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Pelindo III kini hadir dengan logo baru. Visualisasi yang lebih 
fresh ini menunjukkan bahwa perusahaan bergerak dinamis 

dengan fleksibel dan adaptif terhadap segala perubahan di 
masa depan, tanpa melupakan hubungan yang erat dengan 

lingkungan sekitar.

Kombinasi warna biru pada logo baru menggambarkan
lingkungan tempat berlangsungnya kegiatan bisnis utama

perusahaan, yakni lautan. Aksen merah pada tulisan 
“Pelindo III” menunjukkan identitas nasionalisme Indonesia.

Dengan penyegaran logo ini, Pelindo III menegaskan diri 
sebagai agen pembangunan yang senantiasa hadir untuk 

negeri, memberikan pelayanan yang melampaui harapan.

Beyond Port of Indonesia



Bekerja aman  
dan Selamat

daftar isi
Dicetak oleh: 

CV. Sekawan Jaya
Isi Bukan Tanggung Jawab Percetakan

Insan Pelindo III mengikuti Apel Penutupan 
Bulan K3 Nasional dengan formasi barisan 
membentuk logo K3, gerigi dan palang, di 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pelindo III 
menggemakan semangat K3 dengan kreativitas. 

(M. Ihksan Roy)

Persoalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
masih menjadi perhatian utama bagi masyarakat 
Indonesia. Buktinya, beragam pemberitaan yang 
mewartakan peristiwa kecelakaan kerja pada 
berbagai media masih kerap ditemui. Terakhir 
adalah peristiwa keracunan gas di Pelabuhan 
Martapura Baru, Banjarmasin. Inti buah kelapa 
sawit atau kernel yang dimuat ini rupanya 
mengeluarkan gas berbahaya ketika berada 
dalam kondisi tertutup dalam palka. Padahal, 
dibutuhkan waktu setidaknya tiga jam untuk 
memastikan kondisi dalam palka menjadi steril.

Maka dari itu, penting untuk mengetahui 
penanganan khusus setiap komoditas. Adalah 
penting bagi setiap pekerja untuk senantiasa 
belajar dari kondisi yang pernah terjadi serta 
penting pula untuk selalu berikhtiar selama 
bekerja. Kampanye K3 ini sesungguhnya 
bertujuan untuk menggugah aspek kesadaran 
dan perilaku individu dalam bekerja. Untuk tidak 
selalu berfokus pada penggunaan atribut-atribut 
keselamatan belaka, melainkan juga mendorong 
para pekerja untuk mampu mengendalikan 
risiko terhadap peralatan, aset, maupun sumber 
produksi lainnya. Sehingga, kita semua dapat 
melaksanakan tugas masing-masing dengan 
aman, efisien, serta terhindar dari kecelakaan 
dan penyakit akibat kerja.
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it’s a mUst!
Insan Pelindo III yang berbahagia...

Kita semua patut bangga atas capaian penghargaan safety yg 
telah diraih Pelindo III Group di mana hari Jumat 12 Januari 
2018 yang lalu penghargaan diserahkan Menteri Tenaga Kerja 
RI Hanif Dhakiri di Gedung Grahadi Surabaya.

Apa makna dari penghargaan tersebut? Yakni bahwa kita mampu 
menciptakan suatu iklim kerja yang mengutamakan keselamatan 
pekerja di atas segalanya, sehingga bisa mencapai zero accident. 

Namun, apakah benar kita sudah mencapai zero accident 
yang sebenarnya? Jujur, saya tidak suka istilah zero accident, 
karena kita cenderung menutup-nutupi kecelakaan yang terjadi 
sehingga tercapai ABS (Asal Bapake Senang, zero accident!). 
Ini artinya kita masih belum, tanpa mengecilkan capaian yang 
telah kita raih, dalam kegiatan operasional masih berpotensi 
terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi, bahkan 
korban luka-luka terutama trauma. 

Penghargaan bukan tujuan akhir kita. Itu hanyalah konsekuensi 
logis dari apa yang kita upayakan. 

Transformation culture dan mind set change yang ingin kita 
ciptakan, bukan mencapai zero accident. Tetapi lebih kepada 
pembentukan sikap dan mental berpikir kita yang lebih 
mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Safety first! 

Lantas, apa yang harus kita lakukan?

Kita lihat fakta yang ada, faktor human error mencapai 90% 
penyebab terjadinya suatu kecelakaan. Artinya penyebab 
utama terletak pada manusia yang menjadi subsistem dari 
suatu kegiatan. 

Untuk menghindari atau me-minimize potensi terjadinya 
kecelakaan, maka yang harus dirubah adalah pola pikir kita 
dalam memandang dan bersikap untuk mengutamakan 
keselamatan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. 

Hal yang paling mudah dilakukan adalah mengamati setiap 
aktivitas kita yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. 
Sebelum terjadinya kecelakaan itu sendiri, kita melakukan 
suatu perbaikan atau pencegahan melalui banyak hal, seperti 
pemasangan rambu, peringatan, perbaikan fasilitas, maupun 
perubahan metode kerja yang kita lakukan, serta kampanye 
keselamatan kerja. Kondisi ini yang kita kenal dengan near miss 
yaitu kondisi hampir terjadinya kecelakaan, namun berhasil 
kita antisipasi dengan baik. 

SOP (standard operating procedure) juga penting sebagai acuan 
dalam kegiatan operasional. Namun SOP hanya sekedar hiasan 
dan slogan, jika mental berpikir kita tidak aware terhadap 
keselamatan. 

safety CUltUre: 

Memang perlu waktu untuk menciptakan kultur safety first 
dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga 
keselamatan dalam bekerja. Saya yakin insan Pelindo III mampu 
menciptakan budaya peduli keselamatan kerja lebih cepat dari 
apa yang saya harapkan. Karena saya yakin change DNA telah 
mengakar dengan baik di masing-masing insan Pelindo III. 

Bersama dengan ini, saya juga umumkan juga bahwa konsep 
safety (K3) di Pelindo III Group saat ini menjadi tanggung jawab 
Direktur Human Capital sehingga diharapkan bisa menciptakan 
safety culture di semua lini dalam perusahaan. Bukan lagi 
mengejar zero accident. Setiap accident harus dilaporkan. 
Semakin banyak laporan near miss, potensi accident justru akan 
mengayakan kita untuk lebih berhati-hati. Sehingga tercipta 
budaya awareness yang tinggi akan pencegahan kecelakaan. 

Dare to change! Safety always first!

CEO Pelindo III, Ari Askhara
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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CAPAI 62,4%

fOtO pilihan 7

Produktivitas Terminal Berlian terus didongkrak melalui berbagai 
investasi, mulai dari perkuatan dermaga sepanjang 200 meter 

dan penambahan peralatan bongkar muat berupa 8 unit Harbour 
Mobile Crane untuk meningkatan kapasitas produksi dan menjadi 

denyut nadi kehidupan negeri. (Foto: Arga Budiman)

terminal Berlian Bjti Port



Oleh: Bridiatama damaianto

HUman error 
PenyeBaB keCelakaan kerja

Tulus Winarsunu dalam bukunya, Psikologi Keselamatan Kerja, menyatakan bahwa human 
error merupakan 80% - 90% faktor penyebab kecelakaan kerja. Artinya bahwa faktor 
manusia memang memegang peranan vital dalam menjalankan sistem K3, juga dominan 
dalam terjadinya kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja tidak hanya mengakibatkan cedera atau hilangnya nyawa pekerja, namun 
juga bisa mengakibatkan kerusakan alat. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hal yang 
lebih besar yaitu kualitas, produksi dan profitabilitas perusahaan. Lima alasan utama 
human error menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja.

Pertama yaitu kebiasaan berasumsi atau mengira-ngira. Berasumsi atau mengira-ngira 
bahwa situasi dan kondisi sudah aman dan yakin akan zero mistake, sehingga tidak 
melakukan double checking yang seharusnya merupakan kebiasan yang wajib. Hampir 
semua kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan asumsi pekerja bahwa semua aman 
terkendali meskipun SOP tidak diterapkan
Perilaku berasumsi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pengalaman 
pekerja, pelatihan pekerja, tingkat pendidikan, serta budaya di lingkungan kerja. Hindari 
berasumsi, selalu pastikan kondisi lingkungan kerja aman dengan double checking dan 
terapkan stadar operasional dengan baik dan benar.

laPorkan Potensi
keCelakaan
BUkanmenUtUPinya!

Kedua yaitu tak acuh terhadap keadaan sekitar dan tidak melapor. Kebiasaan pekerja 
yang enggan atau dilema dalam melaporkan setiap keadaan yang tidak aman dan terkesan 
membiarkan keadaan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dilema ini 
disebabkan karena masih banyak pekerja yang beranggapan bahwa melaporkan sesuatu 
hal dapat berpengaruh terhadap performa individu dan terkesan mengadu domba atas 
tanggung jawab individu atau departemen tertentu.

Pola pikir yang tidak peduli terhadap potensi kecelakaan kerja harus kita ubah, karena 
dapat menimbulkan kecelakaan yang lebih besar dan akan menghambat kegiatan operasi. 
Setiap pekerja wajib peduli dan melaporkan keadaan sekitar yang berpotensi negatif dan 
kejadian near miss yang dialami oleh pekerja. Selain itu juga perlu berkoordinasi dan 

Opini8

System and Risk Management Kantor Pusat Pelindo III



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.

berkomunikasi dengan sesama pekerja terkait kondisi yang tidak 
aman saat bekerja sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan 
demi keselamatan bersama.

Ketiga ialah cara penggunaan peralatan kerja yang salah. Pengguna 
peralatan kerja yang salah bisa terjadi, baik oleh pekerja yang lama 
maupun yang baru. Penggunaan peralatan kerja yang tidak sesuai 
peruntukan pekerjaannya atau menggunakan peralatan kerja yang 
benar tapi penggunannya yang keliru sehingga terjadi kecelakaan 
yang tidak terduga-duga. Kebiasaan ini disebabkan kurangnya 
pengetahuan pekerja terhadap penggunaan alat, pengalaman 
pekerja, dan kurangnya pengawasan dari manajamen.

Keempat yakni tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat 
bekerja. Penggunaan APD memang harus didasari dari kesadaran 
pekerja, bahwa APD sangat penting untuk mengurangi dampak 
apabila terjadi kecelakaan. Pengawasan yang terus-menerus untuk 
selalu mengingatkan dan menegur pekerja yang lalai menggunakan 
APD, serta melakukan sosialisasi penggunaan dan manfaat APD 
kepada semua pekerja yang berada di wilayah kerja.

Kelima ialah ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja. Faktor 
efisiensi dan efektivitas selalu menjadi alasan pekerja untuk 
melakukan pekerjaannya dengan cepat. Target utama selalu 
produktivitas yang tinggi sehingga sering melakukan shortcut 
yang terkadang tidak mengutamakan prosedur kerja aman. Setiap 
pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur kerja yang 
telah disepakati dan hindari mengambil shortcut. Apabila memang 
diharuskan melaksanakan pekerjaan dengan cepat, pertimbangkan 
faktor keselamatan dan prosedur kerja yang aman.

laPorkan Potensi
keCelakaan

menUtUPinya!

FAKtOR MAnAjEMEn
Kondisi human error yang mendominasi menjadi penyebab 
kecelakaan kerja memang tidak hanya bertumpu pada faktor 
individu (pekerja). Faktor dari manajemen perusahaan juga 
menjadi penyebab lain yang mempengaruhi human error dalam 
menimbulkan kecelakaan kerja. Hal ini sejalan dengan apa yang 
disampaikan oleh CEO Pelindo III, Ari Askhara, bahwa “culture 
transformation dan mindset Change yang ingin kita ciptakan, bukan 
mencapai zero accident (yang dalam kenyataannya kecelakaan 
masih terjadi), tetapi lebih kepada pembentukan sikap dan mental 
berpikir kita yang lebih mengutamakan keselamatan di atas 
segalanya. Safety first!”

Melalui Peraturan Direksi Pelindo III tentang Pedoman Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan, manajemen 
Pelindo III sudah berusaha untuk meningkatkan performa K3 agar 
setiap insan Pelindo III memiliki kepedulian terhadap keselamatan 
dan kesehatan kerja. Bukan hanya urusan departemen operasional 
(HSSE) saja tetapi setiap pekerja yang ada di Pelindo III. Dengan 
prinsip “Zero Tolerance for Accident”, manajemen mengharapkan 
adanya peran aktif dari setiap insan Pelindo III untuk melaporkan 
semua kejadian yang berpotensi menjadi kecelakaan, near miss, 
dan kecelakaan kerja yang terjadi. Bukan menutupinya. 

Sehingga dapat dilakukan analisa untuk perbaikan agar tidak 
terjadi kejadian serupa di Pelindo III Group. Serta selalu menjadikan 
prosedur kerja bukan hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai acuan 
dalan kegiatan operasional. Komunikasikan Prosedur Kerja kepada 
semua pegawai melalui briefing kerja atau ditempel di tempat kerja 
agar pegawai dapat mengerti dan peduli apabila ada hal yang 
menyimpang. Mari kita bersama tumbuhkan kepedulian terhadap 
K3 agar kita dapat menciptakan Safety Culture di Pelindo III. 

Safety is a must!

Opini 9
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Pada kegiatan tersebut, sejumlah perusahaan menerima 
penghargaan langsung dari Menaker dan Gubernur Jatim, 
termasuk Pelindo III yang memborong 7 penghargaan sekaligus 
tahun ini. Entitas grup BUMN kepelabuhanan tersebut yang 
meraih penghargaan yaitu, Penghargaan Zero Accident untuk 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Gresik, 
Terminal Petikemas Surabaya (TPS), dan juga unit Kantor 
Pusat Pelindo III. Lalu Penghargaan Penerapan SMK3 untuk 
Pelabuhan Gresik dan TPS. Kemudian yang terakhir yaitu 
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/
Aids (P2HIV/Aids) yang diterima oleh PT Pelindo Husada Citra, 
pengelola Rumah Sakit PHC Surabaya

PelIndO III

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri 
didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo 

menyerahkan penghargaan Bulan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) tahun 2018 di Gedung Negara 

Grahadi, Surabaya, Januari lalu.

PenGHaRGaan K3
BOROnG
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Perubahan yang menunjukkan bahwa budaya K3 
sudah tercipta di Pelindo III yaitu, jika dahulu jika 
terjadi kecelakaan kerja itu disembunyikan, kini justru 
dilaporkan dan dikomunikasikan. 
- Director of Human Capital and General Affair Pelindo III, toto Heli Yanto

“
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Director of Human Capital and General Affair Pelindo III, Toto 
Heli Yanto, pada kesempatan tersebut mengatakan, Pelindo 
III mensyukuri penghargaan-penghargaan tersebut sebagai 
motivasi untuk terus aktif mengkampanyekan dan mendorong 
implementasi SMK3. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 
karena di lingkungan pelabuhan melibatkan banyak pemangku 
kepentingan, mulai dari birokrasi, mitra kerja, hingga pengguna 
jasa yang tidak hanya domestik, tetapi juga datang dari luar 
negeri. “Penerapan SMK3 di TPS sudah menerapkan standar 
internasional karena menjadi gerbang ekspor-impor Indonesia 
timur. Untuk di Pelabuhan Tanjung Perak dan Gresik, Pelindo III 
berinovasi dengan mendirikan klinik K3 unik dengan bangunan 
menggunakan peti kemas,” ujarnya.

