-masing.
Dalam perhitungan investasi dan
kemampuan pengembalian, sehingga
dibutuhkan dashboard keuangan yang
lebih komprehensif supaya tidak menjadi debat kusir.
Tapi ada yang lebih berbahaya yang
juga harus kita waspadai, yaitu ancaman ketidakmampuan beradaptasi dan
kehilangan relevansi. Ya, bukankah
pada setiap zaman selalu ada industri

dan usaha yang kehilangan relevansi?
Juga ada yang salah urus?
Seperti apa perubahan yang mesti
dihadapi BUMN?
Saya mencatat setidaknya ada 7
tantangan baru yang mau tidak mau
menuntut cara pandang baru. Maka
kompetensi para eksekutifnya, kecepatan tindak/respons, kesatuan tim,
di samping integritas menjadi sangat
penting untuk memajukan BUMN.
Maaf kali ini saya tak bermaksud
menyajikan angka-angka, agar pembicaraan lebih strategis. Lagi pula sudah
banyak sekali yang berbicara tentang
angka. Jadi lain kali saja.
Setelah membaca tulisan ini mungkin Anda akan berpikir, betapa tidak
mudahnya duduk di jajaran pengurus
BUMN. Tantangannya berat. Namun di
balik itu, tentu saja ada “pintu keluar”
yang harus dicari, untuk mengantarkan
BUMN pada kehidupan yang lebih baik.

Tantangan Global

Saya membagi 7 tantangan itu ke
dalam tiga kelompok besar: Tantangan
Global, Tantangan Strategis dan Ancaman Relevansi tadi.
Pada tatanan global ada ancaman
resesi dunia, isolasionisme dan the rise
of soft power. Namun karena ancaman
resesi global sudah sering dibahas, saya
merasa tidak perlu diulas lagi di sini.
Pandemi C-19 juga melahirkan pembatasan kegiatan antarbangsa dan pergerakan barang dan manusia. Masing-masing
bangsa mengambil langkah mengisolasi
dirinya dari penduduk negara lainnya. Ada
yang mengatakan sampai akhir tahun ini,
tapi setelahnya, konon ada begitu banyak
restriksi yang berlaku.
Ketidakpastian global menjadi new
normal. Kehidupan baru terjadi, dan banyak perubahan. Di sisi lain, BUMN telah
menjalin kolaborasi dengan banyak aktor
global, baik dari Amerika, Inggris, Jerman,
maupun Tiongkok. Kerja sama dilakukan
dalam kerangka investasi, joint venture,
joint project, bantuan teknis, dukungan
teknologi, sampai urusan rantai pasok
(supply chain).
Isolasionisme tentu menghambat
pertumbuhan, membatasi kemajuan
dan mengubah rencana-rencana yang
sudah disusun.
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Namun yang sering tidak disadari
adalah hadirnya kekuatan baru, yang
disebut The Soft Power. Ini adalah
puncak perubahan yang menghadirkan
peran aktor-aktor (ekonomi, politik)
baru di samping peran negara dan
militer.
Dunia mengalami great shifting
dari kekuatan pers sejak Johannes
Gutenberg memperkenalkan mesin
cetak ke kekuatan #MO (Mobilisasi dan
Orkestrasi) dalam bentuk baru.
Puncaknya adalah peristiwa disrupsi
yang melahirkan teknologi digital, dan
menggeser cara menggunakan power
dari stick & carrot (ancaman dan insentif ) menjadi kekuatan daya tarik dan
pengaruh yang kadang disebut new
power atau the soft power.
The soft power tidak saja melahirkan tokoh-tokoh baru dengan tingkat
engagement yang lolos dari radar media mainstream, melainkan juga mengukuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi
mikro yang terorganisir melalui super
apps serta aktivitas DIY (Do It Yourself).
Suka atau tidak suka, The Soft Power
akan mengubah business landscape
yang ditekuni perusahaan-perusahaan
besar, termasuk BUMN. Juga mengubah
peta persepsi publik tentang ekonomi
dan kekuatan yang dikandungnya.

Tantangan Strategi

Pandemi COVID 19 juga melahirkan
3 tekanan strategis yang mempengaruhi masa depan suatu usaha baik
dalam jangka pendek maupun panjang.
Ketiganya adalah hadirnya agoraphobia, paradox of new talent, dan gelombang mega-merger.
Sekilas, agoraphobia, atau phobia
pada kerumunan adalah hal yang biasa
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terjadi setelah makhluk sosial dibatasi
aktivitasnya sekian lama di rumah.
Melihat kerumunan orang belanja
di pasar, lautan ojek yang mengantar
pegawai pulang bekerja, puluhan
orang bergerombol memasuki lift, atau
penumpang kereta api di stasiun, orang
bisa menjadi phobia dan cemas.
Phobia seperti ini di satu sisi bisa
membatasi manusia dari kerumunan
dan mencegah penularan dari wabah
Covid-19, tetapi juga menimbulkan
tekanan-tekanan baru terhadap perhitungan skala ekonomi infrastruktur
kerja, dan membatasi konsumsi. Ia juga
mengubah perhitungan kita tentang
pengembalian investasi dan rencana
ekspansi.
Pandemi ini sejatinya juga mengubah
pola konsumsi dan percepatan pemakaian teknologi mulai dari cobot (collaboration robot) sampai kecerdasan buatan.
Semua itu tentu membutuhkan pemahaman-pemahaman baru dalam berkegiatan ekonomi. Bahkan datang tekanan
untuk meremajakan regulasi menjadi
lebih acceptable terhadap penggunaan
teknologi digital, mulai dari diagnosa
pasien sampai cyber security.
Lalu juga terjadi paradoks dalam
pengembangan SDM. Di satu sisi
talenta-talenta dengan future skills sangat dibutuhkan, namun mereka lebih
suka menjadi entrepreneur mendirikan
startup yang mendisrupsi perusahaanperusahaan besar.
Di sisi lain, inovasi berakibat
efisiensi, membuat perusahaan-perusahaan lama harus berpikir ulang untuk
mengalihkan pekerjaan dan menjaga
produktivitas sumber dayanya. Di sisi

lain, bangsa-bangsa tengah berjuang
mengatasi pengangguran.
Dan akibat dari resesi ekonomi, isolasionisme, the rise of power, agoraphobia
dan paradox of talent tersebut, dunia akan
menyaksikan babak baru mega-merger
disertai akuisisi-akuisisi baru yang benarbenar mengubah peta usaha dunia.

Keep It Relevant

Akhirnya, yang ke 7, adalah tantangan untuk membuat siapapun dan
apapun agar tetap relevan.
Kita tahu bahwa setiap zaman ada
orangnya, dan setiap orang ada waktunya.
Tentu kita tak bisa melawan hukum
alam, juga tak bisa mempercepat kematangan manusia seperti meng-karbit
pisang yang tampak kuning di luar
namun masih keras di dalam.
Kematangan luar-dalam dibutuhkan.
Gabungan dari pemahaman, kematangan
emosional, kecerdasan membaca konteks
dan menemukan masa depan baru,
kecepatan merespons, dan kemampuan
strategis menjadi penentu bagi kemajuan
perusahaan termasuk BUMN.
Tentu, bridging generations menjadi
mutlak ditengarai. Sehingga tua ataupun muda tak ada masalah sepanjang
bisa bekerjasama.
Sama menjembatani antara pertumbuhan organik dan inorganic, menyatukan antara DNA korporasi dengan DNA
platform digital, antara teknikal dengan
financial. Bagi pemimpin, semua ini tak
boleh menjadi hambatan.
Tentu muaranya akan tampak dalam
laporan keuangan, apakah dalam cash flow
perusahaan atau besarnya hutang bila
dibandingkan dengan EBITDA misalnya.
Namun, itu semua belum cukup.
Rasa cinta tanah air, keterpanggilan
untuk mengabdi (profesionalisme),
serta integritas, menjadi penentu yang
tak kalah pentingnya dari kemampuan
mencetak laba atau memimpin transformasi.
Tentu para pemimpin lebih tahu
siapa saja yang pantas memimpin dan
mengawasi BUMN. Hanya saja kita
perlu sama-sama memikirkan bahwa
pandemi ini menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan.
Seperti kata banyak orang, hari esok
itu, “Will not be the same again!”
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WAJAH BARU LABUAN BAJO

Program Super Prioritas
Terminal Multipurpose
Labuan Bajo
Sektor pariwisata bukan sektor sembarangan. Ini sektor yang bisa
menjadi lokomotif penarik gerbong-gerbong ekonomi lainnya
seperti transportasi, hospitality, kuliner, kriya, hingga konsumsi.
Mendorong roda ekonomi pariwisata berarti menggerakkan
kembali ekonomi dengan efek pengganda yang masif dan langsung
dirasakan dampaknya oleh masyarakat dari berbagai kelas.
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SETIAP kali mendengar nama
Labuan Bajo, persepsi pertama
memang soal keindahan langit biru,
perbukitan gersang, dan kedalaman
laut yang indah. Namun, beberapa
saat kemudian, landscape Indonesia
Timur yang luar biasa diikuti dengan
keputusasaan: rasanya, tak mungkin
bisa menjejakkan kaki di sana.
Perasaan galau karena tak bisa
singgah di destinasi terbaik di Nusa
Tenggara Timur (NTT) itu cukup
beralasan. Akses menuju Labuan Bajo
memang tidak mudah. Dari Bali, harus
menggunakan kapal dengan waktu
tempuh yang tak singkat. Begitu juga
penerbangan yang masih harus transit

