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Aksi terorisme yang terjadi menjelang puasa 
Ramadhan sungguh telah menyentak perhatian kita 
sebagai Warga Negara Indonesia. Tak pelak, isu-isu 
tentang kebhinnekaan dan keamanan nasional mulai 
mengemuka, ketika negeri ini sedang merangkai 
konektivitas untuk menyatukan Nusantara. 

Bagi Pelindo III, Persatuan Indonesia berusaha 
diwujudkan melalui program-program pengembangan 
pelabuhan sekaligus peningkatan fasilitas 
pelayanan, sehingga arus barang dan penumpang 
mengalir dengan lancar dan efisien. Pelindo III juga 
mendedikasikan sejumlah slot dermaganya untuk 
program Tol Laut guna mendorong pemerataan 
ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. 

Yang terbaru adalah peluncuran kapal Tol Laut untuk 
wilayah selatan Pulau Jawa melalui Pelabuhan 
Cilacap. Dan pada edisi bulan Mei ini, kami menyajikan 
kisah peluncuran kapal Tol Laut ini dari Tanjung Intan 
menuju Tanjung Wangi. 

Kami juga memberitakan tentang aksi korporasi 
selama bulan Mei, dimana Pelindo III sukses 
menerbitkan obligasi global sebesar US$500 juta. 
Hal ini cukup sensasional mengingat momentumnya 
terjadi ketika kondisi pasar mengalami volatilitas yang 
relatif tinggi dan tanpa adanya roadshow. Selain itu, 
kami juga mengulas soal daya tarik aplikasi Home 
Terminal yang sukses menggoda investor asing di 
ajang konferensi internasional. 

Tak melulu tentang aspek bisnis, Pelindo III 
juga menunjukkan kepedulian sosial dengan 
menyelenggarakan pengobatan mata gratis bagi warga 
di Kemijen, Semarang; memberi perhatian terhadap 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta melakukan 
penyaluran ribuan buku bagi para pelajar di Surabaya. 

Dan pada kesempatan berbahagia ini, Redaksi Majalah 
Dermaga mengucapkan selamat menunaikan ibadah 
puasa kepada seluruh umat Islam. Redaksi juga 
mengucapkan selamat merayakan dan merenungi 
Kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani. Begitu pula 
bagi umat Buddha yang merayakan Hari Raya Waisak. 
Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh umat 
manusia dengan segala keberkahan, pengampunan, 
dan rahmat yang melimpah. Amin.

MENYATUKAN  
NUSANTARA
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KERJA SAMA TIM
Portizen yang Saya cintai,

Beberapa hari terakhir, kita semua dikejutkan dengan aksi teror 
yang terjadi di Surabaya dan sejumlah kota, seperti di Sidoarjo dan 

Riau. Tidak pernah terbersit dalam benak kita, peristiwa tersebut 
dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari, ayah, ibu dan anak-
anaknya. Sangat memprihatinkan dan tidak masuk akal.  Apapun 

alasannya, ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus kita 
perangi dan lawan bersama.

Berbagai pertanyaan pun muncul, seperti: Mengapa hal ini bisa 
terjadi? Adakah nilai kemanusian yang hilang dari masyarakat kita? 
Bisa jadi ini buah dari budaya hedonisme yang tanpa disadari telah 
melahirkan rasa tak acuh dengan sesama, bahkan dengan keluarga 
kita sendiri. Saya sungguh berharap, ini tidak terjadi di lingkungan 

keluarga Pelindo III.

Saya meyakini, kebersamaan masih sangat kental dalam pergaulan 
di lingkungan Pelindo III. Kepedulian terhadap sesama masih sangat 

tinggi. Kebersamaan dan keguyuban sangat baik untuk diterapkan 
dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sesuai dengan nilai gotong-

royong, yang menjadi ciri khas kepribadian masyarakat Indonesia. 
Dimana, saling sapa, saling peduli sesama, saling menolong, saling 

berempati sangat lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, saya ingin membuka cakrawala berpikir yang 
berbeda tentang penerapan nilai guyub dalam lingkungan kerja. 

Bahwa kondisi guyub dapat menjebak kita dalam situasi yang 
harus menjaga kenyamanan perasaan antarsesama rekan kerja. 

Padahal, guna meraih target atau tujuan perusahaan, setiap 
pegawai perlu mengedepankan jiwa teamwork agar ide-ide 

breakthrough dapat terus dimunculkan. Melalui teamwork 
pula, setiap anggota tim akan saling melengkapi dalam hal 

pemikiran, tingkat kompetensi, kebebasan berekspresi, 
sambil tetap fokus dalam tujuan bersama.

Teamwork yang ideal adalah situasi tim yang 
dapat saling mengkritik, berbantah, saling 

bertukar argumen, tanpa harus saling 
menjatuhkan. Bantahan maupun kritikan 

pun ditujukan untuk menguji hipotesa yang 
disampaikan oleh anggota tim yang lain. 

Setiap anggota tim memiliki komitmen 
tinggi dan fokus terhadap hasil terbaik 

untuk mencapai tujuan bersama. 

Inilah yang menurut Saya masih belum terimplementasi 
dengan baik, kendati kita semua berada dalam proses menuju ke 

level tersebut. Karenanya, Saya mengharapkan terjadi percepatan 
perubahan pola pikir. Utamanya, para kader masa depan Pelindo III 

yang akan menentukan kemajuan perusahaan. Saya sangat yakin 
kita semua dapat mencapai level tersebut. Asalkan, percepatan 

perubahan terhadap mindset kita dapat terimplementasi oleh 
seluruh insan Pelindo III.

Ari Askhara 
CEO Pelindo III
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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Hotel berkonsep kapsul atau tab pertama yang hadir di terminal 
penumpang kapal laut di Indonesia. Dengan mengadaptasi fasilitas 
serupa di sejumlah bandara internasional demi meningkatkan  
kenyamanan penumpang saat menanti jadwal  keberangkatan di 
Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung 
Perak, Surabaya (Oleh: Hafidz Novalsyah).

SNQ Capsule Hotel
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MeMbANgUN  
PeRAdAbAN  

PedUli SAMPAhOleh: 
edi Priyanto

Inisiator Kampung Edukasi 
Sampah - Sidoarjo

Saat berada di perjalanan, saya merasa 
tergelitik dan tidak habis pikir karena 
masih banyak dijumpai orang yang 
membuang sampah sembarangan. Ada 

yang membuang sampah di pedestrian/trotoar, 
taman, jalan, bahkan disungai sekalipun. Namun 
yang paling menarik adalah sambil memacu 
kendaraannya mereka membawa sampah rumah 
tangga yang telah dibungkus plastik kresek untuk 
dibuang di pinggir jalan atau dihanyutkan disungai.

Mendengar kata sampah memang bukanlah hal 
yang asing bagi kita, memang seperti mendengar 

hal yang sepele, dan yang terbersit dibenak kita 
bahwa sampah merupakan kotoran atau kumpulan 
berbagai macam barang bekas yang telah dibuang 
serta menimbulkan bau busuk yang menyengat. 
Namun tahukan anda? Sampah yang seringkali 
dianggap sepele itu bisa menjadi sangat berbahaya 
dan mengancam kelangsungan hidup kita.

Sampah di sekitar kita akan menjadi sebuah petaka 
dan musibah apabila tidak ditangani dengan benar 
baik jangka pendek maupun panjang. Sampah 
bisa menimbulkan bau yang menyengat dan tidak 
nyaman, di sisi lain sampah juga menjadi salah 

Keterlibatan anak-anak dalam mengelola sampah di lingkungan masyarakat



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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“Masalah sampah akan menjadi 
sebuah bom waktu di masa 
mendatang jika persoalan sampah ini 
tidak ditangani secara komprehensif 
dan tidak melibatkan langsung 
dengan sumber sampahnya, yaitu 
manusia itu sendiri.

satu sumber penyakit, bahkan penyebab terjadinya 
banjir. Sebagian sampah seperti jenis sampah 
plastik, sampah jenis ini sangat sulit diurai oleh 
mikroba dalam tanah dan membutuhkan ratusan 
tahun untuk dapat terurai, inilah penyebab utama 
adanya pencemaran tanah di lingkungan kita.

Apakah kita pernah terpikirkan sejenak soal 
sampah ini ? Apakah kita hanya berdiam diri dan 
menganggap itu merupakan hal yang lumrah serta 
bukan urusan kita ? Atau kita sudah berpikir bahwa 
itu urusannya tukang sampah atau urusannya 
pemulung atau urusannya Pemerintah ? 

Produksi sampah hampir tak pernah ada habisnya, 
dari pagi sampai malam selalu ada sampah 
dari sisa kegiatan kita sehari-hari. Sampah dari 
hari ke hari justru semakin meningkat seiring 
bertambahnya jumlah penduduk saat ini dan pola 
konsumsi masyarakat dewasa ini yang tidak ramah 
lingkungan. Jika sampah-sampah tersebut tidak 
dikelola dengan baik, tentu akan menimbulkan 
banyak dampak buruk bagi lingkungan. 

Sebagai penghasil sampah, masyarakat lupa dan 
tidak menyadari bahwa dirinyalah sebetulnya yang 
membuat masalah sampah akan menjadi sebuah 
bom waktu dimasa mendatang jika persoalan 
sampah ini tidak ditangani secara komprehensif 
dan tidak melibatkan langsung dengan sumber 
sampahnya, yaitu manusia itu sendiri.

Upaya menjaga lingkungan bersih dan tidak 
membuang sampah sembarangan, nyatanya belum 
menjadi tradisi bagi sebagian besar masyarakat kita. 
Tumpukan sampah yang menjadi pemandangan 
menjijikkan pun acapkali terlihat hampir di 
sepanjang jalan. Di ruang-ruang publik seperti, 
pasar, kantor, pusat perbelanjaan, terminal, bahkan 
di sekolah dan perguruan tinggi, pembiaran sampah 
pun sering kita temukan. Meskipun sudah banyak 
ajakan yang tertempel pada pamflet yang berbunyi 
“buanglah sampah pada tempatnya”, tetap saja 
masalah sampah tidak kunjung usai. Tulisan yang 
terpampang dalam jumlah cukup banyak tetap 
tidak mendapatkan perhatian oleh masyarakat.

Cara sederhana yang bisa dilakukan untuk 
mengelola sampah adalah dengan memilah 
sampah. Memilah sampah dapat dilakukan dengan 
memisahkan sampah organik dan anorganik. Jenis 
sampah organik diantaranya sayuran, buah, sisa 
makanan, dedaunan, rumput, ranting, dan lain-

lain. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, 
kaca, kertas, kardus, dan logam.

Andai saja setiap keluarga dalam masyarakat 
kita mau melakukan pemilahan dan pengolahan 
sampah, tentunya program nol sampah (zero waste) 
bukan mustahil bisa diwujudkan. Sampah berawal 
dari rumah tangga mestinya tidak langsung dibuang 
pada tempat sampah, namun dilakukan pemilahan 
terlebih dahulu berdasarkan kategorinya, contoh 
dipisahkan antara sampah organik dan anorganik.

Sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos. 
Pembuatannya pun bisa dilakukan secara mandiri 
maupun berkelompok. Pengolahan sampah cukup 
dengan menggunakan peralatan yang sederhana, 
untuk skala rumah tangga bisa menggunakan 
komposter takakura, sedangkan skala yang 
lebih besar dengan menggunakan komposter 
aerob. Hasilnya berupa kompos kemudian dapat 
dimanfaatkan untuk media penyubur pada kebun, 
taman rumah, atau tanaman-tanaman dalam pot.

Sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan 
dengan berbagai macam alternatif. Bagi mereka 
yang mempunyai daya kreatifitas, sampah-sampah 
tersebut dapat didaur ulang menjadi aneka barang 
kerajinan bernilai guna. Sampah anorganik juga bisa 
dikumpulkan melalui Bank Sampah dan selanjutnya 
dapat dikomersialkan atau dijual kepada pengepul 
/ penjual barang bekas. Sehingga barang-barang 
bekas tersebut bisa menghasilkan pendapatan 
tambahan. 

Mari berperilaku bijak terhadap sampah, karena 
mengelola sampah bisa dilakukan dengan mudah 
dan dimulai dari rumah kita masing-masing. Sudah 
saatnya kita “PEDULI” dengan sampah disekitar. 
Mari berbuat sesuatu untuk mengelola sampah 
dengan baik agar lingkungan menjadi sehat dan 
nyaman serta kualitas hidup kita semakin baik.
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rute perintis via tanjung intan, tanjung Wangi, hingga Celukan Bawang

TOl lAUT SelATAN
Ketertinggalan perekonomian kawasan selatan Jawa dari sisi pantura dan juga ketimpangan 

yang dirasakan Bali utara daripada keriuhan Bali Selatan, membuat para kepala daerah 
menggagas rute logistik baru Tol Laut Selatan.

Pelayaran perdana kapal perintis barang jalur selatan 
tersebut dihadiri oleh seluruh Bupati di pesisir 
selatan Jawa dan diresmikan langsung oleh Plt. 
Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko bersama 
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian 
Perhubungan Chandra Irawan, awal Mei.

Bupati Cilacap Tatto Pamudji mengungkapkan 
dengan adanya program tol laut memudahkan 
dalam mendistribusikan barang dalam jumlah besar 
ke antardaerah karena angkutan laut lebih efisien. 
“Tol Laut ini akan memudahkan dan mengungkit 
ekonomi. Di wilayah eks-Karesidenan Banyumas 
terdapat produk-produk yang berpotensial ekspor. 
Untuk ekspor inilah memudahkan pengiriman 
barang melalui tol laut. Yang lebih penting lagi, 

besok untuk sapi di Jawa akan dikirim dari Cilacap 
(Pelabuhan Tanjung Intan),” kata Tatto.

Dalam sambutannya Direktur Lalu Lintas dan 
Angkutan Laut, Chandra Irawan, memaparkan 
bahwa ditunjuknya Pelabuhan Tanjung Intan yang 
berada di Kabupaten Cilacap menjadi pangkal dari 
rute pertama kapal perintis KM Bintan Utama 
dikarenakan memiliki fasilitas pelabuhan yang 
memadai serta akses jalan yang sudah siap. 

Ke depannya pengembangan angkutan laut perintis 
di pesisir selatan pulau Jawa dari Pelabuhan Cilacap 
akan menjangkau Kabupaten Kulonprogo - Pacitan 
- Trenggalek - Banyuwangi - Celukan Bawang, serta 
ke arah barat Pangandaran sampai ke Pelabuhan 

Kapal Tol Laut Bintan Utama Sandar di Pelabuhan Tanjung Intan
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Ratu, dengan konsep penambahan fasilitas kapal. 
Selain itu dipertimbangkan pula dengan sistem 
crossing dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur 
pelabuhan serta jalur darat, sehingga akan tercapai 
layanan yang efektif dan efisien. 

Lebih lanjut ia mengatakan Tol Laut yang 
merupakan Program Nawacita dari Presiden 
Joko Widodo bertujuan untuk mendukung 
dan mendorong perkembangan ekonomi yang 
berbasisi kerakyatan di jalur pesisir selatan Jawa, 
memudahkan konektivitas antar daerah dalam 
distribusi barang melalui laut serta mencapai target 
penurunan disparitas harga kebutuhan pokok di 
wilayah timur Indonesia. 

“Mewujudkan konsep short sea shipping di Jalur 
selatan Jawa dengan mengalihkan angkutan 
jalan ke angkutan laut untuk mengurangi 
polusi, menekan angka kecelakaan di jalan raya, 
mengurangi kemancetan dan mengurangi beban 
biaya perawatan yang cukp tinggi,” ungkap Candra 
Irawan.

Plt. Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko 
menyampaikan ke depannya angkutan laut sangat 
dimungkinkan akan lebih diminati dan tak kalah 
ramai dengan angkutan darat, karena berbasis 
biaya yang lebih murah. Ia juga menyampaikan, 

saat ini barang yang baru dapat diangkut adalah 
barang seperti semen dan bahan-bahan kebutuhan 
pokok. “Kami juga sedang mengusulkan rintisan tol 
laut, untuk Jawa Tengah khususnya, tidak hanya 
dari Cilacap, tetapi juga nanti juga Pelabuhan 
Juwana dan Tegal. Di sana nanti untuk mendukung 
perdagangan antarpulau dan UMKM,” katanya.

KM Bintan Utama menjadi kapal perintis 
pertama yang sandar di Dermaga Wijayapura 
yang dikelola Pelindo III di Pelabuhan Tanjung 
Intan. Kapal sepanjang 95,7 meter dengan bobot 
2.598 gros ton tersebut memiliki kapasitas 
muat hingga 4.200 ton. Dilengkapi ship crane 
dengan kapasitas mencapai 2 ton serta 2 palka. 

 “Ditunjuknya Pelabuhan Tanjung 
Intan menjadi pangkal dari rute 
pertama kapal perintis KM Bintan 
Utama dikarenakan memiliki 
fasilitas pelabuhan yang memadai 
serta akses jalan yang sudah siap,” 
Dirlala & Angkutan Laut Kemenhub, 
Chandra Irawan.