Sementara itu untuk RS PHC sudah memiliki kebijakan 
Program P2HIV/Aids, mulai dari mengedukasi tenaga medis dan 
karyawan, menyiapkan prosedur K3 pencegahan penularan, 
hingga mekanisme evaluasi. Terkait sosialisasi bahaya HIV/
Aids juga dilaksanakan kepada masyarakat sekitar pelabuhan 
sebagai bentuk kepedulian. “Oleh Pelindo III, penerapan SMK3 
dipandang sebagai tanggung jawab moral perusahaan kepada 
seluruh pemangku kepentingannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, perubahan yang menunjukkan bahwa budaya 
K3 sudah tercipta di Pelindo III yaitu, jika dahulu jika terjadi 
kecelakaan kerja itu disembunyikan, kini justru dilaporkan dan 
dikomunikasikan. “Bahkan ada grup (aplikasi) Whatsapp yang 
anggotanya dari Direksi hingga level pelaksana di lapangan. 
Manajemen juga memberikan penghargaan kepada pelapor 
yang aktif dan perhatian pada penerapan K3. Sekarang ban 
kempes dan mur hilang saja dilaporkan,” ujar Toto Heli Yanto 
sembari bergurau dan menunjukkan grup whatsapp di layar 
gawainya kepada Kepala Kantor Cabang BPJS Tanjung Perak 
Deni Suwardani, saat berkunjung ke kantornya, Januari lalu.

UPACARA BERFORMASI UnIK

Pelindo III selenggarakan apel penutupan Bulan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional dengan konfigurasi barisan 
yang unik membentuk logo K3 di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya, Jumat (9/2). Apel diikuti sekitar 300 orang, mulai 
dari direksi, jajaran manajer, karyawan, pekerja operasional 
Pelindo III dan entitas usahanya, seperti Terminal Petikemas 
Surabaya, BJTI Port, Pelindo Marine Service, Terminal Teluk 
Lamong, Pelindo Daya Sejahtera, hingga RS PHC Surabaya.

Ide upacara kreatif tersebut merupakan bagian dari upaya 
BUMN kepelabuhanan tersebut yang bertransformasi untuk 
menjadi perusahaan global. “Sejalan dengan tema pokok Bulan 

CEO Pelindo III Ari Askhara membacakan pidato Menteri Tennaga Kerja 
(halaman sebelumnya). Director of HC & GA Pelindo III Toto Heli Yanto 

menerima penghargaan K3 untuk Pelindo III dari Menaker Hanif Dhakiri dan 
disaksikan Gubernur Jatim Soekarwo (foto ini).
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K3 Nasional 2018, yakni ‘Melalui Budaya K3, Kita 
Bentuk Bangsa yang Berkarakter’, transformasi 
Pelindo III juga fokus pada tiga hal, yaitu people, 
process and technology. Ketiganya berkaitan erat 
dengan penciptaan budaya K3. Safety is a must,” 
ujar CEO Pelindo III, Ari Askhara, saat memberikan 
sambutan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk semakin 
mengoptimalkan pelaksanaan K3, manajemen 
Pelindo III melakukan berbagai strategi, di antaranya 
yaitu menerbitkan peraturan direksi sebagai bentuk 
komitmen dan keseriusan manajemen menegakkan 
K3, kemudian meningkatkan jumlah tenaga ahli 
bidang K3 yang bersertifikasi, meningkatkan 
kesadaran pegawai melalui pemberian workshop of 
basic safety and safety culture, serta membentuk Tim 
Panitia Pembina K3 (P2K3) di unit kerja perusahaan. 
Selain itu juga dengan melibatkan peran serta 
masyarakat melalui lembaga K3 dan pemeduli K3. 
(Oleh Hafidz Novalsyah)

Apel penutupan Bulan K3 Nasional dengan formasi barisan unik di 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (kiri). Menaker memberikan bendera K3 
pada petugas apel (kanan).



lapOran utama 15



lapOran utama16

PelIndO III eaRned 
K3 aWaRdS

Minister of Manpower Hanif Dhakiri and East Java Governor 
Soekarwo granted the Occupational Safety and Health (K3) 

award in 2018 at Grahadi State Building, Surabaya last January.
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This year, a number of companies earned awards from Minister of Manpower 
and Governor of East Java, including Pelindo III earning seven awards at 
once. Pelindo III was granted Zero Accident Award for Port of Tanjung Perak 
Surabaya, Port of Gresik, Surabaya Container Terminal (TPS), and its Head 
Office. Also, an award of SMK3 was presented to Port of Gresik and TPS. Ad-
ditionally, the HIV / Aids Prevention and Response Program (P2HIV / Aids) 
Award was also received by PT Pelindo Husada Citra, as the management 
of PHC Hospital.

Toto Heli Yanto, as Human Capital and General Affair Director of Pelindo III, 
said that Pelindo III is honoured receiving the awards and motivated to keep 
actively campaigning and encouraging the implementation of SMK3. This is 
a challenge to take as the port environment involves various stakeholders 
such as bureaucracy, business partners, as well as local and international 
customers. “The implementation of SMK3 in TPS has met international 
standard as TPS has become the main gate of export-import in eastern In-
donesia. As for Port of Tanjung Perak and Gresik, Pelindo III has been very 
innovative by providing a container-formed K3 clinic,” he said.

Meanwhile, PHC Hospital already has had policies of P2HIV/Aids Program, 
from medical personnels education, prevention procedures preparation, to 
evaluation procedures. Additionally, introducing of HIV/Aids hazard has also 
been conducted within the community around the port as a form of concern. 
“Pelindo III sees the implementation of SMK3 as a corporate responsibility 
to all of the stakeholders,” he concluded.

He added that K3 has been well implemented in Pelindo III, as in the past 
work accident was hidden, it is now reported and communicated. “There 
is even a Whatsapp group whose members are the Board of Directors and 
the staff. The Management also gives rewards to active staff who reports 
and cares about the implementation of K3. Now, even a flat tire or missing 
screws will be reported,” said Toto Heli Yanto while joking and showing the 
whatsapp group on his mobile screen to head of BPJS Branch Office Tanjung 
Perak, Deni Suwardani during his visit to Pelindo III office last January.

UnIqUE CEREMOnY

Pelindo III held a closing ceremony of the National Occupational Safety 
and Health (K3) with a unique configuration forming K3 logo at the Port of 
Tanjung Perak Surabaya on Friday (9/2). The ceremony was attended by ap-
proximately 300 people including Board of Directors, managers, employees, 
operational workers of Pelindo III and its business entities, such as Surabaya 
Container Terminal (TPS), BJTI Port, Pelindo Marine Service, Teluk Lamong 
Terminal, Pelindo Daya Sejahtera, and PHC Hospital.

The idea of   this creative ceremony is part of the efforts of the state-owned 
port transforming to become a global company. “In line with the main theme 
of the National K3 Month 2018, ‘Through K3 Culture, We Form a Characterized 
Nation’, Pelindo III’s transformation also focuses on three things, people, 
process and technology. The three are closely related to creation of K3 
culture,” said CEO Pelindo III, Ari Askhara in his speech.

Furthermore, he said, to further optimize the implementation of K3, man-
agement of Pelindo III undertakes various strategies, such as issuing the 
rules of directors as a form of commitment and seriousness of the manage-
ment enforcing K3, increasing the number of certified K3 experts, raising 
employees’ awareness of basic safety and safety culture through regular 
workshops, and forming a team of K3 Development Committee (P2K3) as a 
unit. In addition, the company also involves the active participation of the 
local community through K3 institution and sympathizer. (By Kharis Fauzi)

One of the changes indicating 
that K3 culture has been created 
in Pelindo III is, if in the past work 
accident was hidden, it is now 
reported and communicated.  
- Director of Human Capital and General 
Affairs of Pelindo III, toto Heli Yanto.

“
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Pelindo III Group melaksanakan apel K3 secara serentak di berbagai 
pelabuhan cabang dan anak usahanya. Tidak hanya itu, berbagai 
macam aksi sosial seperti donor darah  dilaksanakan di beberapa 
pelabuhan diantaranya Pelabuhan Tanjung Wangi dan Kumai, 
pemeriksaan dan pengobatan gratis di Pelabuhan Basirih serta 
seminar kesehatan dan simulasi penanggulangan bahaya kebakaran 
dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Berikut 
laporan mengenai K3 di Pelindo III Group.

Pelabuhan Tanjung Wangi menyelenggarakan sosialiasi implementasi 
K3 yang dikemas dalam kegiatan coffee morning mengundang unsur 
maritim di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Wangi dengan narasumber 
Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim unit kerja Banyuwangi. 
General Manager Pelindo III Tanjung Wangi, Lina Ratnasari dalam 
sambutannya menjelaskan bahwa, Pelabuhan Tanjung Wangi telah 
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3) sejak Tahun 2015 serta ISPS Code mulai tahun 2013 dimana 
area Lini I Pelabuhan Tanjung Wangi merupakan area terbatas 
(restricted area) yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang 
yang berkepentingan. Pembatasan area kerja merupakan salah 
satu langkah-langkah Pelindo III Tanjung Wangi dalam implementasi 
K3. Untuk itu, Lina terus mengingatkan akan potensi kecelakaan kerja 
yang dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya penerapan K3 serta mematuhi aturan-aturan K3 yang 
berlaku di Pelabuhan Tanjung Wangi. “Tanpa dukungan dari Bapak/
Ibu sekalian implementasi K3 tidak akan terealisasi dengan baik. 
Untuk itu marilah bersama-sama kita berkomitmen untuk patuh dan 
taat terhadap aturan K3 yang berlaku guna menjamin keselamatan 
kita semua saat bekerja di Pelabuhan Tanjung Wangi,” ujar Lina.

“Kami juga memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan  
seperti PT Pertamina, PT Bahtera Adhiguna, PT Djakarta Lloyd  atas 
ketaatannya mengikuti ketentuan K3 di Lingkungan Pelabuhan 

SemanGat K3
PelIndO III

Memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) dengan tema ‘Melalui Budaya Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang 
Berkarakter’.
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Nelayan bersama Direksi dan Pegawai Terminal Teluk Lamong (TTL), Bersihkan Laut.
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Tanjung Wangi, semoga dapat menularkan budaya K3 di seluruh unsur maritime di 
Tanjung Wangi,” tutup Lina.

Sementara itu, berkaitan dengan peringatan K3, Pelabuhan Tanjung Perak mengirim 
30 orang pegawainya mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Calon Ahli Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). Selama 12 hari, ke-30 orang pegawai ini harus mengikuti 
pembinaan langsung oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, dan 
mendapatkan materi terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

“Kami berharap, rekan-rekan bisa menjadi role model dalam penerapan K3 di 
perusahaan,” ungkap Manager SDM dan Umum Pelabuhan Tanjung Perak, Sumargo. 
Dia menambahkan, bahwa dengan konsentrasi perusahaan yang saat ini mengacu 
pada zero tollerance accident, adanya ahli – ahli K3 di lingkungan perusahaan menjadi 
hal yang sangat mutlak.

Namun, bukan hanya sekedar menjadi role model, Sumargo menambahkan agar ke-30 
orang mampu membawa perubahan, dan dapat membantu memperbaiki penerapan 
K3 di perusahaan. Tentu saja, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya 
ahli K3 umum, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang 
berbunyi “Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknik berkeahlian 
khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja 
untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja”

Dalam rangkaian kegiatan bulan K3 Pelabuhan Tanjung Perak juga menyelenggarakan 
kegiatan Donor Darah, pelatihan dan sosialisasi dan ditutup dengan apel K3.

Sedangkan di Pelabuhan Kumai dan Tanjung Emas menyelenggarakan beberapa 
kegiatan  seperti Pelatihan P3K, Simulasi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran dan 

Recky Julius Uruilal menanam bibit 
mahoni di Pelabuhan (dari kiri). 
Simulasi Pertolongan Pertama Pada 
Kecelakaan Lalu Lintas di TTL Basirih 
(tengah). 
Sosialiasi Implementasi K3 Dikemas 
Dalam Kegiatan Coffee Morning di 
Tanjung Wangi (kanan).
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Praktek P3K, Sosialisasi APD kepada para stakeholders, Seminar 
Kesehatan, Sosialisasi K3, Lomba Spanduk K3, Pelatihan 
Penggunaan APAR, Lomba 5R, dan Apel Upacara Bulan K3 
Nasional.

Berbeda dengan Pelabuhan Kumai dan Tanjung Emas, 
peringatan K3 di Pelabuhan Banjarmasin digelar dengan 
pemeriksaan dan pengobatan gratis yang bertempat di 
Terminal Pelabuhan Basirih. Sedikitnya 150 pekerja dan buruh 
serta masyarakat sekitar pelabuhan mengikuti pemeriksaan 
dan pengobatan gratis. Ketua RT 2,3, dan 7 yang diwakili 
Safwani menuturkan, pihaknya merasa terbantu dan bersyukur 
dengan aksi sosial ini. “Dengan digelarnya pengobatan dan 
pemeriksaan kesehatan, saya dan warga berharap tidak 
berhenti sampai disini saja,semoga seterusnya bisa lanjut,” 
katanya. 

Tidak hanya itu, Pelabuhan Banjarmasin juga melakukan 
penanaman seribu bibit mahoni di Pelabuhan Basirih. Recky 
Julius Uruilal yang juga merangkap sebagai CEO Region 
Kalimantan disela kegiatan tanam pohon menjelaskan di 
bulan K3 tahun 2018, Pelindo III ingin memberikan manfaat 
jangka panjang kepada masyarakat sektiar pelabuhan, “Kami 
akan terus hijaukan area Pelabuhan Basirih agar lebih rindang 
dan nyaman dan tentunya memberikan dampak yang besar 
bagi khalayak,dan kami berharap dapat menjadi agenda rutin 
tahunan melalui program CSR nantinya,” tandas Recky.

