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Semarak peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 
April telah menjadi momentum kontemplasi bahwa 
perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk 
berkarya dalam segala aspek kehidupan. Begitu pun di 
pelabuhan, dimana segala profesi di dalamnya tampak 
lekat dengan maskulinitas lantaran kondisi lapangan 
yang rentan, beresiko tinggi, dan padat muatan serta 
penumpang. 

Pada edisi kali ini, kami hendak menunjukkan bahwa 
pelabuhan tidak hanya menjadi ruang eksklusif bagi 
kaum pria. Kenyataannya, keberadaan perempuan di 
lingkungan kerja Pelindo III Group justru unjuk gigi 
dalam melaksanakan pekerjaannya. Mulai dari mereka 
yang bertugas di garis terdepan pelayanan hingga 
mereka yang duduk di tampuk pimpinan. Eksistensi 
Kartini Pelabuhan ini memeriahkan sejumlah kantor-
kantor Pelindo III Group dengan balutan busana 
daerah menawan serta beragam ajang keakraban. 

Kami juga mengulas tentang peranan Pelindo III 
menyukseskan program Tol Laut. Salah satu langkah 
yang diwujudkan di tahun 2018 adalah pengalokasian 
Dermaga Jamrud Selatan Pelabuhan Tanjung 
Perak sebagai dermaga terdedikasi untuk kapal Tol 
Laut. Pada kesempatan berbeda, Pelindo III turut 
membeberkan kiat-kiat dalam meningkatkan fasilitas 
dan prosedur pelayanan dalam seminar maritim yang 
berlangsung di Semarang. 

Pembaca, semoga sajian artikel kali ini dapat 
menambah wawasan kita semua akan perkembangan 
perusahaan menuju pemimpin bisnis di pelabuhan. 
Semangat untuk berkembang dan maju yang 
digelorakan oleh Kartini di masanya hendaknya 
menginspirasi kita semua untuk mewujudkan Pelindo 
III sebagai perusahaan yang inovatif, bernilai, dan 
berkelanjutan. 

MeMaknai  
Emansipasi
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ceO QuOte4

Dear Portizen,

Saya bersyukur sudah mulai melihat dan merasakan atmosfer 
Pelindo III Group seiring dengan tumbuhnya DNA perubahan 
dalam karakter bekerja. Raise the bar and efficiency menjadi ciri 
yang membedakan dengan yang lain, walau masih pada level awal 
tapi saya melihat ini berjalan ke arah yang benar.

Di era persaingan yang ketat, karakter lain yang perlu ditanamkan 
insan Pelindo III adalah competitive advantage. Setiap individu 
harus sudah terbiasa melatih diri menghargai sesama, mempercayai 
satu dengan lainnya, selalu bertanya ”why” daripada langsung 
menyalahkan orang lain, serta mampu mengidentifikasi masalah 
sekaligus menemukan solusi.

Dalam pergaulan di lingkungan BUMN, Pelindo III tidak lagi 
dipandang sebelah mata. Kita bahkan menjadi benchmark bagi 
BUMN lain. Meski dapat dibanggakan, jangan sampai hal tersebut 
membuat kita lupa diri sehingga terperangkap dalam euforia 
kepuasan atas raihan pencapaian target yang mungkin masih 
bisa ditingkatkan.

Ketika kita menetapkan capaian laba Rp2 triliun, sepertinya hal itu 
sesuatu yang tidak mungkin kita raih. Namun, berbekal keyakinan 
dan cara kerja yang cerdas, “think simple, simplify things”, kita 
mengerti akar masalahnya, menentukan solusi yang tepat, akhirnya 
kita bisa melampaui target tersebut. Dan, tahun ini kita akan 
berupaya mencapai laba Rp.3 triliun. Sesuatu yang bukan mustahil.

Saya akan terus dan tak henti-henti untuk mendorong semuanya 
untuk berubah menjadi semakin baik. Atas hasil perubahan yang 
nyata, manajemen memberi bonus kinerja tahun 2017 dengan 
format berbeda dari tahun sebelumnya. Manajemen memberi 
imbalan jasa yang lebih besar kepada para pegawai yang dinilai 
memberi kontribusi lebih kepada perusahaan. Tujuannya, setiap 
individu senantiasa mencurahkan tenaga dan pikiran kita untuk 
berkarya lebih baik lagi kepada perusahaan. 

The more effort, the more achievement and gain.

karakter
transformasional
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ende terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. 
Komoditas lokal unggulan dari sektor pertanian lambat laun semakin diminati. Terlebih lagi, 
dukungan pemerintah yang hadir dalam wujud tol laut. Keberadaan Pelabuhan Ende tentu 

menjadi katalisator penting dalam pergerakan barang maupun masyarakat. Pelindo III terus 
bekerja demi menjadikan Pelabuhan Ende semakin bonafide.

(Foto : Hardiawan Wicaksono)

Pelabuhan EndE
Makin BonafidE
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doEs siZE REaLLY maTTER? 
WHEn BEinG faT doEsn’T 

mEan (BEinG) sLUGGisH
oleh: 

Hapsari nurina Rahmi
Human Capital and Legal 

Assistant Manager di TPKS

Logically, most of us believed that being fat 
hinders us to be productive. We perceive 
that fat people are usually slow, lazy, 
unhealthy, and not to mention, they look 

horrible. On the workplace, these prejudices seem 
to be agreeable. Therefore, most companies tend to 
pick slim people over the fat ones during recruitment. 
Likewise, according to a report written in Psychology 
Today (2013), in the USA 52% of obese people think 
that they have been treated unfairly regarding 
employment and promotion. 

Unfortunately, believe that obesity 
associates with lost work productivity 
is supported by numerous studies. 
They confirmed that obesity correlates 
with absenteeism, being less 
productive at work, unemployment, 
early retirement, and workplace 
injuries. For instance, in Australia, 
obese workers were 17% more likely 
to be absent for at least one day in 
2 weeks because of illness or injury. 
Additionally, the average period of 
absence was longer for those obese 
worker, which in total nearly 4 million 
working days lost per year (National 
Health Survey, 2001). Similar result 

echoed from UK. In 2010, The National Institute for 
Health and Care (NICE) revealed that on average, 
obese people take 4 extra sick days per year. It 
is likely that the more body weight is increasing, 

the more probability of being absent from work.

The detrimental effects of obesity are not stopping 
there. It is noted that obesity may cause an economic 
burden to companies and even society through direct 
costs, say healthcare costs. (Shrestha N, et al., 2016). 
In the USA, the estimation of annual medical costs 
related to obesity was US$147 million, while in the 
same year in Germany, it reached US$9.2 billion 
(Goettler, A., Grosse, A., & Sonntag, D., 2017). For 
the next couple years, these costs do not seem to 
decrease. The UK Department of Health in 2012 
has calculated that for a company employing 1,000 
people, more than £126,000 a year has been spent 
for obesity-related health problems, such as back 
pain and sleep apnoea. The PwC estimated that in 
2015, Australian economy has borne about AUS$3.8b 
as direct costs for obesity (Naughton, J., 2016).

Considering the existing facts that obesity generates 
some disadvantages to companies, this article 
tries to revisit connection between obesity and 
productivity based on data which is collected in 
TPKS in 2017. All data is derived from full-time 
Pelindo III CC and RTG operators, i.e. sum of 
monthly productivity during 2017 and the result 
of their medical check-up in 2017 in which their 
weight are classified into 3 three groups, normal 
weight, overweight, and obesity. Then those data 
are calculated to find out whether operators’ weight 
correlates with their productivity. 

“Just because body 
weight seems does
not have effect on 
performance, it does 
not mean
obesity does not 
harm employees or 
organization
in other circumstances

OPERAtORS’ wEIght DIStRIbutIOn



Pembaca dapat mengirimkan opini kepada redaksi via email ke humas@pelindo.co.id sepanjang 2 halaman A4 dengan font Arial 
Narrow ukuran 12 dalam spasi 1,5.
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According to WHO (2018), overweight and 
obesity are described as “abnormal or excessive 
fat accumulation that may impair health”. 
Categorization into normal weight, overweight, 
and obesity is commonly based on a person’s Body 
Mass Index (BMI). For both sexes and for all ages of 
adults, the BMI can be measured through a person’s 
weight in kilograms divided by the square of his 
height in meters (kg/m²). For the result, it is defined 
that overweight is a BMI greater than or equal to 25, 
while obesity is a BMI greater than or equal to 30. 

Operators’ weight distribution:

As a result, statistical evidence shows that there is 
barely any correlation between body weight and 
productivity for both groups of CC operators (r=.060; 
p>.05) and RTG operators (r=.004; p>.05). In other 
words, the more they gain weight doesn’t mean 
the more they become less productive. The obese 
operators and overweight operators can perform 
their job relatively as good as their normal weight 
operators. 

Let’s take a closer look through their mean 
productivity. For CC operators, they who are 
obese can perform slightly 0.8% better than those 
who are normal weight, whereas they who are 

overweight are 3.4% less productive than those who 
is normal weight.  However, different result turns 
up for RTG Operators. The obese are having the 
lowest productivity of all, with 3.9% less productive 
than those who are normal. On the other hand, the 
overweight operators are the most productive of 
all, leading 4.2% more productive than the normal.

One of the possible explanation for this finding 
is related to the nature of the job. According to 
research, operator (whether it is CC or RTG) is 
included in static and repetitive job (Amalia, 2017). 
In this job, in one minute the job holder might 
perform repeated body movements for more than 4 
times in sitting position for 2 hours or more without 
changing his steady position. Therefore, weight 
does not contribute much to influence productivity 
as in performing their job they are not required to 
move their main body a lot.

Nonetheless, just because body weight seems does 
not have effect on performance, it does not mean 
obesity does not harm employees or organization 
in other circumstances, for example medical costs, 
absenteeism, etc. Further study might be required 
to provide more complete picture about this issue. 
Meanwhile, organization needs to keep encouraging 
healthy life style for employees as it does now.
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aksi kartini Pelabuhan

KELUaRGa TEnanG, 
KaRTini sEnanG, 

pELindo iii mEnanG
Perjuangan keseteraan perempuan tak pernah usang. Peringatan Hari Kartini kembali datang, 
para ‘kartini’ Pelindo III pun berkumpul merayakannya di sejumlah pelabuhan. Mereka bersua 
untuk bersama-sama adakan kegiatan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, keuangan, 

pemberdayaan, hingga pelestarian lingkungan.

Human Capital & GA Director Pelindo III Toto Heli Yanto 
menyapa para Kartini Pelindo III di Kantor Pusat, Surabaya.
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“Berbagai transformasi budaya 
yang dilakukan, salah satunya 
bertujuan untuk mendorong 
partisipasi perempuan dalam 
berkarir di perusahaan kita,” 
Human Capital and General 
Affair Director Pelindo III, Toto 
Heli Yanto.

“

Di Kantor Pusat, sekitar dua ratus karyawati Pelindo 
III Group dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan 
Gresik, BJTI Port, Terminal Teluk Lamong, Pelindo 
Daya Sejahtera, Pelindo Marine Service, Pelindo 
Husada Citra, dan anak usahanya, tampak anggun 
bersua dalam balutan busana dominan putih. Human 
Capital and General Affair Director Pelindo III, Toto 
Heli Yanto, menyambut kehadiran mereka dengan 
akrab sembari menyampaikan berbagai kabar baik 

tentang inovasi Pelindo III. 
 
“Saat ini Kantor Pusat sedang 
mendorong anak perusahaan 
agar mengadopsi berbagai 
peraturan kerja dan jenjang 
karir agar nantinya terintegrasi 
di seluruh Pelindo III Group,” 
ujarnya. Ia mencontohkan, 
untuk para perempuan misalnya 
cuti hamil anak pertama selama 
5 bulan nantinya bisa juga 
diambil oleh pegawai anak 
perusahaan. Lalu dijajaki juga 
inovasi human capital lainnya, 

seperti COP (computer ownership program) atau absen 
online yang fleksibel.

Devi Megasari dari BJTI Port melontarkan pertanyaan 
dalam diskusi yang berlangsung santai tersebut, 
tentang bagaimana mekanisme pengawasan kinerja 

pegawai jika absen online diterapkan. Toto Heli Yanto 
kemudian mengungkapkan bahwa nantinya Pelindo 
III akan mengadopsi sistem organisasi modern yang 
dinamis, tak lagi birokratis. Seperti menitik beratkan 
bukti kinerja yang berbasis kualitas hasil, bukan durasi 
jam berada di kantor.

“Dengan durasi kerja fleksibel dan tolok ukur kinerja 
yang jelas, diharapkan pegawai bisa memberi 
perhatian lebih pada keluarga. Keluarga tenang, kartini 
Pelindo III Group kan senang. Berbagai transformasi 
budaya yang dilakukan, salah satunya bertujuan untuk 
mendorong partisipasi perempuan dalam berkarir di 
perusahaan kita,” jawab Toto Heli Yanto.

Kegiatan juga diisi seminar bertema “Financial 
Freedom Just Ahead” dengan pembicara CEO Jouska 
Financial, Aakar Abyasa Fidzuno. VP HC Development 
Pelindo III Pitria Kartikasari mengatakan bahwa 
seperti kata pepatah, money can’t buy us happines, 
but with money we can have a better quality of life. 
“Untuk mencapai kehidupan lebih baik, kemerdekaan 
finansial menjadi salah satu kuncinya. Jika perempuan 
Pelindo III bebas dari masalah keuangan pribadi, 
diharapkan lebih fokus berkontribusi dan bekerja 
lebih maksimal di perusahaan,” jelasnya saat ditanya 
tentang pemilihan tema seminar. 

Peringatan Hari Kartini di Pelindo III tak hanya 
semarak di kantor, tetapi juga semarak di media 

Seminar Kesehatan bertema “Penyakit Kanker dan Solusinya” di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi.
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“Kartini masa depan adalah 
Kartini yang cerdas yang 
menghindari penyakit dengan 
tindakan preventif atau 
pencegahan. Salah satunya 
dari dengan mengetahui 
penyebabnya,” kata GM 
Pelindo III Tanjung Wangi Lina 
Ratnasari

“sosial. Salah satunya dengan mengusung tagar 
#cantikperkasa. Masing-masing insan Pelindo III dapat 
menginterpretasikan ulang makna dari tagar tersebut. 
Di Pelabuhan Benoa Bali, para pegawai perempuan 
dan istri pegawai mengikuti pelatihan make-up. 
Menyiratkan interpretasi bahwa bagi perempuan 
perkasa itu harus tetap cantik.

Aneka kegiatan yang seru diadakan di Pelabuhan 
Banjarmasin, seperti lomba kreasi merangkai daun dan 
fashion show yang juga diikuti oleh istri-istri pensiunan 
pegawai Pelindo III. Acara juga dihadiri oleh istri Wali 
Kota Banjarmasin, Siti Wasilah. “Sebagai seorang istri 
dan ibu, kita perlu berusaha lembut dan penuh dengan 
kasih sayang dengan orang-orang sekitar dan juga di 
rumah, terutama pada anak-anak zaman Now yang 
semakin pintar dalam mengolah kata-kata maupun 
perilaku,” pesannya. 

Sementara itu di Pelabuhan Tanjung Wangi 
Bayuwangi, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 
menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang bernuansa 
kepedulian pada kesehatan wanita. Di antaranya Tes 
Deteksi Dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara, 
Lomba Motivasi ASI dan Motivasi Gizi. Acara puncaknya 
yaitu Seminar Kesehatan bertema “Penyakit Kanker 
dan Solusinya”. 

dr. Ketty, pembicara dalam seminar, menjelaskan, 
banyak faktor yang menyebabkan penyakit kanker, 

seperti gaya hidup yang tidak sehat 
dikarenakan stres, merokok, pola 
makan buruk, menstruasi dini, 
berganti-ganti pasangan, dan yang 
cukup penting adalah faktor genetika. 
“Pola hidup yang sehat dengan 
makan banyak buah dan sayuran, 
mengurangi konsumsi daging, rutin 
berolahraga, mengkonsumsi vitamin, 
menghindari rokok dan alkohol, serta 
mengurangi berat badan adalah 
cara ampuh untuk mencegah segala 
sumber penyakit dan khususnya 
kanker,” tegasnya.

