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BerBagi
Di HUT ke-26 yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2018, 
Pelindo I, II, III dan IV serentak menyelenggarakan Pelindo 
Charity Run. Dipusatkan di Pelabuhan Tanjung Perak, 
Pelindo Charity Run melibatkan elemen masyarakat di 
lingkungan pelabuhan, dan terlihat animo masyarakat 
dalam memeriahkan puncak acara tersebut sangat tinggi. 
Tercatat 5.000 pelari dan setiap finisher dari 2 kategori, 
yaitu 5K dan 10K dalam waktu yang ditentukan dianggap 
berpartisipasi menyumbangkan dana untuk para korban 
bencana alam di Indonesia.

Sementara itu, penentuan pemenang kompetisi Pelindo 
III Journalist Award (PJA) 2018 dalam 5 kategori telah 
terpilih. Berbagai inovasi kepelabuhanan muncul dalam 
deretan karya jurnalistik ajang PJA. Salah satunya kategori 
citizen journalist, Pelindo III memberi kesempatan 
blogger dan vlogger mengenai pengembangan dunia 
kepelabuhanan di Indonesia saat ini. 

Mengenai aksi korporasi, ikuti juga laporan tentang 
Pelindo III bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 
Pajak dalam memberikan akses data perpajakan untuk 
mendorong kepatuhan pajak sekaligus mendukung 
program integrasi sesuai arahan Menteri BUMN. Selain itu, 
dilakukan kerjasama mengenai dukungan Tim Pengawal 
dan Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan (TP4) 
Kejaksaan Agung untuk percepatan proses pembangunan 
infrastruktur pelabuhan. Juga, Pelindo III akan 
mengoptimalkan utilisasi pelabuhannya untuk menjadi 
pintu logistik distribusi energi nasional yang dilaksanakan 
oleh Pertamina.

Tidak lupa, Tim Redaksi mengucapkan selamat tahun 
baru 2019. Terus melangkah optimis meskipun kegagalan 
menimpa di masa lalu. Bergeraklah maju, demi masa 
depan yang penuh harapan. Kami mengharapkan saran 
dan kritik untuk perubahan yang lebih baik. Silahkan 
anda sampaikan melalui email humas@pelindo.co.id

Pembaca, semoga sajian artikel kali ini dapat 
menambah wawasan kita dan portizen senantiasa setia 
menantikan perkembangan dunia maritim Indonesia 
dan internasional. Jangan lupa unduh aplikasi Majalah 
Dermaga pada playstore dan e-magazine setiap edisinya 
pada majalahdermaga.co.id/magazine.
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Pelindo Charity Run Magang Bersertifikat Untuk Milenial10. 22.

18.  Mendorong Pemahaman Maritim Generasi Muda  

 dengan Publikasi Inovasi Pelabuhan

24.  Pelindo III Lakukan Integrasi Data dengan DJP

28.  Pelindo III Akan Menjadi Pintu Logistik Energi Pertamina

30.  Pelindo III Luncurkan Inovasi  

 Pusat Kontrol Layanan Kepelabuhanan

56.  Generasi O Kamu Termasuk Gak Nih

60.  ELGEKA Komunitas Pejuang Leukimia





ruang interaksi 5

Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
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Salah satu pelayanan jasa kepelabuhanan yg ditawarkan oleh Pelindo III 
adalah penundaan. Sebelum sandar di pelabuhan, kapal akan dibantu 
oleh kapal tunda untuk menarik dan mendorong kapal menuju dermaga. 
Terlihat KT Bima VI sedang mendorong kapal milik PT Meratus menuju 
Terminal Multiguna di Pelabuhan Tenau Kupang. (Oleh: Abdul Malik Enga)

Proses Penyandaran KaPal
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Oleh: 
Rizki Wibisono
Staff HSSE Head Office 

Portizen pasti sering lihat orang main handphone di 
jalan, di tangga, lift, bahkan sampai di area terlarang 
terbatas. Hal ini tak jarang mengakibatkan potensi 
bahaya seperti tertabrak benda keras atau orang lain. 
Jika sering menemukan perilaku tidak aman seperti 
itu, maka lambat laun akan menjadi kebiasaan buruk. 
Dampak buruk ini tentunya menimbulkan kerugian 
yang sangat besar. Jika dibiarkan terus menerus 
khawatirnya budaya awareness pada safety culture 
menjadi hilang. 

Larangan main handphone jelas tidak diperbolehkan 
di unit kerja tertentu, terlebih bagi operator alat berat 
yang berada di wilayah kerja berbahaya. Beberapa 
potensi bahaya yang timbul di area kerja pelabuhan 
yang dipenuhi oleh proses bongkar muat barang kargo 
ataupun peti kemas adalah tertimpa benda keras, 
tertabrak forklift-truck yang sedang berlalu lintas, 
terjatuh karena tersandung paving yang rusak, dan 
masih banyak lagi yang lain. 

Pembentukan mindset 
Remake COnditiOn

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 
mengatakan bahwa kematian akibat kecelakaan lalu 
lintas (baik karena faktor ponsel atau bukan) di AS 
meningkat 14,4 % sepanjang tahun 2014 hingga 2016. 

Juga perlu diketahui bahwa UU Nomor 22 tahun 
2009 tentang lalu lintas pasal 283 yang berbunyi 
“setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan 
kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan 
yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam 
mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 
Rp750.000,-.

Terkait masalah di atas perlu dilihat akar 
permasalahannya. Jika akar masalah tidak diperbaiki, 
maka beberapa masalah yang kronis tinggal menunggu 
datang menimpa. Akar masalah dari terjadinya 



Pembaca dapat mengirimkan opini kepada redaksi via email ke humas@pelindo.co.id sepanjang 2 halaman 
A4 dengan font Arial Narrow ukuran 12 dalam spasi 1,5.
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sangat peduli dengan keselamatan kerja. Bila 
menemukan orang-orang yang care tersebut, 
maka perlu dijadikan pioneer.

2. Tumbuhkembangkan opini yang 
mendominasi bahwa bekerja safety adalah 
kebutuhan bukan sesuatu yang rumit untuk 
dikerjakan.

3. Budaya ucapan terima kasih kepada rekan 
yang sudah menerapkan proses kerja yang 
aman.

Yang mempengaruhi tindakan tidak aman lainnya 
adalah faktor situasional. Mungkin portizen pernah 
melihat secara langsung pekerja yang ketika tidak 
diawasi oleh atasannya, maka akan bertindak 
sembrono, serampangan dalam bekerja, menyalahi 
aturan yang telah ditetapkan perusahaan atau mungkin 
sering mengobrol/bercanda di area kerja yang rawan 
kecelakaan. Diantara hal tersebut merupakan faktor 
situasional, dimana yang melanggar secara sadar 
tidak taat peraturan. 

Cara mengantisipasi faktor situasional yang sering 
digunakan oleh pelanggar dapat digunakan solusi 
remake condition dibawah ini, diantaranya adalah:

1. Jangan segan untuk menegur rekan kerja 
dengan kalimat sopan secara langsung;

2. Sampaikan pada rapat P2K3 bulanan dengan 
gambar bukti dan penjelasan;

3. Olah daftar pelanggaran pribadi berupa kertas 
yang digunakan untuk menilai rekan kerja dan 
hasil laporannya diserahkan kepada pihak yang 
melanggar;

4. Buatlah infografis berupa poster yang menarik 
untuk dibaca dan ditempel di dinding agar 
semua orang melihat;

5. Libatkan pemimpin untuk menilai cara kerja 
aman para staff;

6. Lakukan inspeksi  mendadak tanpa 
sepengetahuan para staff kerja;

7. Sampaikan presentase grafik pelanggaran pada 
subdit divisi terkait;

8. Buat ranking kepatuhan pada aturan K3 masing-
masing divisi yang dinilai oleh pengawas 
independen.

Beberapa solusi remake condition di atas tidak 
akan berhasil 100% jika tidak ada komitmen 
dari seluruh elemen divisi kerja. Jika solusi 
Remake Condition ini dilakukan secara konsisten, 
maka lambat laun akan tercipta sebuah 
mindset “No Tolerance Accident For My Life”.  
Selamat mencoba. 

kecelakaan yang pertama adalah perilaku manusia 
yang tidak aman, atau lebih sering dikenal dengan 
sebutan unsafe action.

Perilaku manusia bekerja tidak aman dipengaruhi 
oleh faktor personal dan situasional.

Faktor personal sejatinya terpilah pada beberapa 
hal, namun salah satu yang berperan besar adalah 
pola pikir/mindset. Informasi awal yang diterima 
mempengaruhi pola pikir seseorang. Boleh jadi, 
informasi awal yang diterima adalah sebuah kalimat 
“Untuk apa sih bekerja selamat?, terlalu ribet, banyak 
prosedur, nanti berujung pada buang-buang waktu, 
akhirnya pendapatan tidak banyak diperoleh”. 
Untuk memperbaiki informasi awal yang salah pada 
seseorang memang perlu beberapa kunci untuk 
menyeleasikan, di antaranya adalah solusi Remake 
Condition pada tempat kerja:

1. Berikan pengaruh positif lingkungan kerja 
dengan membudayakan safety awareness 
pada hal-hal yang berpotensi bahaya. 
Biasanya dimulai dengan orang-orang yang 
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Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri 
Muljanto menyebut, Pelindo Charity Run merupakan 
rangkaian acara puncak peringatan hari jadi Pelindo 
yang telah mencapai usia ke-26 pada 1 Desember 2018.  
Kegiatan tersebut sekaligus sebagai ungkapan rasa 
syukur dengan memberikan bantuan kepada korban 
bencana alam di Indonesia.

5000 Pelari 
KumPulKan 
Sumbangan 

untuK 
Korban 

bencana 
alam

Memperingati HUT ke-26, BUMN Kepelabuhanan 
Pelindo I, II,III dan IV (Pelindo-red) serentak 
menyelenggarakan aksi sosial bertajuk Pelindo 
Charity Run pada Minggu (16/12) di Pelabuhan 
Tanjung Perak. Aksi yang dilakukan dengan olah 
raga lari ini melibatkan berbagai kalangan mulai 
dari masyarakat, stakeholder pelabuhan dan 
karyawan BUMN di wilayah Surabaya

Pelindo Charity run
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Direksi Pelindo I, II, III dan IV Kibarkan Bendera Start pada Acara Pelindo Charity Run
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Kemeriahan Puncak Acara HUT ke-26 Pelindo I, II, III, dan IV di Pelabuhan Tanjung Perak

“Kurang lebih ada 5.000 peserta yang akan 
berpartisipasi dalam Pelindo Charity Run ini.  
Nantinya setiap pelari yang mencapai garis 
finish sesuai aturan yang ditetapkan yaitu 1 jam 
untuk kategori 5km dan 2 jam untuk kategori 
10km akan dicatat turut menyumbang Rp500 ribu 
yang dibiayai oleh Pelindo dimana dana yang 
terkumpul akan kami salurkan untuk membantu 

saudara kita yang terkena musibah seperti di Palu 
dan Donggala, Sulawesi Tengah,” jelasnya di Kafe 
Lounge, Sheraton Hotel Surabaya, Jumat (14/12).

Pemberian bantuan tersebut merupakan wujud 
kepedulian dan sinergi antar Pelindo yang merupakan 
bagian dari program BUMN Hadir Untuk Negeri sesuai 
amanah dari pemerintah. Kementerian BUMN sendiri 
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Partisipasi Peserta Pelindo Charity Run

“Kurang lebih ada 5.000 peserta yang akan 
berpartisipasi dalam Pelindo Charity Run 
ini.  Nantinya setiap pelari yang mencapai 
garis finish sesuai aturan yang ditetapkan 
yaitu 1 jam untuk kategori 5km dan 2 jam 
untuk kategori 10km akan dicatat turut 
menyumbang Rp500 ribu yang dibiayai oleh 
Pelindo dimana dana yang terkumpul akan 
kami salurkan untuk membantu saudara 
kita yang terkena musibah seperti di Palu 
dan Donggala, Sulawesi Tengah,”– Putut Sri 
Muljanto

Pelindo Charity Run diharuskan mendaftar secara 
daring melalui laman yang telah disediakan. Para 
pelari akan memulai garis start dan finish di depan 
Kantor Pusat Pelindo III dengan melintasi sepanjang 
jalan di wilayah Pelabuhan Tanjung.  

Pelindo Charity Run berhasil menarik perhatian 
para pelari dari wilayah luar Surabya.  Hal tersebut 
terbukti dari beberapa pelari yang dari Medan, 
Jakarta, Semarang, Bali, Kupang, dan Makassar. 
“Selain pemberian bantuan para peserta lari juga 
memperebutkan hadiah dengan total Rp200 juta,” 
tutup Putut. (Oleh: Kharis Fauzi)

telah memerintahkan seluruh perusahaan BUMN 
untuk berperan aktif sebagai agen pembangunan. 
“BUMN merupakan bagian dari masyarakat dan kami 
hadir untuk membantu pemerintah dalam upaya 
menyejahterakan rakyat,” katanya.

Kegiatan Pelindo Charity Run dibagi dalam tiga 
kategori yakni 3 km (khusus eksekutif), 5 km, dan 10 
km. Masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam 
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Surabaya (13/12) – Berbagai inovasi 
kepelabuhanan muncul dalam deretan karya 
jurnalistik para pemenang Pelindo III Journalist 
Award 2018. Ajang penghargaan yang 
mengapresiasi karya jurnalistik terbaik di sektor 
industri maritim tersebut diselenggarakan oleh 
BUMN Pelindo III. “Pada penyelenggaraan tahun 
ini untuk pertama kalinya dibuka kategori citizen 
journalist, untuk membuka jendela kesempatan 
bagi para blogger dan vlogger agar berbagi 
pandangannya  ten tang  baga imana 
pengembangan dunia pelabuhan di Indonesia 
kini,” kata Corporate Secretary Pelindo III Faruq 
Hidayat, usai penjurian di Surabaya, Selasa 
(11/12).

mendorong Pemahaman 
maritim generaSi muda

dengan PubliKaSi inovaSi 
Pelabuhan

Pelindo iii Journalist award 2018

Ia melanjutkan, adanya kategori tersebut membuat 
Pelindo III tak hanya mengundang para wartawan 
media massa untuk mengikuti  port tour. Tetapi 
juga mengundang sejumlahblogger,  vlogger, 
dan  influencer  media sosial untuk mengunjungi 
pelabuhan. “Dengan melihat langsung inovasi 
peralatan dan teknologi yang dilakukan Pelindo 
III di pelabuhan, mereka dapat menceritakan 
pengalamannya dalam karya yang beragam mulai 
dari vlog di YouTube, artikel blog, serta posting 
di Instagram. Harapannya karya mereka dapat 
berkomunikasi lebih baik untuk meningkatkan 
pemahaman generasi muda tentang pentingnya 
sektor maritim untuk negara,” ungkap Faruq Hidayat.

Salah satu juri dari pusat kajian kemaritiman The 
National Maritime Institute (Namarin), Siswanto 
Rusdi, menyebutkan hal yang sama. Bahwa pelibatan 
milenial pada isu maritim sangat penting. “Ada 
keterputusan hubungan antara generasi muda kita 
dengan maritim. Apa yang dilakukan Pelindo III 
(dengan mendorong partisipasi milenial) berguna 
untuk mengingatkan kembali generasi muda akan 
potensi maritim Nusantara. Karena Indonesia 
merupakan salah satu negara kepulauan terbesar 
di dunia,” ujarnya.