Sementara itu, mengisi kegiatan bulan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Nasional (HK3N), Terminal Teluk Lamong 
(TTL) sebagai anak usaha Pelindo III mencanangkan komitmen 
zero tolerance untuk mewujudkan zero accident. Pada puncak 
peringatan Bulan K3, TTL bersama dengan mitra kerja pelabuhan 
melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk komitmen 
kepatuhan pada peraturan K3 yaitu:

Multiple Causality Vehicle Accident Rescue (MCVAR) 

Pelaksanaan MCVAR merupakan simulasi/demonstrasi 
pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. TTL 
bekerjasama dengan rumah sakit Pelindo Husada Citra (PHC) 
sebagai sinergi antar anak usaha Pelindo III dalam pelaksanaan 
simulasi dan tindakan lapangan MCVAR. Pada kegiatan 
simulasi tersebut TTL melibatkan 1 motor, 1 mobil, beberapa 
korban meninggal, cedera berat dan cedera ringan. Dalam 
hal pelaksanaan MCVAR, TTL berkewajiban untuk melakukan 
pertolongan pertama pada korban kecelakaan yang selanjutnya 
akan dilanjutkan oleh paramedis dari PHC. 

Anang Januriandoko, Manajer K3 TTL menjelaskan bahwa 
simulasi MCVAR dilakukan untuk memberikan pelatihan kepada 
pegawai TTL tentang penyelamatan pertama korban kecelakaan 
lalu lintas di pelabuhan. “Mengingat TTL telah dipadati dengan 
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lalu lalang aktivitas kendaraan, maka kegiatan 
simulasi ini harus dilakukan untuk melatih 
pegawai dan mitra kerja dalam melakukan 
pertolongan pertama pada kecelakaan,” 
ujarnya

K o m i t m e n  Z e r o  To l e r a n c e  d a n 
Penanggulangan & Pencegahan HIV AIDS 

TTL bersama dengan mitra kerja melakukan 
penandatanganan komitmen Zero Tolerance 
untuk mewujudkan zero accident. Kegiatan 
tersebut sebagai penanda bahwa TTL 
dan mitra kerja akan bekerjasama untuk 
meningkatkan keamanan kegiatan 
pelabuhan dengan meminimalisir potensi 
kecelakaan. “Kegiatan ini adalah bukti 
bahwa TTL dan mitra kerja akan bekerja 
bersama dalam meningkatkan keamanan 
dan keselamatan di pelabuhan dengan tidak 
memberikan toleransi pada pelanggaran 
peraturan atau rambu yang menyebabkan 
potensi kecelakaan,” jelas Rumaji, Direktur 
Operasional dan Teknik TTL. 

Komitmen peningkatan kesehatan oleh TTL 
dan mitra kerja dilakukan dengan melakukan 
penandatanganan Penanggulangan & 
Pencegahan HIV AIDS di tempat kerja. Bahaya 
yang ditimbulkan oleh HIV sebagai virus 
pelemah imunitas tubuh dengan penyebaran 
yang cepat, membuat TTL bersama mitra 
kerja bekerjasama untuk melakukan 
pencegahan dan penanggulangan terhadap 
penyakit tersebut. Rumaji menyatakan bahwa 
komitmen ini sebagai pertanda peringatan 
kepada pegawai dan mitra kerja untuk selalu 
menjaga kesehatan terutama dari virus yang 
berbahaya. 

Kompetisi Pemadam Kebakaran

Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada 
pegawai, manajemen TTL mengadakan 
kompetisi “ Fire Fighter Competition “. Seluruh 
pegawai dan mitra kerja TTL berpartisipasi 
dalam kegiatan ini. Bahkan, Direksi TTL juga 
ikut sebagai peserta pembuka pada fire 
fighter competition atau lomba pemadam 
kebakaran tersebut. Sebanyak 16 tim 
mengikuti perlombaan tersebut dengan 
proses mulai dari persiapan hingga eksekusi 
pemadaman. Tujuan dilaksanakannnya 
lomba fire fighter ini adalah untuk melatih 
dan mencari fire volunteer  sehingga semua 
pegawai dan mitra kerja dapat memahami 
dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman 
saat terjadi kebakaran  di tempat kerja. 
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Hazard Communication Conveyor
Hazard Communication (Hazarcom) merupakan media komunikasi terkait 
bahaya dan pengendalian risiko yang terjadi di conveyor belt (salah satu 
fasilitas terminal dalam kegiatan bongkar curah kering). Hazarcom yang 
diresmikan oleh DIreksi TTL tersebut merupakan rambu yang terpasang di 
conveyor curah kering TTL. Rambu berukuran 2,5 x 1 m tersebut diharapkan 
dapat menjadi pengingat pegawai dan mitra kerja saat melakukan kegiatan 
operasional disekitar conveyor atau daerah curah kering disekitarnya. 

Eko Harijadi, Direktur SDM, Keuangan dan Umum TTL, menyarakan bahwa 
semua komponen TTL harus dapat bekerja bersama dalam mewujudkan 
zero tolerance untuk zero accident, sehingga diperlukan komitmen yang 
kuat dari semua pihak yang terlibat dalam operasional di Terminal Teluk 
Lamong. 

Dan diakhir peringatan Bulan K3, ratusan nelayan bersama direksi dan 
pegawai anak usaha Terminal Teluk Lamong (TTL), membersihkan perairan 
sekitar terminal ramah lingkungan tersebut, di Surabaya, Senin (12/2). “TTL 
selalu menjaga komitmennya untuk melestarikan lingkungan sekaligus 
pemberdayaan terhadap warga sekitar, sebagai wujud dari implementasi 
program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tepat sasaran. 
Melalui kegiatan “Bersih Laut”, TTL melibatkan masyarakat dan kelompok 
nelayan di sekitar perusahaan untuk bersama membersihkan sampah di 
sepanjang muara sungai,” kata Direktur Utama TTL, Dothy, di sela acara.

 Pekikan yel ala kelompok nelayan diteriakkan oleh 
Kompol Machmud, Kapolsek Benowo, “Nelayan!” 
dan dibalas “Barokah” oleh nelayan yang hadir, 
sehingga menambah semangat pada pelaksanaan 
program ini. Kapolsek berpesan agar sinergi antara 
TTL dan masyarakat dapat terus ditingkatkan 
terutama untuk kepentingan kesehatan dan 
keselamatan bersama. 

Mereka bersama-sama naik perahu dan membawa 
alat kebersihan yang biasa digunakan oleh nelayan 
untuk membersihkan sampah di muara sungai. 
“Melalui kegiatan ini kami dapat merasakan 
pekerjaan nelayan saat membersihkan sampah 
sehingga kami segan untuk mencemari laut”, imbuh 
Reka Yusmara, Kepala Humas TTL. 

Pada momentum Bulan K3, TTL telah berkontribusi 
penuh  baik di lingkungan internal kepada pegawai 
maupun ekternal kepada masyarakat. Komitmen 
K3 akan terus dilaksanakan dengan menjadikan 
kesehatan dan keselamatan kerja menjadi yang 
utama setiap hari. Safety is my life! (Oleh: Mareta 
Mulia, Reka Yusmara, Kharis Fauzi, Mimi Helmina, 
Diah Ayu, Fariz Hazmilzam, M. Syaifulloh)

Apel Peringatan Hari K3 di Tanjung Emas (kiri), Tindakan 
Pertolongan Korban (atas), 
Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis di
Terminal Pelabuhan Basirih Kecelakaan (bawah).

Semua pihak harus 
berkomitmen wujudkan 
zero tolerance untuk zero 
accident.

“
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Untuk memacu produktivitas komoditas non-petikemas, 
Pelindo III berinisiatif melibatkan beberapa pihak swasta. 
Terdapat dua perusahaan swasta yang bersinergi dengan 
Pelindo III untuk menggarap sektor non-petikemas, yaitu PT 
Optima Sinergi Comvestama sebagai mitra pengembangan 
terminal liquefied natural gas (LNG) di Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang dan PT Gresik Jasatama sebagai mitra pengelolaan 
fasilitas pelabuhan untuk terminal log dan barang curah di 
Pelabuhan Gresik. 

Sementara itu dalam hal pengembangan kawasan industri, 
Pelindo III menggandeng PT Kawasan Industri Kendal 
untuk mengembangkan Kawasan Industri Kendal (KIK) 
termasuk di dalamnya adalah kerja sama di bidang logistik, 
jasa kepelabuhanan, dan jasa terkait lainnya di Pelabuhan 

lIBatKan SWaSta 
memBanGun neGeRI

Kembangkan layanan non-peti kemas dan kawasan industri

Kendal yang disiapkan untuk bertaraf Internasional. Satu 
lagi kerjasama dijalin dengan Badan Pengembangan Wilayah 
Surabaya Madura (BPWS) dilibatkan untuk melakukan studi 
pengembangan Pelabuhan Tanjung Bulupandan. Lingkupnya 
adalah pengembangan kawasan di kaki jembatan sisi Surabaya 
dan Madura serta kawasan khusus di utara Pulau Madura.

“Kami bernisiatif mengambil langkah korporasi untuk 
melibatkan pihak swasta guna memacu produktivitas 
komoditas non-petikemas di pelabuhan sekaligus mendorong 
percepatan pengembangan kawasan industri di sejumlah 
daerah”, demikian disampaikan President Director Pelindo 
III, IG. N. Askhara Danadiputra saat memberi sambutan pada 
acara penandatanganan Memorandum of Collaboration (MoC), 
di Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya, Jumat (26/1). Selain itu 
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Ari menjelaskan, beleid ini juga hendak memantapkan posisi 
perusahaan pelat merah kepelabuhanan itu sebagai pemimpin 
bisnis di wilayah kerja pelabuhan. 

Lebih rinci, Ari menjelaskan kerja sama yang dilakukan 
Pelindo III dan PT Optima Sinergi Comvestama meliputi 
pengembangan dan pengoperasian terminal LNG serta pasokan 
LNG, penyediaan jasa logistik, hingga peningkatan kompetensi 
pegawai dalam hal pengelolaan gas. Sedangkan dengan PT 
Gresik Jasatama, kerja sama akan berkutat pada optimalisasi 
terminal log dan barang curah di Pelabuhan Gresik.

Dalam sambutannya, Ari juga menyinggung pengembangan 
pembangunan Kawasan Industri Kendal. Keseriusan Pelindo 
III untuk berekspansi di Kabupaten Kendal pun dikonkretkan 
dengan menggandeng PT Kawasan Industri Kendal. Bentuk 
kerjasama kedua pihak meliputi pengembangan pembangunan, 
pengoperasian, termasuk pendanaan Kawasan Industri Kendal 
dan Kendal International Port. “Kami ingin memberikan 
alternatif tambahan bagi para pelaku usaha yang hendak 
berinvestasi di Kendal dan sekitarnya,” jelasnya.

Pelindo III juga menaruh perhatian pada percepatan 
pembangunan di Pulau Madura dengan mengajak BPWS 
untuk mempersiapkan dokumen studi pengembangan 
Pelabuhan Tanjung Bulupandan, yang terintegrasi dengan 
Pengembangan Kawasan Khusus Madura (KKM), Kawasan 
Industri Khusus serta pengembangan bisnis lainnya. Bagi Ari 
Askhara, pertumbuhan ekonomi seharusnya dirasakan oleh 
seluruh masyarakat Jawa Timur, tidak hanya menjadi milik 
masyarakat Surabaya dan sekitarnya. “Kami bertekad warga 
Madura mengalami pertumbuhan ekonomi sepesat Surabaya,” 
pungkas Ari (Jufrianto Siahaan).

“Sudah kerja sama dengan 
Pelindo III sejak 1994. Kami 
sangat happy dan gembira 

sampai saat ini. Sangat berharap 
dengan sinergi yang baru bisa 

lebih berkembang, sehingga 
bisa memberikan kontribusi 
untuk Pelindo III dan daerah 

sekitarnya.” Direktur Utama Pt 
Gresik jasatama (Gjt) Rudy 

Djaja Siaputra

“Dulu orang tanya kepada saya, 
kenapa Jababeka Indonesia dan 
Sembcorp Singapura mau beli (lahan) 
di Kendal sebagai kawasan industri? 
Saya jawab, shareholder kami 
percaya pada suatu saat infrastruktur 
di Jawa Tengah akan maju. MoC 
dengan Pelindo III ini merupakan 
bagian dari perwujudan itu.” 
Presiden Direktur Kawasan Industri 
Kendal (KIK) Stanley Ang Meng

“Sudah jalan lama kerja sama 
dengan Pelindo III. Ingin 
berpartisipasi untuk memanfaatkan 
energi yang sangat banyak 
di Indonesia yaitu gas, yaitu 
merealisasikan infrastruktur 
terminal penyaluran gas. Agar LNG 
dapat langsung disalurkan kepada 
customer, karena kebutuhan yang 
sangat besar.” Direktur Utama 
Pt Optima Sinergi Comvestama 
(Opsico) Agus Hartanto

“Sangat berharap sekali 
adanya fusi (kerja sama) 

segera dilaksanakan. Tujuan 
pokok dibangunnya Jembatan 

Suramadu dan kemudian 
Pelabuhan Tanjung Bulupandan, 

untuk meningkatkan 
perekonomian Pulau Madura.” 

Kepala Badan Pelaksana 
Badan Pengembangan Wilayah 

Suramadu (BPWS), Herman 
Hidayat.



Tepat pada tanggal 27 Februari 2018 Majalah DERMAGA memasuki usianya 
yang ke-29. Usia 29 tahun adalah masa terakhir sebelum akhirnya berkepala 
3. Berubahnya angka dari 2 ke 3 bukan hanya mengenai waktu hidup yang 
telah dilewati tapi juga waktu yang hendak dilalui dengan sosok yang baru, 
sosok berkepala 3. Pun demikian dengan DERMAGA. Majalah Internal PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang mengulas  dinamika Perusahaan ini 
telah mengalami beberapa kali transformasi.

Pada usia 29 tahun Majalah DERMAGA sengaja mengusung tema 
“REVOLUCHANCE” yang diharapkan mampu membawa pada sebuah 
kesempatan. Kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang 
membuat jauh lebih baik. Perubahan-perubahan inilah yang akan membawa 
pada sebuah revolusi.

Majalah DERMAGA mulai terbit tahun 1989 dalam versi cetak. Namun, seiring 
perkembangan teknologi, DERMAGA turut menunjukkan jati diri kekinian dalam 
bentuk daring, melalui www.majalahdermaga.co.id. Dan dipenghujung tahun 
2017, kami hadir lebih dekat kepada Portizen melalui  aplikasi di Playstore 
“Read Dermaga Online”.

Terima kasih atas waktu, pikiran, dan tenaga 
para insan Pelindo III Group yang sudi 
tercurahkan demi keberlangsungan DERMAGA 
menyapa pembacanya.

Eksistensi DERMAGA telah mendapat 
pengakuan dengan diterimanya penghargaan 
Bronze dan Silver selama tiga tahun berturut-
turut sejak 2015 - 2017. Pengakuan ini 
diberikan oleh Serikat Dewan Pers (SPS) dalam 
kategori Internal Magazine (InMA).

Tentunya masih banyak hal yang harus 
diperbaiki, karena kerja kita belum usai, mari 
mengambil kesempatan untuk berubah dan 
berevolusi bersama!