“

Sandar dan Ikat Tali Kapal Dilaksanakan Sebelum Proses Bongkar Muat



GM Pelindo III Tanjung Intan Budi Siswanto 
mengatakan, dari Pelabuhan Tanjung Intan, 
kapal tersebut memuat komoditas semen 
polysling sebanyak 1.000 ton dengan tujuan ke 
Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Rute awal 
KM Bintan Utama antara Cilacap - Banyuwangi - 
Celukan Bawang -  Cilacap menempuh perjalanan 
sekitar 840-900 mil selama kurun waktu 14 hari. 
“Selanjutnya KM Bintan Utama akan sandar lagi di 
Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, 2 kali sebulan 
dengan memuat komoditas unggulan berupa 
kebutuhan pokok,” katanya.

Kemudian pada pelayaran perdananya, kapal 
tiba pertama kali di Pelabuhan Tanjung Wangi, 
Banyuwangi, yang juga dikelola Pelindo III pada 
Senin (11/5). KM Bintan Utama melaksanakan 

“Kapal perintis Tol Laut tersebut 
juga membuka kesempatan bagi 
owner (pemilik barang) yang akan 
mengirimkan barang dari dan 
ke wilayah timur Jawa,” ujar GM 
Pelindo III Tanjung Wangi, Lina 
Ratnasari.

“
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Aktivitas Bongkar Muat Kapal Tol Laut  Jalur Selatan



“Selanjutnya KM Bintan Utama akan 
sandar lagi di Pelabuhan Tanjung 
Intan, Cilacap, 2 kali sebulan dengan 
memuat komoditas unggulan 
berupa kebutuhan pokok,” kata 
GM Pelindo III Tanjung Intan Budi 
Siswanto.

“

kegiatan bongkar muatan semen dalam bentuk 
in bag sebanyak 1.000 ton. Dijadwalkan sandar 
di Pelabuhan Tanjung Wangi selama maksimal 3 
hari untuk selanjutnya melaksanakan perjalanan 
ke Celukan Bawang, Bali.

GM Pelindo III Tanjung Wangi, Lina Ratnasari, 
menyambut baik program pemerintah terkait Tol 
Laut jalur selatan Jawa tersebut. “Dermaga Umum 
Pelabuhan Tanjung Wangi dengan panjang dermaga 
543 Meter dan kedalaman kolam dermaga -12 mLWS 
hingga -14 mLWS sangat mampu untuk disandari 
dan melaksanakan kegiatan bongkar muat kapal 
ini. Pelindo III yang telah ditunjuk untuk melakukan 
kegiatan bongkat muat, menargetkan kegiatan 
bongkar muatan selama 5 shift per hari,” ungkap 
Lina Ratnasari.

Jalur dan kapal yang merupakan program 
pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi 
moda distribusi barang antarpulau di Indonesia, 
sehingga tidak terjadi kelangkaan barang / 
pangan yang dapat berimbas dengan terjadinya 
kenaikan harga. “Kapal perintis Tol Laut tersebut 
juga membuka kesempatan bagi owner (pemilik 
barang) yang akan mengirimkan barang dari dan 
ke wilayah timur Jawa,” ujar Lina Ratnasari turut 
mempromosikan terobosan baru pemerintah 
tersebut.

GM Pelindo III Celukan Bawang Rio Dwi Santoso 
juga mengungkapkan kesiapannya, bahwa 
Pelabuhan Celukan Bawang memiliki fasilitas yang 
lebih dari cukup untuk melayani kapal perintis 
tersebut. “Selain dermaga dengan kedalaman 
alami kolam pelabuhan yang sangat mencukupi, 
juga tersedia tiga gudang dengan kapasitas 
hingga 10.000 ton dan lapangan penumpukkan 
seluas 13.500 meter persegi,” ujarnya optimis. 
(Oleh Afitta Suryaningrum dan Mareta Atmadja)

lapOran utama 13

Pelayaran Perdana Kapal Perintis Barang Jalur Selatan Mulai Beroperasi
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The underdevelopment of southern region of 
Java compared to the northern side and also the 
perceived imbalances of northern Bali rather than 
southern Bali, prompted regional heads to initiate 
a new logistics route, The Southern Sea Toll. 

The prime voyage of the pioneer ship through 
southern route was attended by all regents of 
the southern coast of Java and inaugurated by 
Plt. Central Java Governor Heru Sudjatmoko with 
Director of Sea Traffic and Transport Ministry of 
Transportation Chandra Irawan on early May.

Regent Cilacap Tatto Pamudji revealed the existence 
of sea toll programs facilitated in distributing 
large numbers of goods inter-region because sea 

SeA TOll
SOUTheRN

Pioneer route via Tanjung Intan, Tanjung Wangi, and Celukan Bawang     
transport was considered more efficient. “This sea 
toll will facilitate and generate economic activities 
such as in Banyumas there are potential export 
products. By sea toll they could be exported. More 
importantly, cattle in Java will be sent from Cilacap 
(Port Tanjung Intan),” Tatto said.

Meanwhile, Director of Sea Traffic and Transport, 
Chandra Irawan, explained that the appointment 
of Tanjung Intan Port became the base of the 
first pioneer ship route of KM Bintan Utama due 
to adequate port facilities and ready access road.

In the future, the development of pioneer sea 
transport in the southern coast of Java from Cilacap 
Port will reach Kulonprogo - Pacitan - Trenggalek 

Aktifitas Bongkar General Cargo di Pelabuhan Jalur Selatan
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- Banyuwangi - Celang Bawang Regency, and 
westward Pangandaran to Pelabuhan Ratu, with 
the concept of adding vessel facilities. In addition, 
it is also considered with the crossing system and 
evaluate the readiness of port infrastructure and 
land routes, so effective and efficient service will 
be achieved.

Furthermore, he said that the Sea Toll which was 
Nawacita Program of President Joko Widodo aimed 
to support and encourage the development of 
populist-based economy in the southern coastal 
route of Java, facilitate inter-regional connectivity 
in distributing goods by sea and achieve target of 
decreasing price disparity in the eastern region 
Indonesia.

“Implementing the concept of short sea shipping in 
the southern route of Java by diverting road to sea 
transport to reduce pollution, accident on roadways 
congestion and burden of high maintenance costs,” 
said Candra Irawan.

Plt. Central Java Governor Heru Sudjatmoko said 
that in the future, sea transport was promising to 
be more attractive because of cheaper cost. He 
also conveyed, currently the goods that could be 
transported were such as cement and staple goods. 

“We are also proposing a sea toll stub, for Central 
Java in particular, not only from Cilacap, but also 
Juwana and Tegal Port in supporting inter-island 
trade and MSMEs, “he said.

KM Bintan Utama became the first pioneer ship to 
dock at Wijayapura Wharf at Tanjung Intan Port. The 
95.7-meter vessel weighing 2,598 gros tons has a 
loading capacity up to 4,200 tons. It was equipped 
ship crane with a capacity of 2 tons and 2 hatches.

GM Pelindo III Tanjung Intan Budi Siswanto said, 
from Port of Tanjung Intan, the ship contains 
commodity cement polysling as much as 1,000 
tons to Tanjung Wangi Port, Banyuwangi. The 
initial route of KM Bintan Utama between Cilacap 
- Banyuwangi - Celukan Bawang - Cilacap traveled 
about 840-900 miles over a period of 14 days. “ 
KM Bintan Utama will dock again at the Port of 
Tanjung Intan, Cilacap, twice a month by loading 
staple good commodities,” he said. 

Then on its first voyage, the ship arrived at Tanjung 
Wangi Port, Banyuwangi, on Monday (11/5). KM 
Bintan Utama performs loading and unloading of 
1,000 tons of bags cement and dock at Tanjung 
Wangi Port for a maximum of 3 days for next trip 
to Celukan Bawang, Bali. (By Kharis Fauzi)

TKBM Melakukan Proses Bongkar Muat



PeliNdO iii 
AkUiSiSi SAhAM 

PeNgelOlA APbS

Alur pelayaran menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Sebelumnya Pelindo III memiliki 60% saham APBS 
melalui anak usahanya, Pelindo Marine Service (PMS). 
Sisanya dimiliki oleh Van Oord dan GSU sebesar 
masing-masing 20%. Pelindo III mengakuisi masing-
masing 15% saham dari Van Oord dan GSU. Sehinga 
kini Pelindo III memiliki kontrol penuh dengan 90% 
saham,” kata Direktur Utama PMS Putut Sri Muljanto, 
saat penandatanganan akuisisi saham tersebut di 
Surabaya, Jumat (20/4).

Pelindo III pada tahun 2015 telah berhasil 
menyelesaikan proyek revitalisasi Alur Pelayaran 
Barat Surabaya dengan nilai pekerjaan mencapai 73 
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juta dolar AS. Alur pelayaran sepanjang 25 mil tersebut 
menjadi akses laut menuju Pelabuhan Tanjung Perak 
dan Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, dikembangkan 
dari semula dengan lebar 100 meter dan kedalaman 
sekitar -9,5 meter LWS (low water spring/rata-rata 
permukaan air) menjadi selebar 150 meter dengan 
kedalaman mencapai -13 meter LWS. Sehingga 
memiliki kedalaman yang cukup untuk mengakomodir 
kapal-kapal yang berbobot lebih besar.

Putut Sri Muljanto juga menjelaskan, APBS mengelola 
channel fee yang dipungut dari operator kapal untuk 
dialokasikan pada pengaturan lalu lintas pelayaran dan 

alur pelayaran Barat surabaya

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kepelabuhanan, Pelindo III, mengakuisisi 
saham entitas swasta pada PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). APBS merupakan 

perusahaan patungan antara Pelindo III dengan kontraktor pengerukan asal Belanda, Van 
Oord, dan perusahaan swasta nasional, PT Gerbang Samudera Utama (GSU). 
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(Dari kiri) CEO Pelindo III Ari Askhara, Direktur Van Oord Indonesia Mark van der Hoeven, Dirut PMS Putut Sri Muljanto, Dirut GSU Arief Sugiarto, Commercial and 
Operational Director Pelindo III Mohammad Iqbal, usai penandatanganan akuisisi saham PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, di Surabaya, Jumat (20/4).

“Usai direvitalisasi potensi bisnis APBS semakin 
menjanjikan. Karena kini tren kapal yang memasuki 
Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik 
memiliki bobot yang semakin besar. Terlebih tren ini 
juga didorong dengan tren pertumbuhan throughput 
(arus bongkar muat barang) yang juga terus 
meningkat,”. Putut Sri Muljanto, Direktur Utama PMS

“

juga perawatan alur agar aman untuk dilayari. “Usai 
direvitalisasi potensi bisnis APBS semakin menjanjikan. 
Karena kini tren kapal yang memasuki Pelabuhan 
Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik memiliki bobot 
yang semakin besar. Terlebih tren ini juga didorong 
dengan tren pertumbuhan throughput (arus bongkar 
muat barang) yang juga terus meningkat,” jelasnya. 

Berdasarkan catatan Pelindo III, jumlah kapal yang 
melalui APBS sepanjang tahun 2016 sebanyak 1.105 
unit atau setara dengan total bobot kapal yang 
mencapai lebih dari 27 juta gros ton. Kemudian 
meningkat pada tahun 2017 dengan jumlah kapal 
sebanyak 2.857 unit atau setara dengan lebih dari 
53 juta gros ton bobot kapal. Sehingga peningkatan 
year on year untuk periode tersebut untuk arus kapal 
sebesar 158,5 persen dan untuk bobot kapal sebesar 
96,3 persen.

CEO Pelindo III, Ari Askhara, mengatakan bahwa 
kepemilikan saham mayoritas di APBS membuat 
Pelindo III dapat semakin gesit untuk mengambil 
keputusan bisnis. Apalagi kini Pelindo III 
mengintegrasikan pengembangan Pelabuhan Tanjung 

Perak dan Pelabuhan Gresik dalam konsep Great 
Surabaya Metropolitan Port. 

“Beberapa terminal di Pelabuhan Tanjung Perak sudah 
direkonfigurasi sesuai jenis komoditasnya untuk 
meningkatkan produktivitas bongkar muat. Kemudian 
Pelindo III juga membangun beberapa terminal baru, 
seperti Terminal Teluk Lamong dan Terminal Manyar 
di JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate). 
Maka traffic (arus) kapal akan semakin ramai melalui 
APBS, sehingga potensi bisnisnya semakin besar,” 
tukasnya. (Oleh: Hafidz Novalsyah)
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APlikASi hOMe TeRMiNAl 
diPROMOSikAN  

di TOC ASiA SiNgAPORe

digitalisasi logistik

Dalam rangka memperkenalkan inovasi terbarunya yakni Aplikasi HomeTerminal, Pelindo III 
turut berpartisipasi pada international event, TOC Asia yang bersamaan dengan Singapore 
Maritime Week diselenggarakan di Marina Bay Sands, Singapura selama dua hari (24-25/4). 

TOC Asia merupakan event bergengsi yang berjalan sejak 
tahun 1995 terkait dengan dunia pelayaran, pelabuhan, 
dan terminal. Acara tersebut mempertemukan 
Shippers, Logistics Providers, Shipping Lines, 3PLs, 
Port Authorities, Terminal Operators serta menyajikan 
perkembangan teknologi terbaru.

Commercial & Operational Director Pelindo III, 
Mohammad Iqbal yang menjadi salah satu narasumber 
di TOC Asia memberikan paparan terkait kondisi 
beberapa pelabuhan yang masih banyak permasalahan 
mulai dari kemacetan lalu lintas, antrian di pusat 
pelayanan hingga biaya yang tidak transparan. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, Pelindo III berinovasi 
menciptakan Aplikasi Home Terminal: Port Solution 
in 1 Touch yang secara resmi di launching pada awal 
Februari lalu di Jakarta.

“HomeTerminal merupakan aplikasi yang diciptakan 
untuk mempercepat dan mempermudah proses 

pemesanan layanan jasa kepelabuhanan. Pelayanan 
kepelabuhan di era sekarang ini harus mudah, 
cepat, dan transparan sesuai yang kami terapkan di 
aplikasi tersebut. Terdapat empat fitur layanan yang 
terintegrasi dengan sistem operasi terminal (TOS). 
Yakni mulai dari vessel service, port activities, logistics, 
dan container management. Keempat fitur tersebut 
juga memungkinkan pengguna jasa memantau 
pergerakan kapal dan barangnya secara real-time 
online melalui smartphone,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aplikasi yang 
pertama di Indonesia ini memberikan kemudahan 
bagi pengguna jasa pelabuhan dari segi operasional, 
pengiriman dan logistik. Selain itu, pengguna jasa 
juga memperoleh manfaat berupa efisiensi karena 
pengurangan biaya operasional.

HomeTerminal juga sebagai market place karena 
merupakan media marketing serta informasi ke 

Mohammad Iqbal Memasarkan Project strategis Pelindo III kepada Stakeholder di dunia, seperti Green Port Automation di Terminal Teluk Lamong
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customer dan pasar, dimana pengguna jasa bisa 
memilih jasa kepelabuhan dari penyedia jasa yang 
ada di pelabuhan dengan harga yang telah ditetapkan 
secara transparan.

Tahap awal aplikasi HomeTerminal di implementasikan 
untuk vessel service dan diperluas ke layanan 
terminal atau port activities di seluruh terminal di 
PelabuhanTanjung Perak. Selanjutnya di bulan April 
penerapannya meningkat hingga layanan logistik 
sampai berlanjut ke container management.

“Kami yakin ketika HomeTerminal sudah beroperasi 
penuh menangani semua layanan, kegiatan 
kepelabuhanan menjadi sangat efisien karena birokrasi 
menjadi lebih singkat,” tuturnya.

Di TOC Asia tersebut, Pelindo III juga membuka booth 
untuk memasarkan project-project strategis yang 
dimiliki kepada Stakeholder di dunia, seperti halnya 
memperkenalkan Green Port Automation di Terminal 
Teluk Lamong, Tourism Port Development di Pelabuhan 
Benoa dan Pelabuhan Gilimas Lombok, memasang 
model / maket Integrated Container Mover (ICM) serta 

memasang dummy / mock up HomeTerminal pada 
Smartphone. 

TOC saat ini telah berkembang menjadi wadah rantai 
pasokan kontainer lengkap atau yang biasanya disebut 
Container Supply Chain, memberikan konten teknis dan 
juga menawarkan platform kepada para pemangku 
kepentingan.

Para pengunjung dapat 
mengetahui produk, ide, 
layanan dan teknologi penting 
untuk operasi bisnis mereka, 
jaringan dengan pemain 
kunci di industri pelayaran, 
pelabuhan dan terminal 
dan tetap up-to-date dengan 
teknologi terbaru, inovasi 
dan perkembangan industri. 
TOC Asia menggabungkan 
konferensi teknis internasional 
untuk membahas isu-isu 
industri utama. (Oleh: Kharis 
Fauzi dan Anwar)

Mohammad Iqbal Memberikan Paparan terkait Pelindo III dan Aplikasi Home Terminal: Port Solution in 1 Touch

Mohammad Iqbal Berikan Penjelasan Terkait Project strategis 
Pelindo III dan Aplikasi Home Terminal kepada Pengunjung di 
Acara TOC Asia

Mohammad Iqbal Berikan Penjelasan Aplikasi Home Terminal 
kepada Pengunjung di Acara TOC Asia

“Kami yakin ketika HomeTerminal 
sudah beroperasi penuh menangani 
semua layanan, kegiatan 
kepelabuhanan menjadi sangat 
efisien karena birokrasi menjadi 
lebih singkat,” Commercial & 
Operational Director Pelindo III, 
Mohammad Iqbal.