J u r i  l a i n n y a ,  L u c k y  L o k o n o n t o  y a n g 
merupakan Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur dan anggota 
Dewan Pertimbangan dan Pengawas Asosiasi Media 
Siber Indonesia (AMSI), menambahkan, generasi 
milenial menjadi pihak yang harus tahu tentang 
potensi mairitim negeri. “Karenanya industri 
pelabuhan jangan tampak terlalu keras juga. Misalnya 
seperti yang dilakukan Pelindo III dengan membuka 
tempat wisata Surabaya North Quay (di Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya). Sehingga anak muda mau 
datang dan belajar untuk melihat kombinasi mulai dari 
pelayaran rakyat, pelabuhan modern, hingga melihat 
datangnya cruiseinternasional,” katanya.

Sementara itu juri berikutnya, fotografer European 
Press Agency (EPA), Fully Syafi, menyoroti tentang 
pentingnya institusi maritim, seperti Pelindo III 
sebagai operator terminal pelabuhan, untuk menjadi 
institusi yang terbuka kepada media massa. Karena 
melalui publikasi, masyarakat menjadi mengerti dan 
lebih paham tentang dunia maritim. Hal ini penting 
karena Indonesia merupakan negara maritim dan 
bagaimana laut dimanfaatkan sebagai penggerak 
kegiatan ekonomi. “Daripada kata-kata, orang 
Indonesia akan lebih mudah diyakinkan dengan 
informasi visual yang informatif. Pelindo III Journalist 
Award 2018 sudah mengakomodir itu, karena ada 
sejumlah kategori yang menjadi kanal visual, mulai 
dari kategori foto jurnalistik, kategori media elektronik, 
hingga kategori citizen journalist,” katanya. (Oleh: 
Hafidz Novalsyah)

daFtaR Pemenang PeLindo iii  
JouRnaList awaRd 2018

I. Karya Tulis Jurnalistik Media Cetak

Juara I  : Rivki Maulana (Bisnis Indonesia) – Kans 
Pelindo III di Bisnis Pesiar

Juara II : Iqbal Basyari (Kompas) – Pelindo III Siapkan 
Listrik

Juara III : Eko Sulistyono (Jawa Pos) – Maksimalkan 
Layanan Ekspor
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 ii. kaRya tuLis JuRnaListik media onLine

Juara I  : Anton Chrisbiyanto (sindonews.com) – 
Inovasi Logistik Kunci Sukses Menurunkan Biaya

Juara II : Karnali Faisal (maritimindonesia.co.id) – 
Inovasi yang Ciamik Membidik Efisiensi Logistik

Juara III : Deli Ali Setiono (beritajatim.com) – Vasa 
Gen-C, Solusi Menekan Ongkos Logistik di Pelabuhan 
Besar

 

iii. kaRya Foto JuRnaListik

Juara I  : Suryanto (Radar Surabaya) – Canggih

Juara II : Zabur Karuru (Antara Foto) – Dermaga Curah 
Terminal Teluk Lamong

Juara III : Anang Firmansyah (Satelit Post) – Manfaat 
Distribusi Tol Laut

 

iV. kaRya BeRita JuRnaListik media teLeVisi dan 
Radio

Juara I  : Eka Rimawati dan tim (CNN Indonesia) – 
Fasilitas Pelabuhan Tunjang Ekspor Impor

Juara II : Rizkyka dan tim (Kompas TV) – Inovasi HTS 
untuk Efisiensi Logistik Kepelabuhanan

Juara III : Mahesa Nugraha (NET) – Terminal Teluk 
Lamong Smart and Green Port

 

V. kaRya media sosiaL Citizen JouRnaList

Juara I  : Farchan Noor Rachman – Blusukan Tanjung 
Perak Bareng Pelindo III

Juara II : Rahmah – Tidak Pernah Menyangka Bisa 
Berkunjung ke Terminal Teluk Lamong

Juara III : Caesa Ramadhanis – Surabaya Terseru Aku!

Salah Satu Karya Peserta PJA 2018
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Rapat Koordinasi Persiapan Natal dan Tahun Baru

Jumlah PenumPang nataru 
diPrediKSi naiK

Arus penumpang kapal laut yang melalui 
pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo 
III, pada musim liburan Natal 2018 dan Tahun 
Baru 2019 diprediksi naik. 

performa korporat

Arus penumpang embarkasi (berangkat) pada tahun 
lalu sejumlah 58.634 orang dan tahun ini diprediksi naik 
tipis sejumlah 59.220 orang. Sedangkan penumpang 
yang tiba (debarkasi) pada tahun lalu sejumlah 62.208 
dan tahun ini diprediksi naik mencapai 64.323 orang. 
“Jika dibandingkan dengan tahun lalu maka diprediksi 
akan ada kenaikan sebesar 3,4 persen,” kata Sekretaris 
Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat, Rabu (5/12) di 
sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI di Surabaya.

Kemudian khusus untuk Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya, prediksi arus penumpang kapal laut 
pada masa liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 
mencapai lebih dari 30.622 penumpang. Penumpang 
naik atau embarkasi diperkirakan sekitar 17.990 orang 
dan penumpang turun atau debarkasi sejumlah 12.632 
orang. “Puncak arus penumpang diprediksi pada 
tanggal 22 Desember 2018, karena merupakan awal 
liburan Hari Raya Natal,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, bahwa mayoritas penumpang 
yang berangkat dan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya ialah dari dan ke Pelabuhan Makasar dan 
Balikpapan. Pelabuhan-pelabuhan lain yang juga 



““Peningkatkan man power menjadi strategi Pelindo 
III untuk mempercepat kelancaran operasional 
pelabuhan. Karena selain untuk menjamin 
keselamatan dan kenyamanan penumpang, juga 
karena saat ada kapal pengangkut bahan-bahan 
pokok akan diprioritaskan dengan optimalisasi 
kinerja bongkar muat. Sehingga pasokan 
kebutuhan pokok melalui pelabuhan tidak 
tersendat,” – Faruq Hidayat

21performa korporat

ramai ialah tujuan Banjarmasin, Sampit, dan Kumai, 
di Pulau Kalimantan. Potensi armada yang dapat 
melayani para penumpang sejumlah 17 kapal dari 
BUMN Pelni dan 19 kapal dari perusahaan pelayaran 
swasta.

Faruq Hidayat memaparkan berbagai persiapan yang 
dilakukan Pelindo III. Salah satunya ialah pembentukan 
posko yang diperkuat oleh unsur instansi Pemerintah 
Daerah setempat, Kantor KSOP, Kantor Kesehatan 
Pelabuhan, KP3, dan lainnya sesuai kebutuhan. 
Persiapan berikutnya ialah penyediaan fasilitas 
tambahan untuk mengantisipasi membludaknya 
penumpang, yakni pemasangan tenda, kursi, toilet 
portable, dan tempat sampah tambahan. 

Jadwal kerja petugas operasional juga ditingkatkan, 
mulai dari petugas pelayanan terminal penumpang, 
pandu, operator radio, dan petugas terkait lainnya. 
“Peningkatkan man power menjadi strategi Pelindo 
III untuk mempercepat kelancaran operasional 

pelabuhan. Karena selain untuk menjamin 
keselamatan dan kenyamanan penumpang, juga 
karena saat ada kapal pengangkut bahan-bahan 
pokok akan diprioritaskan dengan optimalisasi kinerja 
bongkar muat. Sehingga pasokan kebutuhan pokok 
melalui pelabuhan tidak tersendat,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, 
mengapresiasi positif sejumlah persiapan yang 
dilakukan oleh Pelindo III. Terutama terkait persiapan 
yang tidak hanya untuk mengelola penumpang, tetapi 
juga guna memperlancar distribusi barang. “Regulasi 
juga akan dibuat untuk membantu kelancaran logistik 
lewat laut,” katanya.

Flyover teRminaL teLuk Lamong

Pada kesempatan kunjungan kerja tersebut, Komisi 
V juga memeriksa jalannya pembangunan simpang 
susun atau flyover akses Terminal Teluk Lamong, 
Pelabuhan Tanjung Perak. Pembangunan tersebut 
merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional 
(PSN) yang dikerjakan oleh Pelindo III sebagai BUMN. 
Faruq Hidayat kembali menjelaskan, bahwa flyover 
sepanjang 2,4 km itu akan melintasi jalan nasional 
Surabaya - Gresik, jalan tol Surabaya - Gresik, rel 
kereta api dan pipa gas PGN, dan Sungai Sememi. 
“Sebagai PSN, flyover akan sangat bermanfaat ketika 
jadi nanti. Karena selain meningkatkan aksesibilitas 
darat dari dan menuju Terminal Teluk Lamong menuju 
tol Surabaya - Gresik, juga akan memecah kemacetan 
Jalan Kalianak - Tambakosowilangun. Kemudian 
tentunya karena fyover ini juga mengintegrasikan 
Tol Surabaya - Gresik dengan Jalan Lingkar Luar Barat 
(JLLB) Kota Surabaya,” ujarnya.

Direktur Operasional Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), 
Kun Cahyadi, menanggapi, flyover Terminal Teluk 
Lamong menjadi diskresi kebijakan yang penting dari 
negara, dalam rangka mendukung kelancaran logistik 
nasional, khususnya Kawasan Indonesia Timur (KTI). 
Hal ini karena melihat potensi besar Terminal Teluk 
Lamong dalam mendorong manfaat produktivitas 
Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan gerbang 
logistik utama ke KTI. (Oleh: Hafidz Novalsyah)
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Mereka berasal dari mahasiswa perguruan tinggi 
negeri maupun swasta yang akan belajar dan menimba 
ilmu selama enam bulan. Program yang diinisasi oleh 
Kementerian BUMN tersebut  merupakan bagian dari 
program BUMN Hadir Untuk negeri ini yang secara 
resmi dibuka oleh Direktur SDM Pelindo III Toto Heli 
Yanto pada Selasa (13/11) di Surabaya North Quay, 
Pelabuhan Tanjung Perak.

Toto menyebut program magang bersertifikat 
merupakan implementasi bagi pengelola dan praktisi 
Manajemen Human Capital di lingkungan BUMN 
untuk meningkatkan kompetensi anak bangsa agar 
tercipta SDM unggul. “Kedepannya nanti diharapkan 
pendidikan di PTN/S dapat selaras dengan kebutuhan 
kompetesi di BUMN,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sedikitnya ada 38 
mahasiswa terbaik yang terpilih dari beberapa 

universitas terpilih antara lain Universitas Airlangga, 
PENS, ITS, Poltekkes, UIN Sunan Ampel, PPNS dan 
STIAMAK (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan 
Manajemen Kepelabuhanan) Barunawati. Adapun 
programnya meliputi berbagai aktifitas Pelayanan 
Jasa Kepelabuhanan, Sistem Teknologi Informasi, 
Keuangan, Teknik, Sumber Daya Manusia, Komersial, 
Publik Relations, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3), Risk Manajemen, Lingkungan Hidup hingga 
Administrasi Perkantoran.

“Tentunya kami sangat mendukung program 
seperti ini dan berharap melalui cara seperti ini 
dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang 
unggul, memiliki daya saing tinggi sehingga dapat 
membangun bangsa dan negara dalam menghadapi 
ketatnya persaingan  global. Tujuannya tak lain adalah 
menghadirkan sinergi melalui BUMN Hadir Untuk 
Negeri, menciptakan SDM yang berjiwa entrepreneur 

magang berSertifiKat 
untuK milenial

Pelindo III menyambut para generasi milenial calon pemimpin dimasa depan untuk ikut berkontribusi 
dalam bisnis usaha perusahaan, dengan mengajak serta dalam sebuah kegiatan bertajuk 
“Program Magang Mahasiswa Bersertifikat”. 

Direktur SDM Pelindo III Toto Heli Yanto (dua kanan) Menjelaskan Kegiatan Operasional Pelabuhan kepada Pemagang
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sesuai dengan kebutuhan industri,” jelas Toto.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pelindo 
III R. Suryo Khasabu menjelaskan bahwa para 
pemagang diberikan kesempatan untuk menyalurkan 
potensi yang dimilikinya serta menggali pengalaman 
yang berharga di lingkungan BUMN. 

“Dengan adanya program ini mereka bisa mengetahui 
dan memahami dunia kerja sekaligus sebagai wadah 
bagi para praktisi untuk transfer knowledge kepada 
para mahasiswa calon tenaga profesional muda,” 
imbuhnya.

Dalam program pemagang tersebut akan dibagi 
beberapa kelompok pemagangan dan akan disebar 
di beberapa wilayah kerja kepelabuhanan Pelindo III, 
khususnya di Wilayah Regional Jawa Timur. “Dalam 
proses pemagangan, peserta akan mendapatkan 
bimbingan dari mentor serta monitoring dan evaluasi 
secara berkala. Setelah magang enam bulan peserta 
nantinya akan memperoleh sertifikat industri dari 
Pelindo III,” jelas Suryo.

Pelindo III mengusung konsep “Praja Abdi Karya” 
untuk pelaksanaan program pemagangan bersertifikat 
tersebut dengan harapan para pemagang bisa 
mendapatkan ilmu dan pengalaman yang menjadi 
sinar untuk generasi millenial agar selalu membangun 
negeri yang berpegangan teguh atas Customer Focus, 

Care, dan Integrity sesuai dengan budaya perusahaan 
yang telah diterapkan Pelindo III.

Salah satu peserta program magang bersertifikat Dwi 
Kurnia Rahma Putri Asih dari STIAMAK Barunawati 
mengaku senang mengikuti program magang ini 
karena diberikan kesempatan untuk mengenal lebih 
jauh tentang dunia kepelabuhanan. “Ia berharap selain 
mendapatkan sertifikat untuk melamar pekerjaan, 
nantinya ia dapat bekerja di anak cucu perusahaan 
Pelindo III,” pungkasnya. (Oleh: Kharis Fauzi)

““Tentunya kami sangat mendukung program 
seperti ini dan berharap melalui cara seperti ini 
dapat menciptakan generasi penerus bangsa 
yang unggul, memiliki daya saing tinggi sehingga 
dapat membangun bangsa dan negara dalam 
menghadapi ketatnya persaingan  global. 
Tujuannya tak lain adalah menghadirkan sinergi 
melalui BUMN Hadir Untuk Negeri, menciptakan 
SDM yang berjiwa entrepreneur sesuai dengan 
kebutuhan industri,” – Toto Heli Yanto

Upacara Pembukaan Program Magang Bersertifikat di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara
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Pelindo iii integraSiKan  
data dengan dJP

Pelindo III berkomitmen untuk memberikan 
akses data perpajakan kepada DJP sebagai 
upaya untuk mendorong kepatuhan pajak. 
Hal tersebut dilakukan oleh salah satu BUMN 
Kepelabuhanan tersebut dalam mendukung 
program integrasi data perpajakan dengan DJP 
serta sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan 
Menteri BUMN, Rini M Soemarno. 
Komitmen antara kedua belah pihak dilakukan oleh 
Direktur Keuangan Pelindo III Iman Rachman dan 
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan 
Masyarakat, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sebagai 
Ketua Tim Integrasi Data Kanwil DJP Wajib Pajak 

Besar, Raden Setyadi Aris Handono di Hotel Sheraton 
Surabaya, Kamis (6/12). 

Dalam sambutannya, Iman Rachman menyampaikan 
apresiasi atas bantuan DJP dalam mendukung dan 
menyukseskan program integrasi data perpajakan 
Pelindo III dengan DJP.

“Saya berharap Pelindo I, II, dan IV nantinya dapat 
menyusul program integrasi data perpajakan ini 
guna memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban 
perpajakan yang lebih baik,” ucapnya.

Sementara itu, Aris Handono juga turut mengapresiasi 
langkah Pelindo III sebagai wajib pajak yang sudah 
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Direktur Keuangan Pelindo III Iman Rachman (kiri) bersama Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Aris Handono (kanan)
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““BUMN sudah selayaknya menjadi barometer 
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan,” - Aris Handono.

melakukan integrasi perpajakan. “Integrasi ini 
bermanfaat bagi wajib pajak” tuturnya.