Selamat Ulang Tahun DERMAGA, Derap Maju 
Pelabuhan III – Leading in Port Information.
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cuRaH KeRInG

PROduKtIvItaS
KeReK
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Pelindo III melalui Cabang Tanjung Emas mencatat kinerja 
usaha selama tahun 2017 secara umum mengalami 
peningkatan. General Manager Pelindo III Tanjung Emas, 
Ardhy Wahyu Basuki mengatakan bahwa berdasarkan 
realisasi kinerja pelayanan barang luar negeri maupun 
dalam negeri khususnya curah cair di wilayah kerja 
Tanjung Emas Semarang dalam satuan T/G/H (Ton/
Gang/Hour) tahun 2017 mengalami peningkatan. 
“Kinerja pelayanan barang curah cair luar negeri dalam 
satuan T/G/H (Ton/Gang/Hour) tercatat meningkat 45,16 
persen yang terealisasi sebesar 214,82 T/G/H dibanding 
periode yang sama tahun sebelumnya, dimana tercatat 
sebanyak 169,55 T/G/H. Dan untuk kinerja pelayanan 
barang curah cair dalam negeri dalam satuan T/G/H juga 
tercatat meningkat 4,72 persen yang terealisasi sebesar 
133,36 T/G/H dibanding tahun 2016 sebesar 130,78 T/G/H.” 
tuturnya. 

Sedangkan untuk realisasi produktivitas curah kering 
luar negeri pada tahun 2017 sebesar 163,71 T/G/H jika 
dibandingkan anggaran tahun 2017 sebesar 100 T/G/H 
tercapai sebesar 163,71 persen, hal ini dikarenakan 
kegiatan bongkar muat di Dermaga Samudera yaitu 
komoditi Soya Bean Meal menggunakan kapal-kapal 
yang berukuran lebih besar dimana untuk kran kapalnya 
memiliki kinerja yang baik dan kapasitas angkat yang besar. 
Dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami 
kenaikan namun tidak signifikan hanya sebesar 2,81 
persen. Berbeda dengan realisasi produktivitas curah 
kering luar negeri, realisasi produktivitas curah kering 
dalam negeri 2017 justru terjadi penurunan sebesar 15,06 
persen  dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya 
yang disebabkan karena kegiatan pembongkaran pupuk 
yang menggunakan kran kapal dengan kondisi kurang 
memadai serta ditambah dengan jenis barang yang 
sangat rentan terpengaruh oleh cuaca (hujan) sehingga 
menyebabkan penurunan produktivitas.

Lebih lanjut Ardhy menjelaskan, untuk pelayanan usaha 
bongkar muat barang (stevedoring) sepanjang tahun 2017 
adalah sebesar 16.200 Ton dan 185.610 M3. Untuk produksi 
bongkar muat dalam satuan M3 hanya terealisasi dari 
anggaran sebesar 56 persen, hal ini disebabkan karena 
penurunan arus barang jenis kayu log yang dipengaruhi 
oleh proses pendistribusian komoditi kayu log dari hulu 
ke hilir sangat dipengaruhi oleh cuaca dan pasang surut 
air sungai (Diah Ayu). 

Bongkar muatan curah kering di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.
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“Armada kapal pelayaran dengan rute internasional sandar 
dan proses bongkar muatnya dilayani 24/7 di dua terminal 
(di Pelabuhan Tanjung Perak), yakni Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) dan Terminal Teluk Lamong (TTL),” kata 
Director of Commercial and Operational, Pelindo III, 
Mohammad Iqbal, di Surabaya, Minggu (28/1).

Proses dwelling time di pelabuhan dihitung dari tiga 
tahap, pertama pre-customs clearance, yakni sejak peti 
kemas dibongkar dari kapal hingga importir melakukan 
submit Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea Cukai. 
Kedua ialah tahap customs clearance atau sejak PIB 
diterima sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan 
Pengeluaran Barang (SPPB) oleh Bea Cukai. Kemudian 
yang terakhir yaitu post-custom clearance yang dihitung 
sejak terbitnya SPPB hingga pengeluaran barang impor 
dari tempat penimbunan sementara. Ketiga proses ini 
melibatkan koordinasi banyak instansi baik kementerian 
dan lembaga dari sisi pemerintah, juga tentunya pihak 
swasta sebagai pemilik barang, yang perlu melengkapi 
seluruh dokumen demi memastikan tidak ada hal yang 
membahayakan masyarakat karena masuknya barang 
impor.

Dengan membuka data yang lebih lebar cakupan waktunya, 
yakni rerata dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak 
sepanjang tahun 2017, untuk jalur merah (karena 
barang perlu diperiksa secara fisik oleh Bea Cukai) 8,09 
hari sedangkan untuk jalur hijau hanya 3,96 hari. “Porsi 
aktivitas kepelabuhanan yang ditangani Pelindo III hanya 
berkontribusi sebesar 0,35% untuk tahap pre-customs 
clearance, 0% untuk tahap customs clearance, dan 5,82% 

TANTANGAN
MENURUNKAN

DWELLING TIME

Usaha Pemerintah 
dalam menurunkan 

dwelling time di 
Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya 
memiliki tantangan 

tersendiri.
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18 kementerian/lembaga (K/L) yang 
sudah online perlu diintegrasikan, 
konsekuensi importir untuk mempercepat 
pelunasan pembayaran agar dokumen 
barang diproses lebih cepat, percepatan 
pemeriksaan karantina untuk high risk 
commodity, penyelenggaraan pelayanan 
dan operasi selama 24 jam per hari, dan 
solusi untuk perizinan barang LARTAS 
yang masih tersentralisasi.

Untuk tahap customs clearance, 
perlu peningkatan koordinasi agar 
permohonan Pemindahan Lapangan 
Penumpukan (PLP) oleh terminal 
dapat lebih cepat untuk disetujui dan 
pencarian solusi untuk mengatasi 
peningkatan pemeriksaan di jalur 
merah akibat mekanisme pemeriksaan 
yang semula random menjadi wajib. 
“Kemudian yang terakhir pada tahap 
post-customs clearance, masih terus 
dikembangkan langkah win-win 
solutions bagi semua pihak untuk 
sejumlah keterbatasan, seperti 
ketersediaan gudang pemilik barang, 
armada trucking untuk PLP setelah 3 
hari penumpukan di terminal peti kemas 
lini 1, dan juga biaya penumpukkan 
yang lebih murah dibanding di luar 
pelabuhan,” jelasnya. (oleh: Bambang 
Hasbullah) 

Selama tahun 2017, 
Pelindo III hanya 

berkontribusi 6,17% 
dari keseluruhan 
dwelling time di 

Pelabuhan Tanjung 
Perak.

untuk post-custom clearance. Sehingga 
total Pelindo III hanya berkontribusi 
6,17% dari keseluruhan dwelling time 
di Pelabuhan Tanjung Perak selama 
tahun 2017 atau dalam satuan hari 
hanya 0,06 hari di TPS dan 0,04 hari di 
TTL,” ungkapnya.

Pelindo III berperan pada aktivitas 
bongkar muat peti kemas dari kapal 
(stevedoring) hingga pengangkutan 
ke lapangan penumpukan (discharge 
to stack). Selain itu juga pengeluaran 
peti kemas yaitu setelah trailer masuk 
terminal sampai peti kemas diangkat ke 
atas trailer dan keluar gate (gate in to 
gate out). “Produktivitas bongkar muat 
peti kemas Pelindo III selama 2017 yaitu 
untuk TPS rata-rata 48 box/ship/hour 
(bsh) dan TTL 46 bsh atau tercapai di 
atas standar target yang ditetapkan 
Dirjen Hubla Kementrian Perhubungan, 
45 bsh,” jelasnya.

“Pemahaman atas hambatan di 
lapangan, analisa berbasis data, dan 
itikad baik dari segenap pihak terkait 
untuk bersama-sama menekan 
dwelling time dalam mewujudkan 
biaya logistik yang lebih efisien lagi, 
menjadi landasan langkah Pemerintah, 
Pelindo III, dan pelaku bisnis untuk 

membuat daya saing Indonesia terus 
terjaga di persaingan bisnis global. 
Serta agar tidak kehilangan momentum 
pertumbuhan ekonomi negara yang 
terus meningkat demi kesejahteraan 
bersama, apalagi Pelabuhan Tanjung 
Perak merupakan gerbang distribusi 
barang ke kawasan timur Nusantara,” 
pungkas Mohammad Iqbal.

SVP Port Operartions Pelindo III, 
Bambang Hasbullah menambahkan, 
untuk Pelabuhan Tanjung Perak, 
beberapa hal yang dapat ditingkatkan 
pelaksanaannya. Misalnya pada tahap 
pre-customs clearance yaitu pelayanan 
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“Kapal-kapal tunda baru tersebut telah menggunakan teknologi 
baru, Integrated Bridge System (IBS). Nahkoda kapal dapat 
memantau dan mengendalikan peralatan dalam satu konsol 
yang terintegrasi dalam jangkauan tangan. Olah gerak kapal 
menjadi lebih baik, sehingga pelayanan penundaan kepada 
kapal pengguna jasa menjadi lebih aman dan nyaman,” kata 
Direktur Utama Pelindo Marine Service, Putut Sri Muljanto, di 
Surabaya, Februari lalu.

KAPAL TUNDA
PRODUKSI INDONESIA

Pelindo III secara total 
memesan 15 unit kapal tunda 

seri Jayanegara di galangan 
kapal nasional milik PT Dumas 

Tanjung Perak Shipyards dan PT 
Daya Radar Utama di Tanjung 
Priok untuk dioperasikan oleh 

anak usahanya, Pelindo Marine 
Service (PMS).

Dengan hadirnya 15 unit kapal baru berkekuatan mesin 1.500 HP 
(tenaga kuda), 1.800 HP dan 2.400 HP, PMS kini mengoperasikan 
25 unit kapal tunda. “Diharapkan mampu meningkatkan 
pelayanan kepada pengguna jasa dan membuat operasional 
logistik di terminal-terminal pada pelabuhan yang dikelola 
Pelindo III semakin efisien,” tambahnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, selain IBS, kapal tersebut 
juga memiliki keunggulan memakai teknologi Alarm 
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Monitoring System (AMS) yang dapat memonitor kondisi 
kapal secara menyeluruh, mulai dari mesin utama dan 
pendukung, sistem propulsi (penggerak), serta dapat 
memantau penggunaan bahan bakar secara akurat dan 
real time (langsung). “Fitur tersebut sangat membantu 
keperluan perawatan kapal. Selain itu dengan segalanya 
termonitor, biaya operasional jadi semakin efisien. Kapal 
baru Pelindo Marine Service diklaim menjadi harbour 
tug pertama di pelabuhan Indonesia yang menerapkan 
berbagai teknologi mutakhir tersebut,” ungkap Putut.

Pada kesempatan terpisah, CEO Pelindo III, Ari Askhara, 
menambahkan, implementasi fitur AMS tidak hanya membuat 
operasional lebih hemat secara biaya. Namun AMS juga menjadi 

syarat bagi kapal tunda untuk mendapat notasi kapal UMS 
(unattended machinery space). Dengan notasi UMS tersebut 
kapal dapat diawaki dengan jumlah kru yang lebih sedikit, 
semakin efisien lagi.

“Hal  ini  sejalan dengan langkah Pelindo I I I  untuk 
melakukan transformasi manajemen dengan berpusat 
pada tiga hal, people, process and technology. Seperti 
pada kapal tunda baru PT PMS seri Jayanegara, teknologi 
diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi tenaga 
kerja,  biaya operasional,  dan kualitas proses bisnis 
berupa pelayanan kepada pengguna jasa semakin 
prima,” ujar Ari Askhara. (Oleh: Faridhatul Qomariyah, 
Surya Yuwardana)

Dirut PMS Putut Sri Muljanto (kiri). KT Jayanegara 402 (kanan).
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Kapal-kapal tongkang yang melewati 
alur ambang Barito tercapai sebanyak 
10.761 unit atau 105,45 persen dari RKAP 
yang telah ditetapkan, jika dibandingkan 
dengan trafik pada periode yang sama 
di tahun 2016 yang mencapai 10.050 
unit, maka terdapat kenaikan sebesar 
7,07 persen. 

KINERJA AMBAPERS  2017

LAMPAUI TARGET
Begitu pula dengan jumlah produksi 
periode Januari s.d Desember 2017 yang 
meningkat sebesar 98.826.040 Ton atau 
mencapai 101,94 persen, dibandingkan 
dengan periode tahun 2016 yang 
mencapai 94.409.632 Ton terdapat 
kenaikan sebesar 4,68 persen. Secara 
rinci jumlah produksi batubara yang 

melewati alur ambang Barito periode 
tahun 2017 sebesar 97.929.975 Ton, batu 
split atau hasil tambang lainnya 339.836 
Ton, kayu atau hasil hutan 556.229 Ton. 

“Sebagai pengelola alur ambang Barito, 
tentunya kenaikan trafik dan produksi ini 
merupakan hal yang patut disyukuri dan 
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Kalsel dan PT Pelindo III (Persero),” 
kata Nugroho. 

Kedepannya Ambapers akan mencoba 
lebih berinovasi di segmen pengerukan 
alur dan usaha kepelabuhanan 
sehingga inovasi yang akan diusahakan 
nantinya akan semakin beragam untuk 
mendorong peningkatan pendapatan 
lebih maksimal. Kami optimis, dengan 
kerja keras dan team work yang kuat  
serta banyaknya pengembangan proyek 
usaha baru yang masuk di Kalimantan 
Selatan akan semakin memperkuat 
kinerja Ambapers,” ungkas Nugroho. 
(Oleh: Alpian Noor)

semakin baik. Direktur Eksekutif PT 
Ambapers Nugroho Dwi Priyohadi 
mengungkapkan secara keseluruhan 
laba yang diperoleh sudah cukup 
melampaui dari yang telah ditetapkan 
dalam Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP) tahun 2017. “Hal 
ini semakin memotivasi kami untuk 
terus berinovasi guna peningkatkan 
kinerja operasional dan keuangan,” 
imbuh Nugroho.  

“Laba usaha yang meningkat, turut 
berpengaruh juga pada peningkatan 
manfaat bagi  pemegang saham, 
dalam hal  ini  PT Bangun Banua 

menjadi cambuk bagi manajemen untuk 
lebih bekerja keras lagi meningkatkan 
kinerja usaha dan pendapatan di tahun 
2018,” ungkap Syaipul Adhar Direktur 
Utama PT Ambapers.  

“Secara umum kenaikan jumlah trafik 
arus kapal tongkang dan produksi, 
sangat dipengaruhi oleh semakin 
stabilnya harga batubara dunia dan 
meningkatnya permintaan volume 
batubara yang melewati alur ambang 
barito,” tambah Syaipul.

Hal  ini  juga dibarengi  dengan 
meningkatnya kinerja keuangan yang 

Kapal tongkang melayari alur pelayaran di Sungai Barito, Kalsel.



performa afiliasi36

ORANG TUA BEKERJA

TAK LAGI GALAU
PHC Baby Daycare, fasilitas penitipan 

anak premium di RS PHC Surabaya.