EDISI 261

di Bandara Ngurah Rai. Itupun masih
belum tentu ada penerbangan setiap
hari ke Labuan Bajo.
Padahal, Labuan Bajo sudah
kondang di benak para penikmat
wisata sebagai salah satu lokasi paling
wow di dunia. Terumbu karangnya
termasuk salah satu terumbu karang
paling indah. Begitu juga barisan
perbukitan gersang tempat para
reptil purba komodo tinggal. Dengan
kekayaan potensi yang luar biasa itu,
sayang jika Labuan Bajo dibiarkan
begitu saja.
Pemerintah perlu turun untuk
menggarapnya sebagai tempat wisata
yang tak biasa-biasa saja. Labelnya,

“Saya rasa ini adalah wujud
kolaboratif yang baik antara
BUMN dan pemerintah
khususnya Direktorat
Jenderal Perhubungan laut
Kementerian Perhubungan,”
kata Wamen.
TERMINAL MULTIPURPOSE
LABUAN BAJO

Visual lengkap terminal multipurpose
pertama di Nusa Tenggara Timur. Terminal
ini akan jadi lokasi baru pelabuhan dagang
NTT sementara pelabuhan ekisting akan
fokus jadi pelabuhan wisata.
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Danau Toba, Borobudur, Mandalika,
Labuan Bajo, dan Likupang,” kata
Presiden dalam pidatonya mengenai
Penyampaian RUU Tentang APBN
Tahun Anggaran 2021 dan Nota
Keuangan di Gedung DPR/MPR RI,
Jumat (14/8) lalu.
Di antara lima wisata super prioritas
tersebut, Labuan Bajo adalah salah satu
kawasan wisata baru dengan kondisi
yang berbeda. Secara geografis, Labuan
Bajo terletak di Indonesia Timur di
mana pemenuhan infrastrukturnya
masih minim. Jalur-jalur transportasi dan
hospitality masih sangat jarang kecuali
mengandalkan inisiatif warga lokalnya.
Padahal, Labuan Bajo terletak
di provinsi kepulauan. Mobilitas
wisatawan tak bisa praktis dan cepat.
Harus melalui sekian banyak transit
yang menyita waktu dan cost. Tak
seperti Bali yang punya direct flight
ke China, Australia, dan Singapura.
Alhasil, satu-satunya transportasi
yang bisa digunakan adalah jalur laut.
Itupun tidak ideal untuk ukuran wisata
premium. Jalur wisatawan dari laut
di Labuan Bajo harus berbagi kamar
dengan terminal barang, bahan bakar,
dan logistik.
Terminal itu tak bisa dibuat khusus
para pelancong karena cuma itu

HARMONISASI

Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin Noer saat menjelaskan kepada Wakil Menteri BUMN Kartiko terkait
perkembangan project Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

Kunjungan Kementerian BUMN dan lembaga terkait untuk percepatan
pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.
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Kunjungan dan Apresiasi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
atas percepatan pencapaian target pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo dan
loyalitas kepada negara.

terminal yang dimiliki Labuan Bajo.
Padahal, begitu menginjakkan kaki di
dermaga tersebut, para wisatawan bakal
langsung melihat landscape jajaran
pegunungan yang berbaring di Labuan
Bajo. Karena terminal masih jadi satu,

pemandangan alam yang indah harus
bercampur dengan lalu lalang logistik
dan bongkar muat barang.
Karena itulah, Presiden Joko
Widodo menginstruksikan agar ada
pemisahan. Terminal existing bakal

wisata super premium. Dan itu sudah
ditahbiskan oleh Presiden Joko Widodo
langsung dengan menyebutnya sebagai
salah satu pembangunan super
prioritas.
Bahkan, beberapa saat setelah
memasuki periode kedua
kepemimpinannya, Presiden langsung
mencanangkan Indonesia bakal
punya 10 Bali baru meski kemudian
dikerucutkan menjadi lima destinasi
wisata super prioritas. Mereka adalah
Yakni, Danau Toba, Candi Borobudur,
Likupang, Mandalika, dan Labuan
Bajo. Komitmen Presiden konkret dan
terukur.
Anggaran yang bakal dikucurkan
untuk pengembangan wisata di lima
destinasi super prioritas tersebut
mencapai Rp 14,4 triliun. “Kebijakan
dilakukan melalui pemulihan
pariwisata, dengan pengembangan
destinasi pada 5 fokus kawasan,
EDISI 261
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seluas 23.318 meter persegi, zona
barang kargo 6.679 meter persegi, zona
curah cair 13.502 meter persegi, zona
perkantoran dan umum 11.247 meter
persegi. Total luas kawasan mencapai
kurang lebih 6 hektare.
Jenis barang yang bisa dikelola di
terminal juga sangat variatif. Sebab,
terminal bakal punya dermaga curah
cair seluas 120 meter persegi, lapangan
general cargo 1 hektare, lokasi untuk
penumpukan curah cair 1,38 hektare,
dermaga multipurpose 220 x 20 meter,
lapangan petikemas 2 hektare, kantor
dan utilitas 0,9 hektare.
Dengan fasilitas tersebut, kapasitas
terminal bisa mencapai 100.000 TEUs
per tahunnya. Jenis kapal yang dilayani
juga mencapai 7.500 dwt untuk kapal
curah cair dan 10.000 dwt untuk
kapal petikemas/kargo. “Lanskap
ekonomi global yang berubah pesat
harus direspons oleh Pelindo III
dengan harus melakukan adaptasi
dan kolaborasi melalui penguatan
kompetensi inti. Keduanya
bisa dikelola sesuai amanah yg
diberikan kepada Pelindo 3,” kata
Saefudin Noer.
PROGRES

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mendengar penjelasan dari Kokok Susanto, direktur transformasi dan
pengembangan bisnis Pelindo 3 kunjungan ke proyek pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

cuma digunakan untuk terminal wisata.
Sedangkan terminal barang bakal
direlokasi ke Wae Kelambu dengan
fasilitas yang jauh lebih baik dari
sekarang.
Tak tanggung-tanggung, terminal
tersebut bakal jadi terminal khusus
logistik pertama di wilayah Nusa
Tenggara Timur. Terminal bakal
dilengkapi sejumlah fasilitas. Di
antaranya dua dermaga utama, yaitu
dermaga multipurpose dan dermaga
curah cair. Selain itu, terminal ini juga
akan dilengkapi lapangan penumpukan
peti kemas/non peti kemas hingga area
perkantoran. Terminal ini dipersiapkan
untuk melayani kapal curah cair dan
petikemas dengan bobot 5000-10.000
DWT dengan luas terminal mencapai
kurang lebih 6 hektare.
Pelindo 3 ditunjuk sebagai
project leader. Semangat kolaborasi
sudah tampak dalam pembangunan
40 DERMAGA

terminal tersebut. Beban pekerjaan
pembangunan dibagi antara
Kementerian Perhubungan, Pelindo 3,
Pemerintah Provinsi NTT, Kejaksaan
Tinggi NTT, hingga Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Pekerjaannya dibagi
antara aspek hukum, pembebasan
lahan, status legal lahan, hingga
pembangunan kawasan antara sisi laut
dan darat.
“Kita lakukan program ini melalui
kolaborasi antar Kementerian,
lembaga, BUMN, BUMD, BUMDes,
swasta, dan mitra strategis. Ini akan
menguatkan kemandirian, ditambah
dengan rasa bangga atas kemampuan
sendiri merupakan modal besar dalam
meningkatkan nilai ekonomi menuju
Indonesia maju,” kata Menteri BUMN
Erick Thohir.
Wamen BUMN Kartika Wiroatmodjo
sebagai wamen yang membawahkan
klaster BUMN sektor industri

infrastruktur, wisata, dan logistik
mengawal penyelesaian tahap pertama
tersebut dengan kunjungan ke
Labuan Bajo, Sabtu (5/9) lalu. Kartika
memberi apresiasi khusus terhadap
proses pembangunan kawasan wisata
tersebut. Sebab, BUMN-BUMN yang
terlibat dalam pembangunannya benarbenar berkolaborasi.
“Saya rasa ini adalah wujud
kolaboratif yang baik antara
BUMN dan pemerintah khususnya
Direktorat Jenderal Perhubungan
laut Kementerian Perhubungan,” kata
Wamen.
Direktur Utama Pelindo 3 U
Saefudin Noer ingin agar terminal
multipurpose ini dibangun dengan
kapasitas yang cukup besar untuk
menampung semua potensi
pertumbuhan ekonomi di Labuan
Bajo. Terminal Multipurpose Labuan
Bajo bakal dilengkapi zona peti kemas
EDISI 261