“Saat ini secara keseluruhan BUMN tercatat telah 
menyumbang penerimaan pajak  sebesar 15% dari 
total penerimaan pajak,” imbuh Aris Handono.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa integrasi data 
perpajakan dimulai dari rapat koordinasi antara 
Kemenkeu dan KemenBUMN dan DJP pada Desember 
2016 lalu. Kementerian BUMN turut berikan dukungan 
terhadap rencana integrasi dan pertukaran data 
perpajakan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi 
dukungan ini adalah karena pemegang saham di BUMN 
adalah pemerintah, sehingga seharusnya tidak terjadi 
kendala dalam permintaan data oleh DJP.

“BUMN sudah selayaknya menjadi barometer 
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan,” 
tambah Aris Handono.

Terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, 
seharusnya cost of compliance Wajib Pajak BUMN 
rendah dengan minimnya sanksi administrasi 
perpajakan.

“Dari hasil rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut 
disepakati bahwa Kementerian BUMN sangat 
mendukung program integrasi data perpajakan 
dengan DJP dan meminta agar BUMN segera 
melakukan integrasi data perpajakan,” pungkasnya. 
(Oleh: Kharis Fauzi)
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Antusiasme Peserta Workshop Integrasi Data Perpajakan
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Sinergi Pelindo III  dengan Kejaksaan

Pendampingan tersebut diresmikan pada seremoni 
penandatanganan kerja sama oleh Direktur Utama 
Pelindo III Doso Agung dengan Jaksa Agung Muda 
Intelejen (Jamintel) Jan S. Maringka di Kantor 
Pusat Pelindo III Surabaya, Kamis (15/11). Pada 
kesempatan yang sama juga ditandatangani kerja 
sama pendampingan di tingkat provinsi oleh Direktur 
SDM Pelindo III Toto Heliyanto dengan para Kepala 
Kejaksaan Tinggi dari tujuh provinsi wilayah kerja 
BUMN maritim tersebut.

Jamintel Jan S. Maringka menyebutkan bahwa kerja 
sama pendampingan TP4 Pusat dan Daerah (TP4P 
dan D) pada BUMN seperti Pelindo III merupakan 
bagian dari langkah kejaksaan untuk terlibat 
dalam pembangunan, serta menciptakan kondisi 
yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan 
pembangunan negara. “Dengan TP4 harapannya 
aparat penegak hukum dan pemilik proyek bisa 

berjalan bersama-sama dan bersinergi, sehingga 
pembangunan bisa berjalan tepat waktu dan tepat 
sasaran. Kita juga menghadirkan 7 kejaksaan tinggi 
dengan harapan memberikan pendampingan di 
daerah sehingga bisa kita wujudkan pembangunan 
secara merata di wilayah Indonesia ini,” ujarnya di 
sela acara.

Selanjutnya dalam pidatonya, ia mengutip amanat 
Presiden dalam Nawacita butir pertama, bahwa setiap 
elemen negara harus memperkuat jati diri sebagai 
negara maritim. Pelabuhan berperan penting untuk 
mendukung Program Tol Laut demi kelancaran 
distribusi barang, menekan disparitas harga, dan 
meningkatkan daya saing nasional. “Kehadiran Jaksa 
Agung bukan hal yang menakutkan, tapi justru sebagai 
sahabat dalam mempercepat pembangunan negara,” 
katanya.

Dirut Pelindo III Doso Agung menyampaikan hal 
senada, dukungan kejaksaan merupakan hal mutlak 
yang dibutuhkan agen-agen pembangunan negara, 
baik kementerian maupun BUMN. Terutama demi 
mempercepat berjalannya proses pembangunan 
agar sesuai dengan regulasi dan aspek legal. “Paling 
tidak untuk program-program investasi penting yang 
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KeJaKSaan damPingi Pelindo iii 
membangun infraStruKtur maritim
Pelindo III mendapat dukungan dari Tim 
Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan 
Pembangunan (TP4) Kejaksaaan Agung untuk 
percepatan proses pembangunan infrastuktur 
pelabuhan. 
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““Mengapa TP4 sangat mendukung untuk 
menciptakan suasana bisnis yang kondusif, 
karena pendekatannya merupakan 
paradigma baru pada penegakan hukum, 
yakni pendekatan yang restoratif dan 
rehabilitatif untuk mencegah kerugian 
negara, upaya preventif dan represif yang 
terpadu, serta bertujuan untuk mewujudkan 
pembangunan yang tepat sasaran, tepat 
waktu, dan bermutu,” -  Doso Agung

Perjanjian Kerjasama Antara Dirut Pelindo III Doso Agung (kiri) dengan Jamintel Jan S. Maringka (kanan)

dilakukan Pelindo III, kami bisa minta arahan atau 
pertimbangan supaya kegiatan itu sesuai aturan. 
Karena dengan patuh kepada aturan negara maka 
tujuan dari pembangunan dapat tepat sasaran, 
yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Terutama untuk sektor logistik maritim negeri yang 
sedang dipacu untuk memeratakan pembangunan,” 
tegasnya.

Ia juga optimis TP4 dapat membantu percepatan 
pembangunan. Karena pendampingan hukum akan 
berperan pada sisi perencanaan investasi, pengadaan 
barang dan jasa, serta pelaksanaan dan pengawasan 
proyek invetasi pembangunan yang dilakukan. 
“Mengapa TP4 sangat mendukung untuk menciptakan 
suasana bisnis yang kondusif, karena pendekatannya 
merupakan paradigma baru pada penegakan hukum, 
yakni pendekatan yang restoratif dan rehabilitatif 
untuk mencegah kerugian negara, upaya preventif 
dan represif yang terpadu, serta bertujuan untuk 
mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, 
tepat waktu, dan bermutu,” pungkas Doso Agung. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

performa korporat
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PelindO iii akan menjadi Pintu 
lOgistik eneRgi PeRtamina

Pelindo III akan mengoptimalkan utilisasi pelabuhan-pelabuhannya untuk menjadi 
pintu logistik distribusi energi nasional yang dilaksanakan oleh Pertamina. Sinergi 
energi yang digagas oleh dua BUMN tersebut akan mengemban tugas besar menjaga 
ketahanan energi nasional. 

Pembahasan Kerjasama Pelindo III dengan Pertamina

“Sinergi ini sangat strategis baik secara skala maupun 
potensi manfaatnya. Pertamina merupakan BUMN 
energi nasional dan Pelindo III merupakan operator 
pelabuhan-pelabuhan yang secara geografis menjadi 
lokasi strategis sebagai jembatan logistik kawasan 
barat dan timur Nusantara,” kata Direktur Utama 
Pelindo III Doso Agung usai menerima Direktur 

Manajemen Aset Pertamina M. Haryo Yunianto di 
Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya, Rabu (14/11).

Lebih lanjut Doso Agung menyebutkan, pada setiap 
sinergi BUMN manfaat terbesar akan dirasakan 
oleh masyarakat sebagai konsumen akhir dan 
juga tentunya para pengguna jasa Pelindo III dan 
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“Karena dengan bersinergi maka akan 
mengoperasikan sumber daya yang 
dimiliki secara bersama sehingga 
efisien, menggarap potensi bisnis 
bersama, dan tentunya mencegah 
terjadinya konflik kepentingan dari 
masing-masing. Serta yang terpenting 
ialah berkembang bersama dan hadir 
untuk membangun negeri,” -  Doso 
Agung

Pertamina sendiri. “Karena dengan bersinergi maka 
akan mengoperasikan sumber daya yang dimiliki 
secara bersama sehingga efisien, menggarap potensi 
bisnis bersama, dan tentunya mencegah terjadinya 
konflik kepentingan dari masing-masing. Serta yang 
terpenting ialah berkembang bersama dan hadir untuk 
membangun negeri,” tegasnya.

Sementara itu, M. Haryo Yunianto menyebutkan 
bahwa kerja sama - kerja sama yang digarap akan 
dimulai pada utilisasi aset. Karena antara Pelindo 
III dan Pertamina memiliki beberapa kesamaan 
lini bisnis. Baik dari sisi aset logistik di pelabuhan, 
layanan pemanduan kapal, layanan energi, hingga 
adanya anak usaha Pertamina yang memiliki izin 
Badan Usaha Pelabuhan (BUP). “Dengan fokus pada 

utilisasi aset, maka sinergi energi ini menjadi lebih 
konkret karena memiliki pola pengembangan yang 
jelas. Termasuk juga fokus pada spesiliasi masing-
masing, Pertamina dari sisi energi dan Pelindo III 
dari sisi kepelabuhanan,” ujarnya.

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis 
Pelindo III Toto Nugroho, yang juga hadir pada 
acara tersebut, memaparkan, beberapa strategi 
sinergi yang dapat segera dikerjakan di antaranya 
yaitu optimalisasi fasilitas pelabuhan dan lahan 
Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap untuk 
mendukung peningkatan produksi avtur. “Kemudian 
kerja sama pengoperasian layanan penundaaan kapal 
di sejumlah pelabuhan, seperti di Tanjung Wangi 
Banyuwangi, Tanjung Intan Cilacap, Kotabaru, 
dan Tuban. Pengoperasian bersama tersebut 
akan bermanfaat pada efisiensi pola operasi dan 
meningkatkan ketersediaan layanan pada pengguna 
jasa,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, VP Corporate 
Communication Pelindo III R. Suryo Khasabu 
menambahkan, rencana kerja sama tersebut 
merupakan lanjutan dari sejumlah kerja sama 
antarlini bisnis Pelindo III dan Pertamina yang 
sudah terjalin. “Seperti Pertagas Niaga yang sudah 
menyuplai bahan bakar gas di Terminal Teluk Lamong 
yang berkonsep ramah lingkungan. PGN juga telah 
memulai suplai gas ke JIIPE melalui Lamong Energi 
Indonesia. Nantinya kerja sama yang akan dibangun 
skalanya lebih besar baik secara bisnis maupun 
manfaatnya untuk mendukung ketahanan energi 
nasional,” ujarnya. (Oleh: Hafidz Novalsyah)
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Ruang POCC

PelindO iii lunCuRkan 
inOvasi Pusat kOntROl 

layanan kePelabuhanan

Pelindo III meresmikan Port Operations 
Command Center (POCC) atau pusat 
kontrol operasional pelabuhan untuk 
pelayanan kapal dan bongkar muat di 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 
Kamis (6/12). 

POCC tersebut beroperasi selama 24 jam non-stop 
dalam 7 hari seminggu dan diperkuat oleh 64 operator 
yang bekerja secara terjadwal. Peresmian tersebut 
dihadiri oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Utama 
Tanjung Perak Hernadi Tri Cahyanto, Kepala Kantor 
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Dwi Budi, 
Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri 
Muljanto, dan CEO Regional Jatim Pelindo III Onny 
Djayus, serta para pengguna jasa.

Putut Sri Muljanto mengatakan bahwa POCC akan 
dikembangkan secara bertahap, POCC yang meliputi 

wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 
Pelabuhan Gresik tersebut menjadi pilot project. Ke 
depannya akan dibangun POCC di seluruh regional 
pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III. “Agar 
manfaat efisiensi dari peningkatan produktivitas 
operasional melalui integrasi teknologi seperti POCC 
bisa juga dirasakan merata oleh para pengguna jasa 
di pelabuhan-pelabuhan lainnya. Jadi semangatnya 
tetap, yaitu inovasi untuk efisiensi biaya logistik 
nasional,” harapnya.

Ia menjelaskan, fungsi POCC ialah mengintegrasikan 
sistem internal seperti TOS (operasional terminal), Vasa 
(pelayanan kapal), Anjungan (pelayanan tagihan), dan 
lainnya, dengan sistem eksternal, seperti Inaportnet 
(sistem informasi kepelabuhanan). “Jadi pada intinya 
POCC akan mengintegrasikan sistem-sistem internal 
dan eksternal, agar saat ada unusual condition yang 
mungkin terjadi di operasional pelabuhan yang sangat 



di kawasan pelabuhan. Lalu untuk pelabuhan lain 
untuk mendapatkan informasi keberangkatan dan 
bongkar muat kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan 
tujuan. Trucking company juga dapat menggunakan 
informasi yang tersedia untuk memprediksi kebutuhan 
armada pengangkutan. Kemudian untuk agen kapal 
dan pemilik barang tentunya kini memiliki satu tujuan 
kontak untuk seluruh kegiatan operasional,” jabarnya.

Beberapa perwakilan pengguna jasa yg meliputi 
agen pelayaran dan perusahaan bongkar muat juga 
memberikan testimoni melalui tayangan video. Di 
antaranya ialah Moch. Sulton dari Anugerah Pacific 
Jaya mengungkapkan harapannya bahwa dengan 
adanya POCC ini tidak ada lagi keterlambatan dalam 
pengurusan dokumen, pergerakan kapal atau pun 
tambatan kapal. Diharapkan ke depannya akan 
semakin ter-update dalam informasi, termasuk 
pernotaan (tagihan). Sedangkan Bram Ozi Warsito 
dari Dermaga Harapan Jaya berharap pelayanan 
pandu dapat lebih cepat dan tepat waktu, agar tidak 
menyebabkan keterlambatan kapal sandar. (Oleh: 
Hafidz Novalsyah)
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Direktur Operasi dan Komersial Putut Sri Muljanto (kiri) Menjelaskan Mengenai POCC

““Jadi pada intinya POCC akan 
mengintegrasikan sistem-sistem internal 
dan eksternal, agar saat ada unusual 
condition yang mungkin terjadi di 
operasional pelabuhan yang sangat 
kompleks ini, ada sentuhan intelegensia 
manusia yang selalu siaga di pusat kontrol 
untuk memberikan solusi dengan cepat dan 
tepat,” – Putut Sri Muljanto

kompleks ini, ada sentuhan intelegensia manusia yang 
selalu siaga di pusat kontrol untuk memberikan solusi 
dengan cepat dan tepat,” ungkapnya.

Hernadi Tri Cahyanto menyambut baik adanya POCC, 
terutama karena telah menyambungkan Sistem 
Inaportnet besutan Kementerian Perhubungan dengan 
sistem aplikasi internal Pelindo III. “Ke depannya 
masih ada beberapa bagian lain yang akan terus 
dikembangkan dan disambungkan lagi agar semakin 
powerful,” ujarnya.

Sebelum adanya POCC, proses permohonan 
administrasi pelayanan kapal masih terpisah dan 
melibatkan beberapa pihak antara lain pelayanan 
kapal dan terminal. Kini semuanya mulai dari 
proses perencanaan hingga pelayanan kapal, dan 
pengendalian bongkar muat termonitor dalam satu 
pintu yang terpusat, sehingga prosesnya dapat menjadi 
lebih efisien dan efektif baik dari sisi tenaga ataupun 
waktu. Hal ini sangat menguntungkan pengguna jasa.

Onny Djayus menambahkan bahwa adanya POCC 
sebagai pusat informasi seluruh kegiatan operasional 
di pelabuhan akan mendorong ketepatan perencanaan 
sandar dan bongkar muat kapal, mengurangi waiting 
time, serta meminimalisasi idle time dan not operation 
time, sehingga secara total akan menekan Turn Round 
Time (TRT). Selain itu juga diharapkan dapat mencapai 
one day billing (penerbitan tagihan dalam satu hari), 
sehingga proses bisnis dapat berlangsung lebih cepat.