1000 hari  pertama kehidupan 
merupakan masa emas pertumbuhan 
anak. Demi mewujudkan generasi 
berkualitas, orang tua perlu memenuhi 
kebutuhan anak pada masa tersebut. 
Mulai dari asupan nutrisi, pendidikan 
usia dini, serta pemantauan kesehatan 
anak. PT Pelindo Husada Citra (PT PHC), 
anak usaha Pelindo III, meresmikan 
fasilitas PHC Baby Daycare (Tempat 
Penitipan Anak) di RS PHC Surabaya.

Fasilitas tersebut ditujukan untuk 
anak-anak yang ibu atau orangtuanya 

“Faktor pengamanan juga jadi hal yang 
sangat dijaga oleh PHC Baby Daycare 
ini, yakni sudah dilengkapi 11 titik 
CCTV yang dapat diakses secara live 
streaming atau online. Orangtua bisa 
mengakses secara realtime/live melalui 
aplikasi yang diunduh dari Play Store. 
“Senangnya saya bisa menitipkan 
anak ke sini, karena saya bisa melihat 
aktivitas anak saya melalui CCTV yang 
connect langsung ke HP. Selain itu saya 
merasa aman karena anak saya ada di 
tangan yang tepat dengan diasuh oleh 
bidan dan bisa konsultasi dengan dokter 
sebulan sekali,” tutur Yulia Rahmi (30) 
orang tua yang sudah menitipkan 
anaknya di PHC selama 1 bulan. (Oleh: 
Husninatul Ghassani)

Anak ceria bermain bersama di PHC Daycare.

bekerja, namun tetap membutuhkan 
pemantauan tumbuh kembang yang 
berkualitas. Direktur Utama PT PHC, dr. 
Agus Akhmadi mengungkapkan bahwa 
PHC Baby Daycare memiliki pelayanan 
terpadu. “Pelayanan terpadu diwujudkan 
dengan adanya pelayanan dokter anak, 
neonatologi, jantung anak, gigi anak, 
bedah anak, rehabilitasi medik, terapi 
okupasi untuk anak, serta terapi wicara 
untuk anak. “Itu yang menjadi pembeda 
PHC Baby daycare dengan yang lain, anak 
bisa ditangani oleh dokter spesialis sesuai 
kebutuhannya,” kata dr. Agus.





Drama fragmen sejarah ditampilkan pada inaugurasi KRI I Gusti Ngurah Rai.
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DIKUKUHKAN DI PELABUHAN BENOA

KRI I GUSTI NGURAH RAI
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Tradisi Pengukuhan Kapal Republik 
Indonedia (KRI) I Gusti Ngurah 

Rai-332 dipimpin oleh Panglima 
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 

didampingi Kepala Staf Angkatan 
Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade 
Supandi. Pengukuhan tersebut 

ditandai pemercikan Tirtha/air suci 
serta penorehan simbol-simbol 

pada kapal tersebut. 

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut 
adalah Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan 
Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf 
Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI 
Ade Supandi, Kapolri Jenderal Polisi 
Tito Karnavian, Gubernur Bali I Made 
Mangku Pastika serta sejumlah pejabat 
dari lingkungan provinsi Bali.

Sementara itu, jajaran pejabat Pelindo 
III diwakili oleh Komisaris Utama Hari 
Bowo, Enginering, Information and 
Communication Technology Director 
Husein Latief, General Manager I Wayan 
Eka Saputra, Manager SDM, Umum 
dan Kesisteman I Nengah Nariasa, dan 
Manager Teknik Wahyu Widyansjah.

Nama I Gusti Ngurah Rai diambil dari 
tokoh pahlawan nasional berasal dari Bali 
yang berjuang melawan penjajah dalam 
suatu peperangan “Puputan Margarana”. 
Suasana peperangan itu disajikan secara 
apik kepada para hadirin dalam bentuk 
aksi drama teatrikal.

KRI I Gusti Ngurah Rai-332 merupakan 
salah satu kapal perang jenis Ship 
Integrated Geometrical Modularity 
Approach (SIGMA) dengan bobot 
penuh seberat 3.216 ton. Konsep 
S I G M A  a d a l a h  s e b u a h  ko n s e p 
arsitektur kapal dengan tingkat 
pengaturan yang sangat fleksibel dan 
pembiayaan yang rendah. Kapal ini 
didesain dengan kecepatan 28 knot 
serta memiliki spesifikasi panjang 
105, 11 meter, lebar 14,02 meter, serta 
kedalaman kapal – termasuk sonar 
minus 5,73 meter. 

KRI I Gusti Ngurah Rai-332 menjadi 
salah satu strategi TNI AL untuk 
menjaga kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). “Sekitar 
70 persen wilayah Indonesia adalah 
perairan yang membutuhkan kekuatan 
angkatan laut yang handal demi 
terciptanya keutuhan bangsa dan 
negara,” tutur Panglima TNI Marsekal 
Hadi Tjahjanto dalam wawancara 
setelah upacara tradisi pengukuhan 
selesai. (Oleh: Siti Juairiah)
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Empat kapal pesiar datang secara 
berurutan selama satu minggu 
penuh mulai tanggal 2 s.d 7 Januari 
di Pelabuhan Benoa. Kapal - kapal 
tersebut adalah MV. Saphire Princess, 
MV. Aidacara, MV. Regatta dan MS. Astor 
yang berlabuh dari beberapa pelabuhan 
yang berbeda, yakni Singapore, Lembar, 
Komodo dan Fremantle Australia. Satu 

BALI AmAN
Kunjungan Kapal pesiar naiK

diantara empat kapal pesiar hanya 
berlabuh karena panjang dermaga 
yang terbatas serta adanya kapal 
penumpang domestik yang tiba di hari 
yang sama melakukan embarkasi dan 
debarkasi penumpang.

Total penumpang kapal pesiar yang 
datang ke Bali hingga minggu pertama 

di bulan Januari yakni 5.452 jiwa belum 
termasuk awak kapal. Keadaan Gunung 
Agung yang masih berstatus awas tidak 
lantas membuat kunjungan kapal surut. 
Naik sepuluh persen dari total kunjungan 
kapal pesiar pada tahun 2017, tercatat 
ada 74 kapal pesiar yang merencanakan 
kunjungan ke Pulau Dewata melalui 
Pelabuhan Benoa di tahun 2018, 

O p t i m i s m e  P a r i w i s a t a  P u l a u  D e w a t a
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Pelabuhan Benoa selama tahun 2017, 
antara lain perpanjangan dermaga yang 
semula 290 meter menjadi 340 meter.

Selain eloknya daratan Pulau Bali, 
penyediaan fasilitas yang memadai 
dan sambutan yang hangat di 
terminal penumpang juga menjadi 
salah satu daya tarik bagi wisatawan. 
“Kita menampung semua kritik dan 
saran baik dari owner, agent, awak 
dan penumpang kapal pesiar guna 
kemajuan kita bersama,” ungkap I 
Wayan Saputra, General Manager 
Pelindo III Benoa, usai menjawab 
beberapa pertanyaan dari Mr. Sze 
Hou via e-mail sebagai cara menjaga 
hubungan baik dengan pemilik kapal. 
(Oleh: Siti Juairiah)

pemenuhan minimum requirement 
selaku pelabuhan untuk kapal pesiar 
dan pemenuhan tenaga body screener 
perempuan yang bisa dikerjasamakan 
dengan pihak lain menjadi fokus utama.  
“Please increase your number of CCTV 
and Certification of your person in 
charge as Screener,” pesan Sze Hou 
sebelum bertolak kembali ke Singapore 
pada akhir tahun 2017 lalu.

Jumlah kunjungan kapal pada minggu 
pertama bulan Januari yang mencapai 
400 persen dengan jumlah penumpang 
meningkat hampir 17 kali dibandingkan 
tahun 2017. Hal ini merupakan akibat 
dari gencarnya promosi yang dilakukan 
pemerintah Indonesia di ajang Cruise 
Shipping Miami dan perbaikan fasilitas 

Menanggapi meningkatnya animo 
penumpang kapal pesiar yang ingin ke 
Bali maka pada 28 Desember 2017, Mr. 
Ho Sze Hou, Regional Security Manager, 
APAC - Carnival Corporation, kembali 
datang melakukan pengecekan berkala 
ke Pelabuhan Benoa. Kedatangannya 
tersebut untuk memastikan kesiapan 
Terminal dan Dermaga Pelabuhan 
Benoa, mengingat hampir 50 persen 
kapal dari Carnival Corporation 
yang datang ke Indonesia masuk ke 
Pelabuhan Benoa.  

Harapan dari pihak Carnival Corporation 
tidaklah rumit bagi Pelabuhan 
Benoa. Selain fasilitas yang sudah 
cukup mumpuni untuk menerima 
penumpang kapal pesiar di Bali, 

Cruise dan turis mancanegara tiba di Pelabuhan Benoa, Bali (kiri dan kanan).



csr42

Kini Mizan Bisa
TersenyuM KemBali

P e l i n d o  I I I  b i a y a i  o p e r a s i  b e d a h  j a n t u n g  a n a k 
d a r i  k e l u a r g a  p r a - s e j a h t e r a  d i  R S  P H C  S u r a b a y a .
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sebenarnya telah mengetahui sejak 
lama bahwa Mizan mengidap penyakit 
jantung. Mizan seringkali mengalami 
sesak napas serta merasa mudah lelah 
apabila melakukan aktivitas anak-anak 
pada umumnya. “Sedari lahir Mizan 
telah berkali-kali keluar masuk rumah 
sakit untuk pengobatan penyakitnya. 
Hingga suatu ketika, seorang dokter 
yang praktik di salah satu rumah sakit 
Surabaya menyarankan tindakan 
operasi untuk Mizan dilakukan di RS 
PHC Surabaya karena dapat diproses 
dengan lebih cepat. mengaku amat 
bersyukur dengan bantuan yang 
diberikan oleh Pelindo III  pada 
keluarganya,” ceritanya.

Mizan disarankan untuk menjalani operasi 
jantung bawaan di RS PHC Surabaya juga 
bukan tanpa alasan. Selama ini RS PHC 
telah menjadi rumah sakit rujukan untuk 
bedah jantung di kawasan Indonesia 
timur. Di rumah sakit milik Pelindo III 
tersebut, Mizar ditangani langsung oleh 
tim dokter profesional dalam spesialisasi 
bedah jantung yang diketuai oleh dr. Paul, 
panggilan akrabnya, pernah mendapat 
beasiswa pendidikan bedah jantung di 
Jerman Barat dan Jepang. (Oleh: Dhita 
Algha Pratama)

Menurut data yang dirilis oleh Ikatan 
Dokter Anak Indonesia, diperkirakan 
setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 7 
hingga 8 bayi yang lahir dengan kelainan 
jantung bawaan, maka di Indonesia 
diperkirakan jumlah anak dengan penyakit 
jantung mencapai 40 ribu pertahun. Salah 
satunya ialah Ahmad Mizan Ardiansyah 
(4), putra penjual martabak di Sumenep, 
Madura. Mengetahui permasalahan 

tersebut, Pelindo III ikut turun tangan 
menyalurkan dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) untuk membiayai 
tindakan operasi jantung bagi anak-anak 
dari keluarga pra-sejahtera. 

“Kegiatan ini merupakan komitmen 
Pelindo III untuk melaksanakan program 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
atau CSR demi mewujudkan kehidupan 
social masyarakat yang lebih baik. BUMN 
Kepelabuhan tersebut menanggung dana 
operasi dan perawatan senilai hampir 
Rp200 juta atas pasien anak Mizan, di RS 
PHC Surabaya,” kata VP SME & Comdev 
Pelindo III, Roy Darma Putera.

Berdasarkan diagnosa dr. Prof. Dr. Dr.med. 
Paul Tahalele, dr. FCTS, FInaCS, Mizan 
sedari lahir telah mengidap penyakit 
jantung bawaan, yakni adanya lubang 
yang berada diantara dua bilik jantung, 
sehingga darah bersih dan kotor 
bercampur. “Dampaknya, suplai oksigen 
untuk jaringan vital berkurang, hal ini 
menyebabkan pertumbuhan anak lebih 
lambat dibandingkan dengan normalnya,” 
jelas dr. Paul Tahelele

Sementara itu, sang Ayah, Dharma 
Kusuma, mengungkapkan bahwa ia 

Senyum Mizan bersama Sang Bunda (kiri). Tim dokter RS PHC mendukung penuh 
kesembuhan Mizan (kanan).
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uKM binaan pelindo iii

diMinaTi Turis
Sandarnya kapal 

pesiar internasional di 
Surabaya North Quay 

membawa berkah 
bagi Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) mitra 
binaan Pelindo III.

Uminingsih dari UKM asal kawasan eks-
lokalisasi, Kampung Dolly, merasakan 
lonjakan omzet penjualan. “Sejak rutin 
diajak Pelindo III untuk membuka gerai 
saat ada cruise sandar (di Pelabuhan 
Tanjung Perak), kami memiliki omzet 
yang stabil hingga sekitar Rp 2 jutaan 
setiap pameran. Bahkan pada saat 
cruise Volendam sandar pada Minggu 
(7/1), omzet melonjak sampai di atas 
Rp4,5 juta,” katanya di sela menjaga 
gerai saat cruise Genting Dream 
sandar, Selasa (9/1).

Ia kemudian berbagi rahasia, yakni 
membawa produk berkarakter budaya 
lokal yang diminati oleh para turis 
mancanegara penumpang cruise. Pada 
meja dan rak yang disediakan oleh 
Pelindo III terlihat aneka produk mulai 
dari kain dan baju batik, sepatu, minyak 
rambut (pomade), hingga kerupuk. 

“Setelah beberapa kali ikut pameran, 
saya memilih untuk tidak menawarkan 
produk dengan memanggil-manggil 
turis yang melintasi stand. Karena mereka 
malah kurang suka (jengah). Lebih baik 
kalau mereka mendatangi, baru di-service 
seramah mungkin,” ungkapnya.

VP Corporate Communication of Pelindo 
III, Lia Indi Agustiana, mengatakan 
bahwa Pelindo III bekerjasama dengan 
Dewan Kerja Sama Kesenian Daerah 
(Dekranasda) Kota Surabaya untuk 
mengundang sejumlah UKM untuk 
berpameran saat ada cruise datang. 
“Hal ini untuk mengoptimalkan 
manfaat ekonomi yang didapat dari 
turis mancanegara yang datang 
dengan cruise. Dengan mengundang 
pelaku UKM, manfaat langsung terasa 
ke masyarakat,” katanya di Surabaya. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

Kerajinan lokal dipamerkan pada kunjungan cruise di Surabaya North Quay.
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“Alam sudah membawa banyak manfaat 
untuk umat manusia. Namun apa 
sebaliknya yang sudah manusia perbuat 
untuk alam?” Demikian pertanyaan 
yang ada di benak Zulkifli, pegiat di 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Serangan, Bali. Semula pada awal 
dekade 90-an, luas areal Serangan 
hanya 110 hektar. Lalu pasca-revitalisasi 
lahan kini meluas menjadi sekitar 480 
hektar. Selain itu akses transportasi 
menuju Desa Serangan juga tidak 
lagi terisolir. Sehingga ini dipandang 
sebagai momen bagi warga untuk mulai 
mengembangkan perekonomiannya, 
terutama dari sektor pariwisata seperti 
umumnya daerah lain di Bali.