EDISI 261

DERMAGA

41

42 DERMAGA

EDISI 261

EDISI 261

DERMAGA

43

GARBARATA

DIAWALI DARI

BALI
Ada 6 juta wisatawan datang ke Pulau
Bali setiap tahunnya. Tak berlebihan jika
Pulau Dewata tersebut dijuluki sebagai
sepertiga wajah pariwisata Indonesia.
Karena pulau di timur Jawa tersebut
berkontribusi menyumbang dari sektor
pariwisata hingga 30 persen.
SAYANGNYA, keterhubungan Bali
dengan tujuan wisata indah lainnya
tak pernah dibangun. Dari sanalah
lahir gagasan menciptakan episentrum
pariwisata Indonesia di pulau dewata.
Dialah Bali Maritime Tourism Hub
(BMTH). Apalagi, pemerintah sedang
berfokus mengembangkan sejumlah
pariwisata prioritas di Indonesia.
Yakni Labuan Bajo, Danau Toba, Candi
Borobudur, Pantai Mandalika, dan Pantai
Likupang. Destinasi pelesiran ini perlu
disambungkan dengan jalur transportasi
via Bali. Tujunnya, agar masa tinggal
wisatawan di Indonesia lebih lama.
’’Konsep Benoa sebagai tourism
hub, bukan sekadar transit atau
jalur penghubung saja. BMTH akan
menjadi lokasi sandar kapal-kapal
pesiar dari berbagai belahan dunia
harus juga menjadi atraksi,’’ gagas
Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin
Noer. Tourism hub, lanjutnya, adalah
destinasi itu sendiri. Karena itu,
dalam pemanfaatannya, BMTH akan
mengintegrasikan ritual keagamaan
44 DERMAGA
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Bali, pusat hiburan, pusat olahraga,
pusat belanja, pusat pameran
kemaritiman, restoran, kawasan
perkantoran, kawasan bersepeda, pusat
hiburan budaya, hingga yacht club.
Dengan lengkapnya fasilitas
tourism hub tersebut, BMTH akan
membawa Bali pada level penentu
wisata Indonesia. Jika selama ini hanya
menjadi tujuan akhir, nantinya Bali
adalah gerbang menuju eksplorasi
Indonesia. ‘’Maka program Presiden
Joko Widodo untuk menciptakan 10
Bali baru, bisa terwujud karena Bali
memfasilitasi replikasi dirinya melalui
pembangunan BMTH ini,’’ tandasnya.
Selama ini, infrastruktur Bali belum
maksimal mendukung arus wisatawan

‘’Karena itu, BMTH menjadi
awal sekaligus pembuka
pintu wisata maritim di
Indonesia. Dan semuanya
diawali dari jantung wisata
kita, Pulau Bali,’’

YACHT PARK

Bali Maritime Tourism Hub
(BMTH) bakal dilengkapi area
khusus untuk yacht bersandar.
DERMAGA

45

GARBARATA

STRATEGIS

Yacht park langsung disandingkan dengan kawasan art market dan lokasi
jalan-jalan sambil berbelanja agar bisa langsung menghidupkan ekonomi lokal.

mancanegara. Salah satunya, banyak
kapal pesiar yang tak bisa sandar
akibat fasilitas dermaga yang kurang
memadai. Akibatnya, para wisatawan
harus menumpang kapal kecil untuk
mencapai daratan. Tak hanya itu,
kapal-kapal wisata tersebut tak
ditempatkan di dermaga khusus. Harus
berjubel dengan kapal-kapal migas dan
logistik. ‘’Karena itu, BMTH menjadi
awal sekaligus pembuka pintu wisata
maritim di Indonesia. Dan semuanya
diawali dari jantung wisata kita, Pulau
Bali,’’ tuturnya.
Dari Bali, nantinya, wisatawan bisa
menjangkau hampir seluruh destinasi
utama Indonesia melalui jalur
transportasi yang mudah. Tak cuma
jalur udara, tapi juga rute laut dengan
menumpang kapal pesiar dan yacht.
Komitmen Presiden Joko Widodo
dalam pembangunan BMTH telah
disampaikan secara tegas Dalam
Pidato Nota Keuangan RAPBN
2021. Pemerintah berkomitmen
mengucurkan penyertaan modal
negara (PMN) sebesar Rp 1,2 triliun.
Dana tersebut bakal diserahkan
kepada Pelindo 3 sebagai project
leader pengerukan alur dan kolam
Pelabuhan Benoa. Sehingga nantinya
kapasitas untuk cruise pariwisata
meningkat hingga 4 kali lipat. Terminal
penumpang pun bakal 3 kali lebih luas.
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PMN kepada Pelindo 3 tersebut
diharapkan akan mengakselerasi
pemulihan ekonomi pasca pandemi
sekaligus meningkatkan pendapatan
dari sektor pariwisata di Provinsi Bali
dan sekitarnya. Termasuk Lombok
dan Labuan Bajo. Selain itu, BMTH
juga bakal menyambungkan kepingan
pariwisata yang kini sedang ditata

GREEN RESORT

Hotel dan restoran di Bali
Maritime Tourism Hub
akan mengadopsi konsep
eko-wisata dengan
vegetasi utama berupa
mangrove.

SANDAR
KAPAL PESIAR

Infrastruktur untuk
kapal pesiar akan
disiapkan dengan
daya tampung
cukup besar.
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pemerintah.
Proyek seluas
128 hektar tersebut
akan menjadi feeder
utama bagi wisata
premium yang juga
tengah dikembangkan
di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara
Timur (NTT). Bukan cuma itu, wisata
prioritas lainnya seperti Danau Toba,
Sumatera Utara, Borobudur, Magelang,
Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa
Tenggara Barat, juga bakal dijembatani
dengan dibangunnya BMTH.
Melihat cetak biru pembangunan
BMTH, bukan hanya pengerjaannya
yang menjadi titik fokus. Tapi juga
arsitekturnya yang mengadopsi nilai-nilai
kelokalan Bali. Tujuannya, agar BMTH
bisa menjadi pelabuhan yang mampu
mengejawantahkan kearifan lokal
masyarakat Bali. “Ke depan, Pelabuhan
Benoa akan jadi yang terindah di dunia,”
puji Gubernur Bali I Wayan Koster.

Koster mencontohkan
pembangunan tempat
upacara melasti, Genah
Melasti. Bangunan tersebut
merupakan implementasi
visi Nangun Sat kerthi Loka
Bali. Yakni, menjaga kesucian
dan keharmonisan alam Bali,
kesejahteraan krama Bali sekala,
dan niskala. “Untuk itu, setiap
pembangunan di Bali harus selaras
dengan alam, manusia, dan budaya.
Termasuk BMTH ini,” tandasnya.
Selain aspek arsitektur yang
mengedepankan nilai masyarakat
Hindu Bali, Genah Melasti dibangun
dengan skala yang sangat besar. Tempat
ini bisa menampung 20 ribu umat
Hindu. Nantinya akan berfungsi sebagai
tempat ritual-ritual keagamaan. Bisa
dimanfaatkan untuk upacara melasti
rangkaian Nyepi Tahun Baru Saka 1942.
Koster juga menyarankan Genah
Melasti di kawasan Pelabuhan Benoa
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ini jangan hanya dimanfaatkan untuk
upacara melasti, yang cuma setahun
sekali. “Tetapi, manfaatkanlah untuk
kreativitas dan inovasi lain di bidang
seni dan budaya. Ya, supaya tempat ini
hidup,” katanya.
Pembangunan BMTH akan menjadi
karya kolaboratif antara beberapa
BUMN dan Kementerian. Tak hanya
dalam hal pengerjaan, tapi juga
pembiayaan. Menteri BUMN Erick
Thohir mengatakan, nilai investasi
pengembangan BMTH sebesar Rp
5,3 triliun. Dana tersebut merupakan
bentuk pembiayaan bersama dari
Kementerian BUMN, baik Pelindo 3
maupun BUMN lainnya sebesar Rp 4,2
triliun. “Sisanya adalah penyertaan
modal negara (PMN Rp
1,2 triliun),” kata
Erick Thohir.
Bentuk kolaborasi
lainnya adalah
penataan kegiataan
operasi dan
pengembangan.
Enam BUMN
sudah meneken
kontrak. Yakni, PT. Pertamina,

PT Perikanan Nusantara (Perinus),
Perum Damri, Permodalan Nasional
Madani, Indonesia Power, dan WIKA.
Selain itu ada juga sinergi BUMN untuk
pengerukan bersama yang disepakati
oleh empat BUMN. Yaitu PT Pertamina,
Semen Indonesia, PT PLN dan Pupuk
Indonesia serta perjanjian kerja sama
pembangunan hub pelabuhan ikan baru
bersama Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI.
Kerja sama lannya adalah operasi
pengelolaan TUKS (Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri) Semen Gresik.
Semuanya berhimpun di bawah
Pelindo 3 sebagai project leader.
Dalam pengerjaan proyek, berbagai
dukungan dari kementerian
dan lembaga ikut mendorong
kelancaran pembangunan. Di
antaranya, Kementerian
Perhubungan yang
berkontribusi dalam
review rencana induk
pelabuhan, andalalin
(analisis dampak lalu
lintas), izin konsesi, SIKK
(Surat Izin Kerja Keruk) dan SIKR
(Surat Izin Kerja Reklamasi).

DERMAGA PETIKEMAS

Meski jadi satu area wisata yang besar, tetap
ada porsi yang tak kalah jumbo juga untuk
bongkar muat barang dan curah cair.

GENAH MELASTI

Lokasi ritual keagamaan warga Bali tak
hanya menampung puluhan ribu orang tapi
juga puluhan kapal yacht.

JALAN
PANGGUNG

Green resort
dilengkapi dengan
jalan panggung
yang berdiri di
sela-sela hutan
mangrove.