GM Pelindo III Tanjung Wangi Lina Ratnasari 
mengatakan bahwa para Ibu juga perlu mampu 
menerapkan pola hidup sehat buat keluarga. 
“Kartini masa depan adalah Kartini yang cerdas yang 
menghindari penyakit dengan tindakan preventif atau 
pencegahan. Salah satunya dari dengan mengetahui 
penyebabnya,” katanya.

Untuk memastikan agar gelora bahagia peringatan 
Hari Kartini dirasakan oleh seluruh Kartini Pelindo 
III di semua lini. Di Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang diadakan aksi sosial dengan memberikan 
bingkisan kepada pekerja-pekerja wanita yang 
bekerja di lapangan seperti petugas loket gerbang 
masuk pelabuhan dan petugas kebersihan. Wajah 

Pegawai Terminal Teluk Lamong melakukan aksi berbagi tas non-plastik di Pasar PIOS Tambak Osowilangun, Surabaya.
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sumringah terlihat dari para pekerja wanita yang 
mendapat bingkisan, salah satunya Sri, petugas 
kebersihan lapangan di kawasan pelabuhan. Sri tak 
henti-hentinya berterima kasih atas kepedulian Pelindo 
III saat memberikan bingkisan tersebut. “Makasih ya 
tetap peduli dengan kami, sukses selalu buat Pelindo 
III,” katanya.

‘Kartini Tangguh di Bumi Lestari’ menjadi pilihan tema 
peringatan di lini bisnis hijau Pelindo III, Terminal Teluk 
Lamong (TTL), Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Karyawati dan istri karyawan TTL mengajak serta para 
istri nelayan untuk memeriahkan kegiatan Pelatihan 
Pengolahan Ikan berupa kerupuk ikan dan nugget ikan. 
“Kegiatan ini bertujuan agar para istri nelayan dapat 
bersama suami memberikan kontribusi ekonomi pada 
keluarga. Dengan meningkatkan keterampilan mereka 
mengolah ikan diharapkan mampu mendorong 
kesejahteraan keluarganya,” ujar Dirut TTL Dothy.

Para pegawai perempuan TTL juga mengajak ibu-
ibu Muspika untuk mengikuti Pelatihan Decoupage 

Istri pegawai dan istri pensiunan pegawai mengikuti fashion show di Pelabuhan Banjarmasin.



“Kegiatan ini bertujuan agar para 
istri nelayan dapat bersama suami 
memberikan kontribusi ekonomi 
pada keluarga,” ujar Dirut Terminal 
Teluk Lamong Dothy.

“

atau membuat handycraft. Kegiatan kreatif tersebut penting untuk menggali potensi 
dan kreativitas bersama. Selain menyenangkan kegiatan ini juga sangat bermanfaat 
sekali. Mengingat pada 22 April 2018 adalah Hari Bumi Sedunia, tidak lupa untuk 
memperingatinya, para pegawai Terminal Teluk Lamong juga melakukan aksi berbagi 
tas non-plastik untuk para pedagang dan pembeli di Pasar PIOS Tambak Osowilangun. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pemakaian tas non-plastik demi mengurangi 
limbah plastik yang ada di bumi.

Penulis: 
(Oleh: Hafidz Novalsyah, Siti Juairiah, Mareta Atmadja, Reka Yusmara, Fariz 
Hazmilzam, Diah Ayu)

Para istri nelayan diajak mengikuti kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan di Terminal Teluk Lamong.

lapOran utama 15



lapOran utama16

Head office of Pelindo III celebrated Kartini Day 
by inviting female employess of Pelindo III Group 
consisting of Port of Tanjung Perak, Port of Gresik 
as well as subsidiary companies such as BJTI Port, 
Terminal Petikemas Surabaya, Terminal Teluk Lamong, 
Pelindo Daya Sejahtera, Pelindo Marine Service and 
Pelindo Husada Citra. Human Capital and General 
Affair Director Pelindo III, Toto Heli Yanto, welcomed 

their attendance warmly and delivered a speech about 
innovation of Pelindo III.

“Now the Head Office is supporting the subsidiary 
companies to adopt and integrate various working 
rules and career path in Pelindo III Group,” he said. He 
gave example, such as female workers, maternity leave 
for 5 months should have been able to be applied in 

CELEBRaTion  
of KaRTini daY

CEO Jouska Financial, Aakar Abyasa Fidzuno, membawakan materi tentang “Financial Freedom Just Ahead” di Kantor Pusat, Surabaya.
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subsidiary companies too. Other innovation  are COP 
(computer ownership program) and  flexible online 
attendance.

There were some challenges to apply these innovations, 
such for application of online attendance there would 
be an issue how to measure work performance. Toto 
Heli Yanto revealed that these innovation demanded 
more dynamic organisation system in the company, 
not longer birocratic. It could be seen through a better 
working performance  by the quality or working result, 
not quantity of working hours. 

The commemoration of the Kartini Day also features 
a seminar entitled “Financial Freedom Just Ahead” 
with a guest speaker CEO Jouska Financial Aakar 
Abyasa Fidzuno. VP HC Development Pelindo III Pitria 
Kartikasari said that as the saying goes, money can 
not buy us happiness, but with money we can have a 
better quality of life. “To achieve a better life, financial 

independence becomes one of the keys. If Pelindo III 
women are free from personal finance problems, it is 
expected to focus more on contributing and working 
more optimally in the company,” she said when asked 
about the selection of seminar themes.

Kartini Day commemoration in Pelindo III was not 
only vibrant in the office, but also vibrant in social 
media. One of them by carrying the tag #cantikperkasa. 
At Port of Benoa, female employees and wives of 
employess attended a make-up training. It implies 
that interpretation for the mighty woman must remain 
beautiful.

Various exciting activities also held at the Port of 
Banjarmasin, such as leaf arranging creations and 
fashion shows were  followed by the wives of retired 
employees Pelindo III. The event was also attended 
by the wife of the Mayor of Banjarmasin, Siti Wasilah. 
“As a wife and mother, we need to be gentle and loving 
people around and also at home, especially children 
these days who are getting smarter in words and 
behaviors,” she delivered the message.

In addition, some activities regarding women’s health 
awareness were also held in Port of Tanjung Wangi 
in Banyuwangi together with BPJS Kesehatan. They 
were Early Detection of Cervical and Breast Cancer, 
Breastfeeding Motivation Competition and Nutritional 
Motivation. On top of them, they organized health 
seminar about “Cancer and the Solution”. Dr. Ketty as 
a speaker said that there were many factor influenced 
cancer itself such as unhealthy lifestyle because of 
stress, smoking, bad dietary habit, early period, 
multiple sexual partnership, and another important 
factor was genetic. GM Pelindo III Tanjung Wangi 
Lina Ratnasari also added that a mother has had an 
important role to put into practice a healthy lifestyle 
for her family. “The future of smart Kartini who avoids 
illness with preventive action by knowing the cause,” 
she said.

Meanwhile, Port of Tanjung Emas held social activities 
by distributing presents for female fields workers to 
commemorate this moment, such as gate keeper and 
cleaning service. They were happy when accepting 
the presents. Sri, one of the cleaning service in the 
port area, said, “Thank you for keep caring  us. Good 
luck for Pelindo III.”

The celebration of Kartini Day in Terminal Teluk 
Lamong (TTL) used ‘Kartini Tangguh di Bumi Lestari’ 
as a theme. Female and wives of employees enliven the 
event by doing Fish ProcessingTraining together with 
wives of the fishermen. This activity was aimed for the 
wife to be able to support their husband (fisherman) in 
supporting their economic. There was also a training 
for making handycraft to increase their creativity skills. 
As 22 April 2018 was also celebrated as Earth Day, they 
shared non-plastic bag in PIOS Tambak Osowilangun 
market. It was aimed to campaign the use of  non-
plastic bag to reduce plastic waste on earth. (Oleh: 
Kharis Fauzi)



Manager Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pelabuhan Tanjung Perak Yohanes Wahyu Sosialisasikan Standar Layanan Jasa Kepelabuhanan 
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sTandaR pELaYanan 
di pELaBUHan

Commercial and Operational Director, Pelindo 
III, Mohammad Iqbal, mengungkapkan tentang 
pentingnya sosialisasi standar layanan berbagai 
jasa kepelabuhanan pada para pengguna jasa 
dan stakeholder lain. Hal tersebut untuk memiliki 
kesamaan pemahaman demi menjaga kualitas 

Pentingnya sosialisasi

Langkah-langkah peningkatan layanan gencar dilakukan oleh Pelindo III. Salah satunya 
adalah melalui kegiatan sosialisasi standar pelayanan jasa kepelabuhanan. 

layanan logistik di pelabuhan. Selama bulan April, 
Pelindo III sudah menggelar Sosialisasi Standar 
Pelayanan di dua pelabuhan yang dikelolanya, 
yakni Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa 
Timur, dan Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan.
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“Penyusunan Standar Pelayanan telah diamanatkan 
oleh undang - undang tentang Pelayanan Publik dan 
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman 
Standar Pelayanan. Karenanya setiap penyelenggara 
pelayanan publik, termasuk Pelindo III wajib 
menetapkan standar pelayanan,” jelasnya, dari 
Surabaya, Jumat (27/4), dalam siaran pers.

Ia menambahkan, adanya Standar Pelayanan yang 
dibuat bersama dengan stakeholder dapat menjadi 
landasan bagi Pelindo III untuk dapat semakin 
meningkatkan mutu layanan. Kompetensi SDM di 
lapangan menjadi ujung tombak pelayanan. Untuk 
itu Pelindo III fokus melengkapi sertifikasi petugasnya 
demi layanan yang prima, di antaranya yaitu SIO (Surat 
Izin Operator), sertifikasi B dan C, Ahli K3 (keselamatan 

dan kesehatan kerja) dan pergudangan, Ahli K3 umum 
dan kimia, serta sertifikasi petugas pandu kapal.

CEO Regional Jawa Timur Pelindo III, Onny Djayus, 
memaparkan, manajemen telah menerbitkan 
peraturan tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan 
Pengamanan Terminal. “Peraturan tersebut sebagai 
bentuk komitmen manajemen untuk meningkatkan 
pelayanan jasa kepelabuhanan 24 jam/7 hari, janji 
layanan 10 menit (mulai pelayanan dokumen mulai 
PPKB, penelitian dokumen, validasi, entry, verifikasi, 
dan distribusi data), serta jaminan keamanan,” 
paparnya.

Ia melanjutkan, inovasi juga dilakukan untuk 
mempermudah pengguna jasa atau masyarakat 
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dalam menyampaikan laporan pengaduan, saran, dan 
masukan terkait pelayanan, Pelindo III menyediakan 
beberapa sarana yang dapat diakses setiap saat seperti 
direct to personal, mail, call/sms, website, dan kotak 
saran.

Sementara itu, CEO Regional Kalimantan Pelindo III, 
Recky Julius Uruilal, menyebutkan bahwa sosialisasi 
jadi kesempatan untuk mendengar keluhan dan 
berdiskusi dengan pengguna jasa. Sehingga dapat 
mengembangkan pelayanan yang terstandar untuk 
memudahkan pengguna. “Sosialisasi standar 
pelayanan kepelabuhanan ini nantinya juga akan 
didokumentasikan dalam bentuk buku dan dibagikan 
kepada para stakeholder maupun para pengguna 
jasa. Sehingga, proses pelayanan yang berlangsung 
di lingkungan kerja Pelindo III dapat dipantau secara 
bersama dan transparan,” ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi di Banjarmasin, perwakilan 
pengguna jasa dari PT Salam Pasific Indonesia Line, 
Moni, mengapresiasi langkah Pelindo III membuka diri 
terhadap performa pelayanannya. “Pengguna jasa, 
mitra kerja, dan masyarakat dapat menyampaikan 
keluhan atas pelayanan yang diterima manakala 

menyalahi standar yang telah ditetapkan,” katanya. 
Ia pun berharap agar keluhan-keluhan tersebut dapat 
ditangani dengan baik. (Oleh: Hafidz Novalsyah, 
Jufrianto Siahaan, Fariz Hazmilzam)

Sertifikasi Pekerja bongkar Muat di tanjung Emas

Pelindo III  mensertifikasi 500 Tenaga Kerja 
Bongkar Muat (TKBM), 200 diantaranya bertugas 
di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Program 
sertifikasi diawali dengan pelatihan Basic Safety 
Training (BST) oleh Improvement Center Pelindo III 
(ICP) yang dikelola oleh anak usahanya di bidang 
ketenagakerjaan yaitu Pelindo Daya Sejahtera 
(PDS). Untuk pelatihan TKBM Pelabuhan Tanjung 
Emas, ICP bekerjasama dengan Politeknik Ilmu 
Pelayaran (PIP) Semarang.

CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, Ardhy Wahyu 
Basuki, menjelaskan pentingnya sertifikasi TKBM 
untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi pekerja 
lokal dalam menghadapi persaingan bebas Masyarakat 
Ekonomi Asean (MEA). “Sertifikasi ini sangat penting 
bagi TKBM agar daya saingnya tidak tergantikan oleh 
pekerja asing,” ungkapnya.

GM Pelabuhan Banjarmasin, Recky Julius U Sosialisasikan Standar Layanan Jasa Kepelabuhanan
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Ardhy menambahkan bahwa bagi Pelabuhan Tanjung 
Emas sendiri, program sertifikasi tersebut dilakukan 
untuk menjunjung komitmen Pelindo III dalam 
meningkatkan kapabilitas TKBM guna mendukung 
rencana peningkatan bisnis dan pengembangan 
Tanjung Emas ke depan. Peningkatan kompetensi 
pekerja bongkar muat tidak hanya untuk menjaga 
agar kinerja pelabuhan tetap efisien, namun juga 
untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) operasional di pelabuhan. Seperti dalam program 
K3, kita harus mengutamakan keselamatan kerja dalam 
bekerja. “Yang terpenting selamat dulu, baru bisa 
menjaga kesehatan dalam bekerja,” tambahnya.

Direktur Utama Pelindo Daya Sejahtera, Ali Sodikin 
mengungkapkan bahwa keberadaan TKBM sangatlah 
penting bagi kemajuan Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang. “Harapan saya dengan adanya pelatihan ini, 
pekerja bongkar muat yang sudah tersertifikasi dapat 
menjadi change agent di lingkungan kerja dengan 
menularkan kebiasaan bekerja yang mengindahkan 
safety culture, sehingga mampu mendorong 
produktivitas bongkar muat dan kelancaran arus 
barang dari dan ke pelabuhan,” pungkasnya. (Oleh: 
Diah Ayu Puspitasari)

“Peraturan tersebut sebagai 
bentuk komitmen manajemen 

untuk meningkatkan pelayanan 
jasa kepelabuhanan 24 jam/7 

hari, janji layanan 10 menit 
(mulai pelayanan dokumen 

mulai PPKB, penelitian 
dokumen, validasi, entry, 

verifikasi, dan distribusi data), 
serta jaminan keamanan,” 

papar Onny Djayus.

“

Pelindo III Berikan Pelatihan kepada 500 TKBM Untuk Standarisasi Layanan
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Jadi RUJUKan pELindo iV
“Kalau bisa potret kesuksesan tetangga, kenapa harus selfie sendiri,” itulah ungkapan yang 
disampaikan langsung oleh Komisaris Utama Pelindo IV, Agus Purwoto, saat berkunjung ke 
anak usaha dan pelabuhan cabang Pelindo III, PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS), 

PT Terminal Teluk Lamong (PT TTL)  dan Pelabuhan Benoa bersama Direksi dan jajaran 
dari Pelindo IV (17-18/4).