Ia kemudian menjabarkan manfaat untuk para 
pemangku kepentingan lainnya di pelabuhan, 
dengan hadirnya inovasi POCC oleh Pelindo III. “Big 
data Pelindo III akan semakin bermanfaat untuk para 
stakeholders, misalnya untuk regulator dan KP3 dapat 
menjadi sumber informasi jika ada unusual condition 



tahun 2018, handling CuRah 
keRing di teluk lamOng 

teRus meningkat

“Sejak beroperasi secara penuh, 
terintegrasi dengan conveyor belt , 
silo dan flat storage, Terminal Teluk 
Lamong semakin diminati pasar 
curah kering. Sebagian besarnya 
adalah single port,“  Rumaji, Direktur 
Operasional & Teknik

Konsep ramah lingkungan

Sejak didirikan 5 tahun lalu, tepatnya 30 Desember 
2013, Terminal Teluk Lamong ( TTL ) memang dikonsep 
sebagai terminal modern yang menawarkan teknologi 
canggih dan ramah lingkungan. Selain itu, terminal 
milik Pelindo III  ini juga didesain memiliki kapasitas  
besar dan kinerja yang efisien. TTL merupakan 
terminal multipurpose yang di dalamnya terdapat 
kegiatan bongkar muat peti kemas, baik internasional 
maupun domestik, bongkar curah kering, shore 
connection, dan juga konsolidasi logistik pada area 
kawasan industri di dalam terminal.

Khusus pada pelayanan jasa bongkar curah kering, 
TTL hanya melayani komoditi food dan feed grain 
saja. TTL tidak melayani bongkar komoditi batubara, 
semen dan pupuk. Hal ini sebagai komitmen TTL 
sebagai terminal ramah lingkungan pertama di 
Indonesia. Selain itu, pasar curah kering food dan 
feed grain, merupakan salah satu komoditi impor 

dengan jumlah besar di Indonesia. Bisnis pakan ternak 
menjadi konsumen utama komiditi tersebut.

Dukungan Peralatan yang Terintegrasi

Terminal Teluk Lamong memiliki Grab Ship Unloader 
(GSU) sebagai alat bongkar utama komoditi curah 
kering. GSU dilengkapi dengan Grab yang memiliki 
kapasitas hingga 30 Ton/grab. Dilengkapi juga dengan 
Hopper yang terinstall menjadi satu dengan GSU. 
Secara kapasitas, GSU memiliki kemampuan handling  
maksimal hingga 2000 ton/jam. Saat ini (tahap1) 
TTL memiliki 2 unit GSU dengan panjang dermaga  
sepanjang 250 meter. Dengan kata lain, TTL memiliki 
kapasitas hingga 4000 ton/jam untuk melakukan 
bongkar curah kering. Sebagai perbandingan, di 
terminal konvensional sebelumnya, (menggunakan 
ship crane, hopper portable, harbour mobile crane) 
kapasitas yang dimiliki sebesar 1000 hingga 1800 
ton/jam.

Artinya, TTL sebagai terminal baru Pelindo III, 
memiliki peralatan yang sangat mendukung kinerja 
bongkar curah kering pada khususnya, menjadi lebih 
cepat dan efisien. Operasional curah kering secara 
lengkap dimulai pada pertengahan tahun 2016. GSU 
terintegrasi dengan conveyor belt sepanjang 1,2 km 
yang terhubung langsung pada silo dan flat storage. 
Kapasitas conveyor belt sebesar 2500 ton/jam/lane 
x 2 lane (5000 ton/jam). Dengan kinerja GSU yang 

Kapal Bermuatan Curah Kering Bongkar di Terminal Teluk Lamong



““Jadi pada intinya POCC akan 
mengintegrasikan sistem-sistem internal 
dan eksternal, agar saat ada unusual 
condition yang mungkin terjadi di 
operasional pelabuhan yang sangat 
kompleks ini, ada sentuhan intelegensia 
manusia yang selalu siaga di pusat kontrol 
untuk memberikan solusi dengan cepat dan 
tepat,” – Putut Sri Muljanto

terintegrasi dengan conveyor belt, kegiatan bongkar 
curah kering menjadi lebih cepat, aman dan efisien. 
Truk pengangkut curah kering tidak diperbolehkan 
masuk ke area dermaga. Truk pengangkut, cukup 
berhenti di area silo dan flat storage untuk muatan 
ke truk. Dengan sistem terintegrasi, kinerja bongkar 
di dermaga tidak dipengaruhi oleh kedatangan truk. 
Selain lebih aman, kondisi kinerja di dermaga lebih 
bisa fokus tanpa ada gangguan antrian truk. Demikian 
halnya dengan truk yang akan mengambil muatan, 
tidak perlu langsung datang ke terminal saat kapal 
sandar dan melakukan proses bongkar. Truk dapat 
mengambil sewaktu-waktu saat muatan sudah 
tersimpan dalam silo dan flat storage.

Disinyalir, TTL merupakan terminal pertama di 
Indonesia, untuk bongkar food dan feed grain, yang 
menggunakan konsep terintegrasi antara GSU dan 
conveyor belt, terhubung langsung dengan silo dan flat 
storage. Dengan kapasitas GSU maupun conveyor belt 
yang besar, kinerja bongkar curah kering food dan feed 
grain di TTL menjadi lebih cepat, aman dan efisien.

Produktivitas Terus Meningkat

Seiring performa peralatan bongkar curah kering 
yang meningkat, penambahan volume bongkar serta 
jumlah pelanggan yang mempercayakan layanan 
bongkarnya ke TTL, juga meningkat. Sejak tahun 
2016, jumlah pengguna jasa curah kering di TTL 
mengalami peningkatan sebesar 50%. Pun demikian, 
produktivitas volume bongkar juga mengalami 
kenaikan sebesar 118% dibanding produksi tahun 
2016 dan sebesar 100% dibanding produksi tahun 
2017. Pada operasional perdana curah kering, TTL 
lebih banyak menangani komoditi curah dengan 
porsi lebih sedikit dibanding jumlah bongkar pada 
terminal sebelumnya. 

Sejak 2018, karakter bongkar di TTL berubah. 
Pengguna jasa sudah mulai mempercayakan penuh 
kegiatan bongkarnya di TTL.  “Terminal Teluk Lamong 
merupakan terminal yang dapat memberikan 
pelayanan cepat dan tepat sehingga memungkinkan 
bagi kapal bermuatan besar memiliki waktu bongkar 
cepat,” Kapten kapal MV Oceanis, DY. Renato Magalad, 
Pria asal Filipina tersebut menambahkan bahwa 

BuLan kaPaL Rute komoditas tonase (m/t)

Februari MV Bulk Japan Brazil - Surabaya SBM Brazilian 62,324

April MV W Smash Argentina - Surabaya SBM Argentine 50,500

Mei MV Panorama

Brazil - Surabaya SBM Brazilian 18,087

Argentina - Surabaya SBM Argentine 44,490

Oktober MV Oceans Argentina - Surabaya SBM Argentine 41,610

Argentina - Surabaya Corn Argentine 20,470

November

MV Naias Argentina - Surabaya SBM Argentine 21,692

MV LBC Green

Argentina - Surabaya SBM Argentine 41,784

Brazil - Surabaya SBM Brazilian 21,440

Terminal Teluk Lamong layak dijadikan prototype 
oleh pelabuhan lain di Indonesia.

Sebelumnya, mulai pertengahan  tahun 2016 ( saat 
fasilitas curah kering lengkap ), kapal-kapal curah 
yang sandar di Terminal Teluk Lamong, menurunkan 
sebagian muatannya di terminal atau pelabuhan 
sebelumnya. Ciwandan, Cigading, adalah nama-nama 
pelabuhan yang biasanya mendapatkan bongkaran 
terlebih dahulu sebelum bongkar di TTL. Namun pola 
tersebut berubah menjadi Single Port Model. Pengguna 
jasa sudah mempercayakan semua komoditi yang 
dibawa, dibongkar di TTL. Beberapa kapal yang 
melakukan kegiatan single port (semua muatan 
dibongkar di TTL) adalah sebagai berikut:

Dengan model single port yang dilakukan oleh 
sebagian pengguna jasa, maka produktivitas TTL 
dalam handling curah kering meningkat signifikan. 
Hingga bulan November 2018, arus produksi bongkar 
curah kering di TTL sebesar hampir 2,3 Juta ton. 
Meningkat sebesar 145 % dibanding tahun 2017, 
pada periode yang sama, sebesar  939,122 ribu ton.

Kapasitas dan kecepatan kinerja bongkar curah kering 
Terminal Teluk Lamong, dapat memberikan potensi 
efisiensi logistik nasional, khususnya pada komoditi 
food dan feed grain. Pengembangan kapasitas 
dermaga curah kering di TTL  ke depan, diharapkan 
dapat menjadikan terminal ramah lingkungan pertama 
di Indonesia ini sebagai terminal curah kering (food & 
feed) terbesar se Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. 
Semoga!! (Oleh: Reka Yusmara)
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Peningkatan arus Petikemas 
internasional di tPks 

Arus peti kemas di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) yang dikelola 
oleh Pelindo III hingga November 2018 tercatat atau meningkat 5 persen 

year on year (yoy). Pada November tahun lalu arus peti kemas tercatat 
sebanyak 577.867 TEUs, kemudian pada periode yang sama di tahun 2018 

tercatat meningkat hingga 611.486 TEUs.

Aktifitas Bongkar Muat Peti Kemas di TPKS
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Tambahan jumlah A-RTG 
merupakan langkah modernisasi 
peralatan Pelindo III. A-RTG dari 
sisi man power sangat efisien, 
karena satu operator bisa 
mengoperasikan hinga empat unit 
alat. Selain itu juga lebih safety 
karena tidak ada lagi operator 
manusia yang bertugas di dalam 
alat RTG dan blok lapangan 
penumpukan. Jadi efisiensi dan 
safety sekaligus,” – Doso Agung

Berdasarkan data Pelindo III, dari total arus 
peti kemas per November tahun ini tersebut, 51 
persennya atau 313.128 TEUs merupakan peti 
kemas ekspor 49 persen sisanya atau setara 
298.358 TEUs merupakan peti kemas impor.

CEO Regional Jateng Pelindo III Arief Prabowo 
menyebutkan, dari tingginya arus peti kemas 
internasional yang mendominasi bongkar muat di 
TPKS, merefleksikan pertumbuhan perekonomian 
di kawasan Jawa Tengah, terutama yang terkait 
dengan komoditas ekspor-impor yang dikirim 
melalui TPKS. “Kami optimis bahwa target arus 
peti kemas tahun 2018 yang sebesar 731.289 TEUs 
dapat dicapai dengan tren pertumbuhan yang 
positif tersebut,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, peningkatan arus peti kemas 
luar negeri terutama karena tingginya project 
cargo yang diangkut dengan peti kemas. Barang-
barang tersebut untuk mendukung proyek 
pembangungan PLTU Batang dan Tanjung Jati, 
Jepara. Serta kenaikan jumlah pengiriman peti 
kemas reefer, khususnya barang hasil olahan 
ikan untuk tujuan Rotterdam, Belanda, juga 
mendukung peningkatan arus peti kemas di 
TPKS. “Kenaikan arus peti kemas ini salah satunya 
disebabkan oleh peralihan beberapa Industri ke 
daerah Jawa Tengah, karena UMR (upah minimum 
regional) yang masih lebih rendah dibandingkan 
dengan rata-rata kota 
industri lainnya di 
Indonesia,“ pungkas 
Arief Prabowo.

D i r e kt u r  U ta m a 
Pelindo III  Doso 
Agung dari Surabaya 
m e n y e b u t k a n , 
mengingat vitalnya 
peran TPKS sebagai 
gerbang ekspor-
i m p o r  d i  J a wa 
Tengah, Pelindo III 
secara bertahap akan 
menambah peralatan, 
termasuk 20 unit 
Automatic-Rubber 
Tyred Gantry (A-RTG) 
untuk meningkatkan 
produktivitas bongkar 
muat di lapangan 
penumpukkan peti 
kemas. “Tambahan 
j u m l a h  A - R T G 
merupakan langkah 
modernisasi peralatan Pelindo III. A-RTG dari sisi 
man power sangat efisien, karena satu operator 
bisa mengoperasikan hinga empat unit alat. Selain 
itu juga lebih safety karena tidak ada lagi operator 
manusia yang bertugas di dalam alat RTG dan blok 
lapangan penumpukan. Jadi efisiensi dan safety 
sekaligus,” tegasnya.

Doso Agung menambahkan, proses behandle 
atau pemeriksaan peti kemas impor juga akan 
dipercepat prosesnya dengan menggunakan 
aplikasi teknologi informasi. Dua gate tambahan 
juga sedang dibangun untuk mempercepat akses 
ke terminal. “Kemudian di sisi perairan, akan 
terus merevitalisasi kolam pelabuhan agar tetap 
sedalam -12 meter LWS (low water spring/rata-rata 
permukaan air), sehingga kegiatan sandar dan 
bongkar muat kapal tidak terganggu karena selalu 
sesuai dengan jangkauan peralatan,” pungkasnya. 
(Oleh: Siti Juairiah)
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urai kemacetan, Pelindo iii 
tawarkan kemudahan 

transPortasi logistik
Pelindo III menawarkan paket kemudahan transpotasi distribusi Barang ke 

wilayah Indonesia timur.  Direktur Pelindo III, Doso Agung melaksanakan 
kunjungan kerja ke beberapa Pelabuhan di wilayah Regional Bali Nusa 

Tenggara. Pada kesempatan tersebut, ia berkesempatan bertemu dengan 
Gubernur Bali, I Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, Rabu (28/11). 

Kegiatan Operasional di Lapangan Penumpukan Pelabuhan Benoa
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Bali merupakan daerah wisata 
yang memiliki potensi luar 
biasa untuk peningkatan devisa 
negara, sayangnya arus distribusi 
barang ke wilayah Indonesia 
Timur seperti NTB dan NTT 
banyak yang menggunakan 
jalur darat sehingga berpotensi 
menimbulkan kemacetan serta 
kerusakan jalan di wilayah Bali, 
yang mana juga tidak ada dampak 
ekonomi signifikan yang dirasakan 
oleh masyarakat Bali,” – Doso 
Agung

Lebih lanjut Doso memaparkan bahwa konsep 
transportasi via laut akan mampu menurunkan 
biaya logistik dibandingkan transportasi logistik 
melalui darat, karena biaya logistik melalui laut 
lebih efisien.

I Wayan Koster menyambut baik konsep yang 
ditawarkan Pelindo III, namun lebih lanjut perlu 
dilaksanakan koordinasi dengan pihak pihak 
terkait yang akan diagendakan lebih lanjut. 
Sebagaimana yang telah diketahui, Pelindo 
III konsisten dalam mendukung pariwisata di 
Indonesia. Melalui Pelabuhan Benoa, tercatat 
dalam kurun waktu triwulan III, terdapat 58 unit 
kapal pesiar yang bersandar di Pelabuhan Benoa 
Bali dengan membawa tak kurang dari 47 ribu 
orang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali 
berharap dengan adanya kunjungan turis asing 
melalui pelabuhan Benoa, dapat menumbuhkan 
ekonomi kreatif warga Bali dan peluang pekerjaan 
baru. 

“Saya berharap, ekonomi warga dapat terus 
bergerak terutama UKM di Bali. Untuk itu, perlu 
adanya perbaikan fasilitas secara berkelanjutan 
yang bisa langsung menyentuh masyarakat seperti 
dibuatnya centra UKM melalui sinergi CSR BUMN 
di Bali,” ungkap Wayan Koster. (Oleh: Mareta Mulia)

Dalam sambutannya, Doso Agung menyampaikan 
penawaran kemudahan Transportasi Logistik yang 
diharapkan mampu membantu untuk mengurai 
kemacetan di Wilayah Bali. “Bali merupakan 
daerah wisata yang memiliki potensi luar biasa 
untuk peningkatan devisa negara, sayangnya 
arus distribusi barang ke wilayah Indonesia Timur 
seperti NTB dan NTT banyak yang menggunakan 
jalur darat sehingga berpotensi menimbulkan 
kemacetan serta kerusakan jalan di wilayah Bali, 
yang mana juga tidak ada dampak ekonomi 
signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Bali,” 
ungkap doso.
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Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014, 
kompetisi yang ditujukan khusus untuk siswa-
siswi kelas 3 sampai kelas 6 untuk seluruh SD 
di Jawa Timur ini bertujuan mendidik mereka 
peduli tentang kesehatan dan penanganan 
pertama pada kecelakaan sejak dini. Seperti 
disampaikan President Director PT Pelindo 
Husada Citra, Dokter Agus Akhmadi di RS PHC 
Surabaya, final kompetisi tahun ini memiliki 
konsep berbeda dari tahun sebelumnya. 