Selain itu, juga izin pengembangan
dan operasi.
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (LHK) berperan dalam
melakukan addendum AMDAL (analisis
mengenai dampak lingkungan)
dan penetapan izin lingkungan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
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berperan dalam sertifikasi lahan
eksisting dumping I dan II. Kementerian
Pariwisata dalam penetapan wilayah
tersebut sebagai Maritime Tourism Hub.
Juga Kementerian Keuangan dalam
percepatan penetapan PMN.
Masih ada Kementerian Kelautan
dan Perikanan dalam deregulasi

kapal ikan. Kemudian, Kementerian
ESDM dalam dukungan terminal
LNG, serta Kementerian BUMN dalam
pemindahan lokasi kegiatan operasi
BUMN. Dengan sinergi tersebut,
Erick optimis BMTH yang ditargetkan
beroperasi penuh pada 2024 akan
rampung sesuai target.
DERMAGA
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EKO Hariyadi Budiyanto mengungkapkan, optimasi teknologi informasi menjadi solusi mematuhi di masa
adaptasi kebiasaan baru. “Menjaga
komunikasi dan koordinasi dengan pengguna jasa juga membuka kesempatan
untuk proyeksi pengembangan layanan
dan jaringan bisnis. Sehingga bisnis tetap
berkembang sejalan dengan mematuhi
protokol kesehatan,” ungkapnya.
Selain itu Pelindo Marines juga
menggandeng konsultan riset ITS Tekno Sains untuk mengadakan customer
survey guna menjaring masukan dari
para pengguna jasa. Salah satu pimpinan riset, Saut Gurning, membenarkan
bahwa setidaknya akan ada 100 pengguna jasa layanan marine dan pemangku kepentingan yang dihubungi untuk
memberikan masukannya. “Masukan
para pelanggan akan menjadi data yang
diolah untuk merumuskan tidak hanya
pengembangan bisnis perusahaan ke
depan. Tetapi juga strategi bertahan di
era krisis, agar rencana keberlanjutan
bisnis perusahaan dapat terformulasikan dengan lebih akurat,” tambahnya.
Lini bisnis Pelindo Marines di
bidang layanan multimoda, BMC
Logistics, telah menggunakan Aplikasi
Customer Mobile untuk memudahkan
pengguna jasa mengetahui posisi
peti kemasnya, tanpa harus datang ke
lapangan atau menunggu konfirmasi.
Aplikasi Customer Mobile merupakan
inovasi layanan pelanggan di depo peti
kemas agar pendistribusian informasi
berlangsung lebih cepat dan tepat.

ANTISIPASI DISRUPSI

Layanan kepelabuhanan harus bertransformasi
digital untuk merespons lanskap ekonomi global
yang berubah di tengah disrupsi dan pandemi.

Pelindo Marine Service
Gelar Virtual Customer Visit

“Aplikasi tersebut dilengkapi dengan
berbagai fitur untuk memudahkan
pengguna jasa. Di antaranya dapat
mengetahui jumlah peti kemas keluar
dan masuk per hari, serta jumlah stok peti
kemas pada depo. Kemudian pencarian
data-data peti kemas seperti DO number,
BL number, vessel, consignee, nomor truk
yang mengangkut, dan lain sebagainya,
dapat diakses dengan mudah,” papar
Direktur Utama BMC Logistics, Juneddy

Masukan para pelanggan
akan menjadi data yang
diolah untuk merumuskan
tidak hanya pengembangan
bisnis perusahaan ke depan.
Tetapi juga strategi bertahan
di era krisis, agar rencana
keberlanjutan bisnis perusahaan
dapat terformulasikan dengan
lebih akurat
Sinaga, pada kesempatan terpisah.
Kemudian juga ada aplikasi APBS
Smart Client untuk para operator kapal
yang melintasi akses pelayaran menuju
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan
Pelabuhan Gresik, Alur Pelayaran Barat
Surabaya. “Aplikasi APBS Smart Client
membantu para pengguna jasa untuk
memonitor pelayanan jasa alur APBS.
Selain itu juga berfungsi untuk mempermudah proses penagihan hingga pelunasan,
yang terintegrasi dengan data dan sistem

Pelindo 3, sebagai operator pelabuhan,”
kata Direktur Utama APBS Wawan Sulistyawan di Surabaya.
“Dengan sistem aplikasi tersebut
membawa manfaat proses transaksi
menjadi transparan dan real time. Selain
itu pada pengembangan aplikasi ke
depan, nantinya bila ada complaint pengguna jasa tidak perlu repot menghubungi
secara personal, cukup meng-entry tiket
keluhan pada aplikasi sehingga tersistem
dan bisa langsung direspon oleh person
in charge,” tambahnya.

Masker Merah Putih

Sementara itu dari Terminal LNG di
Pelabuhan Benoa Bali, PT Pelindo Energi Logistik (PEL), lini bisnis Pelindo
Marines yang mengoperasikan terminal tersebut, memiliki cara unik saat
melayani pelanggan dalam suasana
peringatan Kemerdekaan RI. “Tim terminal LNG Benoa mengenakan masker
bermotif merah putih. Aksi tersebut
untuk meneladani semangat juang para
pahlawan kemerdekaan, dalam kami
melayani pelanggan dengan operasional logistik energi yang berisiko tinggi
dengan sangat hati-hati,” kata Direktur
Operasi dan Teknik PEL, Vitus Satoto,
dari Surabaya.

ANTUSIAS

Karyawan Pelindo Marines
membangun semangat perubahan
bersama-sama karena menghadapi
disrupsi tak bisa sendiri-sendiri.

Di tengah masa Pandemi Covid-19, Pelindo Marine Service, anak usaha Pelindo 3
di bidang layanan marine, tetap berupaya mendengarkan masukan dan keluhan
pelanggan. Penggunaan teknologi informasi dioptimalkan dengan mengadakan
agenda customer visit secara virtual. “Kami akan menggelar customer visit virtual
dengan para pengguna jasa, berseri mulai dari klaster regional Jawa Timur, Jawa
Tengah, Bali Nusra, Kalimantan, hingga pengguna jasa internasional dari layanan
Pelindo Marines di Selat Malaka,” jelas Direktur Utama Pelindo Marines Eko
Hariyadi Budiyanto, Sabtu (15/8).
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Satu-satuya BUMN
Penerima Paritrana Award

Nol PHK, Disnaker
Apresiasi Pelindo 3
DI tengah masa sulit akibat terpaan pandemi Covid19 Pelindo 3, Surabaya sama sekali tidak melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan tersebut
diapresiasi langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur Dr. Himawan Estu Bagijo menyampaikan,
Pelindo 3 telah turut berkontribusi menjaga stabilitas
ekonomi. Apalagi jumlah pekerja di bawah naungan
perusahaan operator jasa kepelabuhanan milik negara
itu mencapai 11 ribu orang. “Itu sangat membantu
pemerintah,” ucap Himawan dalam acara pembinaan
pegawai, bersama seluruh pengelola pelayanan SDM
Pelindo 3 Group secara daring di Kantor Pusat Pelindo 3
Jumat (4/9).
Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo 3 Edi
Priyanto, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya
terus berkomitmen membantu pemerintah dalam hal
penanganan dan pemulihan Covid-19 di Indonesia.
Tidak hanya melalui berbagai kemudahan strategi
bisnis kepada pengguna jasanya, namun juga kepada 11
ribu pegawainya. Ini merupakan wujud implementasi
Pelindo 3 pada core value BUMN Akhlak, yaitu Amanah
dengan turut serta menjaga stabilitas ekonomi.
Tak hanya memberikan apresiasi atas kinerja Pelindo
3 di bidang pengelolaan SDM dan ketenagakerjaan, Disnakertrans Pemprov Jatim juga menyampaikan berbagai
bimbingan dalam hal hubungan perusahaan dan tenaga
kerja atau hubungan industrial hingga keselamatan
kerja bagi karyawannya. Rencananya, kegiatan ini akan
terus digelar untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan
dalam hal pengelolaan sumber daya manusia.
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Cek Kesiagaan,
Meminimalkan
Risiko Kebakaran
PELABUHAN termasuk salah satu lokasi yang masuk
daftar obyek vital nasional dengan risiko kebakaran
tinggi. Memasuki musim kemarau langkah-langkah
antisipasi perlu dilakukan.
Pelindo 3 sebagai perusahaan jasa operator pelabuhan terbesar kedua di Indonesia menempatkan selalu
aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai
yang utama. Sistem mitigasi kebakaran di seluruh wilayah
kerjanya, mulai dari area lapangan, terminal, hingga
kawasan perkantoran telah disiapkan dengan optimal. Di
antaranya dengan melakukan perawatan dan pengelolaan
alat proteksi kebakaran yang berada di pelabuhan. Baik
di kantor maupun di lapangan operasional.
Tak hanya itu, Pelindo 3 juga meminimalisasi
risiko bahaya kebakaran melalui pengaturan zona
yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Memastikan kesiapan sistem proteksi kebakaran berfungsi
dengan baik. Juga kesiagaan petugas dalam menghadapi kondisi keadaan darurat.
Direktur SDM Pelindo 3, Edi Priyanto melakukan
inspeksi mendadak di Terminal Penumpang Gapura Surya
Nusantara (GSN) Pelabuhan tanjung Perak, Surabaya, Senin
(7/9). Pemeriksaan meliputi kesiapan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR), detektor api, sprinkler, hydrant, dan lainnya.
“Kami harap hal tersebut bisa meminimalkan risiko apabila
terjadi kebakaran di tempat kami”. Pungkas Edi.
Dalam hal penanggulangan dan mitigasi kebakaran
di lingkungan kerja, Pelindo 3 mengimplementasi
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
nomor 186 tahun 1999 Tentang Unit Penanggulangan
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KOMITMEN Pelindo 3 dalam
memberikan jaminan sosial bagi para
pegawainya mendapat apresiasi tinggi
dari pemerintah. berupa penghargaan
juara 1 Paritrana Award dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kemanusiaan. Pelindo
3 menjadi satu-satunya perusahaan
BUMN yang menerima penghargaan
tersebut mengalahkan 660 ribu perusahaan skala menengah dan besar.
Penghargaan tersebut diserahkan
Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin dan
diterima langsung oleh Direktur Utama
Pelindo 3 U Saefudin Noer.
Dalam sambutannya Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin mengapresiasi Pelindo 3 sebagai salah satu
perusahaan milik negara yang sangat
memperhatikan jaminan sosial bagi
EDISI 261