“
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Penghargaan tersebut merupakan apresiasi 
kepada perusahaan BUMN dan akan usahanya 
yang telah menjalankan Gerakan Nasional Revolusi 
Mental (GNRM).Ketua Dewan Juri, mantan Menteri 
BUMN 2004-2007, Sugiharto, menjelaskan tujuan 
diselenggarakannya penghargaan tersebut ialah 
untuk mengukur implementasi GNRM pada BUMN dan 
memberi apresiasi bagi yang sudah melaksanakannya. 
“Dulu pelabuhan sangat kotor, semrawut, banyak 
preman dan pungli. Kini bersih, tidak menakutkan, 
dan makin baik pelayanannya,” jelasnya.

Corporate Representative Pelindo III Sugiono yang 
hadir mewakili penerimaan penghargaan tersebut, 
menyampaikan bahwa, “Pelindo III merasa terhormat 
atas penghargaan BUMN Indonesia Tertib  Terbaik 
yang menjadi apresiasi pada upaya kami mengubah 
citra pelabuhan untuk menjadi pelabuhan modern 
yang tertib, sejalan dengan Gerakan Nasional Revolusi 
Mental yang didorong oleh pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah dari Surabaya, Human 
Capital and General Affair Director Pelindo III, Toto Heli 
Yanto, mengatakan, hal utama dari upaya mengubah 
citra pelabuhan yang tertib yaitu internalisasi budaya 
tertib pada para karyawan. “Karena karyawan 
merupakan modal terpenting dari organisasi. Salah 
satu fokus transformasi Pelindo III selain aspek process 
dan technology, ialah faktor people atau SDM,” katanya. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

Teluk Lamong Dinobatkan Perusahaan Kreatif

Terminal Teluk Lamong (TTL), meraih penghargaan 
sebagai salah satu  “Indonesia Most Creative Company 
2018” bertempat di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. 
Penghargaan ini merupakan hasil riset kepada 
beberapa perusahaan BUMN, anak BUMN dan swasta, 
yang dilakukan oleh Majalah SWA bekerjasama dengan 
PPM Manajemen. Seleksi tersebut ditujukan untuk 
mencari perusahaan yang memiliki kreasi, inovasi dan 

awards

JAdikAN PelAbUhAN TeRTib, 
PeliNdO iii RAih PeNghARgAAN 

RevOlUSi MeNTAl

Corporate Representative Pelindo III Sugiono (kanan) mewakili menerima trofi dari Staf Ahli Bidang 
Multikulturalisme Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Haswan Yunaz.

Sejumlah inovasi yang dilakukan Pelindo III untuk mengubah stigma pelabuhan dari yang 
semula berantakan menjadi tertib dan modern, diganjar Gold Winner Kategori BUMN 

Indonesia Tertib Terbaik pada ajang Revolusi Mental Award 2018. 
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“Karena karyawan merupakan 
modal terpenting dari 
organisasi. Salah satu fokus 
transformasi Pelindo III selain 
aspek process dan technology, 
ialah faktor people atau SDM,” 
Human Capital and General 
Affair Toto Heliyanto 

“
terobosan unik pada masing-masing bidang kerjanya 
sehingga dapat meningkatkan performa perusahaan. 

Rumaji,  Direktur Operasi dan Teknik TTL, 
menyampaikan bahwa TTL adalah “Green Smart Port” 
yang mengimplementasikan sistem operasional di 
Terminal berbasis Information, Communication and 
Technology (ICT). Konsep yang diusung oleh TTL adalah 
otomasi dan ramah lingkungan.

Selain otomasi, konsep ramah lingkungan menjadi 
nilai tambah bagi TTL. Bahan bakar gas dan listrik dan 
pengurangan emisi gas buang merupakan komitmen 
TTL pada proses operasional yang dilakukan secara 
konsisten. TTL memiliki Pembangkit Listrik Tenaga 
Mesin Gas (PLTMG) untuk memenuhi kebutuhan listrik 
di terminal sekaligus bukti bahwa TTL pada penerapan 
ramah lingkungan. 

Penghargaan atas inovasi dan kreasi TTL diberikan 
oleh Kemal E. Ghani selaku Chief Editor Majalah SWA 
Group. Pencapaian TTL, merupakan contoh bagi 
perusahaan lain khususnya pelabuhan agar mampu 
memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan 
berbagai terobosan inovatif untuk berkontribusi secara 
konsisten bagi masyarakat. 

Prestasi tersebut juga diikuti oleh anak usaha lain yaitu 
PT PHC yang meraih dua penghargaan sekaligus pada 
ajang IMF (Indonesia Marketeers Festival) 2018 sebagai 
Field Promoter of the Year dan Service Person of The 
Year melalui Budi Setyo (SVP General Affairs) dan Fibri 
Siswanto (PIC Admission PHC Hospital Surabaya). 

Penilaian tersebut meliputi aspek Productivity, Creativity 
dan Entrepreneurship. Budi Setyo didapuk menjadi 
champion Field Promoter of the Year Surabaya 2018 
karena mampu berinovasi untuk menginisiasi berbagai 

program perusahaan berupa ide pengelolaan sampah 
mandiri yang bisa menjadi potensi bisnis rumah sakit.

Fibri Siswanto,  juga didapuk menjadi champion 
Service Person of The Year Surabaya 2018, karena 
dapat menjalankan fungsi dasar sebagai service person 
dan konsistensinya dalam memberikan pelayanan 
bagi customer. (Oleh: Reka Yusmara dan Husninatul 
Ghassani).

Direktur Operasi dan Teknik TTL Rumaji Menerima Penghargaan

Direksi PHC Tunjukan Penghargaan yang Diraih
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ARUS PeTi keMAS  
dAN kAPAl TUNJUkAN TReN POSiTif

Pelindo III sebagai salah satu BUMN penyediaan jasa kepelabuhanan mencatat 
kinerja operasional yang positif pada arus petikemas dan kunjungan kapal pada 

triwulan pertama tahun 2018. 

Kinerja Triwulan I

Kegiatan Bongkar Muat Petikemas di Terminal Nilam

Trafik arus petikemas dalam satuan boks di triwulan 
pertama tahun 2018 tercatat meningkat sebesar         
4 persen yang terealisasi sebesar 1.013.618 boks 
dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang 
tercatat sebesar 975.038. Peningkatan arus petikemas 
dalam satuan boks tersebut juga diikuti dalam satuan 
TEUs tercatat meningkat sebesar 4 persen yang 
terealisasi sebesar 1.244.294 TEUs dibandingkan 
periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 
1.199.184 TEUs. 

CEO Pelindo III, Ari Askhara menyampaikan bahwa 
selain arus petikemas, kunjungan kapal pada triwulan 
pertama tahun 2018 dalam satuan Gross Tonnage (GT) 
juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tercatat 
arus kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar 
16 persen yang terealisasi sebesar 60.919.607 GT 
dibanding periode yang sama tahun 2017 yang tercatat 
sebesar 52.318.192 GT. Sedangkan dalam satuan unit 
arus kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar  

7 persen tercatat ditahun 2018 sebesar 14.109 unit 
dibanding dengan periode yang sama tahun 2017 
tercatat sebesar 13.163 unit.

Sementara itu, jika dilihat dari performa keuangan, 
Pelindo III mencatat pendapatan usaha sebesar Rp2,3 
triliun atau  mengalami kenaikan sebesar 17 persen 
dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1,9 
triliun. “Yang pasti growth beban usaha Pelindo III lebih 
kecil dibandingkan pendapatan usahanya sehingga 
laba usaha yang diraih Pelindo III hingga triwulan 
pertama tahun ini mencapai 913 miliar atau melesat 
lebih besar 37 persen dibanding tahun sebelumnya,” 
imbuh Ari Askhara.

Selain itu, guna memberikan layanan kepada 
pengguna jasa, Pelindo III juga lakukan investasi pada 
triwulan pertama 2018 yang mencapai Rp477 miliar.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan atas pencapaian 
laba tersebut berasal dari transformasi perusahaan 
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Kapal Silversea Cruise Saat Bersandar di Pelabuhan Benoa

“Kedatangan para tamu IMF dan World Bank 
di Bali perlu dipersiapkan dengan matang, 
karena Bali akan mencerminkan wajah 
Indonesia di mata dunia. Untuk itu kita perlu 
dukung pemerintah dalam menyambut 
acara internasional tersebut sekaligus 
sebagai wadah mempromosikan Bali 
sebagai destinasi wisata terkemuka di dunia 
khususnya melalui kapal pesiar,” CEO Pelindo 
III Ari Askhara

“
yang fokus pada aspek people, process and technology. 
“Artinya sumber daya manusia dilihat sebagai modal 
yang sangat bernilai bagi perusahaan. Untuk itu perlu 
ditingkatkan kompetensinya, agar lebih produktif 
untuk bekerja sama dalam menjalankan roda bisnis 
perusahaan, yang didukung dengan penggunaan 
teknologi yang optimal. Think simple simplify things,” 
ujarnya.

Tidak hanya mencari profit semata, Pelindo III juga 
menunjukan kepedulian terhadap masyarakat sekitar 
melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
hingga akhir April 2018 mencapai Rp8,3 miliar  yang 
tersebar di tujuh provinsi meliputi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Bali Nusra, Kalsel dan Kalteng.

PERSIAPAn AnnuAL MEETIng IMF DAn WORLD BAnK
Mendekati pelaksanaan Annual Meeting IMF dan 
World Bank pada Oktober 2018 di Bali menunjukan 
bahwa Indonesia mendapat kepercayaan dunia 
internasional dalam bidang keamanan dan stabilitas 
ekonomi. Sebagai BUMN yang mengelola pelabuhan 
di Bali, Pelindo III turut mempersiapkan perbaikan 
infrastrukturnya berupa pendalaman kolam dan alur 
di Pelabuhan Benoa agar kapal cruise berukuran 
besar dapat sandar sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian Provinsi Bali. 

Hingga saat ini kapal cruise  berukuran paling besar 
yang dapat sandar ke Pelabuhan Benoa adalah MV 
Volendam dengan kapasitas penumpang sebanyak 
1.430 orang dan 640 crew. Diharapkan pada September 
2018 nanti kapal cruise Genting Dream dapat sandar di 
Pelabuhan Benoa dengan kapasitas penumpang 3.352 
orang dan 2.000 crew. Diperkirakan pengerukan kolam 
dan alur selesai akhir Agustus 2018 nanti.

“Kedatangan para tamu IMF dan World Bank di Bali 
perlu dipersiapkan dengan matang, karena Bali akan 
mencerminkan wajah Indonesia di mata dunia. Untuk 
itu kita perlu dukung pemerintah dalam menyambut 
acara internasional tersebut sekaligus sebagai wadah 
mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata 
terkemuka di dunia khususnya melalui kapal pesiar,” 
tambah Ari Askhara.

Tidak hanya itu, Pelabuhan Benoa juga melakukan 
perluasan terminal penumpang dan beautifikasi 
sehingga bisa menambah kenyamanan dan daya 
tampung penumpang di area terminal penumpang serta 
mempercantik pelabuhan serta gate sebagai landmark 
Pelabuhan Benoa sehingga banyak wisatawan yang 
berkunjung ke Pelabuhan Benoa. “Diperkirakan selesai 
waktu untuk untuk perluasan terminal penumpang 
dan beautifikasi Pelabuhan Benoa pada Maret 2019,” 
pungkasnya. (Oleh: Kharis Fauzi)
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PeliNdO iii SeRAhkAN  
RP 1,8 TRiliUN

Setoran Kepada Negara

Optimisme Para Pejabat Pelindo III dan BRI Dalam Penggunaan E-Port Card

Pelindo III menyerahkan setoran kepada negara untuk tahun 2017 dengan nilai total 
sebesar Rp1,8 triliun. Pemenuhan kewajiban tahun buku 2017 ini sebagai bagian dari 

pelaksanaan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar 
bulan April lalu.

Setoran kepada negara tersebut merupakan jumlah 
tertinggi yang mampu dicetakkan perseroan 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut 
Finance Director Saefudin Noer, besar setoran kepada 
negara ini tak dapat dilepaskan dari tingginya laba 
yang berhasil dibukukan Pelindo III sepanjang tahun 
2017 yang mencapai Rp, 2,03 triliun. 

“Kuncinya adalah kami mengutamakan kepuasan 
pelanggan dengan mempermudah transaksi layanan 

kepelabuhanan dimanapun dan kapanpun, seperti 
implementasi Integrated Billing System sejak 
November 2016 yang langsung dapat dirasakan oleh 
pengguna jasa,” ujarnya.

“Kami telah melakukan pembayaran kontribusi 
ke negara berupa dividen perusahaan di awal Mei 
2018 senilai Rp 441 miliar ke pemerintah dan ini 
merupakan level tertinggi sepanjang Pelindo III berdiri. 
Kami selesaikan dalam satu kali kesempatan,” kata 
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“Langkah efisiensi berkesinambungan 
ini menyebabkan pertumbuhan beban 
usaha kami lebih rendah dibandingkan 
pendapatan yang kami terima. Hingga 
kuartal I tahun 2018, laba usaha Pelindo 
III mencapai 913 miliar,” Finance 
Director Pelindo III U.Saefudin Noer

“

Pelindo III Jalin Kerjasama dengan BRI Penggunaan E-Port Card

Saefudin. Selain itu, dari jumlah setoran total sebesar 
Rp 1,8 triliun terdapat kontribusi setoran untuk pajak 
sebesar 66,7 persen atau setara dengan Rp. 1,2 triliun 
dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
dengan jumlah Rp. 160 miliar. 

Selain meningkatkan performa layanan melalui 
penambahan fasilitas pelabuhan dan pembangunan 
infrastruktur pelabuhan, Pelindo III juga mengambil 
langkah efisiensi dalam menjalankan perusahaan. 
“Langkah efisiensi  berkesinambungan ini 
menyebabkan pertumbuhan beban usaha kami 
lebih rendah dibandingkan pendapatan yang kami 
terima. Hingga kuartal I tahun 2018, laba usaha 
Pelindo III mencapai 913 miliar,” ungkap pria kelahiran 
Pandeglang 53 tahun silam tersebut.

gERAKAn nASIOnAL nOn TunAI
Pada kesempatan yang sama, Pelindo III meneken 
perjanjian kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) guna mengimplementasikan Gerakan Nasional 
Non Tunai (GNNT) di wilayah pelabuhan kelolaan 
Pelindo III. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh 
Finance Director Pelindo III Saefudin Noer dan Direktur 
Konsumer BRI Handayani bertempat di Gedung BRI 
1, Jakarta (11/5).

Melalui perjanjian tersebut, Pelindo III dan BRI akan 
menerbitkan kartu akses pelabuhan e-Port card yang 
disematkan dalam kartu pembayaran elektronik 
buatan BRI. Bagi Saefudin Noer, kerja sama dengan 
BRI akan memberi kemudahan bagi para pengguna 
jasa dalam memperoleh layanan berkualitas Pelindo 
III. “Jangkauan BRI yang tersebar hingga pelosok negeri 
tentu akan memberi manfaat yang besar, terutama bagi 
para pengguna jasa kami yang berada di 43 pelabuhan 
Pelindo III,” pungkas Saefudin Noer. (Oleh: Jufrianto 
Siahaan)



PeliNdO iii TeRbiTkAN 
USd 500 JUTA

 Global Bond

Pelindo III kembali sukses menerbitkan obligasi global sebesar US$500 juta dengan tenor 
5 tahun dan besaran kupon yang dipatok untuk obligasi tersebut adalah 4,5 persen yang 

akan jatuh tempo pada 2 Mei 2023. Keberhasilan ini tercapai di saat volatilitas kondisi 
pasar tinggi di minggu akhir bulan April lalu. 
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“Kinerja perusahaan menunjukkan 
impresi yang meyakinkan, 
sehingga para investor obligasi 
menaruh kepercayaan yang tinggi 
untuk perusahaan,” CEO Pelindo III 
Ari Askhara

Kendati pasar finansial bergerak volatil, Pelindo III 
mampu melakukan penetrasi pasar dengan eksekusi 
satu hari saja. Proses ini relatif cepat dan menjadikan 
Pelindo III sebagai BUMN pertama yang mampu 
menerbitkan obligasi global tanpa roadshow. Dengan 
mengumumkan dan menetapkan kesepakatan pada 
minggu terakhir April, Pelindo III kemudian dapat 
mengakses pasar

Menurut CEO Pelindo III Ari Askhara, pemesanan surat 
utang ini mengalami kelebihan permintaan sebanyak 
hampir dua kali. “Kinerja perusahaan menunjukkan 
impresi yang meyakinkan, sehingga para investor 
obligasi menaruh kepercayaan yang tinggi untuk 
perusahaan,” katanya. 