Dokter Agus menjelaskan final kompetisi dokter 
kecil tahun ini yang mengambil tema “be a real 
junior medical heroes!” dibagi menjadi beberapa 
penilaian lomba, mulai dari drama pertolongan 
pertama pada kecelakaan (skill stations), edukasi dan 
promosi kesehatan (health promotion) dan cerdas 
cermat. Juri dalam final kompetisi ini juga diambil 
dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang 
berpengalaman dan berkompeten diprofesinya.

Junior medical heroes 
start From here

Sebanyak 80 siswa - siswi SD mengikuti Final Kompetisi Dokter Kecil yang 
diselenggarakan oleh RS PHC Surabaya, Sabtu (17/11). Mereka mewakili sekolah 
masing-masing agar dapat menjadi “Champion of Junior Medical Hero PHC 2018.”

“Nah, bedanya dari kompetisi sebelumnya, pada 
babak penyisihan kali ini, mereka diwajibkan 
membuat creative content berupa video drama 
P3K. Kalau content dan penilaian videonya 
bagus, mereka berhak melaju ke final kompetisi 
atau 10 besar. Penilaian kompetisi kali ini juga 
menyeluruh, menyentuh aspek knowledge, skill 
station dan health promotion,” ujarnya

Setelah melalui penilaian oleh para juri, ke-10 
finalis Kompetisi Dokter Kecil PHC 2018 yang 
terpilih diantaranya adalah, SD Islam Al Hikmah 
Surabaya, SD Islam Al Azhar Kelapa Gading 
Surabaya, SD Kristen St. Angela Surabaya, SD 
Islam Raudlatul Jannah Sidoarjo, SD Islam Al 
Muslim Sidorarjo, SD Islam Al Muttaqien, SD 
Islam Al Kautsar Surabaya, SD Muhammadiyah 
1 Bangkalan, SD Vita Surabaya dan SD Negeri 
Keputran 1 Surabaya. 

Siswa Siswi SD Tampil di Final Kompetisi Dokter Kecil
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DOUBLE WINNER : SD 
RAUDLATUL JANNAH 
SIDOARJO
Dalam kompetisi yang memperebutkan total 
hadiah senilai 22 juta rupiah dan piala bergilir 
ini, dari 10 finalis yang masuk, hanya diambil satu 
pemenang yang berhak menyandang predikat 
sebagai “Champion of Junior Medical Heroes PHC 
2018” dan “Champion of PHC Creative Content First 
Aid Treatment Video 2018”.
 
Nah, setelah melewati rangkaian pelaksanaan 
dan penilaian lomba pada beberapa spot ujian 
knowledge dan skill station, terpilih satu juara 
“Champion of Junior Medical Heroes PHC 2018” 
dan satu juara kategori “Champion of PHC Creative 
Content First Aid Treatment Video 2018”.   

“Champion of Junior Medical Heroes PHC 2018 
adalah SD Raudlatul Jannah Sidoarjo!!!”, tutur MC 
acara saat mengumumkan juara Kompetisi Dokter 
Kecil PHC 2018. Suka cita, gembira dan isak tangis 
oleh siswa dan guru pendamping sempat keluar 
saat mengetahui mereka berhasil menjadi juara.

Ditemui setelah awarding champion, Revi Yoga 
Alfiansyah yang merupakan guru pendamping 
SD Raudlatul Jannah Sidoarjo mengatakan, 
“Alhamdulillah, kami bisa mencapai double winner 
tahun ini. Gak cuma meraih Champion of Junior 
Medical Heroes PHC, tapi kami juga Champion of PHC 
Creative Content First Aid Treatment Video 2018”. 
   

Revi juga mengatakan tahun ini level kompetisi 
semakin ketat. Kemampuan tiap-tiap SD juga 
sudah kian merata. “Selain dituntut kreatif 
membuat video pertolongan pertama pada 
kecelakaan, kami juga 
men-challenge siswa-
siswi kami gak hanya 
paham teori, tapi juga 
i m p l e m e n ta s i n ya 
b a g a i m a n a  d i 
b e r ba ga i  ka s u s . 
Jadi kunci juaranya 
cuma belajar-praktik- 
r ev i ew ,  b e l a j a r-
p r a k t i k - r e v i e w , 
s a m p a i  m e r e k a 
benar-benar paham,” 
katanya.   

“Kompetisi ini bisa 
menjadi trigger dan 
bekal yang positif 
bagi adik-adik dari 
seluruh SD yang 
m e n g i k u t i  P H C 
DokCil Competition. 
Minimal, jika terjadi 
kecelakaan pada 
teman sekelas atau 
te m a n  b e r m a i n , 
adik-adik ini tahu dan 
mampu melakukan 
apa yang harus dilakukan,” pungkas Dokter Agus. 
(Oleh: Irvan Prayogo)

“Nah, bedanya dari kompetisi 
sebelumnya, pada babak 
penyisihan kali ini, mereka 
diwajibkan membuat creative 
content berupa video drama 
P3K. Kalau content dan penilaian 
videonya bagus, mereka berhak 
melaju ke final kompetisi atau 10 
besar. Penilaian kompetisi kali 
ini juga menyeluruh, menyentuh 
aspek knowledge, skill station dan 
health promotion.” 
– dr. Agus Akhmadi

Aksi Pertolongan Pertama Pada Korban oleh Siswa Siswi SD pada Kompetisi Dokter Kecil
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 Pelindo iii menangi 
sni awards 2018

 Pelindo III Menangi SNI Awards 2018

Trophy Penghargaan Pelindo III Group
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Malam penganugerahan ajang tersebut dihadiri 
oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Mohamad Nasir dan Guru Besar Universitas 
Indonesia Rhenald Kasali sebagai Ketua Dewan Juri 
pada ajang tahunan yang gratis atau tidak dipungut 
biaya tersebut, di Jakarta, Rabu (21/11) malam. 

“SNI Award merupakan ajang bagi perusahaan 
untuk ‘naik kelas’. Apresiasi diberikan kepada para 
pelaku usaha penerap SNI (Standard Nasional 
Indonesia) karena telah berani ‘naik kelas’ 
membangun standar yang baik di Indonesia. 
Standard adalah kebutuhan dalam persaingan di 
abad baru. Mari kita bersama-sama memperbaiki 
diri, sehingga perusahaan Indonesia bisa bersaing 
(di kancah global), dengan Standard Nasional 
Indonesia,” ujar Rhenald Kasali. 

Dari Surabaya, VP Corporate Communication Pelindo 
III, R. Suryo Khasabu, mengungkapkan bahwa 
pihaknya merasa bersyukur atas diberikannya tiga 
penghargaan SNI Awards 2018 yang menunjukkan 
komitmen Pelindo III Group dalam menerapkan SNI 
pada jasa kepelabuhanan. Pelindo III mendapatkan 
Penghargaan Emas untuk Organisasi Jasa Besar. 
Kemudian TPS dan TTL memperoleh Penghargaan 
Perak untuk Organisasi Jasa Besar. Ajang tersebut 
diikuti oleh sekitar 200 perusahaan BUMN dan 
swasta yang mengimplementasikan SNI pada 
bisnisnya. Ada 56 perusahaan yang mendapatkan 
penghargaan dalam 12 kategori.

Menurutnya, pada industri maritim, terutama jasa 
kepelabuhanan, sebenarnya standardisasi kerja 
dan proses bisnis sudah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan. Karakter bisnis maritim yang berskala 
global membuat standard menjadi penting sebagai 
integrasi bisnis dengan berbagai macam mitra kerja 
internasional. “Jasa pelabuhan dan terminal peti 
kemas yang dioperasikan Pelindo III terstandard. 
Ke depannya jika semakin banyak jasa dari mitra 
kerja dan produk Indonesia yang ber-SNI maka 
akan berkontribusi pada peningkatan daya saing 
nasional, sehingga 
bisa mendorong 
p e r d a g a n g a n , ” 
katanya.

Dirut TTL Dothy 
m e n a m b a h k a n , 
terminalnya telah 
menerapkan sistem 
manajemen yang 
terintegrasi sebagai 
bentuk penerapan 
SNI. Di antaranya 
yaitu, ISO 9001: 
2015 untuk Standar 
Manajemen Mutu, 
OHSAS 18001: 2007 
(Sistem Manajemen 
K3), 14001: 2015 
(Sistem Manajemen 
Lingkungan), ISO 50001 tentang Manajemen Energi. 
“Dengan penerapan standard ISO tersebut, Terminal 
Teluk Lamong terus menunjukkan peningkatan 
kinerja berdasarkan penilaian BSN selama 3 tahun 
terakhir. Ini bukti bahwa penerapan standard 
memberikan kontribusi konkret pada perusahaan,” 
ujarnya. (Oleh: Hafidz Novalsyah)

“Dengan penerapan standard ISO 
tersebut, Terminal Teluk Lamong 
terus menunjukkan peningkatan 
kinerja berdasarkan penilaian 
BSN selama 3 tahun terakhir. Ini 
bukti bahwa penerapan standard 
memberikan kontribusi konkret 
pada perusahaan,” 
- Dothy

Pelindo III dan dua anak usahanya, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
dan PT Terminal Teluk Lamong (TTL) memenangi SNI Awards 2018 dari 
Badan Standardisasi Nasional (BSN). 

Penerimaan Trophy Penghargaan

performa anak perusahaan 41



PT PDS melaksanakan pembukaan 
Diklat Pandu Tingkat I Angkatan 
III Tahun 2018(10/12). Kegiatan 
diklat yang bekerjasama dengan 
Kementrian Perhubungan Republik 
Indonesia ini berlangsung selama 
29 hari kedepan yang dibuka 
dengan acara Ceremonial oleh 
Direktur Kepelabuhanan, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut (DJPL).

Dengan tujuan mendukung program pemerataan 
Ekonomi Negara Indonesia dalam melaksanakan 
Diklat Pandu ini, besar harapan PT PDS untuk kegiatan 
transportasi laut semakin lancar di Indonesia serta 
untuk meningkatkan kompetensi Pandu yang terampil 
memandu kapal dengan panjang di atas    200 m / 
tak terhingga namun tidak di laut dalam. Diklat ini 
disiapkan dengan matang oleh Sub Divisi PT PDS, CAT 
(Consulting Assessment & Training).

“Pandu kapal yang diberikan diklat ini merupakan 
Pandu yang tingkat kemahirannya levelnya sudah 
mencapai tingkat I,” tutur Direktur Kepelabuhanan, 
Kementerian Perhubungan, M. Tohir. Dalam hal 
ini DJPL dan PT PDS bekerjasama dan PT PDS 
ditunjuk untuk menjadi Pelaksana Diklat Pandu 
Tingkat I Angkatan ke III di tahun ini.

Berbekal pengalaman dalam menjalin hubungan 
dengan beberapa instansi pemerintahan dan 
perusahaan BUMN dan Non BUMN, PT PDS telah 
melaksanakan beberapa pelatihan yang juga 
bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan 
RI yang disusul dengan beberapa kerjasama 
Pelatihan dengan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa 
Pos, Bank BNI dan PT Semen Indonesia.

Sedikitnya 23 peserta dalam mengikuti 
pelatihan tersebut antara lain 20 Peserta dari 
Pelindo III dan 3 peserta dari PT Krakatau Bandar 

Sertifikasi Pandu 

kemenhub bekerJasama 
dengan Pt Pds
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Samudra, PT Pelabuhan Bukit Prima Lampung, dan PT. 
Varia Usaha Bahari. Diharapkan dengan 29 hari ini atau 
285 jam pelajaran para peserta dapat mendapatkan 
manfaat dan ilmu yang diberikan dalam pelatihan 
ini. Dengan tujuan melatih tenaga Pandu tingkat I 
profesional untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan.

“Kedepannya kami siap untuk melakukan diklat 
Pandu tingkat II, tingkat I dan Pandu deep sea 
pada Tahun 2019, semoga dengan terjalinnya 
kerjasama ini akan sangat bermanfaat bagi para 
peserta dan semua instansi,”  tutur Sri Hastutik 
selaku Consulting, Assessment & Training Vice 
President PT PDS. (Oleh: Regina Bestrya)
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Konco : Knowledge Community Pelindo III

cangkrukan dan ngobras 
(ngobrol santai) yang 

mendatangkan manFaat 
Sebuah penelitian yang dillakukan oleh Delphi Group pada tahun 

2007 menyatakan bahwa, 42% pengetahuan yang ada di dalam 
organisasi tersimpan di dalam pikiran para karyawannya atau 

yang disebut dengan pengetahuan tacit. 

Sharing Session Antar Pegawai Dikemas Secara Informal
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Simpelnya bahwa sebenarnya banyak orang 
pintar di sekitar kita, hanya saja mereka tidak 
begitu terlihat / membagikan pengetahuannya. 
Dan celakanya seiring dengan perkembangan 
waktu, otak manusia memiliki keterbatasan dalam 
mengingat sehingga kemungkinan kehilangan 
pengetahuan/lost of knowledge tersebut menjadi 
isu penting bagi sebuah organisasi. Hal yang lebih 
mencemaskan apabila pengetahuan tersebut 
keluar dari organisasi bersamaan dengan 
keluarnya karyawan, sehingga keberlanjutan 
pengetahuan menjadi terputus. Untuk itu 
intervensi pengelolaan pengetahuan diperlukan 
untuk menjaga organisasi tidak jatuh mengulang 
kesalahan yang sama di masa mendatang dan 
agile terhadap perkembangan zaman.  

Knowledge Management, sebuah framework 
untuk pengelolaan aset pengetahuan di 
Pelindo III dengan tujuan agar pengetahuan 
strategis tersebut tetap terjaga (sustain). Dalam 
prosesnya strategi  yang diterapkan misalnya 
dilakukan dengan kegiatan knowledge sharing 
dan knowledge capture. Dan yang baru baru saja di 
luncurkan, pada November 2018 lalu, manajemen 
melaksanakan program yang disebut dengan 
Knowledge Community atau KONCO.

Kekuatan komunitas
KONCO atau yang dalam dunia knowledge 
management pupuler dengan nama Community 
of Practice (CoP), adalah sebuah forum komunitas 
praktisi dimana para pegawai dapat saling bertukar 
pengetahuan, pengalaman/pembelajaran terkait 
permasalahan yang ditemukan dalam lingkungan 
kerja, yang dikemas dalam suasana yang santai 
dan Informal. 

Karena konsepnya adalah komunitas maka 
kolaborasi menjadi kunci dalam kegiatan 
pengelolaan pengetahuan ini. Dengan kolaborasi 
antar para praktisi yang syarat akan pengalaman 
dalam membahas suatu isu/permasalahan secara 
bersama-sama, hasilnya akan jauh lebih baik dan 
efektif jika dibandingkan dengan menggunakan 
metode lain misalnya pendokumentasian 
pengetahuan/knowledge capture yang lebih 
membutuhkan banyak waktu. 

Dalam proses kegiatannya, semua peserta saling 
belajar dari pengalaman/pembelajaran yang 
dimiliki peserta komunitas lainnya. Disinilah 
transfer pengetahuan dari satu orang ke orang 
lainnya terjadi. Pengetahuan dan pembelajaran 
yang dibagikan dalam kegiatan KONCO ditangkap 

sebagai sebuah pengetahuan baru oleh peserta 
komunitas. Dalam tahap ini, pengetahuan tidak 
lagi menjadi milik seseorang saja namun sudah 
bertransformasi menjadi sebuah pengetahuan 
yang dimiliki oleh komunitas. Adapun 
pengetahuan tersebut selanjutnya akan menjadi 
best practice untuk digunakan di dalam bekerja, 
sehingga organisasi-pun merasakan manfaat 
langsung dari pengetahuan itu.