para pegawainya, dirinya pun meminta Pelindo 3 untuk terus menjaga
capaian itu dan senantiasa meningkatkannya sebagai salah satu hak yang
dimiliki setiap pegawai.
“Selamat kepada para pemenang
Paritrana Award, dengan perannya masing
masing telah berkontribusi mendukung
berbagai program perlindungan kesejahteraan sosial di berbagai wilayah
sesuai tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing”. Tutur Ma’ruf Amin Wakil
Presiden RI
Merespon diterimanya penghargaan Paritrana Award oleh Pelindo 3,
Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin
Noer menilai raihan tersebut merupakan bentuk implementasi core value
BUMN yaitu amanah dengan memastikan memberikan pelayanan terbaik

tidak hanya mitra bisnis namun juga
para pegawainnya melalui jaminan sosial sekaligus wujud loyalitas kepada
negara dalam rangka untuk mendukung pemerintah khususnya di bidang
ketenagakerjaan.
Selama ini Pelindo 3 telah secara
konsisten dan bersungguh-sunggung
menerapkan jaminan sosial untuk
seluruh pegawai , mitra bisnis hingga
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
Sebagai contoh Pelindo 3 mewajibkan
seluruh mitra kerjanya mengikuti program
jaminan sosial sebagai syarat wajib melaksanakan kerjasama. Kesungguhan Pelindo
3 melaksanakan program tersebut, maka
penghargaan Panitrana Award yang
diterima merupakan bonus dari kesungguhan tersebut. Ujar U saefudin Noer
Direktur Utama Pelindo 3.
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PULAU MOYO

Pulau Eksotis
Jujugan Selebritis
Waktu-waktu seperti sekarang ini-musim kemarau antara
Juni-Agustus- adalah saat yang tepat untuk mengunjungi
Pulau Moyo, Nusa Tenggara Barat. Cuaca sedang bagusbagusnya. Sayang, pandemi ini belum juga berakhir.
Melakukan perjalanan jauh bakal merepotkan dan berisiko.
TAPI tak apa. Kita bisa mulai
mempersiapkan dulu rencana perjalanan ke pulau jujugan selebritis
dunia itu. Menyiapkan dana, menyiaokan logistik, dan yang terpenting
menyiapkan jadwal keberangkatan
yang pas. Karena Pulau Moyo menawarkan wisata lengkap, mulai hu-

tan tropis, pantai, keindahan bawah
laut nan eksotis, air terjun, dan masih
banyak lagi, pastikan waktu liburanmu cukup panjang. Minimal tiga hari.
Pulau Moyo terletak di sebelah utara
pulau Sumbawa. Keduanya dipisahkan
oleh Laut Flores. Untuk menuju ke
sana, pengunjung bisa mengaksesnya

SURGA TERSEMBUNYI

Pulau Moyo tak hanya indah wisata
pantainya. Tapi juga jalinan perbukitan
yang menyimpan tangga tirta yang
terbentuk dari air terjunnya yang indah.
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melalui dermaga kapal di Pelabuhan
Badas di Pantai Goa. Kabarnya, saat ini,
hanya ada kapal umum yang bisa mengantarkan wisatawan menyeberang
ke pulau seluas 350 kilometer persegi
tersebut. Kapasitasnya terbatas. Jadwal
keberangkatannya pun seringkali tidak
menentu.
Karena itu pula, berangkat di saat
musim kemarau sangat direkomendasikan. Kala musim hujan tiba,
terutama ketika sedang deras-derasnya,
jarang ada kapal yang berani menyeberang. Ada pilihan menyewa boat
dengan tarif berkisar Rp 1,5 - 2 juta
rupiah. Tapi, opsi ini lebih cocok untuk
pengunjung rombongan. Jadi, biayanya
bisa ditanggung bersama. Sedangkan,
untuk solo traveling atau kelompok
kecil, menumpang kapal penyeberangan umum adalah pilihan ekonomis.
Ongkosnya hanya Rp 50 ribu rupiah
per-orang untuk sekali jalan sampai ke
Dermaga Labuan Aji.
Setelah dua jam menyeberangi Laut
Flores dengan kapal umum, pengunjung masih harus menumpang ojek
berkilo-kilo meter menuju destinasi
terdekat. Artinya, jika waktu liburanmu
kurang dari tiga hari, yang bakalan
didapat hanyalah lelah di perjalanan.
Padahal, mengeksplorasi Moyo tidak
akan puas hanya dalam waktu dua hari.

MASIH ASLI

Pulau Moyo menyimpan
keindahan yang luar
biasa, dari pantainya
hingga lubuk lautnya.

Menarik Minat Pesohor Dunia

Salah satu destinasi yang sudah sangat kondang, tentu saja, Air Terjun Mata
Jitu. Tempat menyepinya Putri Diana
(Lady Diana) pada 1993 silam, kala
rumah tangganya dengan Pangeran
Charles berada di tengah prahara. Air
Terjun berair bening berwarna toska
itu berbentuk mirip sawah tersiring,
dengan tiga undakan. Jika sedang sepi,
berendam di sekitar air terjun ini seperti menikmati jacuzi alami raksasa.
Berita kunjungan Diana itu langsung
mengerek popularitas Moyo. Setelahnya, sederet pesohor dunia penasaran
juga ingin merasakan sensasi menyepi
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di pulau itu. Di antara mereka adalah
petenis ayu Maria Sharapova, David
Beckham, Mick Jagger, Edwin van der
Sar, sampai bintang Korea, Rain dan
Kim Tae Hee. Saking kondangnya, Pulau Moyo sering disebut sebagai “Great
Escape-nya” selebritis dunia.
Demi mendukung pemanfaatan
Pulau Moyo sebagi objek wisata alam,
telah diterbitkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : 308/KptsII/1986 tanggal 29 September 1986.
Surat itu menegaskan sebagian Pulau
Moyo sebagai Taman Buru dan Taman
Wisata Alam Laut. Luasan untuk Taman
Buru mencapai 22.460 Ha dan Taman
Wisata Alam Laut seluas 6.000 Ha.
Kawasan Taman Wisata Alam Laut
terbentang dari Pantai Stema ke arah
selatan hingga Tanjung Boko. Dengan
iklim tropis, perbukitan Pulau Moyo ditutupi oleh hutan tropis setengah
kering. Pulau Moyo juga diresmikan
menjadi taman nasional Moyo-Tambora, bersama Pulau Satonda. Di sana
tercatat 205 jenis tumbuhan dari 70
famili yang hidup di Pulau Moyo. Juga,
70 jenis burung dimana 15 di antaranya berstatus dilindungi.
Sementara di laut, hasil survei
di Moyo - Satonda terdapat 64 spesies
karang dan 193 spesies ikan karang.
Keragaman karang keras tertinggi yaitu
acropora, montipora, dan porites. Tak
heran jika cukup dengan bersnorkeling
ria, pengunjung bisa menikmati keindahan bawah laut Pulau Moyo.

Pengembangan Wisata
dan Ekonomi

aa ikut terdampak gempa Lombok
pada Agustus 2018 silam. Getaran
berkekuatan 7 skala richter, terbesar
dalan sejarah Lombok, memorak
porandakan segalanya. Dampaknya
langsung terasa pada anjloknya perekonomian warga.
Untuk membangkitkan kembali
pariwisata di Pulau Moyo, pemerintah menggelar Sail Moyo-Tambora
pada September 2018. Sedikitnya
140 kapal dan yacht turut serta
dalam festival bahari tersebut. Kapalkapal mewah itu ada yang berlayar
dari Australia, Malaysia, dan Singapura, lalu berkumpul di Labuan Bajo,
Flores, Nusa Tenggara Timur.
Momen tersebut turut menandai
upaya pemerintah menjadikan Moyo
sebagai destinasi wisata premium.
Mengintegrasikannya ke dalam pembangunan wilayah minapolitan Samota
(Saleh, Moyo, Tambora). Letaknya yang
berdekatan dengan Labuan Bajo, yang
juga sangat kondang sebagai destinasi
wisata kelas dunia, pengembangan wisata Moyo bakal lebih mudah dilakukan.
Termasuk rencana pembangunan
terminal Wae Kelambu. Terminal multipurpose senilai Rp172,8 miliar segera
dimulai pembangunan oleh Kementerian Perhubungan sebagai salah satu
upaya revitalisasi Pelabuhan Labuan
Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terminal multipurpose Wae Kelambu dirancang untuk menjadi jalur
lalu lintas logistik dan bongkar muat
kontainer, kargo, serta curah cair
sehingga akan memisahkan aktivitas
pariwisata dan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Labuan Bajo. Dengan pemindahan kegiatan logistik ke
terminal multipurpose ini, Pelabuhan
Labuan Bajo akan direvitalisasi dan
dikhususkan bagi kapal-kapal wisata
dan kapal penumpang Pelni. Rencanya, pembangunan terminal multipurpose tersebut ditargetkan rampung
pada Desember 2020.
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JANGKAR