MelesTariKan
TaMan KaranG

di seranGan

Mimpi warga Serangan tidak menggantung tinggi di langit. 
Tapi justru ada di bawah lautan Pulau Dewata yang indah.

“Warga memiliki konsep besar untuk 
membuat coral garden (taman karang) 
atau yang dalam Bahasa Bali disebut 
dengan Taman Tirta. Dengan kondisi 
karang seperti saat ini (yang belum 
direvitalisasi) dari setiap 1.000 pax 
wisatawan yang datang dengan cruise, 
hanya sekitar 10 persen yang snorkeling 
(di Serangan). Sisanya ke Nusa Penida,” 
ceritanya.

Ia juga mengklaim jika konsep wisata 
coral garden ini belum ada di tempat 
lain. Konsep wisata yang sudah banyak 
dipraktikan di Bali, di antaranya yaitu 
susur mangrove dan kuliner seafood. 
Sementara itu, salah satu keunikan 

pada coral garden di Serangan itu ialah 
wisatawan yang diving dan snorkeling 
dapat turut memperbaiki bagian 
karang yang mati dengan memasang 
bibit karang yang disediakan oleh 
warga pelaku wisata. Proyek tersebut 
juga diyakini akan menjadi kegiatan 
pemberdayaan warga, karena akan 
menampung tenaga kerja dari warga 
sekitar. 

“Karena itu LPM Serangan sangat senang 
bisa bekerja sama dengan Pelindo III 
untuk mengawali mewujudkan Taman 
Tirta, yang dilakukan dengan aksi 
pelestarian dan penanaman terumbu 
karang, Januari lalu. Pelindo III sebagai 
pelaku usaha dan juga ‘tetangga 
terdekat’ warga telah menjadi entry 
point dari mimpi warga untuk memiliki 
coral garden,” akunya.

Pada kesempatan penandatanganan 
prasasti bantuan pelestarian karang 
yang kemudian ditenggelamkan, sebagai 
simbol dimulainya pembangunann coral 
garden, CEO Regional Bali dan Nusa 
Tenggara Pelindo III I Wayan Eka Saputra 
mengungkapkan, bahwa setidaknya 
Rp 3,1 miliar telah dikucurkan Pelindo 
III yang mengelola Pelabuhan Benoa 
untuk kegiatan CSR Bina Lingkungan 
di Bali selama tahun 2013-2017. Pada 
kesempatan tersebut juga berlangsung 
seremonial pemberian bantuan CSR 
senilai Rp 497 juta untuk pelestarian 
karang tersebut, serta perbaikan 
sejumlah sarana ibadah pura dan 
PKK di Kelurahan Pedungan dan Pura 
Samuan Tiga Dalung. (Oleh Siti Juairiah 
dan Hafidz Novalsyah)

Prasasti Pelindo III pada aksi pelestarian karang di Serangan.
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Pelabuhan Rotterdam: Gandeng IBM

Wujudkan
PelaBuhan CeRdas
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Awal Februari 2018, Otoritas Pelabuhan 
Rotterdam dan produsen piranti komputer 
terkemuka IBM, mengumumkan kerja sama 
jangka panjang dalam hal penerapan teknologi 
Internet of Things (IoT) pada seluruh kegiatan 
operasional di pelabuhan.

Pelabuhan Rotterdam: Gandeng IBM

PelaBuhan CeRdas
seperti kondisi infrastruktur, perairan 
sampai dengan kondisi udara.

Untuk memulainya, seluruh area 
pelabuhan seluas 42 km tersebut 
akan dipasangi sensor yang berfungsi 
sebagai penerima aliran informasi, 
b e r u pa :  ko n d i s i  pa s a n g  s u r u t 
dan arus, temperatur, kecepatan 
dan arah angin, level air, hingga 
ketersediaan dan jarak pandang 
(visibility) di dermaga. Sensor-sensor 
ini dipasang di sepanjang dinding 
dermaga pelabuhan, tiang tambatan 
dan jalan-jalan. Mulai dari sisi darat 
hingga sisi laut; dari Kota Rotterdam 
hingga Laut Utara.

Saat ini saja, Pelabuhan Rotterdam 
bahkan telah mampu memprediksi 
kapan waktu terbaik bagi sebuah 
kapal dapat meninggalkan atau 
mendatangi  pelabuhan dengan 
menggunakan informasi kedalaman 
air  laut.  Hal ini  tentu memberi 
keuntungan bagi para pelaku usaha 
karena memperoleh kepastian soal 
jumlah maksimum muatan yang 
dapat diangkut di atas kapal.

Manfaat lainnya adalah pengelola 
P e l a b u h a n  R o t t e r d a m  d a p a t 
melakukan pemantauan aktivitas 
operasional oleh semua pihak di 
pelabuhan secara bersamaan. Ini 
membuat proses pengawasan semakin 
efisien. Bahkan, Otoritas Pelabuhan 
R otte r d a m  m e n g k l a i m  ba h w a 
pemanfaatan teknologi informasi yang 
sudah berjalan ini mampu menghemat 
waktu tambat kapal hingga satu jam 
dan biaya sekitar US$80.000. (Disadur 
dari www.portofrotterdam.com. oleh: 
Jufrianto Siahaan).

Pelabuhan Rotterdam secara konsisten 
mengembangan konsep pelabuhan 
cerdas (smart port). Pelabuhan terbesar 
di Eropa itu menggandeng produsen 
piranti komputer terkemuka IBM untuk 
menghadirkan teknologi Internet of 
Things (IoT) pada seluruh kegiatan 
operasional di pelabuhan. 

IBM akan mengembangkan aplikasi 
dashboard terpusat (centralized 
dashboard) yang mampu menghimpun 
dan mengolah informasi tentang 
kondisi  perairan (hidro) ,  data 
komunikasi  dan sensor  cuaca 
(meteo) secara langsung (real-time). 
Selanjutnya, platform IoT akan 
menganalisis seluruh informasi untuk 
mempercepat proses pembuatan 
keputusan. 

S i s t e m  i n i  d i p e r k i ra k a n  d a p a t 
m e n g u r a n g i  w a k t u  t u n g g u , 
m e m p e rce pat  p e n e n t u a n  wa kt u 
yang paling optimal untuk proses 
sandar kapal  dan bongkar muat, 
s e r t a  d a p a t  m e l a y a n i  l e b i h 
b a n y a k  k a p a l  p a d a  t a m b a t a n 
y a n g  t e r s e d i a .  S e b e l u m n y a , 
P e l a b u h a n  R o t t e r d a m  h a n y a 
mengandalkan radio tradisional 
d a n  k o m u n i k a s i  r a d a r  a n t a r a 
kapten,  petugas pandu, operator 
terminal, kapal tunda dan lainnya 
d a l a m  m e m b e r i k a n  p e l a y a n a n 
kepelabuhanan. 

Paul Smits, Chief Financial Officer 
Otoritas Pelabuhan Rotterdam 
mengatakan bahwa kecepatan dan 
efisiensi merupakan esensi bisnis 
pelabuhan. Ia meyakini bahwa 
Rotterdam memiliki modal yang sangat 
besar dalam hal ketersediaan informasi, 



Pelaku bisnis pelayaran internasional dikejutkan oleh kewajiban 
menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan ekspor. 
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d a n  m e m a c u  p e r k e m b a n g a n 
industri galangan kapal nasional. 
Dengan mendorong meningkatnya 
p e r m i n t a a n  j a s a ,  d i h a r a p k a n 
produksi kapal dalam negeri dapat 
turut meningkat, sehingga dampak 
e k o n o m i  l a n j u t a n  j u g a  a k a n 
meluas ke berbagai sektor terkait 
seperti suplai bahan mentah dan 
penyerapan tenaga kerja.

Salah satu lembaga internasional 
yang menyampaikan protesnya ialah 
International Chamber of Shipping 
(ICS) atau Kamar Dagang Pelayaran 
Internasional. Laman splash237.com 
mengungkapkan bahwa Sekretaris 
Jenderal ICS, Peter Hinchliffe, 
menulis surat terbuka kepada Menteri 
Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. 

“Jika pemahaman kami benar, ini 
tampak sebagai bentuk diskriminasi 
dalam pemesananan angkutan kargo, 
di mana hal ini bertentangan dengan 
praktik yang diterima internasional 
dan prinsip perdagangan bebas 
maritim yang ditaati oleh mitra dagang 
Indonesia, termasuk yang juga berada 
di Asia,” tulisnya. 

Senada dengan ICS, ECSA atau 
Komunitas Pengusaha Pelayaran Eropa 
juga menyatakan menentang beleid 
yang sama. “Peraturan baru itu jelas 
merupakan bentuk proteksionisme dan 
akan berdampak serius perusahaan-
perusahaan pelayaran Eropa yang 
selama ini sudah memiliki akses ke 
pasar Indonesia. Pemberlakuan ini 
juga berisiko pada iklim bisnis di 
Indonesia dan kepercayaan investor,” 
tuding Sekretaris ECSA, Martin Dorsman, 
dikutip dari laman yang sama.

Sementara itu di dalam negeri, Asosiasi 
Penambang Batubara Indonesia (ICMA) 
juga mengkhawatirkan pemberlakuan 
azas cabotage tersebut, karena dapat 
menekan volume ekspor batubara. 
Direktur ICMA, Hendra Sinadia, seperti 
ditulis pada maritime-executive.
com, para pelaku bisnis global akan 
merespon negatif dengan adanya 
peraturan ini. Ia mencontohkan, jika 
pembeli tidak bisa memberi garansi 
bahwa mereka memiliki kepastian 
kapasitas pengangkutan untuk kargo 
yang dibelinya. Mereka menjadi enggan 
membeli batu bara Indonesia. Lalu 
bagaimana juga dengan kontrak sewa 
kapal jangka panjang, karena yang 
sudah berjalan mayoritas menggunakan 
kapal berbendera asing. 

“Apakah bisa diteruskan? Yang 
dibutuhkan ada panduan teknis yang 
jelas untuk menjadi klarifikasi sehingga 
tidak berimbas pada perdagangan,” 
ujarnya. (Disarikan dari sejumlah 
sumber, oleh: Hafidz Novalsyah)

Peraturan baru tersebut berlaku 
untuk sejumlah komoditas penting 
Indonesia seperti  batu bara dan 
CPO (minyak kelapa sawit), beras 
dan kargo yang terkait pengadaan 
b a r a n g  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h 
Pe m e r i n ta h  I n d o n e s i a .  Tu j u a n 
dari  pemberlakuan beleid yang 
b e r n u a n s a  i s u  n a s i o n a l i s m e 
tersebut ialah untuk mendukung 

Kapal pengangkut curah kering berlabuh. Sumber: Beritatrans.com



Lemahnya praktik, pelaksanaan, dan pelanggaran prinsip-
prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu 
penyebab Indonesia menjadi bagian dari krisis moneter di tahun 
1997-1998. Sejak saat itu istilah GCG menjadi istilah populer 
di semua kalangan, terutama di dunia bisnis. Pemerintah 
Indonesia kemudian membentuk Komite Nasional Kebijakan 
Governance (KNKG) untuk mendorong implementasi prinsip-
prinsip GCG di seluruh Indonesia. Secara pararel, pemerintah 
juga melakukan reformasi birokrasi dengan penyesuaian 
regulasi yang ada, termasuk didalamnya adalah Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). Penerapan prinsip-prinsip GCG dianggap 
sebagai salah satu solusi yang efektif dan efisien dalam proses 
pengelolaan perusahaan sehingga dapat mencegah dan 
meminimalisir dampak krisis keuangan dunia. 

A S E A N  C o r p o r a t e 
G o v e r n a n c e  S c o r e c a r d
Lahirnya ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 
diawali oleh pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN 
pada tahun 2009 yang memiliki inisiatif untuk mendukung 
Rencana Implementasi ASEAN Capital Market Forum (ACMF). 
Tujuan dari ACGS adalah untuk meningkatkan standard 
dan praktik corporate governance di negara-negara ASEAN, 
meningkatkan peluang investasi bagi negara-negara ASEAN dan 

asean
CORPORaTe
GOVeRnanCe
sCOReCaRd 

Era Baru Implementasi Good Corporate Governance 

juga mempromosikan negara-negara ASEAN sebagai pangsa 
pasar baru bagi investor asing. 

Dalam ACGS terdapat dua level. Level pertama meliputi lima 
area prinsip-prinsip corporate governance dari Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) dengan total 
skor 100. Lima area tersebut adalah hak-hak pemegang saham 
(right of shareholders), perlakuan yang sama untuk pemegang 
saham (equitable treatment of shareholders), peran para 
pemangku kepentingan (role of stakeholders), pengungkapan 
dan keterbukaan (disclosure and transparency), dan tanggung 
jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi (responsibilities of 
the board). Sedangkan pada level kedua terdiri atas 34 poin 
bonus dan pinalti terhadap penerapan GCG. Hasil pengukuran 
terakhir adalah jumlah dari level pertama dengan ditambahkan 
atau dikurangkan dari nilai level kedua.

G C G  d a n  P e l i n d o  I I I
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero), yang kemudian disebut 
Pelindo III, juga menjadi salah satu perusahaan yang 
diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam 
pengelolaan perusahaan. Implementasi GCG pada Pelindo 
III sudah dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri 

artikel industri terkait50



No Aspek peNgujiAN BoBot
tAhuN

2015 2016 2017

1 Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik secara Berkelanjutan

7 5,535 5,566 5,725

2 Pemegang Saham dan RUPS 9 7,401 7,430 8,222

3 Dewan Komisaris 35 30,645 31,064 32,524

4 Direksi 35 32,301 32,508 32,458

5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9 7,074 8,262 8,268

6 Aspek Lainnya 5 0 0 1,750

SkOR kESEluRuhAN 100 82,956 84,830 88,947

kATEGORI sangat Baik sangat Baik Baik

BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 
tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance 
pada Badan Usaha Milik Negara. Kemudian seiring dengan 
kegiatan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif 
maka peraturan tersebut diperbaharui melalui Peraturan 
Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 
2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik (Good Corporate Goveernance) pada Badan Usaha 
Milik Negara yang kemudian disempurnakan lagi melalui 
Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 
6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada Badan Usaha Milik Negara. 

Tabel diatas menunjukkan hasil pengukuran implementasi 
GCG pada Pelindo III dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 
sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 
2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Dari tabel tersebut 
secara umum dapat dilihat bahwa implementasi GCG pada 
Pelindo III sudah sangat sangat baik dengan capaian skor 
yang meningkat setiap tahunnya.