Potret Inovasi Bisnis Pelindo III 

Bisnis Logistik Pelindo III menarik perhatian Pelindo IV 
karena dapat memberikan nilai tambah pada pengguna 
jasa di pelabuhan. Kemudahan pelayanan dalam satu 
waktu atau one stop service menjadi andalan Pelindo 
III sehingga dapat memberikan efektifitas dan efisiensi 
waktu pelayanan. Perhatian Pelindo IV pada kunjungan 
ini terfokus pada pengembangan bisnis Pelindo III 
terutama bidang logistik dan inovasi pelayanan kapal 
pesiar di pelabuhan yang memungkinkan untuk 
diterapkan di Makasar dan sekitarnya.

Finance Director Pelindo III, U. Saefudin Noer yang turut 
menerima kunjungan di TPS menyampaikan pentingnya 
berintegrasi dengan bank dalam pembayaran jasa 
kepelabuhanan untuk memindahkan risk.

“Kami (direksi) juga melakukan strategi dalam 
memilih pimpinan di anak perusahaan, kami tidak 
hanya melihat dari kesesuain background bidang kerja 
ataupun pendidikan saja, tetapi kami harus melihat 
isu atau permasalahan yang akan atau sedang timbul, 
sehingga kami bisa menempatkan orang yang tepat 

untuk menangani permasalahan di perusahaan,” 
imbuhnya. 

President Director PT TPS, Joko Noerhudha 
menjelaskan inovasi yang telah diterapkan di TPS, 
yakni target mulai tahun 2019 untuk throughput TPS 
adalah 2 juta per tahun dengan Box Move Per Hour 
(BMPH) 60 box/hour dari eksisting saat ini di angka 
1,3 juta TEUs dengan BMPH 44 box/hour. “Saat ini 
kita sedang proses peremajaan beberapa alat dan 
elektrifikasi Rubber Tyred Gantry (RTG), sehingga 
harapannya target kita untuk 2019 dapat tercapai,” 
ungkap Joko.

Selain itu TPS juga telah mempersiapkan 16 pandu 
yang siap melayani 24 jam dan standby khusus 
di TPS, sehingga pergerakan ship to ship lebih 
cepat. “Kami juga menerapkan Clique 247 dimana 
pengguna jasa dapat melakukan online booking 
dimana saja dan kapan saja, serta Fastpay yakni 
sistem pembayaran cepat, akurat dan aman, yang 
bekerja sama dengan bank.

Rombongan Pelindo IV Mengamati Pengoperasian ASC dari Control Room di Terminal Teluk Lamong
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Berbeda dengan di TPS, saat kunjungan ke PT TTL, 
rombongan melihat keberanian Pelindo III untuk 
menerapkan inovasi berbasis teknologi. Terminal 
Teluk Lamong merupakan salah satu inovasi terbaik 
milik Pelindo III yang dibangun dengan konsep ramah 
lingkungan berteknologi serba canggih sehingga dapat 
memberikan fasilitas premium untuk kapal domestik 
dan internasional berukuran besar.

Penerapan inovasi yang baru dilakukan dan menarik 
minat Pelindo IV adalah fasilitas shore connection 
yang ada pada anak usaha PT TTL yaitu, PT Lamong 
Energi Indonesia. “Fasilitas shore connection 
merupakan salah satu penyediaan pasokan daya 
listrik dari dermaga ke kapal sehingga dapat 
meringankan beban listrik pada operasional mesin 
kapal. Hal ini diminati dan ditunggu oleh pengguna 
jasa karena dapat melakukan penghematan biaya 
sampai 30% dan pengurangan emisi gas buang 
kapal yang semula menggunakan BBM auxiliary 
engine,” tambah Corporate Secretary Pelindo III, 
Faruq Hidayat. 

Sementara itu, General Pelindo III Benoa I Wayan Eka 
Saputra menjelaskan bahwa peningkatan kunjungan 

kapal pesiar ke Pelabuhan Benoa didukung oleh 
beragam destinasi wisata di Bali. “Kami sebagai 
penyedia fasilitas pelabuhan, berupaya menyelaraskan 
diri dengan demand tersebut, antara lain dengan 
melakukan peningkatan fasilitas terminal penumpang 
serta menghadirkan “New Face of Benoa Port” yaitu 
Beutifikasi Pelabuhan Benoa namun tidak meninggalkan 
kearifan lokal budaya setempat,” ungkap Wayan. 

Ditambahkannya, aspek keamanan dan kenyamanan 
bagi wisatawan cruise perlu mendapat  perhatian 
utamanya dalam hal penerapan ISPS Code. “Kode 
internasional ini mengatur tentang standar minimum 
penyelenggaraan keamanan di wilayah pelabuhan,” 
imbuh Wayan.

Perkembangan dan pencapaian keberhasilan Pelindo 
III diperoleh dari implementasi prinsip dare to change 
sehingga berani berinovasi pada people, process and 
technology. Penggunaan teknologi serba canggih 
didukung SDM muda dan berbakat membuat Pelindo 
III mampu menjadi yang terdepan pada bidang bisnis 
kepelabuhanan untuk memberikan manfaat bagi 
bangsa. (Oleh: Susana Emiliasari, Magdalena Dini, 
Siti Juairiah, dan Kharis Fauzi)

Dirut TPS Joko Noerhudha (kanan) Berikan Cinderamata kepada Komut Pelindo IV Agus Purwoto
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Jadi 1,5 JUTa TEUs
Pelindo III Perluas Kapasitas Terminal Teluk Lamong

TTL merupakan terminal berkonsep ramah 
lingkungan pertama di Indonesia, yang dibangun 
sebagai ekstensifikasi dan perluasan dari pelabuhan 
terbesar di kawasan timur Nusantara tersebut.

“Pelindo III konsisten mengembangkan Terminal 
Teluk Lamong secara bertahap. Kini pada tahap 

kedua mengerjakan perluasan container yard dari 
eksisting 10 blok dengan kapasitas 1 juta TEUs, 
menjadi 15 blok dengan kapasitas mencapai 
1,5 juta TEUs,” kata CEO Pelindo III Ari Askhara, 
pada acara penandatanganan kontrak pengerjaan 
proyek perluasan tersebut di Surabaya, Selasa 
(10/4). 

CEO Pelindo III Ari Askhara (tengah) bersama Dirut PT Nindya Karya Indrajaya Manopol (kiri) dan Kepala Wilayah IV PT Hutama Karya Andung Damar Sasongko 
(kanan) berbincang usai penandatangan kontrak di Surabaya, Selasa (10/4). 

Pelindo III memperluas fasilitas lapangan penumpukan peti kemas (container yard) di 
Terminal Teluk Lamong (TTL), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 
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Ari Askhara mengungkapkan, Terminal Teluk 
Lamong diproyeksikan sebagai terminal peti kemas 
utama di Pelabuhan Tanjung Perak yang pada fase 
ultimate (final) menjadi seluas 30 blok lapangan 
penumpukan peti kemas dengan kapasitas 
mencapai 6,5 juta TEUs. “Pelindo III berinvestasi 
untuk perluasan CY (container yard/lapangan 
penumpukan) tahap kedua ini senilai hampir Rp 
400 miliar,” ungkapnya.

Nuansa sinergi BUMN kental terasa karena kontrak 
proyek tersebut dimenangi oleh BUMN infrastruktur, 
PT Nindya Karya. Direktur Utama Nindya Karya 
Indrajaya Manopol pada kesempatan tersebut 
menyampaikan rasa syukur atas kontrak pertama 

yang diterima dari Pelindo III di tahun ini. “Nindya 
Karya percaya diri dapat menyelesaikan proyek ini 
selama 18 bulan, meski target dari kontrak adalah 
2 tahun. Pelindo III akan diuntungkan jika proyek 
selesai lebih cepat, karena (infrastruktur yang 
dibangun) jadi dapat segera digunakan” ujarnya.

Indrajaya Manopol juga menambahkan, pihaknya 
senang dapat bekerja membangun infrastruktur 
bersama Pelindo III. Sinergi BUMN dapat membuat 
bisnis Pelindo III dan Nindya Karya tumbuh bersama. 
“Proyek ini penting sebagai pengembangkan jalur 
logistik untuk menekan cost. Bagian dari Program 
Nawacita Pemerintah agar target pertumbuhan 
ekonomi 5% untuk tahun ini dapat tercapai,” 
tambahnya.

Selain menyepakati kontrak bersama Nindya 
Karya, siang itu Pelindo III juga menandatangani 
kontrak kerja dengan PT Hutama Karya untuk 
proyek peninggian dermaga Pelabuhan Tanjung 
Emas Semarang. Kepala Wilayah IV PT Hutama 
Karya Andung Damar Sasongko, menjelaskan 
kelebihan proyek bersama Pelindo III tersebut 
ialah untuk pertama kalinya mendapat tugas untuk 
mengerjakan proyek dengan metode manajemen 
pembangunan (building management method/BIM). 
Metode tersebut diarahkan oleh Ari Askhara.

“BIM merupakan suatu sistem yang bisa 
merubah konsep konstruksi di Indonesia. Dengan 
menerapkan BIM, tingkat kecocokan dari tahapan 
design, planning, construction, dapat dioptimalkan, 
sehingga dapat menghemat biaya dan waktu,” 
paparnya. 

KOnEKtIvItAS REL DI tAnjung EMAS
Pada kesempatan terpisah, CEO Pelindo III Regional 
Jawa Tengah Ardhy Wahyu Basuki menjelaskan 
tentang proyek peninggian dermaga Terminal 
Samudera di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 
“Dimensi terminal seluas 38 x 300 meter ditinggikan 
2,1 meter LWS (low water spring/permukaan air)  
atau dari semula 1,1 meter LWS menjadi 3,2 meter 
LWS. Pekerjaan dilaksanakan selama 9 bulan 
dengan nilai investasi sebesar hampir Rp 280 
miliar,” jelasnya.

Peninggian dermaga Terminal Samudera ditujukan 
untuk mengembangkan dari semula dermaga 
untuk general cargo menjadi dermaga peti kemas. 
“Nantinya container crane (alat angkat peti kemas) 
di Terminal Peti Kemas Semarang akan ada yang 
dipindahkan ke Terminal Samudera. Selain itu juga 
akan terkoneksi dengan jalur rel kereta api, sehingga 
pengangkutan peti kemas akan semakin lancar dan 
biaya logistik di Semarang akan semakin efisien,” 
paparnya. (Oleh: Hafidz Novalsyah)



BanGUn fLYoVER 
TERminaL TELUK 

LamonG
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“Pelindo III menginvestasikan Rp1,3 triliun terkait 
proyek pembangunan flyover dan tapper dengan 
panjang 2,45 km. Dalam penggarapannya, BUMN 
Kepelabuhanan tersebut melibatkan kontraktor 
dalam negeri, PT Wijaya Karya (WIKA). Rencananya 
proyek tersebut selesai dan siap dioperasikan tahun 
2019 mendatang,” ujar Ari Askhara.

“Dengan dibangunnya jalan ini, nantinya akan 
terintegrasi sehingga lebih mempercepat 
pergerakan arus barang baik secara lokal maupun 

Gelontorkan Rp 1,3 Triliun

regional menuju dan dari pelabuhan. Selain itu, 
kemacetan di jalan raya yang biasa digunakan oleh 
para pengguna kendaraan roda dua akan berkurang 
karena langsung terhubung ke jalan tol,” imbuh 
Ari di Terminal Teluk Lamong.

Lebih lanjut Direktur Operasi I WIKA, Chandra Dwiputra 
menambahkan bahwa dalam pembangunan flyover 
bekerjasama dengan material dari Prancis untuk 
bentang tengahnya karena sudah pabrikasi lengkap 
dari pabrik, jadi nanti kita tinggal mengangkat saja. 

Pelindo III mulai membangun jalan akses teluk lamong menuju jalur lingkar luar barat 
(JLLB) Surabaya. Pembangunan tersebut ditandai dengan pemasangan tiang pancang 

pertama oleh CEO Pelindo III, Ari Askhara, Rabu (7/3). 

Sinergi Pelindo III dengan BUMN lain Dituangkan Melalui Penandatangan MoC di Terminal Teluk Lamong
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dengan kerjasama ini, masing-masing pihak dapat 
saling belajar dan saling mengisi untuk kepentingan 
bisnis yang tentunya pada akhirnya untuk kemajuan 
bangsa dan negara,” tambahnya.

Acara penandatanganan kontrak BUMN yang 
biasanya dilakukan formal, justru dikemas unik 
dan dilaksanakan tepat pasca kegiatan Bike 
To Work. Sehingga para direksi, undangan, dan 
pejabat pembuat kontrak masih mengenakan 
jersey bersepeda. Saat disinggung terkait 
penyelenggaraan acara yang tidak biasa tersebut, Ari 
Askhara mengungkapkan bahwa saat ini Pelindo III 
tengah bertransformasi untuk menjadi perusahaan 
global. “Transformasi Pelindo III fokus pada aspek 
people, process, and technology. Mengadakan acara 
dengan kemasan yang berbeda membuat suasana 
organisasi lebih dinamis. Sehingga karyawan lebih 
kreatif dan semangat untuk berinovasi mendukung 
bisnis,” ungkapnya. (Oleh: Kharis Fauzi)

“Dengan dibangunnya jalan ini, 
nantinya akan terintegrasi sehingga 
lebih mempercepat pergerakan arus 
barang baik secara lokal maupun 
regional menuju dan dari pelabuhan. 
Selain itu, kemacetan di jalan raya yang 
biasa digunakan oleh para pengguna 
kendaraan roda dua akan berkurang 
karena langsung terhubung ke jalan tol,” 
Ari Askhara, CEO Pelindo III

Ari Askhara menjelaskan kerjasama antar BUMN ini 
merupakan perwujudan dari semangat Kementerian 
BUMN untuk saling bersinergi sesama BUMN, dan 
membangun kemitraan dengan prinsip saling 
menguntungkan dalam memanfaatkan potensi 
yang dimiilki oleh masing-masing pihak.“Yang pasti 

Sinergi Pelindo III dengan BUMN lain Dituangkan Melalui Penandatangan MoC di Terminal Teluk Lamong
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Bertempat di Ruang Cendana Terminal Teluk 
Lamong, Pelindo III membahas potensi kolaborasi 
dan sinergi dengan para pengusaha untuk menjawab 
tantangan bisnis di Jawa Timur. Diskusi dilakukan 
dengan santai dan penuh keakraban.

Pada penjelasannya tentang pengembangan Pelindo 
III, Ari Askhara mengatakan bahwa pertumbuhan 
perusahaan saat ini dilakukan karena adanya 
kemauan untuk berubah dan menjadi berbeda 
dengan yang lain terutama pada bidang Sumber 

CEO Pelindo III dan HIPMI

GELaR disKUsi 
TRansfoRmasi Bisnis 

masa dEpan

Daya Manusia “Sekarang ini, bisnis kami lebih 
banyak melibatkan pegawai muda atau Gen Y untuk 
menjawab tantangan ekonomi global sehingga 
kami lebih cepat untuk bergerak,” ujar Ari. 

Ketua Dewan kehormatan HIPMI Jatim, M. Ali 
Affandi, mengungkapkan bahwa Pelindo III 
memiliki potensi besar dalam bidang usaha 
yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan 
perekonomian Jawa Timur. “Kami ingin sekali 
belajar kepada Pelindo III secara serius karena 

Potensi sinergi bisnis bersama, digagas oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(HIPMI), bersama dengan Pelindo III. CEO Pelindo III Ari Askhara menyambut dan 

menerima pengurus serta puluhan anggota HIPMI Jawa Timur untuk membahas potensi 
sinergi dan brand awareness Pelindo III, Selasa (20/3).

Operator Peragakan Pengoperasian Alat Bongkar Muat dari Control Room di Terminal Teluk Lamong
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banyak potensi besar yang semakin berkembang terutama 
mengedepankan sumber daya generasi muda dalam 
berinovasi”, ujarnya. 

Potensi Pelindo III dan pengembangan usahanya diseluruh 
Indonesia, dipaparkan dengan jelas termasuk dengan 
target yang semakin meningkat sehingga semakin 
menggugah semangat anggota HIPMI atau yang menyebut 
dirinya sebagai Pejuang Pengusaha untuk terus belajar 
dan selalu berkembang. “Tantangan pengusaha muda 
yang semakin dinamis terjawab dengan program ini 
karena ilmu dan pengalaman dari Pelindo III dapat 
dipelajari secara langsung dan dimentori oleh CEO Pelindo 
III”, jelas M. Ali Affandi. 