Fun, Value, dan Informal
KONCO memang dirancang agar setiap 
pegawai leluasa untuk berbagi dan belajar 
pengetahuan dari pegawai lainya, sehingga untuk 
mempermudah proses tranfer pengetahuan itu 
segala barrier/rintangan dalam proses transfer 
pengetahuan itu harus dihilangkan. Barrier 
seperti proses belajar yang terlalu tegang atau 
kecanggungan untuk berpendapat karena 
perbedaan kelas jabatan, tidak berlaku di dalam 
KONCO ini. KONCO dilakukan dengan SERSAN 
(Serius tapi Santai)/Fun namun tetap memberi 
manfaat kepada perusahaan. Ekstremnya agar 
diskusi dapat berjalan nyaman  diberlakukan 
ground rules bahwa di forum Konco semuanya 
setara, tidak ada yang membawa masuk gelar 
jabatan atau status di kedinasan. Yang ada adalah 
sesama pegawai yang sedang cangkrukan santai. 

Hal ini cukup penting, dimana ketika semua 
dikemas dalam kemasan fun, value dan informal 
maka uneg uneg ataupun diskusi akan berjalan 
secara luwes dan alami. Perbedaan pendapat 
itu hal yang wajar, yang paling utama adalah 
bagaimana pendapat tersebut dapat dijelaskan 
secara logis sehingga bisa menambah wawasan. 
Dan tentunya data dan fakta harus menjadi 
landasan utama.

Milestone KONCO Pelindo III
Dalam tahap awal program ini, telah terbentuk 5 
(lima) komunitas praktisi beranggotakan pegawai 
dari unit kerja Kantor Pusat, Tanjung Perak dan 
Gresik. Komunitas tersebut yaitu:

•	 KONCO bidang Teknik atau TAHES (Teknik 
Tangguh Healthy and Safety)

•	 KONCO bidang Informasi dan teknologi 
komunikasi atau ICE TEA (Information, 
Communication and Technology)
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•	 KONCO bidang Operasional atau MERSI 
(Komersial dan Operasi)

•	 KONCO bidang Keuangan atau The FED (The 
Finance Update)

•	 KONCO bidang SDM dan Umum atau TAHU 
CAMPUR (Talk About Human Capital for 
Improvement Purpose)

Pada akhir bulan November 2018 yang lalu 
bertempat di ruang Creative Room Kantor 
Regional Jawa Timur, ke lima komunitas tersebut 
telah mencoba dan merasakan sendiri cara 
baru dalam melakukan berbagi pengetahuan. 
Antusias dari para peserta kegiatanpun sangat 
tinggi. Tercatat lebih dari 136 pegawai terlibat 
aktif dalam kegiatan KONCO tersebut. 

Dalam roadmap implementasi Knowledge 
Management Pelindo III, penggunaan fungsi 

komunitas (KONCO) ini sebagai ladang belajar 
dan pengembangan best practice akan semakin 
ditingkatkan. Kedepannya akan dibentuk 
komunitas – komunitas KONCO di masing – masing 
regional hingga ke masing-masing Terminal. 
Selain itu manajemen juga memberi keleluasaan 
sekaligus mendukung  bagi para pegawai untuk 
membentuk kelompok praktisinya sendiri. 

Belajar dapat dari mana saja, namun salah satu 
cara belajar yang diyakini paling baik adalah 
belajar dari pengalaman orang lain. Komunitas 
yang berisikan berbagai praktisi yang syarat 
akan pengalaman merupakan media yang 
sangat potensial untuk tempat belajar. Sehingga 
program seperti KONCO ini menjadi media 
transfer knowledge yang penting sekaligus 
strategis untuk terus dapat dioptimalkan di 
masa yang akan datang guna menciptakan SDM 
yang unggul di era knowledge worker ini.   (Oleh: 
Nyoman Kajeng SP)

Antusiasme Peserta Sharing Session
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Portizen, kapan kali terakhir 
anda membaca buku?
Membaca menjadi sebuah kompetensi dasar 
bagi setiap orang untuk dapat meningkatkan 
kualitas hidupnya. Dengan membaca, seseorang 
akan dapat belajar hal – hal baru sehingga 
pengetahuannya menjadi meningkat. Namun 
tidak bisa dipungkiri bahwa membaca menjadi 
suatu aktivitas yang menurut sebagian besar 
orang adalah hal yang  membosankan. Khususnya 
bagi masyarakat Indonesia, minat membaca 
sangatlah rendah. Menurut data yang dipublish 
tahun 2016 oleh situs http://webcapp.ccsu.
edu tentang The World’s Most Literate Nations, 
menempatkan Indonesia pada ranking 60, sebagai 
negara yang memiliki budaya membaca. Cukup 
jauh bila dibandingkan dengan negara-negara 
Skandinavian yang berjajar di urutan 5 besar. 
Jadi, cukup tertantang?

Menarik minat baca seseorang memang tidak 
mudah, berbagai macam cara pun telah dilakukan, 
seperti misalnya penggunaan kata yang lebih 
kekinian, cover dan penambahan ilustrrasi/
infografis yang menarik, hingga mengubah 
buku ke dalam bentuk elektronik, dan lain 
sebagainya. Hal ini cukup penting, ditambah 
belajar berkelanjutan juga merupakan salah satu 
perilaku utama dari corporate culture pelindo III. 
Dalam upaya peningkatan pengetahuan melalui 
metode self learning, Pelindo III mengemas 
program peningkatan literasi ini kedalam program 
yang disebut TGIF atau Thank God It’s Free-book 
atau program bagi-bagi buku gratis kepada para 
pegawai. Program ini diluncurkan bulan Juli 2018 
lalu dan berhasil menarik minat 23 pegawai. Dan 
agar lebih tau, berikut daftar pegawai tersebut 
dan judul buku yang mereka pilih :

•	 Creative Selling Strategy karya Rolla Bawata 
(dibaca oleh Guntur Prima H.)

•	 99 Hari Melesatkan Bisnis karya Imelda 
Saputra (dibaca oleh Hendi Irianto, M. Saiful 
Arifin, Rini Hairani, Bels Dominggo J. L., Ottik 
Febrianti, Abhiwardhana Tribuana S., dan 
Alamsyah)

•	 Coaching for Result karya Bernie Gomulya, 
dkk (dibaca oleh Hapsari Nurina R., Rendra 
Krestyawan, dan Gumilang Wicaksono)

•	 Budaya Korporasi karya Amri Yusuf (dibaca 
oleh Mahar Bagus U., dan M. Musyafiri)

•	 The Art of Opportunity karya Marc Sniukas, 
dkk (dibaca oleh Pranata Sulistyawan, 
Johanes Wahyu H., dan Yusuf Damar J.)

•	 First Break All The Rules karya Marcus 
Buckingham (dibaca oleh Pratiwi Wulandari)

•	 Change Leadership karya Rhenald Kasali 
(dibaca oleh Desyantari Kusumawati)

•	 How to Win Customer Thought Customer 
Service With Heart karya Budi Haryono 
(dibaca oleh Vika Yulianti)

•	 Marketing Platform for BUMN karya Ahmad 
Bambang (dibaca oleh Sopiansyah, Achmad 
Zakaria, dan Rahmat Hidayat)

•	 Telkom 3010 karya Arwin Rasyid (dibaca oleh 
Fariz Hazmilzam B. H.)

Selanjutnya, buku yang telah diminta akan 
diberikan kepada pegawai untuk dibaca dalam 

thank god it’s 

Free-book

tgiF:
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waktu kurang lebih satu bulan. Terakhir, mereka 
diwajibkan untuk melakukan sharing knowledge 
kepada para pegawai di unit kerjanya. Fungsi 
dari kegiatan sharing knowledge ini, tidak hanya 
sebagai sarana berbagi pengetahuan yang telah 
didapatkan para pembaca dari isi buku, tapi juga 
untuk memperdalam pemahaman pembaca 
melalui kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan 
selama sesi sharing knowledge. 

Yap mereka teman teman kita lho,  kita harus 
memberikan recognisi pada mereka dan sabar 
guys, nanti tulisan mereka akan dipublish kok 
di iknow.pelindo.co.id sebagai wujud kegiatan 
knowledge sharing agar ilmu yang dipelajari dari 
buku tersebut bermanfaat.

TGIF tak hanya program membaca buku 
biasa, di sini agar lebih menarik antusias 
para pegawai, manajemen telah menyiapkan 
berbagai hadiah menarik sebagai bentuk 
apresiasi kepada para pembaca. Mereka yang 
berpartisipasi akan diberi hadiah mulai dari 
voucher belanja, voucher nonton atau voucher 
untuk membeli buku lainnya. Jadi pegawai 
tak hanya mendapatkan ilmu dari buku yang 
diberikan secara cuma-cuma, namun juga 
hadiah yang dapat dimanfaatkan secara 
langsung. 

“the more you read, the more you know, 
the more that you learn, the more places 
you’ll go”  Dr. Seuss

Salah Satu Pegawai Melakukan Sharing Knowledge Konten Buku
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Belajar dan meningkatkan 
kompetensi diri secara kontinyu 
menjadi sebuah kebutuhan 
bagi siapa saja yang tidak ingin 
menjadi “penonton” di dalam 
perkembangan zaman yang 
pesat ini. TGIF menjadi salah satu 
cara manajemen untuk menjaga 
para pegawainya tetap up to date 
dengan perkembangan zaman, 
dan membaca haruslah menjadi 
sebuah gaya hidup baru pegawai 
Pelindo III sebagai pengalaman 
dari budaya perusahaan “belajar 
berkelanjutan”. (Oleh: Nyoman 
Kajeng SP)
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tPs bangkitkan 
semangat Palu

#CharityforPalu #PaluBangkit #DonggalaBangkit, sampai saat ini 
hastag tersebut masih santer di media sosial. Dukungan masyarakat 

terus bergulir agar Palu dan Donggala dapat bangkit. Hal senada 
yang menggugah Terminal Petikemas Surabaya (TPS) untuk hadir 

dan turut memberikan dukungan untuk masyarakat pesisir di 
wilayah desa Loli Tasiburi – Donggala. 

Semangat Para Warga Palu-Donggala
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“Kami hadir di sini, selain 
memberikan bantuan material 
juga ingin memberikan bantuan 
semangat kepada masyarakat 
Palu-Donggala untuk bangkit 
kembali,” 
– Nur Syamsiah

Mayoritas mata pencaharian dari masyarakat 
tersebut bekerja sebagai nelayan, dimana pada saat 
bencana tersebut terjadi pada 28 September 2018 
telah melenyapkan seluruh perahu yang mereka 
gunakan sehari-hari untuk mencari nafkah.

Kamis (22/11), Finance Director TPS, Nur 
Syamsiah bersama beberapa volunteer TPS hadir 
mengunjungi para korban bencana tersebut, 
sekaligus memberikan secara langsung bantuan 
sebanyak 30 unit perahu kepada para nelayan di 
wilayah desa Loli Tasiburi tersebut.

“Semoga bantuan ini dapat membangkitkan 
kembali semangat masyarakat Palu – Donggala, 
dimana para nelayan dapat beraktivitas kembali 
seperti biasa,” ungkap Nur Syamsiah

Sebelumnya TPS juga telah berpartisipasi 
memberikan bantuan dan tenaga medis melalui 
RS Terapung Ksatria Airlangga, dimana RS 
terapung tersebut sebelumnya telah berada di 
Donggala untuk memberikan bantuan pengobatan 
dan tenaga medis kepada para korban bencana.

Total hampir 1,5 M telah disalurkan untuk 
memberikan dukungan dan membangkitkan 
semangat warga Palu – Donggala.

 “Kami hadir di sini, selain memberikan bantuan 
material juga ingin memberikan bantuan 
semangat kepada masyarakat Palu-Donggala 
untuk bangkit kembali,” ungkap Nur Syamsiah. 
(Oleh: Susana Emiliasari)

Bantuan TPS Berupa Perahu kepada Warga Palu-Donggala

csr 51



Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko 
Sasono menegaskan bahwa Pemerintah Jepang akan 
berkontribusi dalam mendukung pembangunan di 
Indonesia khususnya pada sektor transportasi. Sejak 
diselenggarakannya pertemuan pertama tingkat Wakil 
Menteri Transportasi Indonesia – Jepang, berbagai 
pekerjaan telah terwujud dengan baik terutama 
keterlibatan pihak Jepang dalam berbagai proyek 
strategis di Indonesia. 

Pada pertemuan yang diselenggarakan di JW Marriot 
Hotel Selasa lalu, pemerintah Jepang menjelaskan 

b a h w a  p i h a k n ya 
telah berpartisipasi 
pada pembangunan 
beberapa infrastruktur 
udara bekerjasama 
dengan Angkasa Pura 
I dan Angkasa Pura II. 

Pada kesempatan 
t e r s e b u t ,  W a k i l 
M e n t e r i  U r u s a n 
I n t e r n a s i o n a l , 
K e m e n t e r i a n 
P e r t a n a h a n , 
T r a n s p o r t a s i , 
Infrastruktur dan 
Pariwisata Jepang, 
Yasuhiro Shinohara, 
m e n g h a r a p k a n 
agar pertemuan ini 
dapat menghasilkan 
pembangunan dan 
p e n g e m b a n g a n 
infrastruktur yang 

efektif dan efisien serta meningkatkan hubungan 
bilateral RI – Jepang. 

PERTEMUAN WAKIL MENTERI RI – JEPANG

gali Potensi kerJasama 
inFrastruktur transPortasi

“Pemerintah Jepang 
akan berkontribusi dalam 
mendukung pembangunan 
di Indonesia khususnya pada 
sektor transportasi. Sejak 
diselenggarakannya pertemuan 
pertama tingkat Wakil Menteri 
Transportasi Indonesia – Jepang, 
berbagai pekerjaan telah terwujud 
dengan baik terutama keterlibatan 
pihak Jepang dalam berbagai 
proyek strategis di Indonesia,”
 – Djoko Sasono

Pertemuan tingkat wakil menteri bidang transportasi antara Pemerintah 
RI dan Pemerintah Jepang ke -9 dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 

Nopember 2018 di Surabaya. Pertemuan tahunan kali ini menggali potensi 
kerjasama terutama pada bidang infrastruktur tansportasi laut, udara, 

darat dan perkeretaapian. 

Control Room Terminal Teluk Lamong
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Pemerintah Jepang juga menunjukan perhatian 
pada beberapa kejadian alam terutama tsunami 
dan gempa bumi di Indonesia karena menurutnya 
secara geografis RI – Jepang memiliki sifat dan 
potensi yang sama terhadap bencana tersebut. 
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, 
Pemerintah RI-Jepang akan mengadakan 
pembahasan lebih lanjut terkait pemberian 
bantuan berupa perbaikan infrastruktur terutama 
pada bidang transportasi  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia untuk membangun konektifitas dan 
membangun infrastruktur karena pertumbuhan 
ekonomi Indonesia bergantung pada hal 
tersebut. Saat ini Pemerintah Indonesia 
juga sedang berupaya untuk meningkatkan 
konektifitas pada wilayah laut mengingat 
Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Sebagai salah satu proyek pendukung pada sektor 
transportasi laut, Terminal Teluk Lamong menjadi 
salah satu rujukan destinasi bagi rombongan Wakil 
Menteri RI – Jepang. Sebagai pelabuhan dengan 
infrastruktur modern, Terminal Teluk Lamong 
memberikan kesan bahwa Indonesia mampu 
berkontribusi pada upaya peningkatan perekomomian 
Indonesia dengan melayani kapal – kapal internasional 
berukuran panamax dan post – panamax. 