Meski demikian, hal ini tidak boleh membuat kita terlena. 
Implementasi GCG tidak sebatas pemenuhan kewajiban 
terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, 

penerapan GCG harus dipahami sebagai suatu nafas serta 
bagian dari budaya perusahaan guna terciptanya sebuat proses 
dan struktur tata kelola yang baik demi kemajuan perusahaan.

B e r a n i  B e r u b a h
Sebagai salah satu perusahaan yang telah menerbitkan global 
bond, sorotan terhadap Pelindo III tidak hanya berasal dari 
dalam negeri saja, melainkan juga dari para kreditor di luar 
negeri. Pelindo III dipandang perlu melakukan perubahan 
guna mengantisipasi persaingan global yang semakin sengit 
dan keras. Perubahan ini bisa dimulai dari partisipasi Pelindo 

III dalam penerapan ACGS. ACGS bukanlah suatu momok 
menakutkan. Justru, ACGS dapat menjadi semacam tantangan 
baru bagi Pelindo III untuk menjangkau level regional dalam 
lingkup ASEAN. 

Sebagaimana SK-16/S.MBU/2012, ACGS hanya indikator atau 
alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas praktik GCG 
yang telah distandarkan oleh negara-negara ASEAN. Pertanyaan 
yang kemudian muncul adalah, maukah dan siapkah kita 
menerima tantangan tersebut? Untuk menjawabnya, maka 
diperlukan suatu komitmen kuat dari organ utama GCG 
(Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) untuk 
bergerak maju dan mengimplementasikan ACGS. Tujuan 
akhirnya adalah menyempurnakan proses dan struktur tata 
kelola yang dimiliki Pelindo III sekaligus meningkatkan nilai 
perusahaan dalam persaingan bisnis global. (Oleh: Dony Eko 
Prasetyo)
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kaPal
TeRBesaR
dI dunIa ITu
BeRnaMa 
OOCl
IndOnesIa

Raksasa pelayaran 
Tiongkok, OOCl (Orient 

Overseas Container line), 
meluncurkan kapal peti 

kemas terbaru seri G-Class 
berukuran 21.413 TEus atau 

menjadi kapal kontainer 
terbesar di dunia saat ini.

Awal tahun ini OOCL meluncurkan 
kapal keenam atau yang terakhir dari 
seri G-Class yang dibangun di galangan 
kapal Samsung Heavy Industries (SHI) di 
Pulau Geoje, Korea Selatan. Penamaan 
OOCL Indonesia diberikan oleh sponsor 
kapal tersebut, yakni Shirley Peng dan 
Mary Liu. OOCL memang memiliki tradisi 
menamai kapal-kapalnya dengan nama 
sejumlah kota atau negara di dunia. 
Maskapai pelayaran mereka beragam 
mulai dari kapal berkapasitas 2.808 TEUs 
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kapal OOCl Indonesia saat uji coba 
berlayar (Sumber: OOCl.com)

pANjANg 
totAl 399,870 METER

pANjANg Bp 383 METER

leBAr 58,8 METER

tiNggi 32,5 METER

DesigNeD 
DrAught 16 METER

BoBot 191.317 METRIK TON

kApAsitAs peti 
kemAs 21.413 TEUs

imo NumBer 9776224
officiAl 
NumBer hk-4928

cAll sigN Vrrh6

hingga 21.413 TEUs. OOCL tergabung 
bersama Ocean Alliance berkekuatan 
sekitar 350 armada.

OOCL merupakan pelanggan loyal 
S H I .  G a l a n ga n  K o r e a  t e r s e b u t 
menyelesaikan pesanan produksi 
ke e n a m  ka pa l  p et i  ke m a s  s e r i 
G - C l a s s  te r s e b u t  d a l a m  wa kt u 
hanya satu tahun.  “Fleksibil itas 
dari program pengadaan kapal baru 
kami menjadi elemen yang krusial 

dalam bagaimana kami mengelola 
armada dan operasional yang selalu 
dinamis dan semakin menantang 
di  industri  pelayaran,” ujar  Chief 
Exe c u t i v e  o f  O O C L ,  A n d y  Tu n g , 
saat upacara peresmian.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 
peluncuran kapal tersebut sekaligus 
selebrasi menyambut tahun 2018 
yang diproyeksikan memiliki iklim 
ekonomi global yang lebih sehat. 

A pa l a g i  k r i s i s  f i n a n s i a l  s u d a h 
berlangsung cukup lama sejak 2009. 
Sehingga di tahun ini banyak negara 
memacu pertumbuhan perdagangan 
dengan berbagai kebijakan pro-
pasar dan peningkatan kerja sama 
ekonomi. “Dalam industri  kami, 
kecepatan merupakan esensi dari 
b i s n i s .  K a m i  b e r h a ra p  ba n ya k 
pada kemajuan yang didapat dari 
kebijakan ini,” ujarnya. (Disadur dari 
OOCL.com oleh Hafidz Novalsyah)

o o c l  i n d o n e s i a  D a l a m  A N g k A :
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“Seratus kambing yang dipimpin 
s e e k o r  s i n g a  a k a n  j a u h  l e b i h 
berbahaya ketimbang seratus singa 
yang dipimpin seekor kambing.” 
Ungkap diplomat Prancis, Charles 
Maurice de Talleyrand ini membuka 
buku setebal 254 halaman kar ya 
Rhenald Kasali. Buku ini, sejatinya 
ditulis berdasarkan studi tentang 
perusahaan-perusahaan besar yang 
berhasil melewati masa-masa sulit 
d a n  ta m p i l  s e ba ga i  p e r u s a h a a n 
Indonesia  yang mendunia,  salah 
satunya adalah Garuda Indonesia 
dan Angkasa Pura II ,  yang banyak 
dibahas di dalam buku ini.

Agility adalah sebuah kapabilitas yang 
dibangun secara terus-menerus agar 
suatu organisasi mampu merespons 
perubahan dengan tangkas, efektif, tepat 
waktu, dan berkelanjutan. Agility menjadi 
penting karena ia bukan sekadar software 
IT yang mudah dibeli, melainkan karena 
di dalamnya terkandung unsur manusia 
dengan mentalitas pemenang. Menjadi 

Penulis: 
Rhenald Kasali

Penerbit: 
Gramedia Pustaka Utama

pemenang di abad keterbukaan ini 
diperlukan mental baja dan gerak 
tangkas, cepat, dan cermat. Karakter singa 
yang fokus dan gesit dalam menentukan 
tujuan saat memangsa, adalah tipikal 
seorang pemimpin bermental agility 
. Maka, tak heran kalau ada sejumlah 
pemimpin yang dijuluki singa. Dalam hal 
ini, Rhenald Kasali memberikan contoh 
seorang pemimpin yang bermental singa 
itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia 
seorang panglima perang yang dijuluki 
“Singa Padang Pasir”.

Agility itu dapat berupa personal agility, 
operasional  agility, portfolio  agility, 
hingga  finance agility  dan strategic 
agility. Mereka meremajakan struktur, 
mengempaskan natural rigidity  (yang 
terbentuk karena usia tua dan kebesaran 
organisasi dengan SDM skala besar) 
dan mengadopsi berbagai software 
pendukung agility yang mutakhir. Untuk 
mendapatkan agility, maka rumusnya 
adalah menekan tingkat kesalahan 
(error) dan meningkatkan insight.

S e l a n j u t n y a ,  R e n a l d  j u g a 
memformulasikan konsep agil ity 
dalam tiga kategori. Pertama, strategic 
agility, di mana setiap organisasi 
dituntut memilih pilihan yang tepat. 
Apakah terus bertahan dalam game 
lama yang sama dari tahun ke tahun, 
atau mengambil  langkah berani 
berubah haluan. Kedua, portofolio 
agil ity,  yakni ketangkasan dalam 
menggeser resource (apakah talent, 
ca s h ,  p e ra l ata n ,  d a n  p e r h at i a n 
manajemen) dari unit-unit yang kurang 
produktif kepada salah satu unit-
unit yang lebih menarik di kemudian 
hari. Dan ketiga, operational agility, 
yakni  ketangkasan yang dihadapi 
s e h a r i - h a r i  d a l a m  m e r e s p o n s 
s e t i a p  k e j a d i a n  o p e r a s i o n a l , 
ba i k  i t u  ya n g terjadi  secara t iba-
t i ba  m a u p u n  r u t i n  d a l a m  j a n g ka 
waktu tertentu.  Selengkapnya dapat 
dibaca dan dipinjam di Perpustakaan 
Kantor Pusat Pelindo III.(Oleh: Devy 
Chrisdewanti)
#AyokePerpustakaan!

 Bukan Singa
yang MengeMBik

J u d u l :  

tAhun terbit: 
2014
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Soal rasa, dijamin tak kalah dengan 
restoran-restoran mewah, dan yang 
paling penting harganya ramah dengan 
kantong. Selain itu, para penjualnya 
ramah-ramah dan tidak usah khawatir 
dengan kendala komunikasi karena 
sebagian besar penjualnya saat ini 
berasal dari Pulau Jawa, umumnya Jawa 
Timur. Tertarik mencicipi? (Oleh: Wilis 
Aji Wiranata)

Berjarak 8 km dari Pelabuhan Tenau 
Kupang, salah satu pelabuhan yang 
dikelola oleh Pelindo III, ada jalanan 
kampung yang sengaja berubah fungsi 
ketika malam tiba. Kampung Solor 
namanya, merupakan wilayah pesisir 
dengan profesi penduduknya yang 
sebagian besar bekerja sebagai nelayan 
dan pedagang.

Kala malam tiba, jalan tersebut dipenuhi 
oleh gerobak makanan yang menjual 
aneka sajian makanan dan minuman. 
Pasar malam buka setiap hari dari 
pukul 17.00 WITA hingga dini hari. Asap 
mengepul di antara gerobak-gerobak 
yang berderet di sepanjang jalan. Kursi-
kursi dan meja-meja sederhana tertata 

Pasar Malam Ala Kupang

seakan mengundang pengunjung untuk 
mampir. Ikan yang dijajakan ditata 
berjejer dan kita tinggal memilih ikan 
yang diinginkan untuk kemudian diolah 
sesuai permintaan. Bisa dibakar kecap, 
digoreng, direbus dengan kuah asam, 
atau dibumbui dan dimasak dengan 
cara lainnya.

Tidak hanya ikan, namun semua 
hasil tangkapan laut dijual di sana. 
Memasuki kawasan Pasar Malam 
Kampung Solor Kota Kupang, kita 
seakan disambut oleh bau asap 
yang keluar dari bebakaran ikan dan 
santapan laut lainnya seperti udang, 
cumi, kepiting, dan kerang ditemani 
sayur lalapan segar. 

Meski harga 
ramah, rasa 

tak kalah 
dengan restoran 

mewah.

kaMpung Solor
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Merayakan Hidup
lewat perjalanan

Menyegarkan Pikiran 
dan Membuka 

Wawasan 
dengan bepergian

Bepergian atau kata kerennya travelling adalah salah satu cara 
saya menyegarkan kembali tubuh dan pikiran. Berawal dari 
menonton acara-acara di televisi, baik itu dokumentasi, film 
maupun drama tentang berbagai kota di dalam negeri maupun 
mancanegara. Terutama tentang keindahan alam dan budaya, 
memunculkan ketertarikan saya untuk bisa menjelajahinya 
secara langsung. Ketika masih kuliah saya kerja sambilan 
jadi guru privat anak SD dan asisten pelatih bulutangkis di 
klub tempat saya berlatih dulu, demi bisa menabung untuk 
travelling. Walaupun masih di kota-kota tetangga terdekat. 
Setelah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih, 
tentunya memberikan kesempatan bagi saya untuk travelling 
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Merayakan Hidup
lewat perjalanan

suasana baru, cara pandang baru, kehidupan sementara baru, 
pikiran baru yang dimaksudkan sesaat melalui travelling, 
saya belajar menjadi lebih bijak sebagai pribadi setelahnya. 
Pengalaman saya bagaimana tersesat di negeri orang dan 
bagaimana bisa kembali ke penginapan. Bagaimana saya 
mengamati cara pembuatan makanan tradisional hingga 
penyajian lalu kemudian mencobanya (ini wajib karena saya 
memang suka makan hahaha). Bagaimana berkomunikasi 
dengan penduduk lokal dengan perbedaan bahasa dan budaya, 
yang pada suatu kondisi tertentu “bahasa Tarzan” menjadi 
lebih mudah dipahami. Meski tidak sempurna, pengalaman itu 
indah. Jangan pernah membandingkan suatu wilayah dengan 

ke tujuan yang lebih jauh lagi. Ini merupakan salah bentuk 
penghargaan bagi diri sendiri juga lho. Karena buat saya, 
pengalaman adalah guru terbaik. Jadi, saya lebih memilih 
menghabiskan uang saya (tentu saja yang sudah dialokasikan 
tersendiri) untuk travelling daripada berbelanja tas dan baju 
bermerk. Kembali lagi hidup adalah soal pilihan dan saya 
sudah memilihnya, travelling.

Travelling memberikan saya banyak hal baru yang berharga 
dan tak ternilai. Tak hanya soal pengalaman indah dan hal-
hal baru yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya bisa 
terjadi dan saya alami. Bertemu orang baru, budaya baru, 
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wilayah lain, hargai mereka dimanapun anda berpijak.
Travelling lebih sering saya lakukan secara mandiri, dengan 
mengatur semua dari mulai alokasi anggaran, berburu tiket 
transportasi, penginapan dan membuat rincian kegiatan selama 
bepergian. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri 
karena harus benar-benar menyesuaikan waktu dan biaya. 
Kemudian berusaha mengajak beberapa teman untuk travelling 
bareng, karena makin banyak teman perjalanan semakin 
menyenangkan. Untuk biaya penginapan juga pasti jadi lebih 
hemat. Pengalaman menyewa sebuah rumah tradisional selama 
empat hari, jadi lebih murah karena ditanggung rame-rame. 

Lewat travelling saya juga bisa berbagi dengan orang yang tak 
pernah saya jumpai sebelumnya. Bertukar pengalaman dan 
budaya yang saya miliki dengan mereka yang saya jumpai. 
Sebagai perempuan berhijab, berpetualang sendiri di negara 
yang mana kita adalah minoritas dan adanya pemberitaan-
pemberitaan yang negatif tentang Islam. Terkadang juga 
memberikan kekhawatiran tersendiri. Namun dengan berbekal 
keyakinan yang kuat bahwa kita baik, saya yakin travelling akan 
berjalan dengan baik juga. Saya sepanjang jalan kalau ada orang 
yang ngelihatin, saya kasih saja senyum yang paling manis. 
Terbukti, walaupun ada yang bereaksi kaget, bahkan beralih 
melihat ke arah yang lain. Namun lebih banyak yang membalas 
kembali dengan senyuman, bahkan ada yang ngedipin sebelah 
mata hahaha... So, be bold and confident of yourself.