Pada kesempatan tersebut Ari Askhara memberikan 
pesan pada penutup sharing session, bahwa untuk 
mengembangkan bisnis, perusahaan harus berani tampil 
beda. Hal tersebut sama seperti penerapan di Pelindo III 
yang mengedepankan transformasi pada People, Process 
and Technology di seluruh unit usahanya sehingga berhasil 
berkembang dengan maksimal.  “Berani berbeda dan 
takutlah menjadi sama dengan perusahaan lain. Dare 
to Change!”, pungkasnya. (Oleh: Reka Yusmara)

“Kami ingin sekali belajar 
kepada Pelindo III secara serius 
karena banyak potensi besar 
yang semakin berkembang 
terutama mengedepankan 
sumber daya generasi 
muda dalam berinovasi”, 
M. Ali Afandi, Ketua Dewan 
Kehormatan HIPMI Jatim

CEO Pelindo III Ari Askhara (tengah) Berikan Penjelasan Terkait Pengembangan Pelindo III
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Hal tersebut merupakan dukungan Pelindo III pada 
program Tol Laut Pemerintah dan Kementerian 
Perhubungan sebagai wujud nyata BUMN  Hadir 
untuk negeri. Terminal Jamrud Selatan memiliki 
fasilitas dermaga sepanjang 400 meter dan 
kapasitas lapangan penumpukan hingga 5.000 
TEUs atau seluas 1,2 hektar. 

“Posisi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 
memegang peranan penting karena menjadi 
gerbang logistik ke kawasan timur Indonesia. Untuk 
Program Tol Laut pemerintah, Terminal Jamrud 
Selatan kini dilayani oleh semakin banyak agen 

pelayaran. Tidak hanya BUMN Pelni, tetapi juga 
swasta seperti Meratus, Temas, dan Mentari. Ini 
merupakan upaya Pelindo III sebagai BUMN yang 
hadir bagi masyarakat untuk mendukung penuh 
dalam mewujudkan program tol laut,” kata CEO 
Pelindo III Ari Askhara. 

Lebih lanjut Ari Askhara menjelaskan, ketersediaan 
peralatan di terminal tersebut juga ditingkatkan 
untuk mendorong produktivitas bongkar muat 
dan level of service yang diberikan oleh Pelindo 
III kepada para pengguna jasa. Pelindo III 
menyiagakan 5 unit harbour mobile crane, 2 reach 

JamRUd sELaTan 
KHUsUs ToL LaUT

Pelindo III mendedikasikan Terminal Jamrud Selatan di Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya untuk optimalisasi Program Tol Laut yang 

dicanangkan pemerintah. 

Pelabuhan Tanjung Perak

Aktivitas Kapal Tol Laut di Terminal Jamrud Selatan
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stacker, dan 6 truck di Terminal Jamrud Selatan 
agar waktu pemuatan barang semakin efisien dan 
barang lebih cepat diterima oleh masyarakat di 
bagian timur Nusantara.

Commercial and Operational Director, Pelindo III, 
Mohammad Iqbal, menambahkan bahwa grup usaha 
Pelindo III kini memiliki lini bisnis, PT Berkah Multi 
Cargo Logistics (BMC Logistics) yang menawarkan 
layanan solusi pengangkutan multimoda yang 
terintegrasi. “BMC Logistics menjadi inovasi Pelindo 
III untuk fokus pada layanan logistik yang mencakup 
angkutan darat, udara, dan laut, serta pengelolaan 
gudang, forwarding, Ekspedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL), serta custom clearance,” ujarnya.

Mohammad Iqbal juga menyebutkan bahwa 
hadirnya BMC Logistics akan mendorong 
standarisasi operasional bongkar muat di 
pelabuhan dengan menjamin keselamatan pekerja 
dan barang, serta profesional dan efektif. “BMC juga 
dapat berperan sebagai koordinator Program Tol 
Laut di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh 
Pelindo III,” tambahnya.

Ke depannya, komoditas barang untuk Program 
Tol Laut akan total dikirim dalam peti kemas 
(kontainerisasi). Untuk mengantisipasi hal tersebut 
Pelindo III akan mengembangkan penyediaan 
fasilitas, yakni optimalisasi lahan di Terminal 
Kalimas yang sebelumnya lebih banyak melayani 
pelayaran rakyat (pelra), akan disiapkan untuk 
menjadi area penumpukan peti kemas Program 
Tol Laut dengan jasa trucking dilayani oleh BMC 
Logistics.

“BMC Logistics menjadi inovasi 
Pelindo III untuk fokus pada 
layanan logistik yang mencakup 
angkutan darat, udara, dan 
laut, serta pengelolaan gudang, 
forwarding, Ekspedisi Muatan 
Kapal Laut (EMKL), serta custom 
clearance,” Mohammad Iqbal, 
Commercial and Operational 
Director Pelindo III

Terkait pentingnya peran Program Tol Laut 
untuk menekan disparitas harga barang antara 
kawasan barat dan timur Indonesia, Mohammad 
Iqbal yang pernah mengenyam pendidikan 
kepelabuhanan di Belgia dan Singapura itu 
memaparkan, bahwa kunci dari penurunan 
harga barang di level konsumen ialah performa 
logistik yang efisien karena adanya konektivitas 
pengangkutan antara pasar,  hinterland, 
pelabuhan, angkutan laut.

“Mulai dari pasar, misalnya untuk Program Rumah 
Kita (sinergi BUMN untuk distribusi semen ke NTT), 
Pelindo III menyediakan 
gudang sebagai stock 
point, distribution center, 
dan trading house. Lalu 
antara hinterland dan 
pelabuhan, BMC Logistics 
menjadi inovasi Pelindo 
III untuk solusi integrasi 
multimoda. Kemudian di 
pelabuhan sendiri Pelindo 
I I I  m e n d e d i k a s i k a n 
Terminal Jamrud Selatan 
dan fasilitas peralatan 
b o n g k a r  m u at  ya n g 
cukup untuk Program 
To l  L a u t .  Te r m i n a l 
terdedikasi ini juga akan 
mengoptimalkan fasilitas 
tambatan sehingga lebih banyak kapal yang sandar, 
sehingga kapasitas angkut komoditas barang 
untuk Program Tol Laut semakin besar,” jelasnya. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

Pemindahan Petikemas Menggunakan Harbour Mobile Crane (HMC) di Terminal Jamrud Selatan



IntegrasI Infrastruktur 
sokong tol laut

Bertempat di auditorium Fakultas 
Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan,  

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
atau Pelindo III menjadi sponsorship 

sekaligus pembicara dalam acara 
Maritime Talk pada Sabtu (31/3).

Seminar Maritime Talk

Mengusung tema Tol Laut tentang progres dan pengaruhnya terhadap 
kedaulatan maritim Indonesia, seminar ini menghadirkan beberapa 
pembicara yaitu Direktur PT. Krakatau Shipyard, Direktur Usaha 
Angkutan Barang dan Tol Laut PT PELNI, Kepala Bidang Hubungan 
Luar DPP INSA, Commercial and Operational Director Pelindo III, 
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, 
Founder The National Maritime Institute, Founder and Director 
MARIN Nusantara.

Commercial and Operational Director Pelindo III Muhammad Iqbal Menjelaskan Program Tol Laut dalam acara Maritime Talk
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operasional. Mengembangkan konsep Green Port, 
dimana bahan bakar menggunakan Gas dan Listrik, 
Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) 
yang merupakan konsep Pelabuhan, Kawasan 
Industri dan Waterfront City yang terintegrasi seluas 
3000 Ha di kawasan Manyar, Gresik. 

Gapura Surya Nusantara yang merupakan Terminal 
penumpang pertama di Indonesia dengan fasilitas 
World Class Cruise Terminal. Benoa Floating Storage 
Gas Terminal merupakan konsep Terminal Gas yang 
pertama di Indonesia untuk men-supply gas dari 
Bontang ke Pembangkit 
Listrik Pesanggrahan 
di Benoa, Bali dengan 
menggunakan pola 
p e n g a p a l a n  d a n 
receiving terminal. 
Kendal International 
P o r t  m e r u p a k a n 
Terminal Petikemas 
pertama di Dunia dengan 
teknologi ICM®, dimana 
transfer container dari 
dan ke dermaga tidak 
lagi  menggunakan 
t r u c k  a ta u  A G V, 
namun menggunakan 
system continuous 
t r a n s p o r t a t i o n 
system berbasis rel 
secara otomatis serta 
HomeTerminal® yang 
merupakan aplikasi 
terintegrasi di bidang Kepelabuhanan dan Logistics 
pertama di Dunia, dengan modul Layanan Kapal, 
Kepelabuhanan, Logistics dan Container Management.

“Untuk menjadi sebuah negara maritim, maka 
infrastruktur antar pulau dan sepanjang pantai di 
setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan 
dikembangkan. Jalan antarpulau ini harus benar-benar 
dapat direalisasikan untuk mempercepat transportasi 
antar pulau di Indonesia,” pungkasnya. Lebih lanjut 
dikatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi 
poros maritim dunia. Poros maritim merupakan 
sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk 
menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan 
industri perkapalan dan perikanan, perbaikan 
transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Lebih lanjut Muh. Iqbal menjelaskan, akselerasi 
konektivitas antar pulau adalah langkah nyata 
kehadiran Negara untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. Keterhubungan ini tercermin 
dalam program Tol Laut. “Selain untuk mengurangi 
pendistribusian barang-barang impor, konektivitas 
yang tercipta dari  program Tol  Laut akan dapat 
menekan harga barang di pasaran,” paparnya. (Oleh: 
Diah Ayu Puspitasari)

Untuk menjadi sebuah negara 
maritim, maka infrastruktur antar 
pulau dan sepanjang pantai 
di setiap pulau merupakan 
hal yang harus dibangun dan 
dikembangkan. Jalan antarpulau 
ini harus benar-benar dapat 
direalisasikan untuk mempercepat 
transportasi antar pulau di 
Indonesia,” Mohammad Iqbal, 
Commercial and Operational 
Director Pelindo III.

Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa 
Teknologi Maritim se-Indonesia, M. Arif Rahman 
menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran akan pentingnya program 
tol laut untuk kedaulatan maritim Indonesia. Tol 
Laut merupakan konsep pengangkutan logistik 
kelautan yang bertujuan untuk menghubungkan 
pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. 
Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-
pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan 
kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. 
Selain hal itu, pemerataan harga logistik setiap 
barang di seluruh wilayah Indonesia.

Commercial and Operational Director Pelindo 
III, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa 
untuk mendukung program Tol Laut yang telah 
dicanangkan oleh Jokowi, Pelindo III telah 
menyiapkan sejumlah inovasi diantaranya Terminal 
Teluk Lamong yang menjadi Terminal Petikemas 
pertama di Indonesia dengan sistem automasi 
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Selain dilengkapi dengan mesin 
berteknologi baru pabrikan Volvo 
yang lebih bertenaga dengan 
kapasitas angkat hingga 31 ton 
pada row kedua. Mesin baru ini 
juga lebih hemat bahan bakar, 
sehingga lebih hemat biaya 
operasional dan yang terpenting 
lebih ramah lingkungan,” Husein 
Latief, Engineering and ICT 
Director, Pelindo III.

Ari Askhara mengungkapkan, Pelindo III juga 
memberi perhatian lebih pada pengembangan 
pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa untuk 
mendorong perekonomian setempat. Datangnya 
peralatan tambahan akan meningkatkan efektivitas 
kinerja. Pemilik barang yang mengirim barangnya 
via pelabuhan akan menikmati manfaat biaya 
logistik yang lebih efisien. Dampak turunannya 
diharapkan industri akan semakin bergeliat dan di 
level masyarakat daya beli bisa meningkat.

“Efektivitas operasional  akan membawa 
manfaat pada pemilik barang. Karena potensi 
adanya keterlambatan layanan akibat antrean 
(menunggu alat) semakin minim dan jika ada 
alat yang perlu direparasi, peralatan pengganti 
sudah tersedia,” ujarnya.

Engineering and ICT Director, Pelindo III, Husein 
Latief, memaparkan, 5 reach stacker  baru 
Pelindo III tersebut ditempatkan di Pelabuhan 
Tanjung Perak, Terminal Teluk Lamong, serta di 
Kalimantan Tengah untuk Pelabuhan Sampit dan 
Pelabuhan Kumai. “Selain dilengkapi dengan 
mesin berteknologi baru pabrikan Volvo yang 
lebih bertenaga dengan kapasitas angkat hingga 
31 ton pada row kedua. Mesin baru ini juga lebih 
hemat bahan bakar, sehingga lebih hemat biaya 
operasional dan yang terpenting lebih ramah 
lingkungan,” jelas Husein Latief.

Pelindo III berinvestasi 
mendatangkan peralatan angkat 

peti kemas untuk ditempatkan 
di beberapa pelabuhan yang 

dikelolanya. Sepanjang 2018 BUMN 
operator pelabuhan tersebut siap 

mendatangkan 7 reach stacker 
(kendaraan pengangkat peti kemas).
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Genjot Produktivitas

PelIndo III tambah 
Peralatan Pelabuhan

GM Pelindo III Sampit, Jasri, membenarkan hal tersebut. 
Saat arus peti kemas ramai, potensi antrean bisa terjadi 
karena menunggu layanan dari satu reach stacker yang 
tersedia. “Saat ramai, terjadi antrean pada layanan 
receiving/delivery (kegiatan menerima dan mengirim 
barang, ke dan dari luar pelabuhan). Peningkatan 
arus peti kemas di Pelabuhan Sampit, salah satunya 
dikontribusikan oleh peningkatan arus komoditas 
pupuk. Tambahan peralatan akan meningkatkan 
distribusi komoditas penting untuk wilayah Kalimantan 
Tengah,” katanya. (Oleh: Hafidz Novalsyah)

Pemilihan reach stacker  untuk pelabuhan 
ke c i l ,  p e r l u  m e m p e r t i m ba n g ka n  l u a s a n 
lapangan penumpukan yang lebih sempit. 
“Akhirnya kami memilih reach stacker dengan 
wheel base  yang panjang, yakni 6,25 meter, 
d e n ga n  ka pa s i ta s  a n g kat  d i  ro w  ke d u a 
cukup besar.  Karena fitur ini  bermanuver 
dengan baik di tempat sempit dan mampu 
mengangkat peti kemas di tingkat dua dengan 
posisi pengambilan miring dan mengurangi 
risiko tipping/overload,” tambahnya.

Reach Stacker Baru Pelindo III Siap Dioperasikan Guna Menunjang Kegiatan Operasional Pelabuhan 
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Rencana tersebut diungkapkan CEO Pelindo III 
Ari Askhara pada acara di Pelabuhan Maumere, 
Kabupaten Sikka, Jumat (11/5), untuk peresmian 
gedung terminal baru di Maumere dan Ende. 
Pada kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur 
NTT Frans Lebu Raya tersebut, ia menyebutkan 

Kembangkan Indonesia Timur

 bangun      termInal 
PenumPang kaPal baru

Pelindo III menargetkan dapat menyelesaikan pembangunan dan renovasi 
gedung terminal penumpang kapal laut pada 11 pelabuhan di Indonesia. 

Sebagian besar berada di Nusa Tenggara Timur, yakni Maumere, Ende, Ippi, 
Kupang, Waingapu, dan Kalabahi. Kemudian bergeser ke barat, di Bima Nusa 

Tenggara Barat, dan Benoa Bali. Juga untuk Kalimantan, yakni di Batulicin, 
Sampit, dan Kumai.

Pelindo III optimis dapat menyelesaikan seluruh 
pembangunan pada akhir tahun 2019. 