Sediakan
Pesawat Amﬁbi
untuk Jangkau
Diving Spot
Komitmen pemerintah
terhadap pengembangan
wisata berbasis maritim
tidak main-main. Di
tengah pengembangan
kawasan wisata super
prioritas, pemerintah juga
sedang mengembangkan
infrastruktur khusus yang
mampu menjangkau titiktitik diving spot favorit
dengan pesawat amfibi alias
seaplane.
“Turis jadi sangat penting dalam
kontribusi ekonomi kita. Kita ingin
mengembangkan sea plane atau
pesawat amfibi untuk orang diving,”
kata Menteri Kemenko Kemaritiman
dan Investasi Indonesia Luhut Binsar
Pandjaitan, Jumat (14/8).
Seaplane tersebut, kata Menteri
Luhut, akan mendukung pariwisata
dan logistik di pulau-pulau wisata.
Beberapa di antaranya adalah Raja
Ampat dan Wakatobi. Dengan pesawat
tersebut, jalur transportasi ke lokasi
diving jadi lebih mudah. Apalagi, Raja
Ampat dinobatkan berbagai media luar
negeri sebagai salah satu spot diving
terbaik di dunia bersama Labuan Bajo.
Seaplane tersebut semakin
strategis karena memberi alternatif
transportasi yang cepat. Sebab,
tidak semua spot diving terbaik bisa
ditempuh dengan kapal karena
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berbagai faktor. “Jadi nanti yang
mau diving tinggal langsung terbang
ke pulau. Kita sedang siapkan
kebutuhannya dan ini bagian dari
pemenuhan infrastruktur wisata kita,”
katanya.
Luhut juga menambahkan bahwa
pembangunan infrastruktur adalah
kepentingan nasional. Pandemi
memang melumpuhkan semua sektor.
Terutama yang berkaitan dengan
mobilisasi manusia. Termasuk di
dalamnya transportasi dan wisata.
Namun, mantan anggota Kopassus ini
justru melihat sebaliknya. Pandemi
adalah waktu yang tepat untuk
membenahi infrastruktur dalam negeri.
“Kita manfaatkan momen ini untuk
reformasi penguatan semua bidang,”
ungkapnya.
Beberapa pembenahan infrastruktur
wisata, kata Luhut, di antaranya

TIGA SEAPLANE
FAVORIT DIVER

Cessna 208 Caravan

Salah satu flagship di
dunia seaplane. Dengan 9
penumpang mampu menempuh
jarak hingga 400 km, dengan 4
penumpang hingga 1.600 km.
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DeHavilland Turbo Beaver

Salah satu pesawat amfibi dengan
mesin tunggal terbaik di dunia. Karena
daya tahannya, pesawat ini banyak
digunakan untuk kebutuhan komersial
seperti perusahaan pesawat apung.
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Cessna 185 Skywagon
Produk terbaik Cessna di pasar
seaplane. Meski cuma bisa
menampung 3 penumpang,
pesawat ini sangat cepat dan
tidak bising.

Bandara Morotai yang diperpanjang
landasan pacunya dan Banyuwangi
yang sedang mempersiapkan diri
menjadi World League Surfing.
Namun, meski pembangunan tersebut
sangat gencar, pihaknya tetap ketat
menerapkan protokol kesehatan. “Kami
sangat hati-hati,” katanya.
Menteri Perdagangan dan Industri
era Presiden Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) tersebut mengatakan,
pariwisata memang menjadi sektor
yang diprioritaskan pemerintah. Karena
itu, anggaran negara banyak yang
diserap sektor tersebut. Apalagi, rasio
modal negara terhadap nilai ekonomi
pariwisata jauh lebih besar daripada
minyak dan gas. Dalam rapat paripurna,
Presiden bahkan akan mengucurkan
penyertaan modal negara (PMN) hingga
Rp 1,3 trilun untuk pembangunan
sektor wisata tersebut.
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Banyuwangi
International
Yacht Club Pikat
Turis Asing
Pelindo 3 terus bergerak meningkatkan
ekonomi melalui sektor pariwisata. Salah
satunya menyelesaikan pembangunan
dermaga yacht internasional di kawasan
Pantai Marina Boom, Banyuwangi.

OPENING

Direktur Utama Pelindo 3 U Saefudin Noer memotong pita tanda dibukanya Banyuwangi
International Yacht Club di kawasan Pantai Marina Boom 26 September lalu. Acara
pembukaan itu juga disajikan berbagai tarian Oseng Banyuwangi dengan view dermaga dan
kapal yacht yang memesona.
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Pada akhir September (26/9/2020)
lalu, Banyuwangi International
Yacht Club resmi dibuka dan sudah
beroperasi di kota paling Timur Pulau
Jawa terserbut. Ini merupakan ikhtiar
Pelindo 3 dan pihak pemerintah
daerah, Pemkab Banyuwangi, dalam
membuka jalur baru datangnya
wisatawan dari laut.
Fasilitas dan destinasi wisata baru
ini diharapkan dapat meningkatkan
kunjungan wisatawan terutama
wisatawan asing kelas menengah atas.
“Selamat atas dibukanya Banyuwangi
International Yacht Club (BIYC).
Pemerintah daerah berterima kasih
kepada Pelindo 3 atas perannya untuk
pariwisata. Tentu ini akan membuka
jalur baru di destinasi baru kami dalam
pengembangan sektor pariwisata,” kata
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar
Anas, Sabtu (26/9/2020).
Dibukanya BIYC merupakan
peluang bagi Banyuwangi untuk
menyasar wisatawan kelas menengah
atas. Sebab, pemilik yacht merupakan
para elite yang tersebar di beberapa
negara di Eropa maupun Australia.
“Kita tahu, para pemilik yacht ini
merupakan wisatawan kelas menengah
atas. Fasilitas ini tentu menjadi
jaminan bagi mereka bahwa dengan
berlayar ke Banyuwangi mereka bisa
berwisata sekaligus menyalurkan hobi
berlayarnya,” tuturnya.
Banyuwangi International Yacht
Club (BIYC) diresmikan oleh Direktur
Utama Pelindo III Saefudin Noer,
Jumat malam (25/9/2020). BIYC itu
berada di kawasan Pantai Marina
Boom. Kawasan tersebut merupakan
aset milik PT Pelindo III yang dikelola
anak perusahan PT Pelindo Properti
Indonesia.
Menurut Saefudin Noer, Pelindo
III memiliki konsep Butterfly Cruise
Port yang akan menunjang kunjungan
wisatawan di Indonesia. Untuk itu,
fasilitas yacht club di Banyuwangi akan
melengkapi beberapa dermaga yacht
yang sudah dibangun di beberapa
tempat.
“Konsep Butterfly Cruise Port
kita galakkan saat ini. Tentunya
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kunjungan para pemilik yacht yang
ke beberapa dermaga yang sudah kita
siapkan nantinya akan mampir juga
di Banyuwangi. Konsep ini bentuknya
seperti kupu-kupu yang hinggap di
beberapa tempat. Salah satunya adalah
Banyuwangi,” ujarnya.
Pelindo III juga sudah
mengembangkan fasilitas serupa di
Tanjung Mas, Semarang; Surabaya
North Quay di Tanjung Perak, Surabaya;
Tanjung Tembaga, Probolinggo;
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Tanjung Benoa, Bali; dan juga Gili Mas
di Lombok.
“Posisi Banyuwangi sangat
diuntungkan berada di antara Surabaya
dan Bali. Sementara untuk Bali sudah
penuh. Maka limpahan dari Bali bisa
ditampung di Banyuwangi. Dalam
setahun ada sekitar 160 kapal Pesiar
yang singgah di Indonesia. Nanti juga
akan dipilih adalah Banyuwangi,”
pungkasnya.
Fasilitas BIYC dapat menampung

sebanyak 8 unit kapal yacht berbagai
ukuran dari panjang 25 feet hingga 35
feet. Dermaga ini memiliki luas sekitar
5000 meter persegi.
“Kami dengan pemerintah
Banyuwangi sepakat untuk mengubah
wajah Pantai Marina Boom dari
semula pelabuhan tradisional
menjadi pelabuhan khusus
pariwisata. Sementara luas kawasan
ini sebanyak 44 hektar. Sisanya akan
dikerjasamakan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, partner PT PPI di
BIYC, Lizza Lunding, mengatakan
bahwa yacht club di Banyuwangi
ini memiliki fasilitas perbaikan dan
perawatan kapal yacht. Para pemilik
kapal yacht bersantai dan bersandar
di Banyuwangi sambil menikmati
destinasi wisata unggulan sepeti kawah
Ijen, Alas Purwo dan berbagai destinasi
wisata lainnya.
Selain itu, pihaknya juga
menyediakan layanan untuk
pendukung untuk kebutuhan selama
berlayar. Pemilik kapal bisa mengisi
persediaan air bersih, makanan
bahkan listrik untuk kebutuhan
kapalnya. “Nantinya, para pemilik
kapal bisa bersantai atau berlibur di
Banyuwangi. Selama itu, mereka juga
bisa memperbaiki atau meningkatkan
performa kapal mereka,” ungkapnya. (*)
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RICHARD KYLE