Direktur Operasional dan Teknik Terminal Teluk 
Lamong, Rumaji, menuturkan bahwa pengembangan 
Terminal Teluk Lamong disesuaikan dengan minat 
pasar internasional sehingga infrastruktur dan 
peralatan yang digunakan di pelabuhan ini mampu 
melayani sesuai standar internasional. Hal tersebut 
dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah 
Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dalam 
dan luar negeri. (Oleh: Reka Yusmara)
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Fakta terbaru dari UNAIDS Tahun 2017 menunjukan, 
diestimasikan terdapat 630 ribu masyarakat Indonesia yang 
didiagnosa HIV, dimana 265 ribu (42%) diantaranya telah 
terdiagnosa positif HIV. Namun mirisnya, hanya 14% atau 
91.369 orang yang melakukan pengobatan ARV.

Kini, setelah 31 tahun sejak HIV pertama kali ditemukan di 
Bali dan telah memakan lebih dari 39 ribu korban jiwa karena 
AIDS, apakah masyarakat awam sudah paham tentang penyakit 
mematikan ini? Berikut wawancara kami dengan dr. Yakubus 
Wanusukhy, General Practitioner RS PHC Surabaya, yang juga 
sering diminta menjadi pembicara materi HIV/AIDS Provinsi 
Jawa Timur.  

Pertama, apa itu HIV dan AIDS? Apakah 
keduanya berbeda?

Oke, pertama yang perlu kita pahami, HIV dan AIDS 
itu berbeda. HIV atau Human Immunodeficiency Virus, 
merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS 
dengan cara menyerang sel darah putih, sehingga 
dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. 
Nah, ketika sistem kekebalan tubuh menurun, sangat 
memungkinkan bagi penyakit, bakteri, virus dan infeksi 
lainnya dapat dengan mudah menyerang penderita. 
Perlu diketahui, virus HIV ini berbeda dengan virus 
lainnya, tubuh kita tidak bisa menyingkirkan virus 
ini sepenuhnya. Dengan kata lain, jika terinfeksi HIV, 
penderita akan memiliki virus ini sepanjang hidup.  
Lalu kalau AIDS?

B e r a l i h  k e  A I D S  ( A c q u i r e d  I m m u n e  D e f i c i e n c y 
Syndrome) ,  AIDS itu merupakan dampak atau efek 
dari perkembangan dari HIV dalam tubuh penderita. 
Biasanya ditandai dengan munculnya penyakit lain, 
s e p e r t i  ka n ke r  d a n  b e r ba ga i  i n fe k s i  t u m pa n ga n 
(opportunistic infections)  seiring melemahnya sistem 
kekebalan tubuh penderita.

dalam 17 tahun, estimasi 
Penderita hiV indonesia 
tembus 630 ribu
Narasumber: dr Yakubus Wanusukhy - RS PHC Surabaya

Beberapa tahun yang lalu, orang yang positif terdiagnosis HIV/AIDS mungkin seperti 
mendengar “lonceng kematian”. Mengapa demikian? karena sampai dengan saat ini memang 
belum ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan penderita HIV/AIDS. Obat Anti 
Retro Viral (ARV)? obat ini hanya berfungsi menghambat pertumbuhan virus HIV saja, dengan 
demikian pasien HIV/AIDS dapat menikmati hidup “sedikit” lebih lama.

Sebenarnya seberapa berbahaya HIV/
AIDS itu?

Bisa dikatakan HIV/AIDS itu sedikit “unik”. Mengapa demikian? 
Karena siklus infeksi HIV dapat memakan waktu 2 hingga 15 
tahun untuk memunculkan gejala. 

Kenapa siklusnya antara 2 hingga 15 tahun?

Benar, bergantung sosial ekonomi, status gizi dan tingkat 
pendidikan penderita. Orang yang terinfeksi HIV pada beberapa 
tahun mungkin masih terlihat sehat dan normal, tetapi 
nyatanya tidak. HIV tidak secara langsung merusak organ 
kita, tapi yang pertama diserang adalah sistem kekebalan 
tubuh. Sehingga, memungkinkan berbagai penyakit dan infeksi 
dapat dengan mudah menyerang tubuh.

Gejala awalnya seperti apa?

Gejala awal HIV biasanya seperti demam, sakit kepala, kelelahan, 
sakit otot, kehilangan berat badan dan pembengkakan 
kelenjar di tenggorokan, ketiak atau pangkal paha.  
Hampir  sama ketika terkena infeksi pada umumnya? Ya, 
hampir sama Lalu, setelah terinfeksi HIV? Tahapan selanjutnya 
setelah terinfeksi HIV, menimbulkan AIDS. Jika seseorang 
telah memiliki AIDS, dalam waktu yang sama mungkin akan 
mengidap kanker, tuberkulosis, sitomegalovirus, kandidiasis, 
kriptokokus meningitis, toksoplasmosis, cryptosporidiosis 
dan beberapa penyakit lainnya.

Manifestasi terhadap timbulnya beberapa 
penyakit diatas seperti apa?

Nah, kondisi  diatas dapat bermanifestasi  dengan 
menimbulkan infeksi jamur pada mulut dan vagina, 
sesak nafas, turunnya berat badan lebih dari 10% 
dalam 1 bulan, radang panggul kronis, ruam kulit 
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yang ser ing,  mati  rasa pada kaki  atau tangan.    
Bisa dijelaskan kenapa berat badan turun 10% dalam 
1 bulan?

Turunnya berat badan yang progresif pada penderita 
AIDS, disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, diare 
kronis (>1bulan). Kedua, batuk-batuk (terinfeksi TBC Paru). 
Ketiga, Kandidiasis Oris atau adanya jamur pada rongga 
mulut yang mengakibatkan penderita sulit menelan 
makanan dan minuman. 

Apakah benar penderita HIV/AIDS harus 
minum obat ARV seumur hidup?

Benar. Kalau sudah terdiagnosa positif HIV, harus minum 
obat ARV secara tepat waktu dan konsisten. Tentu bukan 
hal yang mengenakan, pun juga bagi Pemerintah. Untuk 
penanganan AIDS pada tahun 2012 saja, dana yang 
digunakan sebesar 1,2 Triliun rupiah. Itu hanya untuk 
AIDS saja, belum penyakit katastropik lain yang nilai 
pertanggungannya sangat besar.  

Siapa yang paling berisiko?

Ada 4, yaitu orang yang sering menggunakan napza jarum 
suntik (people who inject drugs - 28.8%), pekerja seks 
komersial (female sex workers - 5.3%), homoseksual (men 
who have sex with men - 25.8%) dan transgender (waria - 
24.8%). Kalau sudah terkena infeksi HIV, pasti perlahan sel 
darah putih jenis CD4+ akan menurun.

Perbandingan CD4+ normal dengan yang 
terinfeksi HIV seperti apa?

Jika pada orang sehat, CD4+ atau jenis sel darah putih 
yang berguna untuk memerangi infeksi berkisar antara 
600 hingga 1500 sel per mickoliter (MCL), pada penderita 
HIV CD4+ nya kurang dari 200 sel/MCL. Sehingga, 
tubuhnya sangat rentan terkena infeksi dan penyakit. 
Lalu, penyebabnya HIV/AIDS sendiri sebenarnya apa?

AIDS disebabkan oleh HIV. HIV dapat ditularkan melalui kontak 
dengan darah yang terinfeksi, air mani, air susu ibu dan cairan 
vagina orang yang terinfeksi. Jadi faktor risiko terkena HIV 
meningkat jika kita melakukan kegiatan seksual tanpa kondom 
dengan seseorang yang memiliki HIV dan penyakit infeksi 
menular seksual yang lain, berbagi jarum suntik dan peralatan 
obat suntik lainnya yang terkontaminasi HIV, menggunakan 
peralatan tato atau tindik (body piercing) yang tidak disterilkan 
dengan benar dan terinfkesi HIV. 

Apakah seorang ibu yang mengidap HIV 
juga bisa menularkan HIV nya kepada buah 
hatinya? 
Iya, bisa.

Benar tidak HIV dapat ditularkan melalui kontak 
s e p e r t i  b e r j a b a t  t a n g a n  a t a u  m e n g g u n a k a n 
p e r a l a t a n  m a k a n  b e k a s  p e n d e r i t a  H I V ? 
Ini yang perlu diluruskan, HIV tidak ditularkan melalui 
pertukaran pakaian, jabat tangan, berpelukan, batuk/
bersin, menggunakan kolam renang/dudukan toilet, tinggal 
serumah dengan orang yang terinfeksi, peralatan makan 
atau minuman, hewan, nyamuk atau serangga lain.

Bagaimana cara mengetahui kalau seseorang mengidap HIV? 
Secara fisik tidak dapat dilihat. HIV hanya bisa diketahui 
dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. 
Apakah benar jika seseorang mengidap HIV dan AIDS pertanda 
“lonceng kematian” buat mereka?

Sebenarnya tidak juga, banyak dari penderita yang survive 
(hidup lebih lama) dengan meminum obat secara tepat 
dan konsisten. Nah, jika dulu untuk mendapatkan obat 
ARV ini dengan cara dibeli dengan harga puluhan juta, saat 
ini bisa diperoleh secara gratis melalui Puskesmas dan 
Rumah Sakit yang ditunjuk Dinas Kesehatan. Pemerintah 
yang menanggung. Jadi, positif HIV sebenarnya bukan 
hambatan seseorang untuk melanjutkan kehidupan dengan 
sehat dan produktif. 

Terakhir, bagaimana cara mencegah kita 
terkena HIV/AIDS?

Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku 
seks yang aman, setia dengan pasangan, jauhi napza 
dan yang penting lakukan medical check up (MCU) 
minimal 1 kali dalam 1 tahun. (Oleh: Irvan Prayogo) 
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Riset yang berbasis pada temuan-temuan dari 
survei Ipsos tersebut menyasar sampel lebih 
dari 5000 orang yang tinggal di Cina, Hongkong, 
India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, 
Thailand serta Vietnam, berusia antara  25 
hingga 60 tahun dan merupakan masyarakat 
kelas menengah. Adapun kelas menengah 
yang dimaksud, merupakan rujukan dari Asia 
Development Bank (ADB), yang memang dianggap 
lebih cocok merepresentasikan pembagian kelas 
dan keadaan ekonomi masyarakat Asia. Dalam hal 
ini, kelas menengah yang dimaksud berdasarkan 
pengeluaran per kapita per hari yang berkisar 
antara USD 2-20. Terbagi dalam tiga kelompok 
besar, yaitu lower middle class (pengeluaran USD 
2-4), middle middle class (USD 4-10) dan upper 
middle class (US 11-20). 

Dari hasil riset pertama yang dipublikasikan pada 
2014 ini ditemukan tiga karakteristik utama dari 
Generasi O, yaitu Overworked, Overweight dan 
Overwhelmed. Nah, karena hal itulah generasi 
ini disebut dengan Generasi O. Ya, fenomena 

bekerja berlebihan (overworked), kelebihan berat 
badan (overweight) serta kelelahan (overwhelmed) 
berdasarkan hasil riset tersebut telah ditemukan 
pada orang-orang di negara Asia. Entah karena 
tuntutan perusahaan, aktualisasi diri, dan seabrek 
alasan lainnya.

Dari 5.215 responden yang diambil surveinya, 
sebanyak 54% merasa telah overworked dan 
67% dari total responden mengaku mengalami 
overwhelmed. Nah, akibat dari kedua “O” itu, 
berimplikasi pada pola makan yang cenderung 
tidak teratur, sehingga dari hasil survei 
memberikan gambaran 20% dari responden 
mengalami overweight. Asal tahu saja, mereka 
yang bisa disebut overweight adalah mereka 
yang memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) antara 
23 hingga 29,9. Angkanya bisa diperoleh dari hasil 
membagi berat badan (dalam kilogram) dengan 
tinggi badan (dalam meter) kuadrat.

KURANG AKSI NYATA
Meski telah menyadari bahwa dirinya termasuk 
dalam Generasi O, alih-alih merubah perilaku 
dengan menerapkan perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS), Generasi O tidak banyak 
melakukan aksi nyata untuk mengatasi 
permasalahan tersebut.

Masih dalam survei yang sama, 83% responden 
menyatakan kesehatan pribadi sangat penting, 
74% diantaranya menyatakan perlu hidup aktif 
dan sehat, dan 65% mengatakan akan melakukan 
apapun agar status kesehatannya tetap optimal. 
Nah, hasil ini nyatanya berbanding terbalik dengan 
apa yang mereka lakukan. Buktinya, 56% mengaku 
tidak berolahraga teratur, dan 33% responden 
tidak menerapkan pola makan teratur dan sehat. 
Diperparah dengan kualitas tidur yang kurang, dari 
normal durasi tidur yang disarankan selama 8 jam 

generasi o, kamu 
termasuk gak nih?

Sudah kenal dengan Generasi O? bila selama ini kita mengenal istilah 
Generasi X, Y dan Z, kini mungkin kita harus menambahkan satu lagi 
penggolongan generasi dalam pengetahuan kita. Generasi “baru” ini 

dinamakan Generasi O. Penamaan generasi ini pertama kali diperkenalkan 
oleh Sun Life Financial Asia Health Index dalam riset berkala yang 

mengupas tren-tren kesehatan di kawasan Asia.
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per hari, sebagian besar responden mengatakan 
durasi tidur mereka kurang dari 6 jam per hari. 
Penasaran dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sun Life Financial Asia Health Index, penulis 
mencoba melakukan survei kecil-kecilan kepada 
12 teman kuliah yang saat ini bekerja di BUMN, 
Swasta, Puskesmas dan Rumah Sakit. Rentang 
usia antara 25 - 35 tahun, dan masuk dalam 
masyarakat berpendapatan menengah. Hasilnya, 
inline!. 42% dari mereka mengaku overworked, 3 dari 
4 responden menyatakan overwhelmed dan 17% 
dari mereka saat ini mengalami overweigth. Ketika 
ditanyakan komitmen tentang perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS), 2 dari 3 dari mereka menyatakan 
mereka berkomitmen menerapkan PHBS. Namun 
uniknya, ketika ditanya kapan mereka terakhir 
kali melakukan medical check up? Hanya 1 dari 4 
responden yang menjawab dan melakukan medical 
check up rutin setahun minimal sekali.      
   
  

ANCAMAN SILENT KILLER 
DISEASE
Dilihat dari kacamata kesehatan, ketiga 
karakterisitik “O” di atas mempunyai faktor 
risiko tinggi yang dapat mengakibatkan 
seseorang terkena silent killer disease, beberapa 
contoh penyakitnya adalah diabetes mellitus, 
stroke dan penyakit jantung. Mengapa disebut 
silent killer disease? karena ketiga penyakit 
tersebut timbul biasanya tanpa adanya 
gejala awal, namun bersifat mematikan. 
Diah Lestari, perawat senior Unit Hemodialisa RS 
PHC Surabaya mengungkapkan, “Kenapa diabetes 
disebut sebagai salah satu silent killer disease? 
karena penyakit ini tidak langsung menyebabkan 
kematian, tetapi komplikasi yang dihasilkan bisa 
menurunkan kualitas hidup seseorrang hingga 
berakhir dengan kematian”. Perawat yang juga 
merupakan salah satu pembicara nasional 
tentang hemodialisa ini juga menambahkan, 
bahwa komplikasi diabetes juga berakibat pada 
gangguan pada pembuluh darah seperti serangan 
jantung, stroke, gagal ginjal hingga kebutaan. 

Lantas, bagaimana tips agar kita bukan termasuk 
Golongan O yang berisiko terkena ancaman silent 
killer disease? 