“Hal terpenting dari dibangunnya terminal-
terminal penumpang di pelabuhan kecil ialah untuk 
memberikan layanan yang terstandar. Standarisasi 

Terminal Penumpang Baru di Pelabuhan Maumere Siap Beroperasi
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arsitektural lokal pada gedung terminal dapat 
menjadi daya tarik bagi wisatawan. Seperti di 
Pelabuhan Maumere yang baru diresmikan tersebut, 
yang identik dengan rumah khas Maumere dengan 
atap tinggi dan ventilasi relatif besar. Sehingga 
dengan mengusung kearifan lokal itu bermanfaat 
penumpang tidak merasa panas dengan sirkulasi 
udara yang baik, sehingga nyaman berada di dalam 
terminal penumpang.

“Untuk Pelabuhan Maumere di Kabupaten Sikka, 
dibangun gedung dua lantai seluas 2.500 meter 
persegi dengan kapasitas 1.000 penumpang. 
Sementara untuk Pelabuhan Ende di Kabupaten 
Ende, juga berupa gedung dua lantai seluas 2.300 
meter persegi untuk 750 penumpang. Untuk kedua 
gedung terminal itu Pelindo III menghabiskan dana 
hingga Rp 44 miliar,” paparnya.

Dengan gedung terminal baru di Pelabuhan 
Maumere, kini alur penumpang kapal laut terpisah 
dari operasional bongkar muat kargo dan peti 
kemas. Sehingga menjadi lebih aman. “Selain itu 
peningkatan kapasitas penumpang di terminal akan 
dapat mengakomodir peningkatan arus penumpang 
di Pelabuhan Maumere dan Ende yang tidak hanya 
melayani rute antarpelabuhan di NTT, tetapi juga 
ke NTB, Bali, bahkan hingga tujuan Surabaya dan 
Makasar,” pungkas Yusvensius Andre Kartiko. (Oleh: 
Hafidz Novalsyah)

ini penting bagi bisnis, karena dampak ikutannya 
bisa meningkatkan layanan. Sehingga transportasi 
laut menjadi lebih aman dan penumpang kapal 
laut juga berhak mendapat layanan yang nyaman,” 
tegas Ari Askhara.

Ia melanjutkan, meski pelayanan penumpang 
berkontribusi kecil atau hanya sekitar 2 persen 
dari total pendapatan perseroan. Namun sebagai 
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan 
agen pembangunan negara, Pelindo III tetap turut 
aktif menghadirkan infrastruktur transportasi yang 
representatif bagi penumpang kapal di kawasan 
timur Nusantara.

Desain arsitektural gedung terminal penumpang 
akan dibangun sesuai dengan karakteristik budaya 
daerah setempat. Dengan harapan nantinya dapat 
menjadi bangunan ikonik gerbang laut pariwisata 
daerah. “Hal tersebut seiring dengan proyeksi 
meningkatnya arus wisatawan domestik juga 
kedatangan turis internasional yang naik cruise 
(kapal pesiar) internasional. Karena ada banyak 
destinasi wisata yang tersebar dari Bali hingga 
Timor yang berciri geografis kepulauan. Potensi 
ini harus diambil demi mendorong perekonomian 
warga lokal, dan negara,” ujar Ari Askhara.

GM Pelindo III Maumere Yusvensius Andre Kartiko 
membenarkan, terkait penggunaan desain 

CEO Pelindo III, Ari Akhara Resmikan Terminal Penumpang Pelabuhan Maumere
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“Saat ini shore connections sudah 
dapat dioperasikan untuk melayani 

kapal petikemas domestik dan 
kemungkinan kedepannya juga 
akan melayani kapal petikemas 
internasional,” Ari Askhara, CEO 

Pelindo III.

Hal tersebut dituangkan melalui penandatanganan 
Letter of Intent (LoI) antara Pelindo III dan tiga 
perusahaan swasta, yaitu PT Mentari Line, PT 
Tanto Intim Line, dan PT Pelayaran Tempuran 
Emas Tbk. Penandatanganan Letter of Intent (LoI) 
tersebut merupakan tindaklanjut Kerjasama antara 
BJTI dan LEGI untuk penyediaan fasilitas shore 
connection kapal. Selain itu, kerjasama tersebut 
juga diikuti oleh dua perusahaan pelayaran lainnya 
yang tertuang pada penandatanganan kerjasama 
antara PT LEGI dengan PT Meratus dan PT SPIL 
berupa penyediaan fasilitas shore connection kapal.

Dalam sambutan CEO Pelindo III, Ari Askhara 
menjelaskan bahwa shore connection merupakan 
salah satu layanan penyediaan pasokan daya 
listrik dari dermaga ke kapal yang bertujuan untuk 
mencukupi kebutuhan listrik pada mesin utama 
kapal dan mesin bantu kapal. 

“Fungsinya adalah untuk membantu pengoperasian 
kapal untuk mesin induk, operasi muatan, mesin 
generator, navigasi dan mendukung kegiatan 

operasi mesin kapal 
l a i n n ya .  S e h i n g ga 
kapal yang sandar di 
dermaga nanti tidak 
lagi  menggunakan 
BBM Auxiliary Engine 
b i a ya n ya  r e l a t i v e 
lebih mahal, namun 
menggunakan shore 
connection pasokan 
listrik dengan biaya 
yang cenderung lebih 
murah. Dan yang pasti 
ini akan lebih efisien 
dan ramah lingkungan. 

Ini merupakan salah satu ekstensifikasi layanan 
Pelindo III kepada pengguna jasa untuk lebih 
efisien dalam penggunaan energi sehingga biaya 
operasional mereka bisa lebih murah,” jelasnya.

BJTI Port

sedIakan
Shore ConneCtion

Pelindo III dan anak usahanya PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) serta 
cucu usahanya PT Lamong Energi Indonesia (LEGI) jalin kerjasama dengan 

lima perusahaan pelayaran swasta dan satu perusahaan logistik. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penggunaan 
shore connection mempunyai beberapa benefit 
antara lain energy saving karena dapat mengurangi 
konsumsi bahan bakar kapal pada saat kapal 
bersandar karena mendapat pasokan listrik yang 
ada di dermaga, sehingga dapat menyumbang 
efisiensi biaya energi, cost competitive karena 
lebih murah apabila menggunakan pasokan 
listrik dibandingkan dengan mengkonsumsi bahan 
bakar lain, eco-friendly karena mengkonversi BBM 
Auxiliary Engine menjadi elektrifikasi, reduce CO2 
karena dapat mengurangi emisi gas karbon yang 
berasal dari aktivitas kepelabuhanan.
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Director dan CEO PT Khrisna Group Anak Agung 
Ngurah Mahendra.

Ari Askhara menjelaskan Pengelolaan PLB dilakukan 
di kawasan logistik berikat pada lokasi gudang atau 
lapangan yang telah dikhususkan oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai sebagai area berikat untuk 
komoditi ekspor-impor sedangkan Pengelolaan 
Gudang Logistik dilaksanakan di luar area kawasan 
berikat dengan jenis komoditi sesuai dengan 
permintaan pelanggan.

“Untuk saat ini, area kerja untuk pengelolaan pusat 
logistik berikat dan gudang logistik akan dilakukan 
di Pelabuhan Benoa Bali,” pungkasnya.

CEO PT Khrisna Group mengatakan bahwa pihaknya 
melihat fasilitas dan infrastruktur yang ada di 
Pelabuhan Benoa memadai untuk menjadi lokasi  
hub untuk regulated agent dari  layanan logistik 
Khrisna. Diharapkan nantinya bisa mendorong 
distribusi yang lebih agresif dan membawa produk 
Indonesia bisa masuk ke pasar internasional. (Oleh: 
Kharis Fauzi)

“Saat ini shore connections sudah dapat dioperasikan 
untuk melayani kapal petikemas domestik dan 
kemungkinan kedepannya juga akan melayani kapal 
petikemas internasional,” imbuh Ari.

GM Operations PT Meratus Line Rudy Supriadi 
dalam sambutannya mengatakan bahwa Meratus 
sudah lama mengharapkan fasilitas seperti ini, 
adanya shore connection ini sangat bagus dan 
positif bagi kami sebagai perusahaan pelayaran 
karena kami tidak lagi menggunakan BBM Auxiliary 
Engine pada saat kapal sandar di pelabuhan. 
“Selain itu perawatan kapal nantinya akan lebih 
hemat dan tentunya penerapan shore connection 
di lingkungan pelabuhan seperti ini membuat 
kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
menjadi lebih baik. Kalau bisa nantinya jumlah 
shore connection perlu ditambah,” ujarnya. 

Sementara itu, terkait pengelolaan pusat logistik 
berikat/gudang logistik, Pelindo III juga lakukan 
kerjasama dengan PT Khrisna Group yang 
dituangkan dalam MoC dengan ditandatangani 
oleh CEO Pelindo III Ari Askhara dan President 

Keakraban Para Pejabat BUMN dan Swasta Usai Penandatanganan Kerjasama
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Kegiatan yang dihadiri oleh HC GA Director PT 
Pelindo III dan Direksi Anak Perusahaan Pelindo 
III Group guna mendukung sinergi Pelindo III. 
Dengan adanya beberapa tantangan dalam 
berbisnis dewasa ini, salah satunya adalah VUCA 
Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, 
yang menggambarkan terjadinya perubahan begitu  
cepat, penuh ketidakpastian, kompleks dan ambigu. 
VUCA pastinya menjadi hantu bagi perusahaan 
pada dunia usaha, juga akan berpengaruh secara 
signifikan terhadap SDM. Perusahaan harus 
mempersiapkan pegawai yang mampu beradaptasi 

Pelindo Daya Sejahtera

PeresmIan ImProVement     Center PelIndo
Dalam mengelola sumber daya manusia di sebuah perusahan, harus selalu 
dilakukan pengembangan dan monitoring bagi setiap insan di perusahaan 
tersebut. PT PDS meresmikan Improvement Center Pelindo (ICP) by PDS di 
Graha Barunawati.

dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi 
di masa depan. 

Komisaris Utama PT PDS, U Saefudin Noer berkata 
“Maka dari itu untuk menjadikan Human Capital  
di lingkungan Pelindo III Group menjadi gesit 
dan unggul. Pelindo III dengan semangat sinergi 
Pelindo III Group menghadirkan Improvement 
Center Pelindo (ICP) by PDS yang diharapkan dapat 
memudahkan perusahaan dalam mendapatkan 
SDM dari sisi potensi kompetensinya di tengah 
terbatasnya waktu. Diharapkan pula dengan adanya 

Penandatangan MoU PT PDS dengan Poltekpel Surabaya 
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PeresmIan ImProVement     Center PelIndo
ICP by PDS, Human Capital di lingkungan Pelindo 
III Group mampu  menghasilkan  outcome yang 
bagus dan  stakeholder values yang baik,” tuturnya.

Sri Hastutik selaku Consulting Asessment and 
Training Vcie President PDS PDS menambahkan 
bahwa dengan layanan yang diberikan ICP by PDS, 
pada akhirnya akan membangun improvement yang 
ada di Pelindo III sehingga dapat memaksimalkan 
kinerja di perusahaan. Layanan yang dapat 
diberikan antara lain:

•	 Assesment untuk memotret potensi dan 
kompetensi pegawai;

•	 Training untuk meningkatkan kompetensi 
pegawai;

•	 Consulting dalam membantu solusi di bidang 
manajemen SDM;

•	 Dan Recruitment Service untuk proses 
penjaringan dan penyelesaian calon tenaga 

kerja yang sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan.

Selain itu juga dilakukan kegiatan penandatangan 
MoC  antara PT PDS dengan Politeknik Pelayaran 
Surabaya dalam pelaksanaan pelatihan Basic 
Safety Training (BST) untuk TKBM (Tenaga Kerja 
Bongkar Muat) di lingkungan PT Pelindo III (Persero) 
di sekitar Tanjung Perak. Kerjasama ini merupakan 
langkah awal bagi ICP untuk mengembangkan 
program training dan program lainnya.

Para tamu undangan diajak untuk melalukan 
tinjauan lokasi ICP by PDS yang menunjukan 
kecanggihan ruangan ICP by PDS dengan fasilitas 
yang ditunjang teknologi lengkap se – Jawa 
Timur. Dilengkapi dengan Kamera Pengawas 24 
Jam dengan kemampuan 12x zoom dan ruang 
penyimpanan data yang dapat menyimpan banyak 
data. (Oleh: Regina Bestrya)

Pemotongan Pita  Bentuk Simbolis Peresmian Improvement Center 
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Kendati demikian, maraknya bisnis rintisan atau 
startup justru menghadirkan peluang bagi para 
pengembang gedung perkantoran. Tak terkecuali 
bagi PT Pelindo Properti Indonesia (PPI), cucu 
perusahaan Pelindo III, yang sedang membangun 
menara perkantoran Pelindo Place di bilangan Perak 
Timur, Surabaya. 

Keberadaan Pelindo Place akan menjadi opsi yang 
patut diperhitungkan bagi para pelaku usaha yang 
mengedepankan aspek kedekatan lokasi dengan 
area pelabuhan dan komersial. Selain terminal 
pelabuhan yang dikelola Pelindo III beserta anak 
usahanya, di kawasan Tanjung Perak terdapat kantor 
instansi pemerintahan, perbankan, perusahaan 
asuransi, pelayaran domestik dan internasional, 
ekspedisi hingga pusat perbelanjaan.

Tak hanya sekadar berfokus pada perusahaan-
perusahaan mainstream, PPI juga menyasar 
kebutuhan akan ruang kerja bersama atau lazim 
disebut coworking space. Menurut Direktur Utama 
PPI Kokok Susanto, pemain bisnis startup mencari 
ruang kerja yang bernilai efisien dan representatif. 
“Karena itu, kami juga akan membidik para pemain 
coworking space agar dapat memanfaatkan ruang 
perkantoran di Pelindo Place,” ujar Kokok. 

Hingga kuartal pertama 2018, tingkat keterisian 
Pelindo Place mencapai 40 persen yang berasal 
dari Pelindo III Group. Menyikapi ini, PPI terus gencar 
melakukan upaya pemasaran sekaligus mempercepat 
proses pembangunan gedung. “Hingga saat ini, 
sejumlah gedung-gedung eksisting telah diratakan 
dan peralatan pancang mulai dipasang untuk 
proses pengujian (pile test). Rencananya, pile test 
dilaksanakan pada akhir Mei ini,” kata pria yang gemar 
berolahraga lari dan bersepeda ini. 

Proyek gedung bernilai Rp 497 miliar ini nantinya 
akan memiliki 23 lantai dengan luas bangunan 

Pelindo Place   

PotensI Pasar 
CoWorkIng sPaCe

Sejumlah pakar properti berpendapat bahwa kinerja penjualan ruang 
perkantoran mengalami tantangan. Pasalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi 

nasional tahun 2017 lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah 
sebesar 5,2 persen. Ini berimbas pada lemahnya okupansi ruang perkantoran. 

63.365 meter persegi dan dibangun di atas lahan 
seluas 11.124 meter persegi. Gedung berkonsep 
smart dan eco-green building ini didukung dengan 
keamanan 24 jam, CCTV dan sejumlah pos 
keamanan. Bahkan, aksesibilitas dalam gedung 
juga dapat dioperasikan melalui smartphone. 
Pada aspek ramah lingkungan, Pelindo Place 
menerapkan sistem rainwater harvesting guna 
menghadirkan efisiensi dalam penggunaan air, 
khususnya untuk kebutuhan penyiraman tanaman 
dan bilasan toilet. 

Dalam hal sirkulasi udara dan kenyamanan di dalam 
ruangan, Pelindo Place juga dilengkapi teknologi 
pendingin ruangan termutakhir hemat listrik dalam 
Variable Refrigerant Volume (VRV) IV. Kemudian, 
penggunaan fasad kaca ganda pada konstruksi 
gedung mampu mengurangi rambatan panas yang 
muncul dari selubung bangunan. Overall Thermal 
Transfer Value ( OTTV ) dalam gedung didesain 
sedemikian rupa agar tidak melebihi 35 watt/meter 
persegi. 