Terbang, Lalu Berpetualang

KIRANA LARASATI

DI suatu pagi Natal yang masih
gelap, Richard Kyle dibangunkan sang
ayah Martin. Saat itu, 22 tahun lalu,
Martin tiba-tiba mengajak Richard
mendaki bukit di dekat tempat mereka
memarkir karavan.
Seperti dikisahkannya kepada CNN,
Richo- sapaan karib Richard- belum tahu
apa yang akan ditunjukkan ayahnya.
Begitu sampai puncak, sejumlah kru
paralayang telah menanti dengan semua
peralatan lengkap. Setelah memastikan
arah angin aman, penerbangan dengan
tandem itu dimulai.
Sesaat, Richo mengaku masih merasakan ketakutan. Tapi beberapa menit
kemudian ketakutan itu lenyap. Berubah
menjadi kekaguman. Dia merasakan
pengalaman “ajaib” bagi anak yang belum
genap 10 tahun. Meski hanya berlangsung
sekejap, rupanya, pengalaman itu begitu
membekas dalam benak Richo. Bahkan,
menurutnya, momen terbang dengan paralayang itu menjadi pintu masuk ke dunia
petualangan yang dicintainya sampai saat
ini. Apalagi, waktu itu, ayahnya memang
sedang mengajak satu keluarga melakukan
road trip dengan mengendarai karavan dari

Gemar
Eksplorasi
Kedalaman
LABUAN Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), punya tempat tersendiri dalam benak bintang FTV Kirana Larasati.
Artis 33 tahun itu mencintai kawasan kepulauan indah
di Indonesia Timur tersebut seutuhnya. Tidak setengahsetengah. Dia begitu menaruh hati pada bukit-bukitnya yang
kering, pantainya yang elok, juga lubuk lautnya yang indah.
Dan setiap kali bertandang ke lokasi yang bakal ditahbiskan Presiden Joko Widodo jadi kawasan wisata super
premium itu, Kirana memuaskan dahaga liburannya dengan
menjajal hampir semua atraksi. Dalam kunjungannya ke
Labuan Bajo bulan lalu, misalnya, bintang Purple Love itu
sempat ikut diving bersama rekan-rekannya. “Laut Komodo
adalah salah satu laut terindah di dunia. Sulit untuk menolak
menyelaminya tiap kali berkunjung ke sini,” katanya.
Tak hanya menyelam, Kirana juga sempat mengunjungi
hewan komodo. Reptil purba yang jadi maskot kawasan
tersebut benar-benar digemari Kirana. Apalagi dia melihat
satwa itu langsung dari habitat aslinya di alam liar. “Boleh
dong kita ngecengin komodo-komodo itu. Tapi suka
serem sih banyak yang gede-gede,” katanya lantas terbahak.
Komitmen Kirana dalam pengembangan Labuan Bajo
memang begitu besar. Dukungannya kepada kawasan
yang akan dibangun infrastruktur wisata besar-besaran
itu tak cukup dengan mempromosikannya melalui akun
media sosial saja. Dalam salah satu seminar membahas
Labuan Bajo yang dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir,
Kirana rela didapuk menjadi moderator.
Kirana sadar, keunggulan Indonesia terletak pada lautnya.
Sebagai negara kepulauan, sudah seharusnya Indonesia
memiliki destinasi maritim terbaik. Labuan Bajo cuma satu dari
ribuan lokasi wisata lainnya. Dan suguhan menarik dari laut-laut
Indonesia tak cuma di permukaan saja. Tapi juga di bawah laut.
Bahkan, gara-gara menyelam di lubuk laut Labuan Bajo
itu, Kirana jadi ketagihan untuk terus mengeksplorasi kedalaman laut Indonesia. “Sekarang aku jadi pengen terus explore
laut. Khususnya laut Indonesia. Keindahan alamnya eksotis.
Hewan-hewannya, it’s so hard to resist,” katanya.
UJUNG BAHTERA

Kirana Larasati saat berkunjung ke
Labuan Bajo. Dia menjajal naik di K
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Queensland menuju Auckland.
Seiring waktu berlalu, jiwa petualangan Richo bertumbuh. Di negeri
asal ibunya, Indonesia, nama Richard
tenar sebagai host program petualangan
mengeksplorasi destinasi-destinasi eksotis ke pelosok nusantara.
Di salah satu episode yang menjelajahi Pulau Buton, Kabupaten Muna,
Sulawesi Tenggara, pria yang memulai
karirnya dari seorang model di Australia
itu memamerkan kepiawaiannya melakukan cave diving di Gua Loba-Loba. Juga
berenang bersama penyu di Danau Moko.
Februari lalu, Ruchard juga membagi
kisah perjalanannya ke Papua. Melalui
unggahan video di media sosial, pria
32 tahun tersebut mengunjungi Teluk
Triton, Kaimana. Di sana dia beruntung
bisa berenang bersama paus raksasa.
“Beruntung saya bisa bertemu dengan
paus untuk kali pertama dalam hidup
saya,” tulisnya.
Olahraga air memang tak bisa dipisahkan dari pria yang dikabarkan baru
saja berpisah dengan Jessica Iskandar
itu. Dalam banyak kesempatan, dia
mengunggah fotonya sedang mengarungi
ombak di atas papan selancar. Beberapa
pantai favoritnya di antaranya Kepulauan
Mentawai, Sumatera Barat dan tentu saja
destinasi sejuta umat Pulau Dewata Bali.
Richo sadar dengan kegemarannya
berolahraga ekstrem risiko cedera pasti
mengintai. Namun dia mengatakan,
selalu patuh pada panduan keselamatan
di setiap destinasi yang dikunjungi.
Termasuk ketika saat pandemi seperti
sekarang ini. Dalam beberapa unggahan
media sosial teranyarnya, Richo sedang
berada di Bali bersama keluarganya. Ya,
sejak 31 Juli lalu, Bali memang sudah
dibuka kembali untuk wisatawan. Langkah
dilakukan sebagai bagian dari program
pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Yang penting kita jangan sampai
takut bepergian. Karena sekarang ada
protokol kesehatan yang bisa jadi panduan. Yang penting juga kita harus selalu
jaga kesehatan, ini berguna untuk diri
sendiri dan orang lain yang kita temui
di sepanjang perjalanan,” ujar aktor
yang juga aktivis lingkungan itu dilansir dari CNN.
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Jangan pernah menanyakan kekhawatiran
sebagian perempuan yang takut kulitnya menjadi
gelap karena melakukan aktivitas outdoor kepada
Prisia Nasution. Karena ketakutan itu memang
tidak pernah terlintas dalam benak dara ayu
pemeran Srintil di film Sang Penari tersebut.
PRISIA NASUTION

Jangan
Takut
Kulit
Gelap
Dari sederet hobi outdoor-nya itu,
water sport adalah salah satu yang
paling ia gemari. Tengok saja akun
Instagram istri dari Iedil Putra tersebut.
Nyaris semua destinasi wisata maritim
populer di tanah air sudah pernah ia
datangi.
Prisia mengaku sebisa mungkin
akan memanfaatkan waktu luangnya untuk traveling. Mengeksplorasi
Indonesia, bahkan sampai ke pelosok.
“Setelah berkunjung ke banyak tempat,
aku semakin tahu kalau; ya ampun
Indonesia itu emang keren,” cetusnya
dikutip dari Tempo.co.
“Tidak ada tempat lain di dunia
ini yang seindah Raja Ampat,” begitu
ungkapan kekaguman Pia-sapaan
akrabnya- di lain waktu. Dia bercerita
pernah tinggal sampai delapan hari di
dalam kapal demi bisa mengeksplorasi
gugusan pulau di Papua Barat itu.
Setelah mengunjungi banyak destinasi maritim dan mengeksplorasi alam
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bawah lautnya, perempuan kelahiran
1 Juni itu memilih dua spot diving
sebagai favoritnya. Pertama Pulau Menjangan, kedua Pintu Kota di Ambon. “Di
sana, lautnya bagus banget, terumbu
karangnya juga masih sangat terawat
dengan baik,” kenangnya seperti dikutip IDN Times.
Menjangan merupakan pulau kecil
yang terletak sekitar 5 mil barat laut
pulau Bali. Pulau ini bagian dari Taman
Nasional Bali Barat. “Menjangan” dalam
bahasa setempat berarti “rusa atau
kijang”. Penyebutan ini dikarenakan
Pulau Menjangan dihuni ribuan ekor
rusa liar.
Sedangkan, Pintu Kota derada di
Desa Latuhalat, Ambon. Pantai dengan
lubang berbentuk persegi empat yang
terletak di kaki bukit. Bentuknya yang
menyerupai pintu, membuat pantai ini
diberi nama Pintu Kota.
Meski sudah berkelana ke banyak
destinasi indah di seantero Indonesia,
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aktris yang naik daun lewat peranperannya di FTV, itu tidak pernah
melupakan kampung halaman ayahnya
di Sumatera Utara. Setiap kali mudik,
Prisia tak pernah absen menghabiskan waktunya di Danau Toba. “Bukan
semata karena ayah saya dari Sumatera
Utara, ya. Harus diakui Danau Toba
memang bagus banget,” tutur cewek
yang juga piawai menembak ini.
Untuk mendatangi tempat-tempat
eksotis tersebut, Prisia tak jarang
melakukan perjalanan ala-ala backpacker. Meski termasuk aktris papan
atas, menumpang moda transportasi
umum dengan kelas ekonomi tidak
menjadi perkara besar buat mantan
atlet pencak silat ini. “Kadang naik
kereta dari Gambir tujuan ke mana
kek. Kalau keluar kota agak jauh, biasanya ke spot diving atau ke gunung.
Datang, beli tiket, langsung berangkat (go show),” ujarnya dicuplik dari
PONTAS.
Pia juga tak pernah menyiapkan
bujet khusus untuk memenuhi hobi
berpetualangnya itu. Jika di tengah
perjalanan kehabisan uang, peraih
Aktris Terbaik FFI 2011 itu tinggal
mengubungi manajernya agar bisa
ditrasfer. “Biasanya, langsung berangkat saja. Pokoknya masih ada duit di
ATM. Terus paling minta uang sama
manajer,” selorohnya lantas tertawa. Pia
juga beberapa kali tertangkap kamera
sedang touring mengendarai motor
besar bersama beberapa karibnya yang
tergabung dalam Motorbaik Indonesia.
Selain menikmati alam, Pia gemar
pula mempelajari tradisi dan kultur
masyarakat setempat. Di sela-sela kunjungannya, dia selalu menyempatkan
diri untuk berinteraksi dengan warga
sekitar. Dengan membaur, kata Pia, dia
bisa banyak belajar tentang keberagaman dan kemanusiaan.
Makanya, cewek 36 tahun itu justru
merasa janggal ketika ada orang yang
menghindari kegiatan outdoor lantaran
khawatir kulitnya menjadi gelap. Sangat disayangkan jika keindahan alam
dan keberagaman budaya nusantara
dilewatkan begitu saja. “Kalau orang
Indonesia takut hitam itu mah aneh.
Karena matahari di Indonesia itu panas
sekali kan dan dimana-mana matahari
juga terbit kok,” kelakarnya.
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“Vitamin Sea” juga
baik untuk keluarga
besar, ini terbukti
pada keluarga Titi
Kamal dan Christian
Sugiono.