Statistik Distribusi: Surat utang yang diterbitkan 
berhasil menarik minat secara global dengan total 
68 akun yang berpartisipasi. Secara geografis, alokasi 
surat utang ini didistribusikan sebesar 71 persen ke 
Amerika Serikat, 14 persen ke Asia, dan 15 persen ke 
Eropa dengan tipe investor 75 persen adalah fund 
managers, 8 persen bank, dan 17 persen asuransi 
serta dana pensiun.

Surat utang yang diterbitkan akan dicatatkan pada 
Singapore Stock Exchange. Bertindak sebagai joint 
lead managers aksi korporasi itu adalah ANZ, Mandiri 
Securities, dan Standard Chartered Bank.

Penerbitan surat utang ini merupakan cerminan 
komitmen Pelindo III sebagai BUMN, bersama dengan 
Pemerintah Indonesia, untuk terus melakukan 
pembangunan di sektor pelabuhan dan infrastruktur 
di Indonesia.

Pelindo III selanjutnya akan mengelola dana tersebut 
untuk membiayai pembelanjaan modal perusahaan 
yang diperkirakan mencapai Rp7,25 triliun. Selain itu, 
perusahaan pelat merah tersebut juga akan melakukan 
refinancing utang senilai Rp4,39 triliun dan sejumlah 
aksi korporasi lainnya seperti rencana pembelian 
saham perusahaan swasta.

Alokasi belanja modal ini diperuntukkan untuk 
sejumlah program strategis antara lain: pembangunan 
tahap pertama Terminal Kalibaru Barat, revitalisasi 
alur dan beautifikasi fasilitas Pelabuhan Benoa, dan 
pembangunan Terminal Cruise dan Peti Kemas di 
Gilimas Lombok, pembangunan flyover dan tapper 
Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB)-Terminal Teluk Lamong.

“Pertumbuhan arus kapal dan barang, bahkan 
mencapai 20 persen dan peningkatan laba bersih 
sebesar 35 persen di tahun 2017 dibanding tahun 
lalu,” ungkap Ari. Pencapaian ini didasarkan oleh 
inisiatif manajemen untuk menerapkan tiga strategi 
besar, yaitu diversifikasi atau ekstensifikasi bisnis, 
transformasi budaya yang berfokus pada aspek 
karyawan, proses serta teknologi, dan efisiensi. (Oleh: 
Jufrianto Siahaan)
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Efisiensi Logistik

CRANe bARU PACU kiNeRJA 
TANJUNg PeRAk

Pelindo III memperkuat operasional bongkar muatnya di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya dengan menambah crane baru. 

Sepanjang tahun 2018, BUMN kepelabuhanan itu akan 
menambah 5 unit alat bongkar muat jenis harbour 
mobile crane (HMC) yang dapat melayani bongkar 
muat kargo yang diangkut kapal berukuran besar, 
panamax dan post-panamax. 

“Pengirimannya dilakukan dalam dua kali pengiriman. 
3 unit HMC sudah tiba dan sedang dirakit di Terminal 
Jamrud. Rencananya akan diserahterimakan pada 
Juli nanti dan 2 unit HMC berikutnya masih dalam 
pengiriman dari pabriknya di Jerman. Diperkirakan 

HMC di Pelabuhan Tanjung Perak Siap Beroperasi
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“Kelima HMC baru Pelindo III tersebut 
memiliki fitur teknologi generasi baru tele-
assistance untuk dapat dimonitor dari 
jarak jauh atau dari gedung kantor. Data 
log kinerja HMC dapat di-download untuk 
mengecek data durasi operasional, kondisi 
mesin, catatan aktivasi alarm, detektor 
cuaca, dan lainnya. Fitur ini penting untuk 
dianalisa demi meningkatkan teknis 
perawatan agar lebih hemat,” Engineering 
and ICT Director Pelindo III, Husein Latief

akan diserahterimakan pada bulan September tahun 
ini ,” kata Husein Latief,  Engineering and ICT Director 
Pelindo III, di Surabaya, Jumat (4/5) dalam siaran pers.

Husein memaparkan, 3 unit HMC berkapasitas 100 
ton dengan jangkauan 46 meter. 2 unit HMC lainnya 
berkapasitas 120 ton dengan jangkauan hingga 51 
meter.  “Kelima HMC baru Pelindo III tersebut memiliki 
fitur teknologi generasi baru tele-assistance untuk 
dapat dimonitor dari jarak jauh atau dari gedung 
kantor. Data log kinerja HMC dapat di-download untuk 
mengecek data durasi operasional, kondisi mesin, 
catatan aktivasi alarm, detektor cuaca, dan lainnya. 
Fitur ini penting untuk dianalisa demi meningkatkan 
teknis perawatan agar lebih hemat,” jelasnya.

CEO Regional Jawa Timur Pelindo III, Onny Djayus, 
menambahkan, penambahan 5 unit HMC di Pelabuhan 
Tanjung Perak, akan meningkatkan kecepatan layanan 
bongkar muat curah kering, jumbo bag, dan general 
cargo di Terminal Jamrud. Menurut catatan Pelindo 
III, arus barang di Terminal Jamrud pada tahun 2017 
mencapai lebih dari 10 juta ton curah kering, 263 ribu 
meter kubik kargo, dan 66.253 unit barang.

“Apalagi HMC besar tersebut siap untuk melayani 
Sehingga bisa disebut dengan beroperasinya HMC 
baru tersebut, Pelindo III siap melayani bongkar muat 
kapal besar demi meningkatkan efisiensi logistik di 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” ujarnya.

Selain peningkatan peralatan untuk melayani bongkar 
muat curah kering dan general cargo, Pelabuhan 

Tanjung Perak juga menjadi pelabuhan peti kemas 
terbesar untuk kawasan timur Indonesia. Untuk 
itu sebelumnya Pelindo III juga telah berinvestasi 
menambah 3 unit reach stacker (kendaraan pengangkat 
peti kemas) untuk Pelabuhan Tanjung Perak yang 
akan mempercepat layanan receiving (penerimaan), 
delivery (pengiriman), stripping (pengeluaran barang 
dari peti kemas), dan stuffing (pemasukan barang ke 
dalam peti kemas).

“Datangnya reach stacker baru diproyeksikan untuk 
mengurai antrean layanan saat arus barang sedang 
ramai. Salah satunya agar pemilik barang dapat 
menerima barangnya dengan lebih cepat,” tambah 
Onny. (Oleh: Hafidz Novalsyah)

Proses Perakitan HMC di Pelabuhan Tanjung Perak
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Arus kapal pada triwulan pertama 2018 dalam 
satuan Gross Tonnage (GT) mengalami peningkatan 
yang signifikan sebesar 56% yang terealisasi 
26.545.085 GT dibandingkan dengan periode yang 
sama pada tahun 2017 yang tercatat hanya sebesar 
16.966.784 GT, sedangkan dalam satuan unit juga 
mengalami peningkatan sebesar 39% tercatat pada 
tahun 2018 sebanyak 3.297 unit dan tahun 2017 
sebanyak 2.375 unit, “Kenaikan ini terjadi baik pada 
arus kapal dalam negeri maupun luar negeri,” jelas 
Onny Djayus, CEO Regional Jawa Timur.

Arus Penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak 
selama triwulan I juga memberikan kinerja yang 
positif yakni meningkat sebesar 8% apabila 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana 
tercatat pada tahun 2018 sebanyak 96.636 orang dan 
pada tahun 2017 dalam periode yang sama tercatat 
89.370 orang. “Hal ini dipengaruhi oleh adanya 
kedatangan kapal cruise Genting Dream dimana 
dalam 1 kali kunjungannya jumlah penumpang 
mencapai 2.500 orang,”tambahnya.

Arus Barang Pelabuhan Cabang Tanjung Perak  
triwulan I tahun 2018 dalam satuan ton terealisasi 
2.757.364 Ton atau 86% dari anggaran  triwulan I 
tahun 2018 sebesar 3.200.071 Ton, dalam satuan 
M3 terealisasi 186.046 M3 atau 168% dari anggaran 
sebesar 110.889 M3. Tidak tercapainya arus barang 
dalam satuan Ton dikarenakan oleh beberapa hal, 
diantaranya : adanya penurunan kegiatan B/M steel 
coil, steel slab dan steel billet di Terminal Jamrud 
Utara dan berpindahnya kegiatan handling cargo 
food grain ke Terminal Teluk Lamong.

Kinerja Triwulan I

ARUS kAPAl
di TANJUNg PeRAk

MeNiNgkAT
Pelabuhan Tanjung Perak mencatat arus 

kapal dan penumpang turut tumbuh pada 
triwulan pertama 2018.
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Realisasi arus petikemas pada Pelabuhan Tanjung 
Perak  triwulan I tahun 2018 tercapai 138.603 Boxes 
dan 152.769 TEU’s atau  sebesar 109% untuk satuan 
Boks dan TEUs dari anggaran  triwulan I tahun 2018 
sebesar 126.693 Boks dan 140.361 TEUs. 

“Sementara itu, untuk arus hewan mengalami 
peningkatan sebesar 36% di kuartal I tahun 2018 
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 
tercatat 1.982 ekor pada tahun 2017 dan tercatat 
2.699 ekor pada tahun 201/ untuk periode kurtal 
I,” terangnya. (Oleh: Daddy Sumartono)

“Tidak tercapainya arus barang dalam 
satuan Ton dikarenakan oleh beberapa hal, 
diantaranya : adanya penurunan kegiatan 
B/M steel coil, steel slab dan steel billet di 
Terminal Jamrud Utara dan berpindahnya 
kegiatan handling cargo food grain ke 
Terminal Teluk Lamong,” CEO Regional Jawa 
Timur Onny Djayus

Kegiatan Operasional di Terminal Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak



Trafik arus barang dalam satuan M3 di triwulan I 
tahun 2018 tercatat meningkat sebesar 40% yang 
terealisasi sebesar 226.699 M3 dibanding periode 
yang sama tahun 2017 sebesar 161.947 M3. General 
Manager Pelindo III Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang, Ardhy Wahyu Basuki menyampaikan 
bahwa realisasi arus barang triwulan I tahun 
2018 sebesar 1.260.182 Ton dan 226.699 M3, jika 
dibanding anggaran triwulan I tahun 2018 sebesar 
1.143.414 Ton dan 193.248 M3 maka terealisasi 
dari anggaran dalam satuan Ton sebesar 110% 
dan sebesar 117% dalam satuan M3. 

Arus BArAng
 TAnjung EmAs mEningkAT

Kinerja Triwulan I 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mencatat trafik arus barang dan 
arus kapal pada triwulan I tahun 2018 mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

“ Te r c a p a i n y a  t a r g e t  a r u s  b a r a n g  i n i 
dikarenakan peningkatan barang-barang 
impor General Cargo khususnya heavy cargo 
untuk komoditi roda-roda mesin, besi baja 
dl l ,”  tuturnya.  Ardhy menjelaskan bahwa 
p e n i n g k ata n  a r u s  ba ra n g  c u ra h  ke r i n g 
khususnya arus barang dalam negeri yang 
b e r ke g i ata n  d i  d e r m a ga  u m u m  s e p e r t i 
batubara dan pasir sedangkan peningkatan 
arus barang yang berkegiatan di Terminal 
Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) khususnya 
kemasan curah kering dan curah cair.

Kegiatan Bongkar Muat Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Emas
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anggaran dan meningkat 293% dibanding periode 
yang sama tahun 2017,” jelasnya. Untuk arus 
penumpang tahun 2018 terealisasi sebesar 24.440 
orang dibandingkan anggaran Triwulan I Tahun 
2018 sebesar 5.402 orang dan jika dibandingkan 
dengan jumlah penumpang tahun 2017 terjadi 
kenaikan sebesar 293%.  

Selain itu Ardhy kembali menjelaskan pada triwulan 
I tahun 2018, Pelindo III di wilayah kerja Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang sedang merealisasikan 
pekerjaan investasi dalam bentuk pengadaan 2 
unit grab, pengadaan genset 45 KVA, pengadaan 
dan pemasangan 4 unit jembatan timbang statis, 
pekerjaan perbaikan gudang di Pelabuhan Kawasan 
Tegal, perkuatan dan peninggian Dermaga 
Samudera, penataan area di Pelabuhan Dalam, 
pembangunan Dermaga Log di Pelabuhan Dalam, 
pembangunan jalan akses di Pelabuhan Tanjung 
Emas Semarang, relokasi gedung kantor pemerintah 
ke zona perkantoran Kalibaru Barat, otomasi panel 
pompa polder cluster II dan polder cluster III serta 
peninggian lining tanggul di Kalibaru Timur dan 
Kalibaru Barat. (Oleh: Diah Ayu Puspitasari)

Lebih lanjut Ardhy menjelaskan untuk realisasi 
arus kapal selama triwulan I tahun 2018 sebesar 
6.193.803 Gross Tonnage (GT) apabila dibandingkan 
anggaran sebesar 6.024.044 GT, maka terealisasi 
dari anggaran sebesar 103%. Dibandingkan 
realisasi triwulan I tahun 2017 sebesar 5.721.274 
GT, maka mengalami peningkatan sebesar 8%. Hal 
ini disebabkan oleh kunjungan kapal baik dalam 
negeri maupun luar negeri yang didominasi oleh 
kapal-kapal dengan Gross Tonnage (GT) yang besar 
khususnya pada kapal–kapal general cargo. Adanya 
peningkatan bongkar muat kemasan curah kering 
yang berdampak pada peningkatan arus kapal 
tongkang maupun tug boat yang berkegiatan di 
Dermaga Umum dan kegiatan bongkar gandum di 
Sriboga yang menggunakan kapal – kapal dengan GT 
yang lebih besar. Sedangkan peningkatan arus kapal 
curah kering dalam negeri di TUKS Dwimatama 
dan peningkatan kunjungan kapal penumpang luar 
negeri yang memiliki ukuran dalam satuan GT dan 
kapasitas yang lebih besar.

“Untuk realisasi arus penumpang luar negeri 
Triwulan I tahun 2018 terealisasi 452% dari 

Tercapainya target arus barang ini dikarenakan peningkatan barang-barang impor 
General Cargo khususnya heavy cargo untuk komoditi roda-roda mesin, besi baja 

dll,” CEO Regional Jawa Tengah Ardhy Wahyu Basuki

Dump Truck  Berjajar Siap Menampung Bongkaran Curah Kering dari Kapal
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Kenaikan tersebut juga diikuti dari jumlah Gross 
Tonnage (GT) yang meningkat dari 11.879.690 GT 
menjadi 13.601.579 GT atau mengalami kenaikan 
sebesar 14%. Tidak hanya itu, peningkatan juga 
terlihat dari realisasi petikemas pada triwulan 
pertama tahun 2018 yaitu 109.538 TEUs meningkat 
7% dari periode yang sama pada tahun lalu yang 
tercatat  sebesar 101.971 TEUs. “Peningkatan ini 
karena adanya konfersi petikemas dari 20 ft menjadi 
40 ft oleh pengguna jasa dan perusahaan pelayaran 
di Banjarmasin,” kata Recky Julius saat ditemui 
dilapangan

Sedangkan pada arus barang non petikemas jika 
dilihat dari satuan meter kubik (m3) target yang 
diinginkan yaitu 30.232 m3, untuk pencapaian 
realisasi sejumlah 26.079 m3 atau sebesar 86% 
dari anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, 
dari segi tonase tercatat hingga triwulan pertama 
tahun 2018 mencapai 332.279 ton dari anggaran 
yang ditetapkan sebesar 404.636 ton atau sama 
dengan 82%. Recky mengatakan adanya jumlah 
penurunan barang konstruksi dan general cargo 
yang masuk ke Pelabuhan Banjarmasin dikarenakan 
proyek perintah maupun swasta pada masa triwulan 
pertama dan triwulan kedua masih berada pada 
proses lelang, dan pekerjaan baru dimulai pada 
semester kedua atau pertengahan tahun 2018.

D a r i  s i s i  a r u s  p e n u m pa n g  ya n g  m e l a l u i 
Pe l a b u h a n  B a n j a r m a s i n  s e ba n ya k  7 . 5 3 1 
o ra n g  d e n g a n   ta r g e t  a n g g a ra n  1 2 . 3 0 2 
o ra n g .  B e l u m  d i m u l a i n ya  l i b u r  l e b a ra n 
m e n y e b a b k a n  a r u s  p e n u m p a n g  m a s i h 
stagnan di  tr iwulan pertama tahun 2018. 
B e g i t u  j u g a  d e n g a n  a r u s  h e w a n  y a n g 

Kinerja Triwulan I

EskALAsi Arus kAPAL
Di BAnjArmAsin

Kinerja operasional Pelabuhan 
Banjarmasin mengalami eskalasi dari 

segi kunjungan kapal yang tercatat 
meningkat sebesar  75% dari 3.839 

unit pada triwulan tahun tahun 2017 
menjadi 6.721 unit pada triwulan 1 

tahun 2018. 
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biasanya melalui  Pelabuhan Banjarmasin 
untuk triwulan pertama tahun 2018 mencapai 
4 0 0  e ko r  d a r i  ta rget  a n g ga ra n  s e ba n ya k 
1.749 ekor. Penyebab paling terlihat adanya 

p r o d u k s i  t e r n a k  d i  K a l i m a n ta n  s e l a ta n 
yang semakin bertambah,  dan juga belum 
pulihnya daya beli masyarakat Banjarmasin. 
(Oleh:  Fariz  Hazmilzam)

Peningkatan arus petikemas di Pelabuhan Banjarmasin karena adanya konfersi petikemas 
dari 20 ft menjadi 40 ft oleh pengguna jasa dan perusahaan pelayaran di Banjarmasin,” CEO 
Regional Kalimantan Recky Julius.

Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Banjarmasin
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Tren Positif

kinErjA PELABuHAn kuPAng
 Tahukah anda kalau di Indonesia Timur Pelindo III mengoperasikan Terminal 

Petikemas domestik yang tidak kalah besar seperti Terminal Nilam
di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Pelabuhan Tenau Kupang

PERFORMA REGIONAL BALINUSRA36



Berlokasi di dalam Pelabuhan Tenau Kupang, 8km 
sebelah barat dari kota Kupang dapat ditemui 
terminal petikemas dengan kapasitas lapangan 
penumpukan sebanyak 3.360 TEUS dan memiliki 
dermaga dengan panjang 237m x 45m dan 
kedalaman kolam alami hingga -24mLWS.

Dilengkapi dengan 2 unit Container Crane (CC), dan 
4 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) bertenaga listrik, 
2 unit Reach Stacker (RS) dan 9 unit Head Truck (HT) 
dan chasis.  Pelabuhan Kupang sendiri membawahi 
tiga pelabuhan kawasan di Ende-Ippi, Kalabahi, dan 
Waingapu. Semua kawasan tersebut juga dilengkapi 
dengan layanan bongkar muat petikemas.
 

Dengan kekuatan peralatan dan fasilitas tersebut, kinerja 
Pelabuhan Kupang diawal tahun 2018 menunjukkan tren 
kenaikan yang sangat positif. Hal tersebut dapat dilihat dari 
capaian Januari s.d April 2018. Hingga akhir bulan April, kinerja 
bongkar muat petikemas tercatat mencapai 39.942 TEUs. 
Angka ini jauh lebih tinggi 13 persen jika dibandingkan dengan 
periode yang sama pada tahun 2017 sebanyak 35.376 TEUs. 
Apabila dinyatakan dalam satuan boks kinerja bongkar muat 
peti kemas tersebut tercatat di angka 37.057 boks pada tahun 
2018 dan pada tahun 2017 sebanyak 32.996 ada kenaikan 
sebesar 12 persen.
 
Kenaikan arus bongkar muat petikemas ini berbanding 
lurus dengan arus kunjungan kapal di Pelabuhan Kupang 
dan kawasannya. Dalam Gross Tonnage (GT), pada bulan 
Januari sampai April 2018 mencapai 2.229.172 GT atau 7% 
lebih tinggi dari tahun 2017 pada periode yang sama yaitu 
sebesar 2.077.480 GT. Dalam satuan unit juga mengalami 
kenaikan sebesar 9% dengan periode yang sama dimana 
tahun 2017 tercatat 985 unit dan Tahun 2018 ini hingga 
April sebanyak 1.073 unit.
 
J u m l a h  k a p a l 
d a n  p e t i k e m a s 
ya n g  m e n i n g k at 
menunjukkan bahwa 
geliat perekonomian 
d i  w i l a ya h  N T T 
menunjukkan sinyal 
yang positif. “Kami 
menyambut baik, 
karena hingga April 
tahun 2018 ini arus 
bongkar muat, dan 
kinerja Pelindo III 
Cabang Kupang jika 
dibandingkan dengan 
tahun 2017 cukup 
baik karena semua 
meningkat.”  ujar 
Baharuddin, General 
Manager Pelindo III 
Tenau Kupang.
 
Selain pelayanan bongkar muat barang, Pelindo III Tenau dan 
kawasan juga melayani kapal penumpang. Untuk periode hingga 
April, 114.424 orang penumpang kapal laut naik dan turun melalui 
pelabuhan Tenau dan kawasan. Jumlah tersebut lebih tinggi 
55% dibanding dengan tahun 2017 pada periode yang sama 
sebanyak 73.769 orang. Sementara itu, arus hewan tercatat 
sebanyak 114.424 ekor pada tahun 2018, naik 47% dibanding 
tahun 2017 sebanyak 11.252 ekor, hampir semua adalah sapi 
yang dikirim keluar NTT ke sebagian besar wilayah Jawa.
 
“Dengan kinerja yang positif tersebut, diharapkan 
keberadaan pelabuhan Tenau dan Terminal Petikemas 
khususnya dapat membangkitkan industri di area NTT 
dan kota Kupang khususnya karena wilayah NTT memiliki 
potensi alam yang luar biasa,” tutup Baharuddin. (Oleh: 
Wilis Aji Wiranata)

Dengan kinerja yang positif 
tersebut, diharapkan keberadaan 
pelabuhan Tenau dan Terminal 
Petikemas khususnya dapat 
membangkitkan industri di area 
NTT dan kota Kupang khususnya 
karena wilayah NTT memiliki 
potensi alam yang luar biasa,” 
General Manager Pelindo III Tenau 
Kupang Baharuddin
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Novianti (23) nampak antusias ketika mengikuti 
serangkaian sesi Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes 
& Keselamatan Kerja (KK) bagi Paramedis bersama 
23 orang peserta lainnya. Hal ini terlihat saat 
pemberian materi P3K di tempat kerja. Perawat 
lulusan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 
tersebut berkesempatan mencoba praktik individu 
life saving dengan melakukan Resusitasi Jantung 
Paru (RJP) pada alat peraga atau manekin di 
hadapan para peserta lainnya. Nampak peserta 
lain mengamati dengan seksama Novianti dan 
instruktur, dr. Mulya Dinata, Sp.K saat melakukan 
praktik life saving kepada pasien yang diduga 
pingsan dan membutuhkan pijat jantung.     

Pelatihan yang diselenggarakan oleh PT PHC 
bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UPTK3) Kota 
Surabaya ini, merupakan salah satu bentuk 
implementasi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
RI Nomor. PER-01/MEN/1979 tentang Kewajiban 
Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis 
Perusahaan. 

Dukung Program Kemenaker

PHc sErTifikAsi PArAmEDis

Setelah sukses dan mendapatkan respon positif dari para peserta pada 
Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis 
tahun lalu, PT Pelindo Husada Citra (PT PHC) kembali menyelenggarakan 

pelatihan yang sama pada tanggal 23-27 April 2018 di Hotel Arcadia, 
Surabaya. 

Pelatihan diberikan dengan berbagai metode ajarin 
class materi, safety equipment & patient simulator 
practices, case group discussion, group presentation, 
site visit dan task assignment. Kemudian pada 
tahap akhir, para peserta harus menempuh final 
test exam (post test). Instruktur pelatihan sendiri 
didatangkan sesuai kompetensi di bidangnya, 

Jadwal selanjutnya, pelatihan dan sertifikasi hiperkes akan 
dilaksanakan pada awal semester 2 tahun ini. Selesai dari 

pelatihan ini, kami harap setiap calon dan atau tenaga paramedis 
perusahaan, dapat meningkatkan knowledge, skill & competency 

dalam mengimplementasikan aspek dan nilai K3. Selain dapat 
membantu perusahaan dalam melaksanakan program K3 

khususnya dalam bidang hygiene perusahaan, diharapkan juga 
dapat membuat & memberikan program dalam peningkatan 

derajat kesehatan tenaga kerja, sehingga safety culture dapat 
tercipta”, President Director PT PHC  dokter Agus Akhmadi.

Praktik  Life Saving dengan Resusitasi Jantung paru
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Sungai Bangkal Kalimantan ini mengungkapkan 
rasa terimakasihnya terhadap PT PHC. “Saya jauh-
jauh dari Kalimantan, sengaja datang ke sini untuk 
sertifikasi. Banyak ilmu dan pengalaman yang saya 
dan temen-temen lain dapat, dari sebelumnya kami 
tidak tahu, sekarang menjadi tahu dan paham, baik 
secara teori maupun praktik mengenai keselamatan 
kerja, khususnya bagi tenaga paramedis. Pelatihan 
di sini juga enak, metodenya beragam, asik dan 
seru,” ungkap Novi yang ikut pelatihan ini bersama 
8 orang lainnya yang juga berasal dari Kalimantan. 

Secara kontinyu, kedepannya PT PHC akan 
terus melaksanakan pelatihan ini. “Jadwal 
selanjutnya, pelatihan dan sertifikasi hiperkes 
akan dilaksanakan pada awal semester 2 tahun ini. 
Selesai dari pelatihan ini, kami harap setiap calon 
dan atau tenaga paramedis perusahaan, dapat 
meningkatkan knowledge, skill & competency dalam 
mengimplementasikan aspek dan nilai K3. Selain 
dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan 
program K3 khususnya dalam bidang hygiene 
perusahaan, diharapkan juga dapat membuat & 
memberikan program dalam peningkatan derajat 
kesehatan tenaga kerja, sehingga safety culture 
dapat tercipta”, pungkas dokter Agus Akhmadi 
selaku President Director PT Pelindo Husada Citra 
saat memberikan arahan pada pembukaan acara 
pelatihan. (Irvan Prayoga)

mulai dari Balai Hiperkes KK Kota Surabaya, 
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi 
Jatim, Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Airlangga hingga Profesional Bidang K3. 
 
Hal yang paling menarik dari pelatihan ini adalah 
pelaksanaan kegiatan on site atau kunjungan 
lapangan. Pada hari keempat (26/4), para peserta 
berkesempatan melihat secara langsung tugas, fungsi 
& implementasi tenaga paramedis di PT Indofood 
Sukses Makmur, Tbk - Divisi Bogasari Surabaya. 
 
Untuk mendapat predikat lulus dan berhak 
mendapatkan sertifikat dari Kementerian Tenaga 
Kerja RI, Novianti dan peserta lain harus melewati 
final test exam (post test) pada hari terakhir. “Lega 
rasanya setelah melalui ujian. Semoga saya dan 
rekan-rekan mendapat hasil yang bagus,” kata 
Novianti.

Disinggung mengenai kesan pesan terhadap 
rangkaian kegiatan pelatihan, perempuan kelahiran 

Peserta Pelatihan Saat  Kunjungan Lapangan 
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Tahun ini TPS mengambil tema “Make It Big” untuk 
perayaan ulang tahunnya, dimana harapannya 
di usia ke-19 tahun ini TPS akan semakin besar, 
besar tantangannya, besar peluang bisnisnya 
dan makin besar pula semangat meningkatkan 
pelayanannya.Kegiatan sosial  TPS yang 
dikoordinatori oleh Community Development 
(Comdev) TPS yakni diantaranya:

Pembagian 510 paket sembako gratis. Bantuan 
paket sembako diberikan kepada para sopir 
truk, para tenaga kebersihan, para pensiunan 
pegawai PT TPS dan fakir miskin di wilayah 
kerja TPS. Setidaknya 510 paket dibagikan 
Presiden Director PT TPS, Joko Noerhudha, 
turun langsung ke lapangan untuk memberikan 

paket sembako gratis tersebut kepada para 
sopir-sopir truk.

Service motor dan ganti oli gratis untuk pengguna 
jasa. Didedikasikan khusus untuk pengguna jasa setia 
TPS yang sedang melakukan pengurusan dokumen 
di kantor TPS. Bekerja sama dengan dua pabrikan 
motor ternama di dunia yang menyediakan 20 montir, 
kurang lebih 300 motor ditangani service mesinnya 
dan ganti oli secara gratis, serta disediakan pelayanan 
untuk semua merk motor.

Cek kesehatan gratis untuk pengguna jasa. Dengan 
menurunkan sepuluh tim medis, sebanyak 200 
peserta para pengguna jasa setia TPS diberikan 
pengecekan darah untuk mengetahui kadar gula 

HUT TPS 

“MAKE IT BIG”
April merupakan bulan yang istimewa bagi PT TPS, karena pada momen ini 
TPS selalu memperingatinya dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari 
kegiatan sosial, aktivitas olahraga, fun games hingga tasyakuran.

Golf Menjadi Salah Satu Turnamen yang Diperlombakan Pada Ulang Tahun PT TPS
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dalam darah, kolesterol, asam urat, juga diukur 
tekanan darahnya. Tidak sampai di situ saja, para 
peserta juga diberikan obat dan vitamin sesuai 
hasil diagnose dokter.

Tasyakuran dengan anak yatim. Pada momen 
tersebut TPS memberikan bantuan operasional 
kepada tujuh yayasan panti asuhan dan 
memberikan bantuan berupa biaya internet kepada 
enam sekolah di Surabaya, Sidoarjo dan Madura 
yakni diantaranya SMAN 8 Surabaya, SMA Negeri 
12 Surabaya, SMK KAL 2 Surabaya, SMP Al Ikhlas 
Surabaya, SMA Antartika Sidoarjo dan Mts Nurul 
Jadid Sumenep.

Selain berbagai kegiatan sosial, TPS juga 
memeriahkannya dengan berbagai kompetisi 
kegiatan olah raga dan fun games, yakni diantaranya:

Turnamen Tenis Meja, Turnamen Futsal, Turnamen 
Badminton, Golf with Customers, Fun Games seperti 
sunggih tempeh, berhias berpasangan, berebut kaki, 
lomba busana serasi dan terbaik dimana acara 
tersebut dikemas bersamaan dengan acara peringatan 
Hari Kartini. Tidak cukup di situ, fun games khusus 
untuk anak pegawai TPS, yakni diantaranya lomba 
joget Baby Shark, lomba menggapit balon dan lari 
bendera, Fun Bike and Bazaar.

President Director PT TPS, Joko Noerhudha 
menyampaikan bahwa pada momen HUT yang 
ke-19 tahun ini, TPS terus berupaya meningkatkan 
pelayanan, kualitas dan produktivitas serta siap 
menghadapi tantangan yang lebih besar ke 
depannya. 

TPS selalu mencermati trend perkembangan 
yang ada, baik peningkatan bongkar muat barang 

Berbagai inovasi untuk menunjang 
layanan telah dihadirkan untuk 
para pelanggan dan akan terus 
berlanjut dengan inovasi-inovasi 
berikutnya seiring dengan 
kepercayaan serta dukungan 
kepada TPS. “Let’s Make it Big 
sesuai dengan tagline ulang 
tahun kami yang ke 19 tahun ini,” 
President Director PT TPS Joko 
Noerhudha

dan direct call ship.  
Upaya TPS adalah 
dengan melakukan 
beberapa hal, mulai 
p e n g o p e r a s i a n  3 
unit CC – twin lift, 
e l e c t r i c ,  1 6  r o w s 
o u t  re a c h  d e n ga n 
harapan dapat diikuti 
dengan penyesuaian 
CC lainnya dengan 
spesifikasi yang sama 
s e c a r a  b e r t a h a p , 
penambahan unit RTG, elektrifikasi RTG, 
penambahan dan penggantian headtruck, serta 
penambahan reefer plug sampai dengan 130% 
dari jumlah kebutuhan tertinggi serta menambah 
instalasi listrik serta menambah daya listrik 
sekitar 11 MVA sebagai konsekuensi program 
elektrifikasi alat.

Di samping itu, mulai tahun 2017, TPS juga sudah 
memulai transaksi secara online atau fastpay.  Sistem 
pembayaran e-payment bersifat real time dan 
bersifat host-to-host. TPS juga telah menerapkan 
pelayanan dokumen Clique 247 dimana saat ini 
sedang tahap uji coba dan target implementasi di 
bulan Juni 2018. Dalam pelayanan Clique 247 ini, 
pengguna jasa dapat melakukan online booking 
dimana saja dan kapan saja.

Berbagai inovasi untuk menunjang layanan telah 
dihadirkan untuk para pelanggan dan akan terus 
berlanjut dengan inovasi-inovasi berikutnya seiring 
dengan kepercayaan serta dukungan kepada TPS. 
“Let’s Make it Big sesuai dengan tagline ulang tahun 
kami yang ke 19 tahun ini,” ungkap Joko. (Oleh: 
Susana Emiliasari)

Para Pegawai Turut Meriahkan Ulang Tahun TPS ke-19
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Menurut Direktur Utama PCN Afifah Ariyani, upaya 
meningkatkan produksi tersebut akan ditempuh 
melalui sejumlah program kerja. “Kami akan 
menambah fasilitas dapur baru di area Pelabuhan 
Tanjung Perak, guna memenuhi tingginya 
permintaan pelanggan korporasi yang berlokasi 
di Surabaya,” kata Afifah. 

Tahun Ketiga

Pcn TingkATkAn kAPAsiTAs 
HinggA 1,4 juTA Porsi

Memasuki tahun ketiganya sejak pertama kali beroperasi, PT Prima Citra 
Nutrindo (PCN) – cucu perusahaan Pelindo III – terus berekspansi guna 

meningkatkan produktivitas. Tahun ini, jajaran manajemen PCN menargetkan 
capaian produksi mampu menyentuh angka 1.428.223 porsi. Jumlah ini 

meningkat 33,4 persen dibanding capaian produksi tahun 2017. 