Selain itu, Pelindo Place menawarkan ruang kantor 
bebas kolom, sehingga pengguna bebas dapat 
menata ruang sesuai dengan kebutuhannya. Plafon 
tinggi juga memberi sudut pandang maksimal untuk 
menikmati panorama area Pelabuhan Tanjung Perak 
dan Jembatan Suramadu. PPI juga menyediakan 
ruang untuk pujasera, layanan perbankan, ruang 
pertemuan (ballroom), serta gymnasium. 

Kokok menilai, ragam fasilitas penunjang ini akan 
memberi banyak manfaat bagi calon pengguna 
ruangan, termasuk pengusaha coworking space, 
dalam menyediakan ruang kerja yang representatif 
dengan suasana berbeda, yakni area tepi laut 
Surabaya. Keberadaan Pelindo Place ini juga 
diharap mampu menciptakan iklim bisnis yang 
semakin bergairah dan mendorong percepatan 
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. 
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Dengan kunjungan wisatawan 
di Pulau Lombok secara tidak 
langsung akan meningkatkan 

perekonomian di Pulau Lombok 
NTB, tidak hanya dengan 

mengefektifkan kinerja bongkar 
muat logistik, tetapi juga pada 

sektor pariwisata dengan menarik 
lebih banyak turis domestik dan 

mancanegara untuk terus datang,” 
Made Rusli, General Manager 

Pelabuhan Lembar.

Lebih besar dari kapal Volendam dengan panjang 
kapal 294 meter kapal ini di Nahkodai Capt.Fava 
Matteo asal Italia datang langsung dari Singapore 
tiba di Pulau Lombok melalui Pelabuhan Lembar pada 
pukul 12.30 WITA dan melanjutkan perjalanannya 
pada pukul 22.05 WIB ke Pelabuhan Benoa Bali.

Kapal mewah yang dioperasikan mulai sejak 2008 
dan dimiliki oleh perusahaan Carnival Corporation 
& pcl. MV. Costa adalah hotel berbintang di atas 

air dengan fasilitas 
yang dimiliki antara 
lain Casino, Ocean 
Bar, Theater, Frans Hals 
Show Lounge, Fitness, 
Kolam Renang, Spa dan 
Salon.

Tarian adat Lombok 
”Gendang Be’ leq” 
menjadi suguhan pada 
saat wisman turun 
dari sekoci kapal milik 
MV. Costa Luminosa, 
selain menggunakan 
sekoci milik kapal, 
pihak agen kapal 
menambah armada 
u n t u k  d e ba r k a s i /
embarkasi penumpang 

dari kapal ke dermaga ponton.

General Manager Pelindo III Lembar Made Rusli 
Suniajaya menyampaikan, karena saat ini hanya 
bisa berlabuh maka para turis diantar ke dermaga 
menggunakan thunder boat. Kini dermaga terminal 
baru di Gili Mas akan didesain dengan kedalaman 
mencapai -14 meter LWS sehingga ribuan wisatawan 
yang akan datang dengan cruise berukuran besar 
dapat langsung bersandar di dermaga Terminal 
Gili Mas. 

Dengan kunjungan kapal cruise yang ke 5 di awal 
tahun ini, Pelabuhan Lembar tetap meningkatkan 

Pelabuhan Lembar

tamu besar darI ItalIa
Kapal mewah MV. Costa Luminosa singgah di Lombok melalui Pelabuhan 

Lembar pada Rabu (14/3). Kunjungan perdana Costa Luminosa ke Lombok 
tersebut membawa wisman sebanyak 1.677 orang dengan crew 871 orang. 
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pelayanan dan meningkatkan fasilitas di area ISPS 
Code untuk naik turun penumpang wisatawan.

Made Rusli menambahkan walaupun hujan lebat 
wisman yang turun dari kapal tidak keberatan untuk 
berbasah-basah karena Pulau Lombok saat ini telah 
menjadi salah satu tempat wisata di Indonesia 
yang sudah dikenal wisman manca negara. 
Penumpang yang kebanyakan dari spanyol turun 
untuk mengunjungi obyek-obyek wisata seperti 
Taman Narmada, Taman Mayure, Gili Trawangan, 
Gili Nangu, kemudian pembuatan gerabah di 

Banyumulek lagi. Keindahan Pulau Lombok perlu 
perhatian dan dukungan bersama seluruh daerah 
untuk menyikapi datangnya ribuan wisatawan ini.

“Dengan kunjungan wisatawan di Pulau Lombok 
secara tidak langsung akan meningkatkan 
perekonomian di Pulau Lombok NTB, tidak 
hanya dengan mengefektifkan kinerja bongkar 
muat logistik, tetapi juga pada sektor pariwisata 
dengan menarik lebih banyak turis domestik dan 
mancanegara untuk terus datang,” ucapnya. (Oleh: 
Rangga Nurdiansyah)

Kapal Italia MV Costa Luminosa Berlabuh di Pelabuhan Lembar
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Pelindo III bersama tim dokter RS PHC Surabaya berhasil 
mengangkat Orbital Meningioma Sinistra yang diderita Sulthan. 
Operasi pengangangkatan tumor dilakukan pada Kamis (8/3) 
dengan melibatkan tim dokter spesialis yang terdiri dari 14 
orang dengan diketuai oleh dr. Wiyono Hadi, Sp.THT-KL. Saat 
ini Sulthan tengah menjalani proses penyembuhan pasca 
operasi dengan terus dipantau kesehatannya oleh tim dokter.

RS PHC Surabaya

masa dePan dI 
genggaman sulthan

Sulthan Mahudin (14), adalah bocah asal Tanoh Dapet, Celala, Aceh Tengah, yang mengalami 
kondisi Orbital Meningioma Sinistra atau tumor yang berasal dari selaput otak dan menyerang 

mata sebelah kiri. Setelah tak sengaja berjumpa dengan CEO Pelindo III, Ari Askhara di 
Jakarta, Sulthan mendapatkan bantuan untuk melakukan pemeriksaan dan menjalani operasi 

pembedahan serta pengambilan tumor nya di RS PHC Surabaya.

dr Wiyono Hadi, Sp.THT-KL Menjelaskan Kondisi Sulthan Pasca Operasi
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Human Capital and General Affairs Director Pelindo 
III, Toto Heli Yanto menyebut bahwa operasi 
dilakukan setelah mendapat persetujuan orang tua 
Sulthan. Saat itu ayah Sulthan, Jemalim menerima 
tawaran Pelindo III yang hendak memberikan 
bantuan dalam upaya penanganan penyakit yang 
diderita oleh putranya tersebut. 

“Setelah kurang lebih 9 jam operasi akhirnya tumor 
yang bersarang pada diri Sulthan dapat diangkat, 
sekarang masih kita lihat perkembangan pasca 
operasinya,” kata Toto saat ditemui di RS PHC 
Surabaya, Selasa (27/3).

Lebih lanjut, Toto mengatakan penanganan kasus 
Sulthan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial 
perusahaan melalui progam CSR-bina lingkungan. 
Pelindo III sebagai BUMN merupakan bagian dari 
pemerintah dalam upaya memperhatikan (care & 
caring) masyarakat luas. “Kementerian BUMN melalui 
program BUMN Hadir Untuk Negeri meminta seluruh 
BUMN untuk turut menyejahterakan masyarakat dari 
Sabang sampai Merauke,” katanya.

Meningioma yang sudah diderita selama 7 
tahun tersebut memang belum diketahui pasti 
penyebabnya, apakah kelainan gen atau lainnya. 

Seiring dengan bertambahnya usia, tumor yang 
berada di mata sebelah kiri terus membesar 
sehingga merusak jaringan lunak mata, seperti otot 
mata, syaraf mata dan kelenjar air mata. Dengan 
kondisi tersebut, praktis mata kiri Sulthan tidak bisa 
melihat dengan jelas. Ia pun terpaksa tidak bisa 
melanjutkan pendidikan sejak bangku kelas 5 SD.

Sulthan yang masuk RS PHC Surabaya semenjak 
tanggal 16 Februari 2018, melakukan sejumlah 
prosedur medis diantaranya Pemeriksaan MRI, Biopsi 
Jaringan, Embolisasi Tumor dan Operasi Debulking. 
 
Pasca operasi, Sulthan dirawat di Ruang ICU selama 
2 hari. Ketika kondisinya sudah dinyatakan stabil, 
Sulthan di pindahkan perawatannya di Ruang 
Rawat Inap. Ayah 
dari Sulthan, Jemalim 
(45) mengaku sangat 
berterima kasih atas 
segala dukungan yang 
telah diberikan PT 
Pelabuhan Indonesia 
III (Persero), baik 
untuk bantuan biaya 
pemeriksaan, operasi 
dan biaya perawatan 
selama di RS PHC 
Surabaya. Program 
bantuan Corporate 
Social Responsibility 
i n i  m e l i p u t i 
penjemputan Sulthan 
dan keluarganya dari 
Aceh, untuk kemudian 
diterbangkan ke Surabaya. 

“Kondisi penglihatan Sulthan yang awalnya sulit 
melihat pada mata kanan karena efek penekanan 
syaraf mata sebelah kiri yang terkena tumor, setelah 
dilakukan operasi, hasilnya sudah mulai membaik, 
harapannya mata sebelah kiri yang telah dioperasi 
juga berangsur-angsur pulih”, ungkap Ayah Sulthan. 
(Oleh: Husninatul Ghassani dan Kharis Fauzi) 

Penanganan kasus Sulthan 
merupakan bagian dari tanggung 
jawab sosial perusahaan 
melalui progam CSR-bina 
lingkungan. Pelindo III sebagai 
BUMN merupakan bagian 
dari pemerintah dalam upaya 
memperhatikan (care & caring) 
masyarakat luas,” Toto Heliyanto, 
Human Capital and General Affair 
Director Pelindo II.
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Gerakan Cinta Baca 

kamPung laWas masPatI 
kInI mIlIkI taman baCa

“Kampung Lawas Maspati menjadi pilot project 
implementasi Gerakan Cinta Baca oleh Pelindo 
III. Sudut baca yang ada di kampung diberikan 
tambahan buku-buku bacaan yang berkualitas, 
lengkap dengan rak buku yang representatif, alat 

Pelindo III bersinergi bersama Balai Pustaka melengkapi fasilitas taman baca 
di kampung wisata binaannya, Kampung Lawas Maspati, Surabaya. Aksi 

sinergi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tersebut sebagai dukungan pada 
program Pemerintah “Indonesia Membaca” melalui Gerakan Cinta Baca yang 

diinisiasi oleh Kementerian BUMN. 

peraga edukatif, dan aneka aksesori ruangan,” kata 
Financial Director, Pelindo III, Saefudin Noer, pada 
acara peresmian Taman Baca Masyarakat (TBM), 
di Kampung Maspati, Bubutan, Surabaya, Rabu 
(18/4) pagi.

Finance Director Pelindo III, U Saefudin Noer Kunjungi Kampung Binaan Pelindo III, Kampung Lawas Maspati

TANGGuNG JAwAb sOsIAL48



Di acara yang sama, pegiat wisata Kampung Lawas 
Maspati, Sabar Swastono, membenarkan hal 
tersebut. Menurutnya warga sangat senang, karena 
dengan adanya dukungan dari Pelindo III, kini sudut 
baca di kampung yang tadinya hanya berukuran 
kurang dari 4 meter persegi, telah dipindah dan 
diperluas menjadi seluas 20 meter persegi.

“Bukunya semakin lengkap, sebelumnya pihak 
Pelindo III sudah menghubungi kami terkait buku-
buku apa yang diinginkan. Untuk meningkatkan minat 
baca anak yang utama disediakan adalah buku cerita. 
Kemudian karena banyak bangunan bersejarah di 
Kampung Maspati, kami juga mengajukan buku-buku 
tentang sejarah,” kata Sabar.

Camat Bubutan Eko Purnomo di sela acara, 
mengapresiasi sinergi BUMN tersebut, sebagai 
hal positif yang diharapkan lebih banyak lagi 
dilaksanakan untuk kampung lainnnya. “Dari 
Pemkot (pemerintah kota) sudah banyak intervensi 
program (pengembangan masyarakat), namun tetap 
ada beberapa hal belum di-cover anggaran. Ini bisa 
dimasuki (oleh program CSR sinergi BUMN) demi 
menunjang pembangunan kampung - kampung 
agar lebih berdaya perekonomiannya,” ungkapnya. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

(Dari kiri) Pegiat wisata Kampung Lawas Maspati Sabar Swastono, Direktur Balai Pustaka Dewananda Wardana, 
Financial Director Pelindo III Saefudin Noer, dan Camat Bubutan Surabaya Eko Purnomo, dalam peresmian Taman 
Baca Masyarakat (TBM) kontribusi CSR sinergi BUMN, Pelindo III dan Balai Pustaka, kepada warga di Kampung 
Lawas Maspati, Bubutan, Surabaya, Rabu (18/4).

Saefudin Noer mengungkapkan, kini tim CSR 
(corporate social responsibility/program bina 
lingkungan) di pelabuhan-pelabuhan cabang 
Pelindo III sudah bergerak melakukan survey 
untuk mencari lokasi pembuatan TBM dan Taman 
Baca Sekolah (TBS). “Rencananya Pelindo III 
dapat mendirikan satu atau dua TBM/TBS di 
17 kantor pelabuhan cabang. Diutamakan 
merupakan tempat yang sering digunakan untuk 
berkumpul warga, seperti Balai Desa, Sekolah 
Dasar/PAUD, dan panti asuhan, yang memiliki 
ruangan setidaknya berukuran 3 x 3 meter untuk 
dijadikan TBM/TBS,” jelasnya. 

Kampung Lawas Maspati merupakan cerita sukses 
mitra binaan BUMN kepelabuhanan tersebut. 
Kreativitas warga berhasil didukung sehingga 
akhirnya dapat mandiri mengelola atraksi 
wisata bernuansa lokal. Bahkan kini secara 
berkala sudah dikunjungi turis mancanegara 
dari cruise yang sandar di Pelabuhan Tanjung 
Perak, Surabaya. “Adanya TBM di Maspati 
diharapkan dapat mempercepat pengembangan 
kapasitas warga dan terutama anak-anaknya. 
Sehingga semakin mandiri dalam menciptakan 
kesempatan peningkatan ekonomi yang lebih 
luas dan berkelanjutan,” harapnya.
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Pada kesempatan tersebut TPS bekerja sama dengan 
Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia (YPKAI) yang 
berlokasi di Jl. Dharmahusada Surabaya, hadir di 
tengah-tengah adik-adik penderita kanker yang juga 
ditemani oleh para orang tuanya untuk menghibur 
dan berbagi keceriaan dalam acara yang bertema 
TPS Peduli Anak Kanker Indonesia.

Community Development Assistant Manager PT TPS, 
Soedjiono, yang sekaligus sebagai ketua rombongan 
dari perwakilan TPS menyampaikan bahwa target 
dari kegiatan bakti sosial TPS hadir dan berbagi 
kali ini diperuntukkan sesuai dengan tema Hari 
Kanker Anak Sedunia, dan ini merupakan kegiatan 
yang pertama kali kita lakukan dengan mengajak 
adik-adik penderita kanker.

“Kita ingin memberikan support dan semangat 
untuk adik-adik penderita kanker, agar mereka 
lebih fight dan survive menghadapi penyakitnya,” 
kata Soedjiono.

Dalam kunjungan tersebut TPS memberikan 
bantuan berupa bahan kebutuhan anak-anak 
penderita kanker yaitu susu khusus penderita 
kanker, popok, selimut tidur serta peralatan belajar. 
Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada 
perwakilan dari YPKAI yaitu Iis. Iis menyampaikan 
rasa terima kasihnya kepada TPS yang telah peduli 
kepada anak-anak penderita kanker dan juga 
memperkenalkan adik-adik yang hadir yang mana 
sebagian besar dari mereka menderita leukimia 
(kanker darah) dan rata-rata masih berusia 4 hingga 
7 tahun.

“Kepedulian dan doa dari para pegawai TPS 
memberikan suatu harapan dan keceriaan tersendiri 
bagi adik-adik penderita kanker dan orang tuanya, 
semoga TPS selalu jaya,’’ucap Iis.