Danau Segara Anak dari puncak Plawangan Sembalun, Lombok (halaman sebelumnya), Putu Astari di stasiun kereta Venlo Belanda, suasana Idul Adha 
di Wageningen Belanda, boga bahari rebus ala Korea Selatan, kehangatan perjalanan bersama sahabat di Kawaguchiko Tenjoyama Park, Jepang.
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Bahasa bukan menjadi hambatan, yang penting adalah 
keberanian membuka diri dan pengertian satu sama lain. 
Hindarilah topik-topik pembicaraan yang sensitif. Hargai 
apapun budaya dan kebiasaan mereka. Ambil sisi yang baik 
dan tinggalkan sisi yang buruk. Temukan jiwa petualang anda 
saat travelling, disitu anda seperti merayakan hidup lewat 
perjalanan yang baru ditempuh.

Meski tidak sempurna, 
pengalaman itu 

indah. Jangan pernah 
membandingkan suatu 

wilayah dengan wilayah 
lain, hargai mereka 

dimanapun anda berpijak.”

“Why do you go away? So that you 
can come back. So that you can see 
the place you came from with new 

eyes and extra colors. Coming back to 
where you started is not the same as 

never leaving”, Terry Prachett.

Setiap individu adalah unik, yang dibentuk melalui kebiasaan 
dan lingkungan sekitar, sehingga menjadi suatu kekaguman 
bagi saya karena mereka memberikan hal-hal baru yang 
menarik untuk dipelajari. Budaya dan karakter penduduk 
suatu kota yang mungkin sama, mungkin serupa atau bahkan 
bertolak belakang memberikan pemahaman tentang budaya 
diluar “kacamata” saya sehari-hari. Seperti di suatu negara 
makan dengan mulut penuh sangatlah tidak sopan, namun 
di negara lain itu berarti anda menikmati dan menghargai 
masakan mereka.

Travelling menjadi suatu tantangan bagaimana bisa survive 
di suatu wilayah dengan kondisi yang tidak pernah kita duga 
sebelumnya. Melalui travelling kita bisa belajar bagaimana 
mengatasi perubahan yang muncul. Travelling tidak harus 
mahal tapi pasti butuh biaya, karena itu berhematlah dan 
buatlah alokasi dana yang cukup. Pengalaman travelling 
tentunya lebih berharga. Travelling lah jika anda merasa bosan. 
Seperti kata seorang teman, “Everyone loves travelling”. Namun 
bagi beberapa orang dan bagi saya sendiri, “Everyone needs 
travelling”.
Saya bermimpi banyak tempat yang akan saya dapat kunjungi, 
because “The world is a book, and those who do not travel only 
read one page”, Saint Augustine of Hippo. (Oleh: Putu Astari)
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pS pelaBuHan iii paSok 
peMain Muda Bertalenta

Keterkaitan sebuah perusahaan dengan klub sepak bola 
sesungguhnya bukan hal baru, belanda misalnya.
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Sepak terjang PS Pelabuhan III semakin 
moncer dengan raihan predikat runner-
up pada musim kompetisi edisi 2016 
dan 2017. Di luar itu, PS Pelabuhan III 
juga menyumbangkan medali emas 
cabang olah raga sepak bola dalam 
gelaran Pekan Olah Raga Badan Usaha 
Milik Negara (PORBUMN) dan gelar juara 
Kompetisi Galakarya Piala Walikota 
Surabaya tahun 2016.

Hal ini tentu menjadi modal besar bagi 
PS Pelabuhan III dalam membangun 
citra klub sepak bola pencetak pemain 
berbakat. Saat ini, terdapat empat 
pemain PS Pelabuhan III yang dipanggil 
untuk membela PS Kota Pahlawan di Liga 
3. Selain itu, tiga pemain PS Pelabuhan 
III juga memperkuat Persebaya U-17. 

Sungguh sebuah impresi yang positif, 
dimana Sekolah Sepak Bola (SSB) 
Pelabuhan III telah mampu berkontribusi 
dalam pembinaan pemain usia muda. 
Tentunya ke depan, masyarakat pecinta 
sepak bola merindukan lahirnya 
bintang-bintang sepak bola yang berasal 
dari SSB lokal maupun kompetisi 
internal. Seperti halnya Satria Tama 
(Indonesia Muda), Hansamu Yama (Anak 
Bangsa), Evan Dimas (Mitra Surabaya), 
dan Andik Vermansyah (Suryanaga). 
(Oleh: Jufrianto Siahaan)

maupun Petrokimia Putra. Tak sedikit 
pula dari klub-klub tersebut ikut ambil 
bagian dalam liga profesional.

Tetapi bagi PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) atau Pelindo III, klub sepak 
bola yang berada dalam naungannya, 
yakni PS Pelabuhan III, tidak didesain 
untuk menjadi sebuah klub profesional. 
Klub asuhan Sunar Sulaiman itu justru 
bercita-cita menjadi klub pencetak 
pemain muda bertalenta yang dapat 
diproyeksikan untuk bermain di klub 
profesional dan bahkan tim nasional.
Menilik sejarah pendiriannya, PS 
Pelabuhan III tadinya merupakan 
saluran aktualisasi hobi para pegawai 
Pelindo III dalam lingkup Pembinaan 
Olah raga Kesenian Karyawan (Pokeskar) 
Pelabuhan III. Kiprahnya mulai terlihat 
ketika mengikuti kompetisi internal 
Persebaya pada tahun 1980. 

Selama mengikuti kompetisi tersebut, 
PS Pelabuhan III menunjukkan performa 
yang relatif berkembang dari tahun ke 
tahun. Memulai kompetisi dari bawah 
(kelas dua), PS Pelabuhan III berhasil 
promosi ke kelas satu pada 2004. Bahkan 
di tahun 2007, PS Pelabuhan III sempat 
menikmati kompetisi kasta teratas atau 
kelas utama, meski kemudian harus 
terdegradasi pada tahun yang sama.

Keterkaitan perusahaan dengan klub 
sepak bola sesungguhnya bukan sebuah 
hal baru. Belanda misalnya, memiliki 
klub sepak bola bernama PSV Eindhoven. 
Klub ini dirintis dari komunitas olah 
raga pegawai perusahaan elektronik 
terkenal, Philips. Di Jerman, terdapat 
klub Wolfsfburg (Volkswagen Group) 
dan Bayer 04 Leverkusen (Bayer) yang 
memiliki model serupa. 

Di Indonesia, praktik tersebut banyak 
diperagakan oleh sejumlah perusahaan 
seperti Semen Padang, Pupuk Kaltim, 

PS Pelabuhan III mendukung Program Pembinaan Pemain Muda via Kompetisi Internal Persebaya 
(kiri). Kompetisi internal Persebaya membentuk mental bertanding para pemain muda semakin 
matang (kanan).
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donor daraH rutin 
SelaMa 20 taHun

pelindo 1 BencHMarking ti

Inovasi penggunaan aplikasi Home 
Terminal oleh Pelindo III nampaknya 
disambut baik oleh Pelindo I. Pada 
Jumat (2/2) perwakilan bagian ICT dan 
SDM Pelindo I berkunjung ke Pelindo III, 
untuk berdialog langsung dengan Agus 
Dharmawan selaku SPV of Information 
and Communication Techonology 
Pelindo III. Melalui kegiatan sharing 
session tersebut, Pelindo III memberikan 
gambaran terkait perubahan manajemen 

Dalam rangka bulan K3 Nasional, 
Pelindo III bersama PMI Kota Surabaya 
mengadakan kegiatan donor darah di 
Terminal Gapura Surya Nusantara, 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 
Jumat (26/1). Pelabuhan Tanjung 
Perak telah rutin mengadakan kegiatan 
donor darah selama 20 tahun. Kegiatan 
yang merupakan inisiatif dari BUMN 
kepelabuhanan ini setidaknya berhasil 
mengumpulkan 150 kantong darah pada 
tiap pelaksanaan kegiatan donor darah. 
(Oleh: Adhitya Rifky).

GM Pelindo III Tanjung Intan Budi Siswanto Berikan Penjelasan Saat Komisi C DPRD Tinjau Pelabuhan Tanjung Intan

dan pengelolaan IT yakni adanya sistem 
terpusat (centralization). Hasilnya kantor 
pusat Pelindo III dapat memantau kegiatan 
cabang perusahaan secara berkala. “Di 
sini (Pelindo III) awalnya tentu terdapat 
pro dan kontra dari karyawan, tapi kami 
terus lakukan diskusi dengan direksi, kami 
beri penjelasan kepada karyawan, bahwa 
perubahan ini akan menjadikan kinerja 
lebih efisien dan lebih baik,” paparnya. 
(Dhita Algha Pratama)
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Pelindo III menandatangani 
nota kesepahaman terkait 
program sertifikasi tanah 
(PST) dengan Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertahanan Nasional 
(ATR/BPN). Penandatangan 
kesepakatan antara kedua 
belah pihak ini dilakukan 
oleh Menteri ATR/Kepala 

SertifikaSi tanaH tingkatkan
aSet BuMn kepelaBuHanan

Kesadaran tinggi Pelindo 
I I I  G r o u p  d a l a m  K 3 
p e ga w a i n ya  te r w u j u d 
dengan diresmikannya 
K l i n i k  F i r st  A i d  d a n 
K3 di  Terminal  Nilam 
S e l a s a  ( 1 3 / 2 ) .  D a l a m 
sambutannya, Manajer 
Klinik PHC Surabaya dan 
Banjarmasin, Sudarsono 
menyatakan Klinik First 
Aid merupakan wujud 
komitmen perusahaan 
d a l a m  p e l a ya n a n  K 3 , 
mulai  dari  pelayanan 
promotif, preventif dan 
kuratif. Sejalan dengan 
misi Manajemen Pelindo 
III, keberadaan klinik ini 
mampu meminimalisir 
fatality atau kematian 
dalam kecelakaan kerja di 
area yang beresiko tinggi 
kecelakaan kerja seperti 
halnya di pelabuhan. (M. 
Syaifulloh)

pantau k3 
Melalui 

klinik
firSt aid

Inagurasi Unik Para Pejabat Pelindo III dengan Berpakaian Gowes 

BPN, Sofyan A.  Djal i l 
dan CEO Pelindo III IG. 
N. Askhara Danadiputra.
di Jakarta, Rabu (10/1). 
P e n a n d a t a n g a n a n 
MoU bertujuan untuk 
m e m b e r i k a n  j a m i n a n 
kepastian dan perlindungan 
hukum dalam pengusahaan 
tanah di wilayah Pelindo III. 

“Selain itu, kesepakatan ini 
sebagai bentuk dukungan 
Pelindo III dalam rangka 
percepatan pencapaian 
p r o g r a m  s t r a t e g i s 
Kementerian ATR/BPN 
dalam hal pensertifikatan 
aset tanah masyarakat,” 
pungkas Ari Askhara. (Oleh: 
Kharis Fauzi)



artikel populer64

Buruknya
giZi Buruk

sebenarnya apa sih gizi buruk itu?

Gizi  buruk merupakan kondisi 
kekurangan gizi tingkat berat yang dapat 
diukur menggunakan metode Deviasi 
Standar (Standar Deviation). Seorang 
anak dikatakan memiliki gizi buruk 
apabila skornya berada dalam rentang 
-3SD ke bawah. Sementara, kondisi gizi 
normal berada dalam rentang -2SD 
hingga +2SD dari median baku. Diatas 
+2SD, seorang anak dikategorikan 
memiliki gizi lebih.

Mengapa gizi buruk bisa terjadi?

Berbeda dengan negara-negara yang 
memiliki sumber pangan yang minim 
seperti dataran gurun pasir, Indonesia 
memiliki ketersediaan sumber pangan 
yang cukup.  Gizi buruk di Indonesia 
terjadi karena adanya faktor penyulit.
Penyulit seperti apa yang Anda maksud?
Pertama, kelainan kongenital/kelainan 
bawaan (seperti usus yang tidak 
terbentuk sempurna), bibir sumbing, 
dan lain-lain. Kedua, penyakit infeksi, 
seperti diare, morbili (gabak), difteri 
dan TBC. Dan ketiga, penyakit bukan 
infeksi, seperti kanker pada anak dan 
penyakit lain yang berhubungan dengan 
penyakit tersebut. Akibatnya, nafsu anak 
terganggu dan berpotensi menyebabkan 
gizi buruk jika tidak segera ditangani.
Maka dari itu, kondisi gizi buruk ini 
tidak hanya menjadi ancaman bagi 
masyarakat pedesaan, melainkan juga 
bagi masyarakat perkotaan. 

bagaimana sampai terjadi gizi buruk?

Terbentuknya gizi buruk dapat ditelusur 
sejak dari fase kandungan. Bisa saja 
status gizi sang ibu tidak terlalu bagus. 
Kemudian pada fase pasca-kelahiran, 
anak sering mengalami infeksi berulang, 
seperti batuk dan pilek (bapil). Asupan 
makanan yang diberikan pada anak yang 
mengalami bapil justru menjadi bagian 
dari proses penyembuhan infeksi, bukan 
lagi proses pertumbuhan. Gizi buruk 
juga dapat terjadi karena kekurangan 
zinc dan vitamin A lantaran keduanya 
berperan dalam imunitas tubuh.

bagaimana tanda anak mengalami 
awal gizi buruk?

Ciri-ciri anak dengan gizi buruk dapat dikenali 
dari gejala klinisnya, yaitu rambutnya 
kemerahan, cengeng, dermatosis (kulit 
kering). Meski demikian, gizi buruk tidak 

seluruhnya berpengaruh terhadap tingkat 
kecerdasan karena kecerdasan merupakan 
sifat turunan. Kondisi gizi buruk juga dapat 
diidentifikasi dari laporan medis seperti 
Kartu Menuju Sehat (KMS) ketika melakukan 
program imunisasi. 

lantas pencegahannya seperti apa?

Sederhananya, gizi buruk dapat dicegah 
prinsip 3A, yakni Asah, Asih, Asuh. Pertama 
adalah “asah” yaitu kebutuhan stimulasi 
mental dini seperti: merangsang anak 
supaya memiliki pertumbuhan yang baik. 
Kedua, “asih” yakni kebutuhan emosional 
dengan memberi perhatian dan rasa 
aman. Ketiga, ”asuh” yaitu kebutuhan 
biomedis yang menyangkut asupan 
gizi anak selama dalam kandungan dan 
sesudahnya. 

(Oleh: Husninatul Ghassani, Irvan Prayogo)

Prof dr. bambang 
Wiratmadi, M.s., M.Cn., 
Phd, sp.Gk.
Pakar Gizi
Rumah Sakit PHC Surabaya

Masalah gizi buruk 
kronis di Kabupaten 
Asmat Papua sudah 

memakan sedikitnya 
61 korban jiwa.
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