Hingga triwulan I tahun 2018, PCN memiliki lima 
fasilitas dapur untuk melayani 26 pelanggan 
korporasi yang berada di Surabaya dan sekitarnya. 
Sebanyak 19 diantaranya merupakan rumah 
sakit dan klinik kesehatan. Sedangkan sisanya 
merupakan perusahaan-perusahaan yang 
beroperasi di Surabaya dan sekitarnya. 

Catering Diet Premium
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Tingginya minat rumah sakit dan klinik kesehatan 
terhadap layanan PCN dilatarbelakangi oleh 
produk unggulan catering diet, yang memang 
diperuntukkan sebagai konsumsi pasien rumah 
sakit maupun klinik kesehatan dengan standar yang 
diawasi secara ketat oleh para ahli gizi. “Penyajian 
makanan yang sehat akan mampu mempercepat 
penyembuhan,” tutur pakar gizi Rumah Sakit PHC 
Prof. Dr. Bambang Wirjatmadi. 

Tidak hanya bagi para pasien rumah sakit dan klinik, 
PCN juga menyediakan layanan catering sehat bagi 
masyarakat umum. Produk unggulan ini menjadi 
pilihan yang tepat di tengah banyaknya makanan 
dan minuman yang kurang memperhatikan 
kandungan gizi dan pengaruh terhadap kesehatan 
tubuh. 

Selaras dengan visi perusahaan, PCN terus 
mendorong omset penjualan guna mewujudkan diri 
sebagai perusahaan terdepan dalam penyediaan 
makanan sehat di Jawa Timur pada tahun 2025. 
Selain penambahan satu fasilitas dapur baru, 
sejumlah strategi yang ditempuh PCN untuk 
meningkatkan pendapatan adalah dengan 

memutakhirkan sejumlah peralatan agar memiliki 
daya produksi hingga 10.000 porsi per hari. 

Kemudian, PCN mulai merambah wilayah Gresik 
dan Malang dengan menyasar sejumlah rumah 
sakit, puskesmas, klinik kesehatan hingga 
rumah sakit pemerintah. PCN juga memperluas 
jangkauan segmen bisnis kafenya ke sejumlah 
pusat perbelanjaan di Surabaya dan Malang. (Oleh: 
Jufrianto Siahaan)

Hingga triwulan I tahun 2018, PCN memiliki lima 
fasilitas dapur untuk melayani 26 pelanggan 
korporasi yang berada di Surabaya dan sekitarnya. 
Sebanyak 19 diantaranya merupakan rumah sakit 
dan klinik kesehatan. Sedangkan sisanya merupakan 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Surabaya 
dan sekitarnya,” Direktur Utama PCN Afifah Ariyani.

Sop Buntut PCN
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Untuk capaian tertinggi yakni pada bulan Maret 
sebanyak 8 kunjungan dalam sebulan. Bahkan 
terdapat dua kunjungan kapal sekaligus dalam 
sehari yakni MV Silver Whisper dan MV Europe. 
Keduanya merupakan kapal berbendera Bahamas.

“Jumlah capaian pada triwulan pertama tahun 
2018 ini meningkat 250% dibandingkan tahun 
sebelumnya pada periode yang sama yakni hanya 

4 kunjungan,” kata General Manager Pelindo III 
Pelabuhan Tanjung Emas, Ardhy Wahyu Basuki. 
Menurut rencana, tambahnya, masih ada 11 kapal 
pesiar lagi yang akan singgah hingga akhir tahun 
ini, sehingga total kapal pesiar yang berkunjung 
di Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang tahun 
2018 sebanyak 25 kunjungan. Puncak kunjungan 
kapal pesiar yang terjadi pada triwulan pertama 
2018, yaitu antara bulan Januari sampai dengan 

Kunjungan Cruise

ALAmi PEningkATAn 

250%
Jumlah arus kunjungan kapal pesiar

ke Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang Januari 
hingga Maret 2018 mencapai 14 kunjungan. 

Para Turis Mancanegara Debarkasi Saat Tiba di Semarang
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Maret ini merupakan imbas pergantian musim di 
negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat yang 
masih mengalami musim dingin. Para pelancong 
mancanegara pun banyak memanfaatkan masa 
liburannya menuju negara-negara beriklim tropis 
seperti Indonesia. 

Ardhy menyampaikan bahwa sebagian besar 
kapal yang singgah di Pelabuhan Tanjung Emas 
merupakan kapal yang membawa turis dari 
Eropa, namun ada juga beberapa kapal yang 
membawa turis dari Jepang. Selama kunjungan 
di Pelabuhan Tanjung Emas, para penumpang 
yang notabene adalah wisatawan mancanegara 
memilih untuk mengunjungi beberapa destinasi 
wisata yang ada di Jawa Tengah, salah satunya 
Candi Borobudur. Sebagai salah satu Situs Warisan 
Dunia UNESCO dan pernah menjadi satu dari tujuh 
keajaiban dunia, Candi Borobudur dianggap masih 
memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. 
Namun ada juga wisatawan yang memilih untuk 
berkeliling Kota Semarang (city tour). “Kedatangan 
wisatawan mancanegara sendiri dianggap akan 
membawa dampak positif bagi perekonomian, 
khususnya menjadi sumber devisa dan makin 
mengembangkan sekor pariwisata Jawa tengah 
khususnya Semarang,” ujarnya.

Kondisi ini telah mendorong Pelindo III 
meningkatkan pelayanan agar dapat memperlancar 

aksesibilitas wisatawan mancanegara menuju 
destinasi-destinasi yang menarik di Jawa Tengah. 
Dalam hal kesiapan fasilitas misalnya, Pelindo III 
tengah berupaya memperkuat dan meninggikan 
Dermaga Samudera Pelabuhan Tanjung Emas, 
sehingga mampu mengakomodasi kapal pesiar 
yang sandar. Dalam rangka mempromosikan dan 
melestarikan budaya 
daerah, Pelindo III 
juga menyiapkan 
beberapa pertunjukan 
untuk menyambut 
k e d a t a n g a n 
wisatawan,  salah 
s a t u n y a  d e n g a n 
k e s e n i a n  t a r i 
t r a d i s i o n a l  d a n 
live music.  Selain 
i t u ,  b e b e r a p a 
pelaku UKM juga 
turut dihadirkan di 
Terminal Penumpang 
Pelabuhan Tanjung 
Emas, sehingga para 
wisatawan dapat mengunjungi stand UKM untuk 
membeli beberapa souvenir khas Semarang. 
Hal tersebut dinilai sangat berdampak positif 
untuk memajukan para pelaku UKM untuk 
mempromosikan produk lokal di kancah 
internasional. (Oleh: Diah Ayu Puspitasari)

“Rencananya masih ada 11 kapal 
pesiar lagi yang akan singgah 
hingga akhir tahun ini, sehingga 
total kapal pesiar yang berkunjung 
di Pelabuhan Tanjung Emas 
sepanjang tahun 2018 sebanyak 
25 kunjungan,” CEO Regional Jawa 
Tengah Ardhy Wahyu Basuki

EUROPA Nassau Cruise Saat Bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas
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CSR TPKS

AjAk WArgA ikuTi 
PEngoBATAn mATA grATis

Terminal Petikemas Semarang (TPKS) menyelenggarakan pemeriksaan mata 
gratis kepada sedikitnya 250 warga RW III Kelurahan Kemijen, Semarang 

Timur, Senin (14/5). TPKS juga memberikan pemeriksaan laborat serta 
pemberian kacamata bagi warga yang sesuai dengan hasil tes mata kepada 

masyarakat yang membutuhkan alat bantu penglihatan.

Camat Semarang Timur Saat Melakukan Peninjauan Kegiatan CSR Pelindo III
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Menurut General Manager TPKS, Arief Prabowo, 
aksi sosial tersebut dilaksanakan sebagai bentuk 
kepedulian serta tanggung jawab sosial perusahaan 
kepada masyarakat di sekitar lingkungan 
perusahaan. Total bantuan mencapai Rp 200 juta.

Pelindo III dalam pelaksanaannya bekerjasama 
dengan Klinik PHC Semarang yang merupakan lini 
usaha Pelindo III di bidang medis. Klinik di bawah 
naungan RS PHC tersebut memiliki kapasitas dan 
kompetensi untuk menangani penuh pemeriksaan 
dan penyelenggaraan kegiatan CSR tersebut.

“Dalam rangka menyambut datangnya Bulan 
Ramadhan, Pelindo III hadir di tengah masyarakat 
melalui program peningkatan kesehatan berupa 
kesehatan mata sebagai bagian dari program bina 
lingkungan tahun 2018,” kata Arief Prabowo di sela 
acara saat berbincang dengan warga.

P ro g ra m  ba n t u a n  i t u  d i fo ku s ka n  pa d a 
warga di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas, 
Semarang, yang menempati urutan skala 
prioritas penerima bantuan, setelah dilakukan 
survey langsung di lapangan dan dalam hal 
ini adalah warga RW III yang terbagi menjadi 
6 RT. “Tujuannya tentu untuk meningkatkan 
kesejahteraan kesehatan menuju kehidupan 
yang lebih baik. Gangguan penglihatan banyak 
terjadi di sekitar dan penyebabnyapun beragam, 
rata-rata banyak yang tidak menyadari atau 
sengaja mengabaikannya. Padahal gangguan 
penglihatan akan mempengaruhi kegiatan 
sehari-hari, baik bekerja, membaca, menulis 
serta aktivitas lainnya,” tambahnya.

Sementara itu Camat Kecamatan 
Semarang Timur, Sutrisno, 
mengapresiasi peran Pelindo III dan 
Klinik PHC yang telah berpartisipasi 
dengan memberikan bantuan 
dana, tenaga, dan penyelenggaraan 
demi kesehatan warga RW III, Desa 
Depo Indah, Kelurahan Kemijen.

“Kami mengucapkan terima 
kasih kepada Pelindo III yang 
dengan ini berarti juga turut 
serta mendukung program 
Pemerintah Kota Semarang yang 
pada tahun 2019 mendatang 
menuju Kota Sehat tahap 
WISTARA (Waras Wargane Sehat 

Kuthone) dengan diawali pola hidup sehat,” kata 
Sutrisno dalam sambutannya.

Kardjono selaku Ketua RW III berharap semoga 
kegiatan ini dapat menjadi berkah dan manfaat 
untuk warganya, terutama mereka yang kurang 
mampu dalam menyambut Ramadhan esok.

Rangkaian bantuan 
dari Pelindo III tentu 
tak berhenti sampai 
di sini saja, pada 
Ramadhan nanti 
Pelindo I I I  juga 
akan memberikan 
bantuan sembako 
yang juga merupakan 
program rutin BUMN 
Hadir untuk Negeri 
yang diinisiasi oleh 
Kementerian BUMN.

S u m i y e m  ( 6 8 ) 
salah satu warga 
penerima bantuan 
m e n g u n g k a p k a n 
ra s a  s y u k u r n ya 
setelah menjalani 
r a n g k a i a n  t e s 
kesehatan. “Biasanya saya takut kalau mau berobat, 
tapi berhubung ini gratis dan juga dilaksanakan 
bersama tetangga yang lain, saya jadi berani dan 
sudah diberi info mengenai kesehatan apalagi di 
usia saya yang tak lagi muda,” ungkapnya. (Oleh: 
Ardella Trastiana Dewi)

Tujuannya tentu untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
kesehatan menuju kehidupan yang 
lebih baik. Gangguan penglihatan 
banyak terjadi di sekitar dan 
penyebabnyapun beragam, rata-
rata banyak yang tidak menyadari 
atau sengaja mengabaikannya. 
Padahal gangguan penglihatan akan 
mempengaruhi kegiatan sehari-hari, 
baik bekerja, membaca, menulis 
serta aktivitas lainnya," General 
TPKS Arief Prabowo
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Agenda PIPP-3

DAri krEAsi sHiBori 
HinggA sEDEkAH Buku

Persatuan Istri Pegawai Pelindo III menggelar pertemuan rutin sekaligus 
memperkenalkan logo, nama dan seragam baru bertempat di Terminal 

Penumpang Gapura Surya Nusantara. Bila sebelumnya persatuan istri 
pegawai Pelindo III dikenal dengan nama Perispindo III dengan logo bunga 

mawar merah maka sekarang berganti nama menjadi Perkumpulan Istri 
Pegawai Pelindo III atau PIPP-3 dengan logo Pelindo III yang baru yang 

terletak didalam lentera bunga melati.

Dalam pertemuan rutin tersebut PIPP-3 
menyelenggarakan workshop bertemakan Art and 
Creative berupa pelatihan Shibori dipandu oleh Riri 
Suhadi, pimpinan dari Komunitas Wadah Kreasi Kita 
(WARSITA). Pelatihan yang diberikan berupa “Itajime” 
yaitu seni melipat dan mencelup kain dengan berbagai 

warna yang menarik. Teknik Itajime hanya dapat 
diaplikasikan pada jenis kain katun yang pada proses 
selanjutnya dapat diolah lebih lanjut sebagai hasil kreasi 
kerajinan untuk keperluan dekorasi dan aksesoris seperti 
pajangan dinding, taplak meja, kerudung, baju gamis, 
bross, kalung, sandal / sepatu dan sebagainya.        

Ketua Umum PIPP-3 Dewi Ari Askhara Bacakan Buku Kepada Siswa Sekolah Dasar

CSR48



Pelatihan Shibori sangatlah 
berguna bagi ibu – ibu yang 
ingin mengisi kesibukan 
dengan kegiatan yang 
bermanfaat dan mempunyai 
minat untuk membuka usaha 
kecil mandiri,” Ketua umum 
PIPP-3  Dewi Ari Askhara

Ketua umum PIPP-3  Dewi Ari Askhara menyatakan 
bahwa pelatihan Shibori sangatlah berguna bagi 
ibu – ibu yang ingin mengisi kesibukan dengan 
kegiatan yang bermanfaat dan mempunyai minat 
untuk membuka usaha kecil mandiri.                     

Pada kesempatan yang sama juga diumumkan 
pemenang lomba booth pameran terbaik “Program 
Sedekah Buku” Pelindo III dalam memperingati Hari 
Pendidikan Nasional 2 Mei 2018 bertema “Dengan 
Membaca Membuka Jendela Dunia”. Program 
Sedekah Buku mulai dilaksanakan sejak bulan 
Januari 2018 melalui kegiatan pembuatan booth 
perpustakaan mini di masing – masing unit kerja 
dan penyerahan sumbangan buku ke perpustakaan 
milik institusi pendidikan dan masyarakat sekitar 
lingkungan kerja. Mayoritas sumbangan buku 
merupakan jenis buku cerita anak – anak, buku 
pelajaran sekolah dan buku pengetahuan umum 
dalam kondisi baru dan bekas baca layak pakai 
yang berasal dari partisipasi pegawai, Pelindo III 
Group dan perusahaan rekanan serta afiliasinya.

“Awalnya PIPP-3 berinisiatif mengadakan gerakan 
pengumpulan buku pada setiap kantor unit kerja di 
Pelindo III Group. Ternyata animo pegawai untuk 
menyedekahkan buku cukup tinggi. Kemudian terus 
didorong dan juga mengajak Ikatan Istri Pimpinan 
BUMN (IIP-BUMN) Jatim, hingga akhirnya terkumpul 
hingga 11 ribu buku lebih,” kata Ketua Umum PIPP-
3, Dewi Ari Askhara.

Dewi Ari Askhara menjelaskan, ide untuk 
mengumpulkan buku muncul dari keseharian 
Ibu-Ibu yang di rumah sering membacakan buku 
cerita ke anak-anaknya. Namun ternyata banyak 
yang menyebutkan bahwa budaya membaca belum 
banyak dilakukan di lingkungan sekitar. “Salah 
satunya karena tidak semua orang tua mampu 
untuk menyediakan buku bacaan yang berkualitas 
bagi buah hatinya. Mengingat pentingnya budaya 

membaca bagi tumbuh kembang pola pikir dan 
cara belajar anak dalam menangkap pengetahuan 
dan informasi, maka kami ingin turut membantu 
menyalurkan buku bagi yang membutuhkan,” 
ungkapnya.

Pendapat senada disampaikan oleh Kepala Sekolah 
TK Mujahidin, Nurul Aini, dalam sambutannya, 
ia menyebutkan bahwa di tengah pesatnya 
penggunaan gadget untuk membaca. Buku tetap 
merupakan alat yang penting untuk mengajarkan 
pengetahuan pada anak. “Buku akan selalu 
berkesan bagi anak, 
meski IT (information 
technology) sudah 
s a n g a t  m a j u . 
Ya y a s a n  M a s j i d 
Mujahidin mengelola 
perpustakaan yang 
b e r s i f a t  u m u m , 
jadi semua warga 
sekitar bisa singgah 
untuk membaca,” 
ungkapnya.

B u k u - b u k u  ya n g 
terkumpul dibagikan 
kepada kelompok 
m a s y a r a k a t  d a n 
institusi pendidikan 
yang membutuhkan di sekitar pelabuhan yang 
dikelola Pelindo III. “Selain di TK Mujahidin yang 
berada tak jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya, minggu lalu warga di sekitar Pelabuhan 
Tenau Kupang juga sudah menerima. Sementara 
itu buku-buku yang terkumpul di Terminal Teluk 
Lamong disalurkan untuk beberapa Taman 
Pendidikan Quran di Kelurahan Romokalisari, 
Surabaya,” tutupnya.