Pada kesempatan tersebut TPS juga menghadirkan 

TPS Peduli Kanker Anak Indonesia

kIsah menJadI 
sukarelaWan seharI

Merupakan momen yang tak terlupakan bagi pegawai PT Terminal Petikemas 
Surabaya atau TPS, karena berkesempatan menjadi voulenteer dalam kegiatan 

TPS Peduli Kanker Anak Indonesia yang diinisiasi oleh Community Development 
TPS dalam rangka peringatan Hari Kanker Anak Sedunia.
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pendongeng anak yakni Kak Hadian Pengkisah 
yang mengangkat cerita dongeng tentang “Menjaga 
Kebersihan”. Adik-adik terlihat sangat antusias dan 
terhibur dengan cerita dongeng Kak Hadian yang 
saat itu membawa si Moli (boneka monyet). 

“Aku mau bobok sama Moli,’ celetuk lucu si Raisya, 
salah satu anak penderita kanker bola mata yang 
berasal dari Sampit.

Senyum bahagia terpancar di raut lugu anak-anak 
tersebut, mereka tampak senang mendapatkan 
kunjungan dari TPS, dan ucapan terima kasih 

mereka sampaikan dengan serentak, serta jabatan 
tangan dan pelukan penuh akrab mereka berikan 
sebagai tanda terima kasih. Tak sedikit pegawai 
TPS yang hadir dalam acara tersebut meneteskan 
air mata karena merasa terharu dan salut melihat 
perjuangan mereka untuk bertahan dalam 
menghadapi pernyakit kronis yang dideritanya.

“Tetap semangat ya adik-adik,” pesan Retno 
Utami, HR Development & Management Assistant 
Manager PT TPS yang pada kesempatan tersebut 
juga ikut hadir dalam acara tersebut. (Oleh: Susana 
Emiliasari)

Penyerahan Bantuan Secara Simbolis PT TPS kepada Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia
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 Pengembangan Kawasan Pesisir

Patung suroboYo baru 
untuk surabaYa

Guna mendukung pengembangan wilayah pesisir Kota Surabaya, 
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memulai 
kegiatan pembangunan Patung Suroboyo pada akhir April 2018. 
Pelaksanaan pembangunan patung tersebut ditandai dengan 
penyiapan lokasi dan pemasangan pagar pembatas proyek di 
area Taman Suroboyo, Kecamatan Bulak. 

Lokasi Pembangunan Patung Suroboyo di Taman Suroboyo

TANGGuNG JAwAb sOsIAL52



Taman yang terletak di Surabaya Utara ini akan 
menjadi lokasi ketiga yang memiliki patung 
berkonsep serupa setelah Kebun Binatang Surabaya 
(KBS) dan Monumen Kapal Selam (Monkasel) 
KRI Pasopati. Meski demikian, Patung Suroboyo 
yang dibangun di Kenjeran ini relatif lebih tinggi 
dibanding pendahulunya. 

“Tingginya mencapai 25 meter,” kata VP Corporate 
Communication Pelindo III Lia Indi Agustiana. 
Keberadaan patung bersimbol pertarungan ikan 
hiu dan buaya ini akan menjadi markah tanah 
(landmark) baru bagi warga sekitar, bahkan bagi 
para wisatawan yang berkunjung. 

Untuk membangun Patung Suroboyo tersebut, 
Pelindo III mengucurkan dana sebesar Rp3,61 
miliar dari anggaran Bina Lingkungan. Langkah ini 
dilakukan untuk mendukung program Pemerintah 
Kota Surabaya dalam pemerataan pembangunan 
dan pelestarian lingkungan. “Harapan kami, 
kehadiran patung ini dapat memberi nilai tambah 
pada kemajuan Kenjeran dan sekitarnya,” kata Lia. 
Sementara itu, Camat Bulak Suprayitno menyambut 
baik inisiatif Pelindo III untuk menghadirkan patung 
kebanggaan masyarakat Surabaya di kecamatan 
yang dipimpinnya. Menurutnya, keberadaan 
Taman Suroboyo dengan Patung Suroboyo-nya 
itu dapat semakin menggairahkan perekonomian 
masyarakat. 

“Omzet penjualan produk olahan hasil laut 
buatan warga sekitar tentu akan meningkat,” 
kata Suprayitno. Menurutnya, sebagian besar 
warga Kecamatan Bulak bermata pencaharian 
sebagai nelayan. Pihaknya juga berinisiatif 
untuk memberdayakan masyarakat sekitar 
dengan menyulap kampung nelayan menjadi 
kampung warna-warni. Disana, pengunjung dapat 
menyaksikan secara langsung kehidupan nelayan 
sekaligus cara mereka mengolah hasil laut.

“Selain itu, pengunjung juga bisa memanfaatkan 
jasa persewaan perahu untuk berkeliling di 
sekitar pesisir Pantai Kenjeran untuk menikmati 
pemandangan Jembatan Suroboyo maupun Pulau 
Pasir,” ujar Suprayitno. 

Kendati durasi pekerjaan berlangsung hingga 
November 2018, Pelindo III menargetkan proses 
pembangunan Patung Suroboyo ini rampung 
pada akhir Agustus 2018. Upaya percepatan ini 
diambil guna mempersiapkan Kota Surabaya 
dalam menggelar perhelatan besar dalam lingkup 
Asia Pasifik. Terdapat sekitar 7.000 perwakilan 
pemerintah daerah yang tergabung dalam United 
Cities and Local Governments UCLG-ASPAC (Asia 
Pacific) akan berkumpul di Kota Pahlawan. Gelaran 
kongres ketujuh UCLG-ASPAC rencananya akan 
dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. 

Sebagai informasi, Patung Suroboyo ini dikerjakan 
oleh seniman patung tersohor, I Wayan Winten. 
Nantinya, patung tersebut akan diangkut dari Bali 
menuju Surabaya secara parsial dan selanjutnya 
dirakit langsung di Taman Suroboyo. I Wayan Winten 
juga pernah membuat patung Satria Gatot Kaca di 
Bali dan patung di Monumen Jayandaru, Sidoarjo. 
(Oleh: Jufrianto Siahaan)
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Media Port Visit Pelindo III

SeeinG iS BeLieVinG, 
ketIka JurnalIs bIsa 

melIhat langsung

Pelindo III ajak sejumlah jurnalis mengikuti port visit mulai 
dari Terminal Manyar di Java Integrated Industrial and Port 
Estate (JIIPE) hingga berkeliling terminal-terminal Pelindo 

III di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

D e n ga n  s e m a n gat  te r u s  m e n g ge l o ra ka n 
s e m a n gat  m a r i t i m  I n d o n e s i a ,  te r m a s u k 
dar i  sektor  logist ik  marit im,  Pel indo I I I 
mengundang beberapa jurnalis dari media 
lokal, nasional, hingga internasional, untuk 
mengikuti Media Port Visit. Para jurnalis bisa 
melihat langsung kinerja dan inovasi logistik 
yang dikerjakan oleh Pelindo III.  Sehingga 
dapat mengomunikasikannya ke kalangan 
bisnis dan masyarakat umum dengan lebih 
proporsional dan faktual.

Tak hanya itu, mereka juga diterima oleh jajaran 
direksi Pelindo III dan anak usahanya. Mulai dari 
CEO Pelindo III Ari Askhara bersama Engineering 
dan ICT Director Husein Latief, Presdir Terminal 
Petikemas Surabaya Joko Noerhudha, Direktur 

CEO Pelindo III Ari Askhara Menyambut Peserta Media Gathering

Rekan Media Melakukan Wawancara Direktur Terminal 
Teluk Lamong
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Pengembangan kawasan terintegrasi 
industri dan inovasi-inovasi teknologi 
(seperti yang dilakukan Pelindo III) 
dapat memberi gambaran kepada 
pembaca Nikkei tentang bagaimana 
pemerintahan Presiden Joko Widodo 
berusaha mewujudkan cita-cita 
Indonesia sebagai poros maritim 
dunia.” - Erwinda Maulia/Nikkei Asian 
Review.

sendiri kapal Tol Laut bongkar muat di pelabuhan. 
Selain itu ia juga mendapat pengalaman baru yang 
cukup menegangkan 
baginya, memotret 
d a r i  ata s  S h i p 
To Shore crane 
setinggi 45 meter 
di Terminal Teluk 
Lamong. Kemudian 
Erwinda Maulia yang 
merupakan penulis 
untuk Nikkei Asian 
Review, menyebutkan 
bahwa medianya 
sangat tertarik dengan 
p e n g e m b a n g a n 
sektor maritim di 
Indonesia sebagai 
ekonomi terbesar 
di Asia Tenggara. 
P e m b a n g u n a n 
pelabuhan baru serta ekspansi dan upgrade yang 
ada melalui pengembangan kawasan terintegrasi 
industri dan inovasi-inovasi teknologi (seperti yang 
sedang dilakukan oleh Pelindo III) dapat memberi 
gambaran kepada pembaca Nikkei tentang bagaimana 
pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha 
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros 
maritim dunia (Oleh: Hafidz Novalsyah).

Operasi dan Teknik BJTI Port Warsilan, Dirut 
Terminal Teluk Lamong Dothy bersama Direktur 
Operasi Rumaji, serta dari JIIPE ada Director of 
Finance PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Rally 
Eko Kurniawan dan Director of Finance PT Berlian 
Manyar Sejahtera Dewi Djunaidi.

Kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan 
jajaran direksi Pelindo III Group membuahkan 
berbagai artikel pemberitaan yang kritis dan serasa 
komplit untuk menggambarkan kinerja logistik di 
Pelabuhan Tanjung Perak dan JIIPE yang bersiap 
jadi pelabuhan hub utama yang mengkoneksikan 
kawasan barat dan timur Nusantara. Misalnya 
Clara Westi dari Kompas yang mengangkat fokus 
tentang krusialnya pasokan listrik dan layanan 
telekomunikasi yang andal untuk mendukung 
kinerja Terminal Teluk Lamong tetap optimal. 
Sementara itu Jaffry Prabu Prakoso dari Bisnis 
Indonesia menyoroti tentang inovasi aplikasi 
Home Terminal Service dari Pelindo III yang terus 
mendorong pemberangusan potensi pungutan liar 
dengan teknologi dan kini bahkan aplikasi tersebut 
diminati perusahaan dari Korea Selatan untuk dibeli 
lisensinya. 

Portal berita online Detik.com mengirim fotografernya, 
Ridho Suhandi, untuk merekam dengan kameranya. 
Ia mengaku senang karena akhirnya bisa melihat 

Kunjungan Media ke JIIPE
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Kado TPS

PendakIan srIkandI
ke gunung semeru

Bulan April memiliki makna tersendiri bagi keluarga besar Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS). Sangat beralasan, karena TPS didirikan pada 29 

April sehingga bulan April merupakan bulan HUT TPS. Bulan April juga sangat 
istimewa bagi perempuan Indonesia karena diperingati sebagai tonggak 

kebangkitan semangat kesetaraan yang dimotori oleh R. A. Kartini.

ARTIkEL POPuLER56



Berbekal keistimewaan dan semangat di atas, 
terbersit keinginan untuk melakukan hal di luar 
zona nyaman kaum perempuan yakni melakukan 
ekspedisi ke Gunung Semeru, yang konon 
merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa. 

Rencana persiapan dan pelaksanaan ekspedisi 
dimatangkan, pendaftaran dibuka untuk 
seluruh pegawai perempuan di TPS. Rekan-
rekan yang mendaftar wajib mengikuti sesi 
latihan yang telah disusun. Latihan fisik 
termasuk jalan kaki dengan jarak dan waktu 
tertentu dilakukan setiap pagi. Uji coba 
pendakian dilakukan dua kali, pertama di 
Penanggungan, dilanjutkan di Buduqasu. 
Keduanya dilakukan malam hari. Tantangannya 
berbeda namun merupakan perpaduan 
tantangan yang cukup tangguh, dilakukan 
malam hingga dini hari – dimana umumnya 
kita sedang nyaman-nyamannya istirahat. 
Udara dingin dipadu angin yang lebih dari 
sepoi-sepoi, jalur landai nan panjang serta 
jalur dengan tanjakan terjal. 

Akhirnya hari yang dinantipun tiba, 5 Srikandi TPS 
dari generasi berbeda memulai ekspedisinya. Kelima 
Srikandi itu diantaranya adalah Erika A. Palupi, Retno 
Utami, Sartiningsih, Diah Trihastuti dan Rohil Indah 
Hilwa. Berbekal persiapan yang telah dilakukan, 
Srikandi TPS berangkat penuh semangat.

“Terima kasih atas dukungan Top Manajemen dan 
rekan-rekan TPS sehingga bekal semangat kami 
semakin lengkap,” Ungkap Erika A. Palupi, Legal 
and Commercial Manager PT TPS yang merupakan 
salah satu pendaki.

Destinasi pertama adalah Ranu Pani. Terletak di 
wilayah Lumajang, daerah ini dikelilingi bukit 
dan gunung, berhawa sejuk. Sampai di Ranu Pani 
sudah cukup malam, Srikandi TPS beristirahat di 
penginapan, bersiap melakukan ekspedisi esok 
paginya, 20 April 2018.

Bulan April 2018 ini, musim pendakian baru 
dibuka. Animo pendaki cukup tinggi. Ini terlihat 
dari jumlah pendaki yang mengikuti sesi briefing 
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sebelum memulai perjalanan ke Gunung Semeru. 
Banyak informasi tentang kawasan, aturan-aturan 
keselamatan pendakian, himbauan pelestarian 
lingkungan, dibagikan oleh tim relawan kepada para 
tamu yang datang untuk melakukan pendakian. 
Sangat penting untuk mengikuti sesi briefing 
seperti ini.

Awali aktivitas dengan doa. Itu pula yang selalu 
dilakukan oleh Srikandi TPS sebelum memulai 
setiap perjalanan. Dari Ranu Pani, tujuan 
selanjutnya adalah Ranu Kombolo. Menurut berita-
berita serta postingan yang ada di media, Ranu 
Kombolo terkenal dengan pemandangan yang 
indah luar biasa – sumber air bersih di ketinggian, 
dikelilingi bukit-bukit nan hijau serta gunung2 nan 
gagah. Pos demi pos dilalui, butuh waktu lama 
serta perjuangan untuk akhirnya bisa menikmati 
pemandangan yang selama ini hanya bisa kami lihat 
melalui media sosial. Tidak lain hanya rasa syukur 
mengingat perjalanan yang telah dilalui – rasa 
lelah terbayar sudah. Setelah membersihkan diri 
di fasilitas umum yang tersedia dan makan, Srikandi 
TPS punya waktu istirahat selama kurang lebih 2 
jam sebelum melanjutkan perjalanan mendekati 
puncak Mahameru : Kalimati.

Udara di ketinggian memberi kesejukan tersendiri. 
Ingat untuk melanjutkan jadwal trekking ke 
Kalimati, kami bangun pada pukul 20.00 dan 
berangkat dari Ranu Kumbolo menuju Kalimati 
tepat pukul 21.00. Hawa dingin tetap membuahkan 
peluh yang cukup deras karena Srikandi langsung 

disambut oleh tanjakan cinta – jalur dengan 
kemiringan lebih dari 45 derajat. Berjalan, istirahat 
sambil menunggu swluruh anggota tim bersama 
lagi dalam barisan, begitu seterusnya. Sampai 
di tengah perjalanan, kantuk dan penat datang. 
Hampir saja kami mendirikan tenda dan bermalam 
di Jambangan, jika tidak ada salah satu tim yang 
meyakinkan kami untuk melanjutkan perjalanan 
dan beristirahat di tujuan.  

Hari hampir pagi ketika kami sampai di Kalimati. 
Srikandi terlelap dalam tidur nyenyak usai 
perjalanan panjang hari itu. Waktu dan tenaga 
jua sehingga Srikandi memutuskan untuk tidak 
melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. Kami 
cukupkan untuk menikmati megahnya Mahameru 
dari Kalimati.