TITI KAMAL DAN CHRISTIAN SUGIONO

Happy Escape Bareng Keluarga Besar
Pasangan artis Titi Kamal dan
Christian Sugiono memilih laut sebagai
tempat bersama keluarga melepas
penat. Lokasinya memang tak jauh,
yakni di Pulau H, salah satu pulau di
Kepulauan Seribu. Meski tak terlalu
jauh dari tempat tinggal mereka di Jakarta, namun liburan singkat itu terasa
spesial karena mereka berkesempatan
naik kapal mewah yacht.
Yacht mengangkut mereka sekeluarga
dari pesisir Jakarta menuju gugusan
kepulauan di Teluk Jakarta tersebut. Suasana liburan terasa lebih menyenangkan
karena di Pulau H tak ada pengunjung
lain. Jadilah pulau serasa milik sendiri.
Apalagi fasilitas di pulau tersebut sangat
lengkap. Hotel tempat mereka tinggal dilengkapi kolam renang dan restoran yang
mewah. “Kita jadi nggak ragu untuk bawa
anak-anak dan mama,” kata bintang Ada
Apa Dengan Cinta tersebut.
Ibu dua anak itu sadar bahwa di
tengah pandemi, transportasi masih
menjadi momok. Karena itu, dia tak mau
ambil risiko mengajak keluarga besarnya
liburan terlalu jauh. Apalagi sampai harus
naik transportasi massal yang membuat
kemungkinan penularan corona covid-19

bisa sangat tinggi.
“Kami masih belum berani bertemu
orang banyak. Belum berani naik pesawat juga. Jadi cari liburan di dekat Jakarta saja. Tempat liburannya juga cari
yang private,” kata bunda dari Kai Attar
Sugiono dan Arjuna Zayan Sugiono.
Meski dekat dengan Jakarta, Pulau
H masih sangat ideal menjadi destinasi wisata laut yang menyenangkan.
Pasirnya yang berwarna kuning pucat
bercumbu dengan birunya air laut. Langit biru cerah di kejauhan terasa bukan
langit Jakarta yang biasa kita kenal.
“Ini benar-benar fun weekend sih.
Alhamdulillah. Seneng akhirnya bisa
ajak mama lihat laut sebentar. Sekalian
sama anak-anak juga. Benar-benar
happy escape yang nggak akan bisa
dilupakan,” kata Titi.
Hal senada diungkapkan Christian
Sugiono. Menurut dia, yang tak kalah
penting dari liburan di tengah pandemi
adalah protokol kesehatan. Tempat
wisata yang sepi tidak lantas membuat
mereka longgar menjaga diri. “Penting untuk selalu menjaga rasa aman.
Makanya kami tidak pernah lupa menjalankan protokol kesehatan,” katanya.
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Kopi Korea
di Taman Scientia
Kedai-kedai kopi kekinian
sedang menjamur di
Indonesia. Korean Wave juga
belum terlihat tanda-tanda
mereda. Maka, menyatukan
keduanya adalah ide yang
brilian.
SEBUT saja nama-nama bintang
K-Pop yang sudah tersohor di
Indonesia. Suga (BTS), Hyuna, Xiumin
(EXO), Taeyeon (SNSD), sampai Leo
(VIXX). Semuanya dikenal sebagai
pecandu kopi. Banyak kisah yang
mengabarkan kegemaran mereka pada
minuman racikan tersebut. Mulai Xiumin
yang bercita-cita menjadi barista, sampai
Leo yang setidaknya menghabiskan 12
gelas kopi dalam sepekan.
Di Korea Selatan sendiri, kopi
menjadi minuman yang popularitasnya
hanya kalah dari Soju. Nah,
mengawainkan tren kedai kopi di
Indonesia dan kegilaan anak muda
pada Korea dengan segala kultur
pembawanya itu yang sukses ditangkap
dengan sigap oleh Daniel Hermansyah,
Co-Founder Kopi Chuseyo.
Di tengah arus utama kemunculan
kedai-kedai kopi kekinian, Daniel
berpikir tentang diferensiasi produk.
Basis masa K-Pop yang loyal terbukti
mampu menciptakan pasar yang
kuat. “Kegemaran mereka (penggemar
K-Pop) untuk mencoba hal – hal baru
bernuansa Korea, memiliki loyalitas
tinggi, dan daya beli kuat, mendorong
kami menghadirkan kedai Kopi
Chuseyo sebagai tempat nongkrong
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bareng sesama K-Poper dalam
menyalurkan hobinya,” kata Daniel
yang mengaku sudah menggilai K-Pop
sejak 2014 itu dilansir Kontan.
Kedai kopi ini menyajikan beragam
minuman dengan resep Korea,
baik kopi maupun non-kopi. Pun
suasananya. Chuseyo (baca: Juseyo)
adalah ungkapan dari Bahasa Korea
yang berarti `tolong berikan kepada
saya. Ucapan ini dipakai pada
saat seorang pelanggan memesan
makanan atau minuman di kedai
tersebut. Pengunjung juga akan
dilayani barista yang dipanggil `Oppa`,
jika dia laki-laki. `Unnie` untuk
barista perempuan. Varian minuman
pun bernuansa negeri ginseng. Sebut

Kami tidak hanya jual alat,
tidak cuma resep, tapi kami
juga jual market (pasar).
Kami juga sudah pegang
market-nya
saja, Kopi Oppa, Kopi Unnie, Kopi
Moka, dan Kopi Ahjussi.
Ada dua strategi yang diaplikasikan
Daniel untuk mengembangkan
bisnisnya. Yang pertama, menggandeng
komunitas K-Pop. Dia dengan berani
mengklaim sebagai ’’The Only K-Pop
Hub in the Nation’’ melalui tagline-nya.
Rata-rata sehari kedainya bisa menjual
100 cup minuman. Omzetnya bisa
bertambah berkali-kali lipat ketika ada
kumpul-kumpul komunitas pecinta
budaya Korea yang biasanya digelar
sekali sepekan.
Kedua, menggunakan sistem
kemitraan atau franchise. Paket
Investasi yang ditawarkan sebesar Rp
140 Juta. Itu sudah meliputi konsep
bisnis dan brand, peralatan berupa
seluruh mesin pengolahan kopi, dan
bahan baku. Bukan Cuma itu proses
perekrutan dan pelatihan barista juga
menjadi bagian dari paket kemitraan.
’’Kami tidak hanya jual alat, tidak
cuma resep, tapi kami juga jual market
(pasar). Kami juga sudah pegang
market-nya,’’ tambahnya.
Sampai kuartal I 2020, Kopi Chuseyo
yang kali pertama dibuka di Taman
Scientia, Gading Serpong, Tangerang
Selatan, pada awal 2019 tersebut telah
mengoperasikan tiga cabang milik
sendiri, dan 21 cabang dengan sistem
kemitraan. Sampai akhir tahun ini
mereka menargetkan membuka 50
cabang. ’’Its like the place they celebrate
their passion for K-Pop (ini adalah
tempat untuk mereka merayakan
kecintaannya kepada K-Pop). Jadi
seharusnya kedai ini memang ada di
setiap kota di Indonesia,” ujar Daniel
dikutip Jurnal.
Meski pandemi, seluruh cabang
Chuseyo tetap buka. Pasar yang loyal
membuat kedai kopi ini tetap bertahan
di tengah terpaan pandemi. ’’Kami
membangun pasar sekaligus konsumen
yang loyal. Terbukti, di tengah pandemi,
kami tetap buka dan mampu bertahan,”
tutur Daniel bangga.
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