PIPP-3 Berbagi
PIPP-3 Tanjung Perak menyelenggarakan aksi 
sosial “Bagi – Bagi Paket Sembako” sebagai 
sarana berbagi rezeki kepada sesama di Bulan 
Ramadhan 1439 H. Sedikitnya 500 paket sembako 
disiapkan untuk disalurkan kepada para TKBM. 
Manager Operasi Terminal Kalimas mewakili CEO 
Regional Jawa Timur menyatakan bahwa paket 
sembako yang dibagikan ini merupakan infaq 
dan shodaqoh yang sengaja disediakan oleh ibu 
– ibu dari PIPP-3 untuk TKBM yang bekerja di 
lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak khususnya 
di Terminal Kalimas agar dapat dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. (Oleh: 
Tisna Prabamita dan Hafidz Novalsyah)

PIPP-3 Saat Praktik Shibori
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Kemudian seorang security menghubungi klinik 
first aid guna meminta pertolongan korban 
tenggelam jatuh di pinggir dermaga, lalu security 
lainnya mengambil dan memakai body hernes yang 
diikatkan tali secara erat. Dengan sigap security yang 
sudah menggunakan life jacket melemparkan ring 
boy kepada korban tenggelam. Area lokasi kejadian 
yaitu Dermaga 100 Trisakti juga diamankan guna 
mengantisipasi hal hal yang tidak diiinginkan. 

Ketika korban sudah diangkat naik dan 
ditelentangkan agak jauh dari tepi dermaga, satu 
orang security memeriksa nadi dan pernafasan 
korban serta melakukan resusitasi jantung atau 
kompresi dada sampai paramedis datang,, namun 
saat itu nadi pasien teraba tetapi nafas tidak ada lalu 
dengan sigap korban dinaikkan ke scoop stretcher 
kemudian dievakuasi menggunakan mobil patroli. 

Safety Drill 

kEsiAgAAn 
ATAsi siTuAsi 
DArurAT 

Pagi hari terdengar teriakan 
meminta bantuan pertolongan 
dari Dermaga Trisakti Banjarmasin, 
dengan sigap security pelabuhan 
merespon suara dengan mengambil 
2 life jacket dan ring boy.  

Upaya Pertolongan Pada Korban Tenggelam

Pemeriksaan Kondisi Kesehatan Petugas Lapangan

TANGGUNG JAwAB SOSIAL50 HSSE50



Klinik First Aid      
di Tanjung Intan
Diawal Triwulan ke II tahun 2018, Pelabuhan 
Tanjung Intan Cilacap semakin berbenah diri dengan 
menyediakan layanan kesehatan berupa Klinik First Aid  
yang beroperasi 24 jam dalam seminggu bertempat di 
Dermaga Multipurpose I.

SVP HC & HSSE Edi Priyanto dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa Klinik First Aid ini merupakan 
amanat UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja, hal ini menjadi kewajiban pihak 
pengusaha disamping penggunaan APD yang merupakan 
perlindungan terakhir untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja. Adanya klinik first aid merupakan 
upaya preventif manajemen Pelindo III dalam mencegah 
terjadinya kecelakaan kerja salah satunya dengan 
pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja (Fit To Work) 
kepada pekerja sehingga diharapkan dengan program 
ini derajat kesehatan pekerja juga meningkat.

Apresiasi yang tinggi juga disampaikan oleh Kepala 
KSOP  Wigyo, S.Sos, MH, bahwah keberadaaan Klinik 
First Aid ini dapat menjadikan Pelabuhan Tanjung 
Intan menjadi pelabuhan yang sehat dalam artian 
seluruh operator maupun tenaga TKBM tetap sehat 
dalam bekerja dan bisa pulang ke rumah dengan 
selamat bertemu dengan keluarganya. (Oleh: Afitta 
Suryaningrum)

Simulasi ini menjadi tolak ukur 
bagaimana nanti penyelamatan 
bila terjadi kecelakaan di area 
pelabuhan, jadi peserta harus 
serius dalam melakukan simulasi 
ini,” CEO Regional Kalimantan 
Recky Julius .

Peristiwa tadi merupakan simulasi safety drill dan 
tanggap darurat yang dilakukan oleh Pelabuhan 
Banjarmasin bekerjasama dengan Adaro Service 
bersama HSE (health safety and environtment) 
Kalimantan Selatan. Simulai ini digelar untuk 
kesiapan personil dalam kegawatdaruratan serta 
mitigasi resiko ketika terjadi kecelakaan khususnya 
di pinggir dermaga. “Simulasi ini menjadi tolak 
ukur bagaimana nanti penyelamatan bila terjadi 
kecelakaan di area pelabuhan, jadi peserta harus 
serius dalam melakukan simulasi ini”, ujar CEO 
Regional Kalimantan Recky Julius .

Riza Rosdiana selaku Manager SMK3 menjelaskan 
simulasi ini sangat penting untuk melihat kesiapan 
Pelabuhan Banjarmasin dalam menangani tanggap 
darurat melalui koordinasi dengan pihak terkait 
bila terjadi musibah atau kecelakaan tenggelan 
area pelabuhan. Dirinya berharap seluruh crew 
dan tim siap siaga dalam pengamanan saat 
kejadian sesuai perosedur dalam penanganan, 
ditambah lagi mendekati lebaran 2018 yang mana 
banyak pemudik lalu lalang serta hilir mudik dari 
dermaga ataupun sebaliknya.  “Simulasi ini adalah 
bagian dari kesiapan, kesiagaan, serta koordinasi 
pengendalian musibah atau kecelakaan  ketika ada 
yang tenggelam di area Pelabuhan Banjarmasin, 
selain itu juga dalam mengantisipasi kemungkinan 
yang terjadi ketika lebaran nanti,” jelasnya (Oleh: 
Fariz Hazmilzam)

Penyelamatan Korban Tenggelam

HSSE 51



Keterbukaan Informasi Publik

Bumn jAngAn PArAnoiD

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai salah satu bentuk badan 
publik tidak perlu paranoid atau ketakutan dalam memberikan informasi 

perusahaan di era keterbukaan informasi sekarang ini. 

Dalam negara demokrasi, warga semakin paham 
atas haknya untuk mengakses informasi jika 
membutuhkan. Hal tersebut terungkap dalam 
kegiatan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) yang diadakan oleh Pelindo III dengan 
pembicara utama Wakil Ketua Komisi Informasi 
Pusat Gede Narayana Sunarkha, Senin (7/5).

“Karena di zaman now transparansi dan 
akuntabilitas merupakan keniscayaan. Namun 
badan publik, termasuk BUMN atau perusahaan 
lainnya, tidak perlu khawatir, karena undang-
undang (KIP) juga melindungi hak badan publik 

untuk mengelola informasinya. Termasuk dengan 
mengatur ketentuan informasi dikecualikan yang 
jika beredar berpotensi memberikan dampak 
negatif pada masyarakat dan badan publik itu 
sendiri,” papar Gede Narayana.

Gede Narayana, menjelaskan, adanya Undang-
Undang KIP merupakan tuntutan dari reformasi. 
Dahulu ‘alasan rahasia negara’ sering menjadi 
alasan tak terbantahkan. Namun kini di era 
keterbukaan, penolakan harus berdasarkan 
pengujian atas konsekuensi yang timbul. Selain itu, 
sebelum adanya UU KIP seluruh informasi bersifat 

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana Sunarkha (berdiri) memberikan materi pada Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi 
Publik untuk jajaran direksi dan manajer Pelindo III di Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya, Senin (7/5).
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
sebagai salah satu bentuk badan 
publik tidak perlu paranoid atau 
ketakutan dalam memberikan 
informasi perusahaan di era 
keterbukaan informasi sekarang ini. 

dalam 10 BUMN berperingkat terbaik di Indonesia 
dan menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI.

C E O  P e l i n d o 
I I I  Ar i  A sk hara 
m e n y e b u t k a n , 
meski bersyukur 
atas prestasi tersebut, 
p e m e r i n g k a t a n 
bukan hal yang 
utama bagi Pelindo 
III. Meski bukan 
perusahaan terbuka, 
Pelindo III harus 
memiliki compliance 
( p e m e n u h a n 
kewajiban) sebaik 
perusahaan terbuka. “Keterbukaan Informasi Publik 
menjadi indikator bagi Pelindo III untuk menjalankan 
bisnis berdasarkan prinsip good corporate governance 
(tata kelola perusahaan yang baik),” ujarnya.

Ari Askhara yang sedang mendorong transformasi 
di BUMN kepelabuhanan tersebut menambahkan,  
bahwa menjalankan KIP menjadi jalan awal bagi 
Pelindo III untuk berubah. “Karena perubahan 
besar harus dimulai pembiasaan perilaku yang 
baik, yang profesional, sehingga Pelindo III siap 
menjadi perusahaan global dan bisa berperan lebih 
besar lagi dengan akuntabel, untuk kinerja logistik 
Indonesia,” ungkapnya. (Oleh: Hafodz Novalsyah)

tertutup selain yang diizinkan terbuka. Kini seluruh 
informasi pada prinsipnya bersifat terbuka, selain 
informasi yang dikecualikan.

Kemudian dibahas juga salah satu contoh 
permintaan informasi yang tidak bisa dipenuhi 
karena tergolong sebagai informasi dikecualikan, 
yaitu permintaan data terkait pelaksanaan lelang 
yang masih dalam proses yang berjalan. Karena data 
yang diberikan merupakan privasi peserta lelang, 
sehingga berpotensi bisa merugikan pihak terkait.

“Informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak 
dapat diakses oleh publik diatur pada pasal 17 
UU No. 14 Tahun 2008, tentang KIP. Informasi 
yang dikecualikan ditentukan karena berpotensi 
menghambat proses hukum, mengganggu 
kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan 
Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha 
tak sehat, membahayakan negara, atau merupakan 
informasi pribadi seseorang,” jelasnya lagi.

Gede Narayana mengapresiasi keseriusan Pelindo III 
dalam menggelar kegiatan tersebut, karena dihadiri 
oleh seluruh Direksi Pelindo III, pejabat selevel Senior 
Vice President, dan juga Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk di berbagai 
pelabuhan-pelabuhan dan anak usaha Pelindo III. 
Setiap tahun Komisi Informasi Pusat menggelar 
Pemeringkatan Keterbukaan Infomasi Badan Publik. 
Selama tiga tahun terakhir Pelindo III selalu termasuk 

Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Berikan Paparan di Kantor Pusat Pelindo III
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Port Security Melakukan 
Pemeriksaan Barang Bawaan 
di Lingkungan Pelabuhan 
Tanjung Perak
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dengan diberlakukan perimeter atau fokus sebelum 
memasuki gate (gerbang akses), termasuk barang 
bawaannya. Monitoring via CCTV juga diperketat. 
Kemudian setiap pihak yang tidak berkepentingan 
akan ditertibkan,” papar Lia Indi.

Lia Indi juga menambahkan, RS PHC Surabaya, 
lini bisnis Pelindo 
I I I  d i  b i d a n g 
layanan kesehatan, 
m e n i n g k a t k a n 
pengamanan  dengan 
upaya-upaya simpatik 
dan persuasif, agar 
m a s ya ra k a t  ya n g 
s e d a n g  b e r o b a t 
maupun dirawat tetap 
tenang dan nyaman.

Sementara itu dari 
Bali, CEO Pelindo III 
Regional Bali Nusra, 
I Wayan Eka Saputra, 
m e n y a m p a i k a n 
bahwa Pelindo III telah 
mendapatan dukungan 
dari TNI AL untuk 
pengamanan Terminal 
LNG (gas alam cair) di 
Pelabuhan Benoa. 
“Pengamanan akan 
terus ditingkatkan karena Pelabuhan Benoa juga 
rutin melayani kapal pesar internasional dan akan 
turut mendukung penyelenggaraan IMF-World Bank 
Annual Meeting 2018, terutama menjadi alternatif 
gerbang evakuasi jika Gunung Agung erupsi. Jadi 
secara umum Pelindo III sudah memiliki standar 
pengamanan dalam mengelola pelabuhan dan 
selalu siaga untuk berbagai situasi,” ujarnya. (Oleh: 
Hafidz Novalsyah)

Kesiapsiagaan

koorDinAsi LinTAs insTiTusi 
PErkETAT PEngAmAnAn 
PELABuHAn

"Langkah yang diambil yaitu 
pembatasan akses masuk dengan 
penggunaan barier pada Pos 1, main 
shelter, main gate, dan jalur origin-
destination. Pemeriksaan orang dan 
kendaraan yang diperketat dengan 
diberlakukan perimeter atau fokus 
sebelum memasuki gate (gerbang 
akses), termasuk barang bawaannya. 
Monitoring via CCTV juga diperketat. 
Kemudian setiap pihak yang tidak 
berkepentingan akan ditertibkan,” VP 
Corporate Communication Lia Indi

Pengamanan pelabuhan laut sebagai salah satu obyek vital nasional ditingkatkan seiring 
dengan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan. Seperti di Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya, Pelindo III sebagai BUMN operator pelabuhan tersebut meningkatkan 
koordinasi dengan satuan TNI-Polri.

“Selain bantuan pengamanan dari TNI-Polri, 
setidaknya ada tiga gugus tugas dari Pelindo III 
yang menyiagakan pengamanan, yakni dari unsur 
PFSO (Port Facility Security Officer), QHSSE (quality, 
health, safety, security and the environment), dan 
juga Shiftman on Duty,” kata Corporate Secretary 
Pelindo III Faruq Hidayat.

Ia memaparkan, bahwa masing-masing gugus tugas 
akan fokus pada bidang yang berbeda. PFSO untuk 
pengamanan fasilitas pelabuhan secara umum. 
QHSSE untuk kontrol keselamatan dan kesehatan 
kerja dan lingkungan. “Juga Shiftman on Duty untuk 
memastikan kinerja operasional bongkar muat 
tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan. 
Sehingga kegiatan bisnis tetap berjalan lancar, 
karena Pelindo III tetap fokus bertugas menjaga 
efisiensi logistik,” tegasnya.

Faruq Hidayat melanjutkan, Pelabuhan Tanjung 
Perak memegang peranan penting dalam rantai 
pasok karena berperan sebagai pelabuhan 
hub utama distribusi logistik ke kawasan timur 
Nusantara. Apalagi jelang Ramadhan dan Hari Raya 
Idul Fitri biasanya terjadi eskalasi peningkatan arus 
barang. “Karena kebutuhan konsumsi masyarakat 
meningkat, pelabuhan yang menjadi simpul besar 
dari kegiatan distribusi harus lancar,” jelasnya lagi.

VP Corporate Communication Pelindo III Lia Indi 
Agustiana mengungkapkan, bahwa tak hanya 
di Surabaya, seluruh pelabuhan yang dikelola 
Pelindo III juga mengetatkan pengamanan. Polres 
Pelabuhan setempat sudah berkoordinasi dengan 
PFSO untuk menyiagakan pengamanan berlapis.

“Langkah yang diambil yaitu pembatasan akses 
masuk dengan penggunaan barier pada Pos 1, main 
shelter, main gate, dan jalur origin-destination. 
Pemeriksaan orang dan kendaraan yang diperketat 
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Serempak pada Senin (30/4) seluruh karyawan 
Pelindo III Perak berbondong- bondong 
melaksanakan nonton bareng (NOBAR) sebuah film 
serial yang disutradarai oleh Joe dan Anthony Russo 
bersaudara, Avengers: Infinity War.  

CEO Pelindo III, Ari Askhara juga berpesan dalam short 
video yang diputar sebelum film dimulai “ Malam ini 
kalian akan nonton bersama, bersama kita semua 
bisa, saya mengadakan ini dan teman – teman lainnya 
menginisiasi hanya karena ingin beda, mana ada BUMN 
yang nonton bersama semua karyawan sampai dengan 
karyawan terendah, saya ingin kita berubah, kita beda 
dengan yang lain, takut karena sama, saya yakin kita 
bisa,” pesan Ari Askhara dalam video tersebut.

Karyawan Pelindo III juga 
nampak begitu bersemangat 
dan mengupload foto saat 
NOBAR yang berhastag 
#nobarpelindo3 
#workisfun #pelindo3 
yang juga di mention ke 
instagram @pelindo3 
ke social media yang 
dimiliki.
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Beach Jazz Festival

Boom mArinA BAnyuWAngi 
HADirkAn musisi LEgEnDAris

Salah satu event jazz festival tahunan terbesar di Banyuwangi kembali 
diselenggarakan dengan tajuk Banyuwangi Beach Jazz Festival (BBJF) yang 

berlangsung di Pantai Boom Marina Banyuwangi Sabtu (12/5).
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Cucu usaha Pelindo III PT Pelindo Properti 
Indonesia (PPI) selaku pengelola Boom Marina 
Banyuwangi pada tahun 2018 ini berkesempatan 
untuk menyelenggarakan dan menjadi sponsor 
utama event Banyuwangi Beach Jazz Festival 2018 
yang masuk dalam rangkaian satu tahun event 
Banyuwangi Festival 2018. “Hal ini merupakan 
wujud sinergi antara pemerintah daerah dengan  
Pelindo III,” ungkap Abdullah Azwar Anas, Bupati 
Banyuwangi.