Perjalanan ini memang awalnya digagas sebagai 
kado HUT ke-19 TPS tercinta. Namun ternyata lebih 
dari itu, perjalanan ini menjadi kado tersendiri 
buat para Srikandi – kami belajar bagaimana tetap 
menjaga ritme langkah sehingga tetap seiring, 
pengalaman dapat menikmati pemandangan 
nan indah di tempat yang tidak mudah dijangkau 
serta bagaimana menguatkan hati untuk memcapai 
tujuan, apapun yang menghadang.

Perjalanan kembali ke Ranu Kombolo dan Ranu Pani 
menjadi perjalanan penuh semangat dan canda. 
Setelah perjalanan selama 3 hari ini, kamipun 
pulang membawa sekantong pengalaman indah 
penuh kekuatan. (Oleh: Erika A. Palupi)
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Banyak orang menyebut istilah “bermain saham”, 
padahal sama seperti bisnis lainnya, istilah 
yang tepat adalah “berbisnis saham”.  Layaknya 
sebuah bisnis, Anda harus bertindak tepat dalam 
setiap langkah. Ketika seseorang mengatakan 
bermain saham, maka alam bawah sadarnya 
akan mengatakan bahwa saham hanya sebuah 
permainan. Hasilnya pun akan seperti main-main. 
Namun menggunakan istilah berbisnis saham, maka 
ia akan terpacu untuk menciptakan transaksi yang 
berkualitas dan berdisiplin menekuninya sebagai 
sebuah bisnis. 

Tidak ada profesi didunia yang tidak beresiko. Ellen 
berpendapat, risiko muncul karena ketidakpahaman 
investor terhadap produk investasinya. Banyak 
orang yang rugi / jatuh bangkrut karena asal 
bermain dengan saham dan investasi. Trader 
sejati adalah mereka yang benar-benar mau belajar 
tentang instrument investasi. Dengan terus berlatih 
dan mengasah kemampuan, risiko mengecil dan 
profit mengikuti. Paling tidak, untuk melakukan 
investasi jangka pendek, Anda harus bisa menguasai 
analisis teknikal, money management atau psikologi 
trading, yang dijelaskan secara rinci di Buku Smart 
Trader Rich Investor. Dalam buku tersebut, Ellen 
juga menjabarkan beberapa kesalahan yang 
seringkali tidak disadari oleh traders, antara lain :

Mindset yang salah. Banyak orang yang membeli 
saham dan menginginkan Instant Profit Overnight. 
Karena ingin cepat kaya dari saham, akibatnya orang 
cenderung serakah dan tidak punya perencanaan 
yang baik.

Tidak membuat trading plan. Sama halnya dengan 
berbisnis yang harus memiliki perencanaan matang, 

Panduan Sukses Investasi 
Saham Bagi Pemula

smart trader 
rICh InVestor 

berbisnis saham pun harus memilliki perencanaan 
dulu. Dengan perencanaan yang matang, traders 
bisa menentukan masa depan investasinya dengan 
perincian kapan ia mau membeli sahamnya, kapan 
ia mau menjualnya, dan dalam angka berapa 
ia harus membatasi resiko. Traders yang tidak 
mempunyai trading plan, akan selalu jatuh bangun 
tanpa belajar dari kesalahannya.

Ingin yang instan. Tidak ada yang instan di dunia 
ini, begitupula dengan bisnis apapun. Sayangnya, 
seringkali para traders membeli saham bukan 
dari hasil analisis mereka, tapi karena mengikuti 
rekomendasi dari orang lain.

Akibat selalu mengikuti rekomendasi dari orang 
lain, ketika mengalami kerugian seseorang akan 
karena menyalahkan orang lain. Itulah kesalahan 
yang seringkali dilakukan traders.

Ada jenis-jenis saham yang sudah mapan, ada juga 
yang cepat sekali berubah harganya. Buku smart 
trader rich investor membahas semua jenis saham 
dan berbagai perusahaan publik yang menyediakan 
saham dengan sangat lengkap. 

Bukan hanya itu, buku ini juga membahas informasi 
mengenai langkah-langkah apa yang harus kita 
lakukan untuk memasuki dunia saham. Mulai 
dari membuka rekening, seberapa modal yang 
kita perlukan, memilih sekuritas, hingga tips-tips 
dalam menggunakan offline/online trading. Dan 
yang pasti, meskipun ngomongin tema berat, 
buku ini dikemas secara simple dan menarik. 
Penjelasannya pun dibuat menarik dengan ilustrasi-
ilustrasi lucu berupa komik. Selengkapnya yuk baca 
di Perpustakaan #Ayo ke Perpustakaan.
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 Beberapa dari kita mungkin pernah 
melihat atau berbaur dengan beberapa 
anak yang memiliki ciri fisik tidak wajar. 
Seperti wajah dan hidung yang datar, 
leher pendek, mulut berukuran kecil, otot-
otot tangan atau kaki yang lemah dan 
bentuk mata yang keatas. Tak hanya itu 
saja, kadang-kadang mereka juga sukar 
membangun hubungan sosial atau bahkan 
sekedar melakukan kegiatan sehari-hari. 
Mereka adalah anak penyandang down 
syndrome. Sebenarnya, apa itu down 
syndrome? 

PREVALENSI DAERAH 
PEDESAAN LEBIH TINGGI
Dilansir dari WHO, angka kejadian 
down syndrome adalah 1 banding 1000 
kelahiran hidup di dunia. Setiap tahunnya, 
diperkirakan setidaknya ada 3000 hingga 
5000 bayi yang lahir dengan kelainan 
kromosom ini. Di Indonesia sendiri, 
berdasarkan Riset kesehatan Dasar Tahun 
2013, prevalensi anak lahir dengan down 
syndrome sebesar 1,13% pada anak usia 24-
59 bulan, meningkat 0,01% dari tahun 2010. 

Disisi lain, jika dilihat menurut tipe 
daerah, prevalensi penyandang down 
syndrome daerah pedesaan (rural) 
sendiri lebih tinggi dibandingkan daerah 
perkotaan (urban). Hal hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor utama, diantaranya 
adalah faktor kemiskinan, pendidikan 
dan aksesibilitas mendapatkan layanan 
kesehatan.  

KELAINAN PEMBELAHAN SEL
dr. Nunung Nugroho, Sp.KFR, M.Kes, 
dokter spesialis rehabilitasi medis 
Rumah Sakit PHC Surabaya menjelaskan, 
down syndrome (DS) adalah salah satu 
gangguan atau cacat lahir genetik yang 
paling umum terjadi. Biasanya, hal ini 
dialami anak-anak yang lahir dengan 
jumlah kromosom yang tak normal. 
Normalnya, terdapat 46 kromosom dalam 
sel yang diwariskan, masing-masing 23 
kromosom dari ayah dan ibu. Namun 
kebanyakan penyandang down syndrome 
ditemukan 47 kromosom. Kelainan 
kelebihan kromosom ini dikenal dengan 
istilah Trisomi 21. Kemudian yang perlu 

sYndrome
doWn

Pernah mendengar nama Stephanie Handojo? Ya, anak penyandang down syndrome yang 
pernah meraih Gold Medal Cabang Renang di ajang Special Olympics World Summer Games 

2011. Kemudian ia juga memecahkan Rekor MURI sebagai orang yang mampu bermain piano 
dengan 22 lagu selama 2 jam non stop. Stephanie adalah satu dari sekian banyak penyandang 
down syndrome sejak lahir, namun berkat kasih sayang dan didikan orang tuanya, ia berulang 

kali mengharumkan nama Indonesia di kancah Nasional dan Internasional. 

diketahui, down syndrome terjadi karena 
kelainan pembelahan sel di seluruh tubuh 
yang disebut “non disjunction”. Sampai 
saat ini, penyebab “non disjunction” 
belum juga diketahui pasti.

KEHAMILAN USIA TUA 
LEBIH BERISIKO
Ada banyak faktor risiko yang dapat 
meningkatkan kemungkinan seorang 
ibu melahirkan anak down syndrome. 
Pertama, semakin tua usia ibu saat hamil, 
anak yang dilahirkan memiliki risiko down 
syndrome lebih besar. Risiko ini meningkat 
mulai usia ibu hamil 35 tahun ke atas. 
Penyebab kedua adalah ayah atau ibu 
adalah agen pembawa (carrier) kromosom 
21, yang mengakibatkan risiko meningkat 
antara 3-15%. Seorang pembawa 
(carrier) bisa tidak menunjukkan tanda 
atau gejala down syndrome, namun ia 
bisa saja menurunkannya ke janinnya. 
Ketiga, bayi yang lahir dari seorang ibu 
sebelumnya lahir dengan kondisi down 
syndrome. Faktanya, terdapat penelitian 
yang menyatakan bahwa wanita yang 

dr. nunung nugroho, sp.KFr., M.Kes
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis
RS PHC Surabaya

ARTIkEL kEsEHATAN60



pernah mengandung janin dengan 
down syndrome, memiliki risiko 1:100 
untuk memiliki bayi selanjutnya juga 
menyandang down syndrome, ungkap 
dokter yang pernah menjabat sebagai 
Kepala RS PHC Surabaya pada periode 
2010-2015 tersebut.

TIDAK DAPAT DICEGAH
”Tidak ada yang bisa dilakukan selama 
masa kehamilan, untuk mencegah risiko 
bayi terkena down syndrome” ucap dr. 
Nunung. Beliau juga menambahkan, 
hal terbaik yang bisa dilakukan adalah 

dengan menjalankan pola hidup bersih 
dan sehat, mengkonsumsi vitamin 
prenatal dan perbanyak informasi atau 
pengetahuan seputar kesehatan ibu 
hamil. Selain itu penting juga melakukan 
pemeriksaan kesehatan berkala selama 
kehamilan seperti USG dan konsultasi 
dengan dokter kandungan.

dr Nunung menuturkan, rasa bingung, 
gelisah, cemas, marah, sedih, kecewa dan 
takut mungkin pernah dialami ibu yang 
buah hatinya ternyata menyandang down 
syndrome. Anak-anak penyandang down 
syndrome dapat belajar duduk, berjalan, 

berbicara, bermain dan melakukan kegiatan 
lainnya atau istilahnya trainable (dapat 
dilatih). Namun perkembangannya akan 
lebih lambat jika dibanding anak normal. 
“Penanganan anak down syndrome sangat 
beragam, mulai dari dilatih motorik kasar, 
motorik halus, sosial dan bahasa oleh 
fisioterapis. Seperti aspek bahasa, anak 
down syndrome pasti kesulitan dalam hal 
artikulasi kata. Hal tersebut perlu dilatih 
dengan terapi wicara (speech therapist). 
Dan yang lebih penting lagi, semua 
kegiatan itu harus diberikan dengan penuh 
ketelatenan, kasih sayang dan kesabaran”, 
ungkapnya jelas. (Oleh: Irvan Prayoga)
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Sebagai bentuk komitmen bersama dalam 
mendukung pencegahan dan pemberantasan serta 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
Pelabuhan Tanjung Emas dan TPKS bekerja sama 
dengan BNN Jawa Tengah adakan tes urine bagi 200 
pegawai  pada Jumat (23/3) di Terminal Penumpang 
Pelabuhan Tanjung Emas. 

Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari 
MoU Pelindo III dengan Badan Narkotika 
Nasional. Sejalan dengan Peraturan Direksi 
di Lingkungan Pelindo III tentang peraturan 
disiplin pegawai, bahwa semua pegawai dilarang 
memiliki, menjual, membeli, mengkonsumsi, 
dan menyimpan serta mengedarkan narkotika 
dan obat-obat terlarang. Apabila kedapatan 
ada pegawai yang melanggar aturan tersebut, 
maka akan diberikan hukuman disiplin bahkan 
sampai dikeluarkan dari perusahaan. (Oleh: 
Diah Ayu Puspitasari)

S e b a g a i  w u j u d  k e c i n t a a n  d a n 
kepedulian sesama, PT Ambapers 
bekerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin 
menyelenggarak an donor darah, 
s e k a l i g u s  m e n g awa l i  ra n g k a i a n 
kegiatan HUT PT Ambang Barito 
Nusapersada yang ke-14 Tahun 2018. 
Kegiatan yang diikuti oleh pegawai 
Ambapers, mitra kerja, masyarakat 
sekitar, dan instansi terkait berhasil 
mengumpulkan sebanyak 58 kantong 
darah dari 76 orang.

Direktur Utama PT Ambapers, Syaipul 
Adhar menyampaikan donor darah ini 
bertujuan sebagai  kepedulian sosial 
perusahaan terhadap l ingkungan 
sekitar dan juga untuk mengedukasi 
masyarakat.   Diharapkan dengan 
kegiatan ini dapat membantu PMI 
untuk penyediaaan kebutuhan jumlah 
darah yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. (Oleh: Alpian Noor)
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Untuk menjaga kekompakan 
diantara aparat dan masyarakat, 
Pelindo III menggelar road bike 
dan aksi sosial kepada masyarakat 
Lamongan pada Sabtu (24/3). CEO 
Pelindo III, Ari Askhara menyebut 
bahwa kegiatan ini merupakan 
sinergi Pelindo III sebagai BUMN 
kepelabuhanan bersama TNI untuk 
meningkatkan kemanunggalan TNI 
dan sebagai wujud kepedulian 
pimpinan terhadap satuan di 
tingkat bawah beserta masyarakat 
yang ada di sekitar satuan.

Aksi sosial berupa pengobatan 
gratis, pembagian sembako dan 
pemberian santunan anak yatim 
piatu diikuti oleh sedikitnya 100 
anak yatim piatu, pembagian 500 
paket sembako berisikan beras 5 
kg, gula 2 kg, minyak 2 botol, mie 
kemasan 5 bungkus dan kecap 
manis 1 botol serta pengobatan 
gratis. (Oleh: Kharis Fauzi)

Tidak seperti biasanya kali ini suasana 
kantor TPS tampak ramai dengan 
anak-anak berkewarganegaraan asing 
yang ternyata sedang melakukan 
kunjungan di PT Terminal Petikemas 
Surabaya atau TPS. Kunjungan 22 
siswa sekolah Surabaya Intercultural 
S c h o o l  ( S I S )  t e r s e b u t  d i t e r i m a 
langsung oleh Operations Director 
PT TPS, Rodrigo Sanchez.

sInergI PelIndo III dan kodam V braWIJaYa 

sIsWa-sIsWI “bule” ramaIkan tPs
Siswa yang rata-rata anak seorang 
ekspatriat tersebut tampak antusias 
menyimak dan bahkan menjawab setiap 
pertanyaan yang diajukan Rodrigo. 
Pertanyaan dan ungkapan polospun 
terlontar, seperti yang ditanyakan 
gadis kecil asal Amerika, Riish, dia 
menanyakan apakah kapal Titanic 
sandar di Terminal Petikemas Surabaya. 
(Oleh: Susana Emiliasari)
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PT TPS memberikan apresiasi kepada 
empat orang Container Crane (CC) 
operator yang berhasil  mencetak 
prestasinya dalam menghasilkan 
produktivitas kerja dengan Net Move 
Per Hour (NMPH) rata-rata di atas 32 
box/hour.
  
“Saya sangat bangga dengan prestasi 
kalian, dan setiap bulan akan kita 
pilih best CC operator, apabila bulan 
depan dan bulan depannya lagi tetap 
anda yang terpilih, tetap akan kita beri 
penghargaan,” imbuh Joko. (Oleh: 
Susana Emiliasari)

tPs aPresIasI kInerJa Crane oPerator

Pe l i n d o  I I I  m e n e r i m a 
kunjungan Profesor Jose 
Arturo Garza-Reyes, Ph.D 
dari Universitas Derby Kamis 
(8/3). Ia merupakan Professor 
of Operations Management 
Head of the Centre for Supply 
Chain Improvement College 
of Business, Law and Social 
Sciences, University of Derby. 
Bertajuk sharing discussion, 
pertemuan dengan Profesor 
t e r s e b u t  m e m b a h a s 
tentang Pelabuhan yang 
dikelola oleh Pelindo III 
baik dari operasional, jenis 
komoditas, dan terkait port 
managementnya. (Oleh: 
Kharis Fauzi)

 Profesor unIVersItas derbY
 kunJungI PelIndo III
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