“Lifestyle kita juga harus diubah, pertama rutin 
melakukan aktifitas fisik 30 menit per hari. Kedua, 
rutin mengonsumsi buah dan sayur yang cukup. 
Terakhir, lakukan medical check up minimal 1 
tahun sekali. Investasi tidak hanya soal beli HP 
terbaru, mobil baru dan lain-lain, tapi anggap 
juga kesehatan kita juga sebuah investasi lho,” 
jelas Diah. (Oleh: Irvan Prayogo)
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Hai Portizen! Kali ini kembali kami akan membahas 
tentang review film Action-Adventure yang berjudul 
Aquaman. Film ini di Sutradarai oleh James 
Wan, film berdurasi 143 menit ini di produksi 
oleh Warner Bros Studio.  Film ini merupakan 
film superhero berdasarkan karakter dalam DC 
Comics. Nah jadi cocok banget nih buat para 
pecinta Superhero DC Comics, Science-Fiction 
dan Film Genre Action. Plus film ini merupakan 
film yang ditunggu-tunggu oleh semua Movie 
Lovers pada akhir tahun 2018 ini.

aQuaman
Berawal dari Ratu Kerajaan Atlantis, Atlanna, 
yang terdampar dalam badai dan diselamatkan 
oleh Penjaga Mercusuar Thomas Curry yang 
kemudian mereka saling jatuh cinta dan 
memiliki seorang anak, Arthur atau Aquaman. 
Namun karena Atlanna harus kembali ke bawah 
laut, akhirnya Atlanna harus meninggalkan 
keluarganya di Bumi. Scene yang nantinya bikin 
baper deh......

Kemudian Arthur hidup dengan dilatih oleh 
orang kepercayaan Atlanna, Nuidis Vulko. 
Tumbuh menjadi pria yang memiliki jiwa 
petarung dan kuat, Arthur menjadi Setengah 
Manusia dan Setengah Atlanteans namun 
sayangnya ditolak oleh Atlanteans karena 
tidak sempurna bagi masyarakat di Atlantis.

Dalam film ini diceritakan tokoh Antagonis 
Orm yang merupakan saudara t ir i  dan 
penguasa Atlantis, yang berusaha untuk 
menyatukan tujuh kerajaan bawah laut 
untuk menyatakan perang terhadap dunia 
permukaan dari keyakinan bahwa manusia 
mencemari lautan, disini peran Arthur sebagai 
petarung yang kuat mulai  dibutuhkan.  
Seorang wanita bernama Mera mencari 
Arthur dan meminta bantuan Arthur untuk 
menghentikan kejahatan dan perang yang 
akan dilakukan oleh Orm. Disini penonton 
akan banyak menyaksikan visual bawah laut 
dan adegan perang yang Breathtaking! Dan 
pada akhirnya akan  membawa Arthur dalam 
perjalanan seumur hidupnya, salah satu 
yang tidak hanya akan memaksanya untuk 
menghadapi siapa dirinya sebenarnya, tetapi 
untuk mengetahui apakah dia layak untuk 
menjadi siapa dia dilahirkan yaitu seorang 
Raja Atlantis.

Film yang mendapat Rating 6.3/10 dalam 
Rotten Tomatoes ini  memberikan pesan 
juga agar kita harus senantiasa menjaga 
laut kita, dan tentunya jangan membuang 
sampah plastik dan sampah lainnya pada 
laut.  Nah pokoknya ini  adalah fi lm akhir 
tahun yang wajib Portizen tonton yah! (Oleh: 
Regina Bestrya)

AQUAMAN
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Kota Kediri adalah salah satu kota 
asri di Jawa Timur yang memiliki 
berbagai macam destinasi wisata 
yang masih alami, beberapa 
diantaranya masih jarang diketahui 
khalayak umum secara luas. Namun 
tidak jarang juga objek wisata di 
Kota Kediri yang sering menjadi 
incaran para wisatawan lokal 
maupun asing, seperti destinasi 
alam Gunung Kelud. Gunung yang 
meletus pada tahun 2014 silam 
ini menjadikan tanah subur hasil 
tumpukan vulkanik dan membuat 
penghijauan alam sekitarnya yang 
kemudian dimanfaatkan menjadi 
budidaya berbagai tanaman, salah 
satunya anggrek.

 Di tempat tersebut kemudian dibangun ekowisata 
bernama kampung anggrek. Banyak wisatawan 
yang memilih paket wisata ke gunung kelud 
sekaligus berkunjung ke destinasi alam buatan ini. 
Wisata ini terletak di kaki Gunung Kelud dengan 
ketinggian mencapai 1731 Mdpl, dan berjarak 

kamPung anggrek

7 kilometer dari pucaknya, jika dengan kota Kediri 
destinasi wisata ini berjarak 25 kilometer, akses jalan 
yang bagus memudahkan wisatawan mengunjungi 
tempat tersebut menggunakan roda dua maupun 
roda empat. Dan kita hanya perlu merogoh kocek 
4.000 rupiah untuk tiket masuk untuk jam buka dari 
07.30-16.30. Disana kita disuguhi banyak swafoto yang 
menarik untuk diabadikan. Icon wisata di kampung 
anggrek adalah patung gorilla besar yang terbuat 
dari jagung dan green house budidaya anggrek yang 
memiliki beragam spesies bunga anggrek. 

Selain itu, taman satwa, mainan anak-anak juga 
menjadi pendukung wisata yang dijadikan banyak 
wisatawan yang ingin membawa buah hatinya 
betah liburan. Setiap tahun tempat wisata ini selalu 
diperbarui dengan berbagai macam iconik menarik 
yang semakin menambah peminat wisawatan untuk 
berkunjung. Jadi para pengunjung tidak akan bosan 
meski pergi ke kampung anggrek lebih dari satu kali. 
(Oleh: Isdhihar Izzati)

Hasil Budidaya Anggrek
Icon Terbesar Patung Jagung
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Secara umum, terdapat empat jenis leukimia, 
diantaranya Chronic lymphocytic leukimia 
(CLL), Chronic myelogenous leukimia (CML), 
Acute lymphocytic leukimia (ALL) dan Acute 
myelogenous leukimia (AML).  “Gejala leukimia 
tidak terlalu spesifik, dan tidak semua dokter 
di pelayanan primer (puskesmas/klinik) mampu 
mendiagnosis secara tepat kelainan ini. Jika mau 
ditegakkan diagnosisnya, harus melakukan tes 
hapusan darah tepi dan analisa sumsum tulang 
di Rumah Sakit. Namun, sampai saat ini tak 
semua daerah di Indonesia memiliki akses dan 
fasilitas memadai untuk melakukan tes ini. 
Kalau di Jakarta dan Surabaya ada”, ujar DR. 
dr. Ugroseno Yudho B, Sp.PD-KHOM, dokter 
Hematologi & Onkologi Medis RS PHC Surabaya   
Sadar bahwa untuk mendapatkan akses 
pelayanan kesehatan dan obat-obatan tidak 
mudah, para penderita leukimia ini mendirikan 
komunitas Himpunan Masyarakat Peduli ELGEKA 
Indonesia, yang merupakan akronim dari Leukimia 
Granulositik Kronis atau juga biasa disebut 
Chronic myleogeous leukimia/CML.

Dalam acara Temu Pasien CML se-Jawa Timur yang 
diselenggarakan ELGEKA Jawa Timur bekerjasama 
dengan RS PHC Surabaya pada (2/12), selain 
sharing knowledge bersama dokter hematologi & 
onkologi Medis dan sesama pasien CML, komunitas 
ini berkomitmen membantu sesama pejuang CML 
dalam mendapatkan akses terapi pengobatan 
yang layak, meningkatkan pengetahuan tentang 
CML, serta turut menyebarluaskan CML kepada 
pada caregiver. (Oleh: Irvan Prayogo)

elgeka,
komunitasnya 

PeJuang leukimia 
di indonesia

Sudah paham apa itu Leukimia? Jika belum, leukimia 
merupakan suatu jenis penyakit kanker yang 

menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh 
sumsum tulang. Pada pasien leukimia, sumsum tulang 

memproduksi sel darah putih yang tidak normal, 
akibatnya sel normal akan terdesak dan menganggu 

fungsi normal sel lainnya.

Temu Pasien CML (ELGEKA) di RS PHC
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tPs bangkitkan semangat lombok
TPS kembali hadir di tengah-tengah 
masyarakat, kali ini di Pulau Lombok. 
Pasca gempa yang dialami masyarakat 
Lombok, saat ini Lombok sedang bangkit 
dan berbenah. Pada kesempatan kali 
ini, TPS hadir untuk memberikan 
dukungan kepada masyarakat Lombok, 
diantaranya dengan menggandeng 
IZI (Inisiatif Zakat Indonesia), TPS 
membangun 3 unit sekolah Inisiatif MI/
Mts/MA Hidayatul Muttaqin NW Dangiang 
di desa Dangiang - Lombok Utara dan 
membangun 3 unit musholla inisiatif.

Tidak hanya itu, Finance Director TPS, Nur 
Syamsiah selain melakukan peresmian 
Sekolah dan Musholla Inisiatif tersebut, 
beliau juga memberikan secara simbolis 
bantuan dana dan sejumlah mukenah. 
Total bantuan senilai 270juta disalurkan 
untuk membangkitkan semangat 
masyarakat Lombok. “Kami hadir di sini, 
selain memberikan bantuan material juga 
ingin memberikan bantuan semangat 
kepada masyarakat Lombok untuk 
bangkit kembali,” ungkap Nur Syamsiah. 
#tpshadiruntuknegeri #tpspeduli 
#tpspedulilombok #lombokbangkit (Oleh: 
Susana Emiliasari)

Sekitar 20 orang bergerombol 
melakukan unjuk rasa di area Dermaga 
Samudera Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang, Rabu (21/11). Mereka 
berkumpul di pagar pembatas Dermaga 
Samudera Pelabuhan Tanjung Emas, dan 
menyerukan kepentingannya. 

Kondisi semakin memanas, para 
pengunjuk rasa semakin anarkis 
berusaha menjebol pintu pembatas, 
dan melempari petugas keamanan 
yang berjaga. Ada beberapa penyusup 
yang mencoba melarikan diri naik ke 
atas kapal yang akhirnya tercebur ke 
laut. Petugas SAR yang sedang berpatroli 
di wilayah pelabuhan dengan cepat 
mengevakuasi penyusup yang tercebur 
ke laut. Namun kejadian tersebut bukan 
sesungguhnya. Kejadian itu merupakan 
skenario dari kegiatan bersama 
penanggulangan gangguan keamanan. 

exercise isPs di Pelabuhan tanJung emas
K e p a l a  K e s y a h b a n d a r a n  d a n 
O t o r i t a s  P e l a b u h a n  ( K S O P ) 
Pelabuhan Tanjung Emas, Ahmad 
W a h i d  m e n g a t a k a n  e x e r c i s e 
Internasional Ship and Port Security 
(ISPS) 2018 merupakan persyaratan 
y a n g  h a r u s  d i l a k u k a n  s e m u a 
p e l a b u h a n  d e n g a n  m e m e n u h i 

persyaratan internasional dalam 
a s p e k  k e a m a n a n . .  “ A d a n y a 
lat ihan bersama ini  diharapkan 
masing-masing fasilitas pelabuhan 
mempunyai konsen yang semakin 
baik terhadap potensi  gangguan 
keamanan di daerahnya,” jelasnya. 
(Oleh: Diah Ayu Puspitasari)
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Kegiatan perbankan dan kepelabuhanan 
sangat erat korelasinya dalam dunia 
bisnis. Dukungan perbankan dalam 
bisnis kepelabuhanan tentunya sangat 
membantu dinamika perusahaan. 
Dengan melihat kesempatan ini, Pelindo 
Development Center (PDC) yang dikelola 
oleh PT PDS melakukan kegiatan 
Diklat Port Business Opportunity 
Training untuk pegawai Bank BNI, yang 
dilaksanakan dalam dua batch di BNI 
Corporate University Surabaya yang 
dibuka oleh CEO Regional Jatim Bank 
BNI dan President Director PT PDS. 

President Director PT PDS, Ali Sodikin 
menuturkan bahwa ia sangat kagum 
dengan para pekerja di perbankan 
atas kegigihannya ketika bekerja demi 
target, dimana dengan adanya pelatihan 
ini diharapkan akan membantu 
para peserta untuk dapat memasuki 
pasar kepelabuhanan lebih lanjut.
Pelatihan yang diikuti oleh 83 peserta 
dari Bank BNI merupakan pegawai 
Satuan Kredit Menengah (SKM). Para 

Pada selasa (20/11) Genting Dreams 
Cruise kembali sandar di Pelabuhan 
Tanjung Perak dimana menjadi 
kunjungan yang ke - 5 kalinya di tahun 
2018. Tercatat berdasarkan manifest, 
Genting Dreams Cruise membawa 
sekitar 3.390 orang penumpang kapal 
laut dan 190 orang kru kapal dengan 
menempuh rute perjalanan dari 
Singapura – Semarang – Surabaya – 
Celukan Bawang/Benoa. 

Sedikitnya 500 orang penumpang kapal 
mengikuti Surabaya City Tour dengan 
3  pilihan paket tour yaitu Surabaya 
Temples Tour dengan tujuan wisata Hong 
San Yan Temple dan Four Faces Budha 
Temple di Pantai Ria Kenjeran, Monumen 
Kapal Selam di Delta Plaza dan diakhiri 
makan siang di Restaurant Layar - Mayjen 
Sungkono; Surabaya in Old Days Tour 
dengan tujuan wisata mengunjungi Pusat 
Oleh – Oleh di Pasar Genteng, Museum 10 
November 1945 di Kompleks Monumen 
Tugu Pahlawan, Blessed Virgin Mary 
Church di Kepanjen dan diakhiri makan 
siang di Hotel Majapahit – Embong Malang; 
Surabaya Transfer Services dengan 
tujuan wisata belanja di Kompleks Pusat 
Perbelanjaan Tunjungan Plaza Surabaya. 
(Oleh: Tisna Prabamita)

Port training hadir 
untuk Perbankan

peserta menggangap materi yang 
diberikan adalah Best Practice sehingga 
memberikan wawasan baru bagi mereka. 
(Oleh: Regina Bestrya)

genting dreams kembali kunJungi 
Pelabuhan tanJung Perak
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Pelindo III Tanjung Perak berkesempatan 
menerima kunjungan siswa jurusan 
akuntansi keuangan lembaga SMKN1 
Demak. Eny Is Sulistiyoningsih, 
Ketua Jurusan Akuntansi Keuangan 
Lembaga menjelaskan rasa senangnya 
karena dapat berkunjung ke BUMN 
kepelabuhanan yang bergerak di bidang 
jasa.  Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa 
SMKN1 Demak mempunyai tiga C yaitu  
Creative harus mempunyai pengetahuan 

smkn 1 demak kunJungi 
Pelabuhan tanJung Perak

dan wawasan yang luas dalam berbagai 
bidang, Connecting harus mengetahui 
jejaring informasi dan koneksi 
dengan dunia usaha terutama melalui 
penguasaan internet dan Confident 
yaitu mempunyai kepercayaan diri yang 
kuat agar dapat memasuki dunia kerja 
dengan persaingan ketat.

Acara dilanjutkan pemaparan mengenai 
pengenalan Pelindo III secara umum. 

Berbagai penjelasan yang dibahas mulai 
dari orientasi bisnis perusahaan, bidang 
usaha komersial dan non komersial. 
Seusai pengenalan dan tanya jawab, 
mereka berkunjung ke Terminal 
Penumpang Gapura Surya Nusantara 
untuk melihat secara langsung kegiatan 
operasional sekaligus menyaksikan 
kunjungan kapal pesiar mancanegara 
yang kebetulan sandar di Pelabuhan 
Tanjung. (Oleh: Tisna Prabamita)
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PT Terminal Teluk Lamong

PT Pelindo Marine Service

Selamat & Sukses

Selamat & Sukses

HUT KE-5

HUT KE-7



dan Tahun Baru 2019
Selamat Natal 

Segenap Dewan Komisaris,  
Direksi dan Seluruh Insan Pelindo III mengucapkan