Azwar Anas mengungkapkan rasa terima kasih 
kepada Pelindo III serta harapan agar kedepannya 
Boom Marina Banyuwangi tidak hanya menjadi 

tempat sandarnya kapal layar ringan (yacht), tetapi 
juga tempat terbangunnya inovasi dan kreatifitas 
serta musik di tanah air.

Kali ini BBJF 2018 agak sedikit berbeda karena 
dimeriahkan oleh sederet nama pendatang baru di 
belantika musik Indonesia seperti Yura Yunita, Jazz, 
dan musisi kawakan KLA Project. Tak ketinggalan 
Banyuwangi Beach Jazz Festival 2018 dibawakan 
o l e h  p r e s e n t e r 
kondang Vincent 
dan Desta. Dan turut 
serta kolaborasi 
dengan musisi lokal 
yakni Jazz Patrol 
t e m e n g g u n g a n 
d a n  G a n d r u n g 
Banyuwangi,  tak 
ketinggalan penyanyi 
Jazz lokal pun akan 
ikut berpartisipasi 
dalam acara ini.

CEO Pelindo III Ari 
A s k h a r a  d a l a m 
s a m b u t a n n y a 
m e n y a m p a i k a n 
b a h w a  P e l i n d o 
I I I  berkomitmen 
untuk mendukung 
pembangunan dan 
pemerataan wisata 
di Indonesia sebagaimana nawacita Presiden 
Indonesia. “Kami mendukung beyond port for 
tourism,” ungkap Ari Askhara. “Komitmen kami 
Pelindo III Group sebagai bagian dari BUMN Hadir 
Untuk Negeri akan terus memberikan kontribusi 
diberbagi daerah di Indonesia, khususnya 
Kabupaten Banyuwangi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ary Askhara menyampaikan 
harapannya dapat membawa Banyuwangi untuk 
Indonesia dan untuk dunia.

PT Pelindo Properti Indonesia ditunjuk untuk 
mengembangkan obyek wisata dibeberapa 
daerah di Indonesia,  salah satunya  di Kabupaten 
Banyuwangi yakni Boom Marina Banyuwangi 
sebagai Pelabuhan Marina yang telah disiapkan 
untuk dapat menampung kapal yacht sedikitnya 
175 unit.

Boom Marina Banyuwangi yang rencananya akan 
dilengkapi hotel bintang 4 dengan pemandangan 
sunrise of java dengan fasilitas penunjang lainnya 
seperti terminal yacht, jogging track, wahana 
rekreasi ditargetkan dapat menjadi alternatif 
destinasi wisata bahari serta bentuk kontribusi 
Pelindo III untuk mendukung program Kementerian 
Pariwisata. (Oleh: Mareta Mulia)

“Pelindo III berkomitmen untuk 
mendukung pembangunan dan 
pemerataan wisata di Indonesia 
sebagaimana nawacita Presiden 
Indonesia. Kami mendukung beyond 
port for tourism. Komitmen kami 
Pelindo III Group sebagai bagian dari 
BUMN Hadir Untuk Negeri akan terus 
memberikan kontribusi diberbagi 
daerah di Indonesia, khususnya 
Kabupaten Banyuwangi,”
CEO Pelindo III Ari Askhara
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dr. Chandra Irwanadi M, Sp.PD-KGH FINASIM 
Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Internis 
Ginjal dan Hipertensi

Memang, kini sudah bukan rahasia lagi 
kalau Selena memiliki riwayat penyakit 
lupus, lebih tepatnya lupus nefritis. Lalu, 
apa sebenarnya penyakit lupus nefritis? 
Simak penjelasannya dari tim PHC!

JENIS PENYAKIT LUPUS
Lupus merupakan penyakit kronis dan 
kompleks berkaitan dengan autoimun, 
dimana sistem kekebalan tubuh 
seseorang yang harusnya menjaga daya 
tahan tubuh dan hanya menyerang zat-
zat asing yang membahayakan tubuh, 
ternyata menyerang jaringan-jaringan 
yang sehat. Pada umumnya, lupus 
menyerang bagian persendian, kulit, otak, 
paru-paru, ginjal dan pembuluh darah. 
Mengakibatkan terjadinya peradangan 
luas dan kerusakan jaringan pada 
organ. Jenis lupus yang paling umum 
disebut Lupus Eritematosus Sistemik 
(systemic lupus erythematosus/SLE) yang 
menyerang jaringan serta organ tubuh 
mana saja dengan tingkat gejala ringan 
sampai parah. Jenis lain dari lupus adalah 

Lupus Eritematosus 
Kutaneus (cutaneous 
lupuserythematosus/
CLE), menyebabkan 
ruam atau lesi pada 
kulit bila penderita 
t e r p a p a r  s i n a r 
m a t a h a r i  t e r l a l u 
lama. Jenis lainnya 
adalah Lupus Imbas 
Obat (drug-induced 
lupus), hampir sama 
seperti SLE, namun penyebab utamanya 
biasanya disebabkan karena tubuh 
bereaksi berlebihan terhadap obat-
obatan tertentu. 

LUPUS DALAM ANGKA
Berdasarkan Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2017, 
jumlah penderita penyakit Lupus secara 
tepat masih belum diketahui. Namun 
diperkirakan sekitar 1.250.000 orang 
Indonesia terkena penyakit Lupus. 
Angka ini dapat terus bertambah karena 

sangat sedikit yang 
m e n ya d a r i  ba h wa 
d i r i n ya  m e n d e r i ta 
penyakit Lupus.

LUPUS NEFRITIS 
L u p u s  n e f r i t i s 
merupakan peradangan 
pada ginjal yang terjadi 
a k i b a t  p e n g a r u h 
p e n ya k i t  S y s te m i c 
Lupus Rrythematosus 

(SLE). Lupus jenis ini juga merupakan 
salah satu komplikasi paling serius dari 
penyakit lupus. Diperkirakan sekitar 
60% pengidap lupus mengalami lupus 
nefritis, sama seperti yang dialami Selena 
Gomez. Dalam kondisi sehat, salah satu 
fungsi ginjal adalah menyaring darah dan 
membuang limbah seperti racun, garam 
berlebih dan urea, ketika terkena penyakit 
lupus, fungsi ginjal akan terganggu 
sehingga penyaringan darah dan limbah 
buangan dalam tubuh otomatis juga 
terganggu dan terhambat. 

HEMODIALISA DAN TRANSPLANTASI 
GINJAL
Gangguan fungsi ginjal dalam jangka 
panjang akan meningkatkan risiko 
terjadinya gagal ginjal. Jika mengalami 
gagal ginjal, mereka harus menjalani 
proses cuci darah (hemodialisa) secara 
berkala seumur hidup. Dalam kasus 
tertentu, penderita gagal ginjal dapat 
memilih opsi selain cuci darah, yaitu 
dengan menjalani transplantasi ginjal.

PEnyAkiT LuPus mEmBuAT  
sELEnA gomEZ jALAni 
TrAnsPLAnTAsi ginjAL

Masih ingatkah dengan berita yang menghebohkan netizen tentang kesehatan Selena Gomez? 
Ya, pelantun lagu hits “same old love” itu mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya 
dengan caption yang menyatakan bahwa ia baru saja menjalani operasi transplantasi ginjal. 
Tentu banyak orang yang bertanya terkait kondisi kesehatan mantan kekasih pop star Amerika 
Serikat Justin Bieber itu.      
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PENYEBAB BELUM DIKETAHUI DAN 
WANITA BERISIKO LEBIH BESAR
Sampai saat ini,  penyebab lupus 
belum diketahui, namun terdapat 
bukti bahwa faktor genetik, epigenetik 
(perubahan kromosom), lingkungan 
d a n  h o r m o n a l  d a pa t  b e r p e ra n 
menyebabkan lupus. Lalu, siapakah 
yang lebih berisiko? Berdasarkan 
data Centers  for  Disease Control 
& Prevention  (CDC),  wanita lebih 
berisiko dibanding pria. Faktanya, 9 
dari 10 orang dewasa yang terkena 
lupus adalah wanita. Lupus juga lebih 
sering seseorang dengan jenis ras dari 

keturunan Amerika-Afrika, Hispanik, 
Asia dan penduduk asli Amerika

PEMERIKSAAN LABORATORIUM
Beberapapemeriksaan yang dianjurkan 
dokter jika terdapat seseorang yang 
dicurigai menderita SLE, diantaranya 
Perhitungan Sel Darah lengkap, Analisis 
Urin, Pemeriksaan Anti Nuclear Anti 
Body (ANA), Pemeriksaan Imunologi, 
Tes Komplemen C3 & C4, Ekokardiogram 
(EKG) dan Foto Rontgen. “Kombinasi 
dari hasil tes-tes tersebutlah yang dapat 
membantu mengkonfirmasi diagnosa 
SLE”, ungkap dr. Chandra Irwanadi M, 

Sp.PD-KGH FINASIM, internis spesialis 
ginjal dan hipertensi yang juga dokter 
konsultan di Rumah Sakit PHC Surabaya

POLA HIDUP SEHAT
Untuk meminimalisir terjadinya lupus, 
dapat dengan mengurangi tingkat stres 
dan trauma fisik, memperbaiki pola 
makan dengan menambahkan asupan 
sayur dan buah, cukup minum, olahraga, 
jangan merokok dan periksakan kesehatan 
secara berkala. Jadi, pola hidup bersih dan 
sehat masih menjadi senjata paling ampuh 
untuk mencegah dari berbagai penyakit. 
(Disarikan oleh: Irvan Prayoga)
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Sebagai langkah konkret, Pelabuhan 
Banjarmasin mempelopori pencegahan 
dan pemberantasan narkoba di Regional 
Kalimantan yang tertuang dalam 
penandatanganan MoU antara  Pelindo 
III dengan BNN Provinsi Kalimantan 
Selatan. “Pada prinsipnya kami saling 
mendukung yang bermanfaat bagi 
Pelindo III Regional Kalimantan maupun 
BNN Provinsi Kalimantan Selatan sebagai 
upaya untuk mengatasi penyalahgunaan 

mou DEngAn
Bnn kALimAnTAn sELATAn

Narkotika di wilayah kerja pelabuhan”, 
Kata Recky Julius Uruilal CEO Regonal 
Kalimantan.

Dengan penandatanganan tingkat 
Regional Kalimantan ini diharapkan 
terjadinya sinergitas antara BNN dan 
Pelindo III baik di Banjarmasin, Kotabaru, 
Batu licin maupun mekarputih, sehingga 
dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya. (Oleh: Fariz Hazmilzam)

Pel indo I I I  menyelenggarakan 
kegiatan s i laturahmi bersama 
sta ke h o l d e r  m a r i t i m  w i l a ya h 
Kupang.   Acara yang bertajuk 
coffee morning diawali  dengan 
funbike dengan start dari Kantor 
Pomal TNI AL di Osmok dan finish 
di halaman kantor Pelindo III Tenau 
tersebut, terselenggara berkat kerja 
sama antara Pangkalan Utama TNI 
Angkatan Laut VII Kupang (Lantamal 
VII) dan Pelindo III Pelabuhan Tenau 
Kupang, Jum’at (27/04).

Danlantamal mengatakan bahwa 
s i l at u ra h i m  i n i  d a l a m  ra n g ka 
mewujudkan sinergi Pelindo III 
dan stakeholder maritim wilayah 
Ku pa n g .  I a  b e r h a ra p  m e l a l u i 
kegiatan ini  para stakeholder 
mendapatkan aspirasi dan masukan 
dari  stakeholder lain sekaligus 
mempererat hubungan kerjasama 
yang dapat memberikan kontribusi 
posit i f  bagi  kita bersama dan 
menjadi sarana koordinasi yang 
komunikatif  di  dalam bertukar 
pikiran dan pandangan sehingga 
akan terjalin kerjasama yang baik 
dan sal ing mendukung dalam 
pelaksanaan tugas. (Oleh: Wilis 
Aji Wiranata)

PELinDo iii PErkuAT siLATurAHmi unsur mAriTim 
DEngAn funBikE DAn coffEE morning 
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Pelindo III melalui Pelabuhan 
Tanjung Perak menyalurkan 
bantuan dana pinjaman bergulir 
dengan total nilai sebesar Rp 1,7 
miliar kepada 40 orang peternak 
sapi perah Mitra Binaan PKBL 
melalui  Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL) di 
Sengon di Kota Pasuruan.

Pe n ye ra h a n  p i n j a m a n  d a n a 
kemitraan ini secara simbolis 
diberikan oleh Deputi General 
Manager Pelindo I I I  Tanjung 
Perak, Agus Pudjotomo kepada 
perwakilan peternak sapi perah 
di Desa Tutur, Pasuruan. Saat 
memberikan sambutan, Agus 
menyampaikan bahwa Program 
ini untuk memberi tambahan 
m o d a l  d a n  m e r a n g s a n g 
pertumbuhan usaha ternak sapi 
perah agar menjadi usaha yang 
mandiri dan tangguh sehingga 
dapat meningkatkan kualitas 
ekonomi dan kesejahteraan 
p e t e r n a k .  ( O l e h :  T i s n a 
Prabamita)

Manajemen Pelabuhan Tanjung 
Perak menerima kunjungan Tim 
Penilai Pelayanan Publik Sektor 
Transportasi Tahun 2018. Penilaian 
d i l a ku ka n  d e n ga n  o b s e r va s i 
langsung ke fasilitas pelayanan 
publik yang disediakan kepada 
penumpang di  area Terminal 
P e n u m p a n g  G a p u r a  S u r y a 
Nusantara, seperti toilet, costumer 
service, waiting room, boarding 
bridge, dan fasilitas difabel.

M a n a g e r  P e m a s a r a n  d a n 
Pengembangan Usaha (PPU), 
Yohannes Wahyu menjelaskan bahwa 
Pelindo III selalu meningkatkan 

pelayanan dan fasilitasnya sesuai 
Visinya “To Be a Business Leader in 
Port”. Hal tersebut dibuktikan dengan 
meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat setiap tahunnya terhadap 
pelayanan kapal, barang, bongkar 
muat dan jasa terminal penumpang.

Pada kesempatan tersebut Nugroho 
Eko Martono selaku tim penilai 
pelayanan publik mengapresiasi 
pelayanan yang diberikan oleh 
Pelabuhan Tanjung Perak. “Ini 
seperti menyetarakan antara terminal 
penumpang di pelabuhan dan di 
bandara udara,” puji Eko. (Oleh: 
Komang Tryastuti)

Tim PELAyAnAn PuBLik LAkukAn 
PEniLAiAn LAyAnAn PPsA DAn gsn 

PELABuHAn TAnjung PErAk

PELinDo iii 
sALurkAn

DAnA kEmiTrAAn 
rp 1,7 m

Di PAsuruAn
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PT Terminal Teluk Lamong (TTL) 
membawa konsep pelayanan berbasis 
online di pelabuhan Melalui motto Truly 
Service 247, TTL berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan 24 jam 7 hari 
non-stop sehingga pengguna jasa dapat 
melakukan akses tanpa batas. 

PT Ambapers membagikan seditiknya 
1000 paket sembako gratis kepada 
warga sekitar lingkungan perusahaan 
di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Telaga 
Biru, Banjarmasin Barat dan warga Desa 
Aluh-Aluh Besar, Kabupaten Banjar, Senin 
(28/05).  

Paket sembako yang dibagikan itu berisi 
1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 1 
kotak teh celup, 1 kaleng susu, dan 5 
bungkus mie. 

Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina yang 
turut hadir dalam acara pembagian 
sembako gratis ini  memberikan 
apresiasi dan terima kasih kepada PT 
Ambapers melalui kepeduliannya untuk 
membagikan sembako kepada lingkungan 
dan warga. “Seberapa pun yang dibagi 
tentunya yang akan menikmatinya adalah 
warga kota, ia mengharapkan kemitraan 
Pemerintah Kota dengan pelaku dunia 
usaha akan semakin meningkat”, tambah 
Ibnu Sina. (Oleh: Alpian Noor)

Aksi BErBAgi, AmBAPErs 
sALurkAn 1000 PAkET 

Komisi Pelayanan PubliK aPresiasi inovasi 
iCT based serviCe Terminal TeluK lamong

R u s l i  Ya n t o ,  A n a l i s  K e b i j a k a n 
Transportasi Kemeterian Perhubungan 
R e p u b l i k  I n d o n e s i a ,  d a l a m 
kunjungannya ke TTL menerangkan 
bahwa inovasi yang dimiliki TTL bisa 
menjadi masukan bagi instansi lain 
terutama pelabuhan untuk memberikan 

pelayanan berbasis digital pada publik. 
“Inovasi TTL dapat membuka pikiran 
instansi lain khususnya pelabuhan 
dalam memberikan pelayanan dengan 
mempermudah layanan melalui website 
dan transaksi online,” ujarnya. (Oleh: 
Reka Yusmara)
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