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Soekarno: 
“Berikan aku 1000 orang tua,  
niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.  
Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”

Pesan Perjuangan
Pahlawan Nasional

Moh. Yamin:
“Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, 

tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang 
timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri”

Moh.Hatta: 
“Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. 

Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar 
nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa 

lain terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama 
saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi”

Bung Tomo: 
“Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah 
merah yang dapat membikin secarik kain putih merah dan 
putih maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada 
siapapun juga”
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Pelindo III sebagai salah satu BUMN penyediaan 
jasa kepelabuhanan mencatat kinerja 
operasional yang positif pada arus petikemas, 
arus barang dan kunjungan kapal pada Triwulan 
ketiga tahun 2017. Trafik arus petikemas dalam 
satuan boks dan TEUs di Triwulan ketiga tahun 
2017 masing-masing tercatat meningkat 
sebesar 6 persen. Trafik arus petikemas dalam 
satuan boks terealisasi sebesar 2.910.328 boks 
dibandingkan periode yang sama tahun 2016 
yang tercatat sebesar 2.754.799. Sedangkan 
dalam satuan TEUs tercatat terealisasi sebesar 
3.589.742 TEUs dibandingkan periode yang 
sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 
3.376.369 TEUs.

Pelindo III mencatatkan prestasi kinerja operasional yang sangat positif 
pada triwulan III tahun 2017. Peningkatan tercapai pada tiga lini sekaligus, 
yakni arus peti kemas, arus barang, dan jumlah kunjungan kapal. Peluang 
adanya pertumbuhan komoditas di hinterland pelabuhan cepat ditangkap 

perusahaan dengan investasi sejumlah peralatan dengan tepat. Perusahaan juga 
semakin agresif melakukan diversifikasi bisnis. Seperti pengembangan portfolio 
properti dengan membangun Pelindo Place di Tanjung Perak, Surabaya. Semangat 
muda terpancar pada acara groundbreaking. Presiden Direktur Pelindo III Ari 
Askhara mengajak serta para pegawai muda sebagai representasi Gen-Y dalam 
peluncuran simbolis.

Tak hanya generasi muda, Pelindo III juga terus meningkatkan peran wanita 
pada level manajerial. Pelabuhan Tanjung Wangi kini dipimpin oleh sosok General 
Manager wanita, Lina Ratnasari. Keluwesan Lina dalam berkoordinasi dengan 
para pemangku kepentingan di Kota Banyuwangi akan mengintegrasikan peran 
aktif Pelindo III untuk turut memoles kota yang sedang jadi pusat perhatian dunia 
pariwisata tersebut.

Pengembangan profesionalisme insan Pelindo III juga diimbangi dan dipagari 
dengan peningkatan kesadaran atas etik dan peraturan. Pelindo III menggandeng 
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan sosialisasi akan bahaya 
gratifikasi. Selain itu perusahaan juga memberikan edukasi kepada petugas Pandu 
sebagai salah satu ujung tombak pelayanan pelanggan untuk tidak meminta atau 
menerima suap. Bahkan tagline “Suap itu Hina” kini menggaung sebagai usaha 
untuk saling mengingatkan dan menjaga integritas di antara para insan Pelindo III. 
Sekaligus penegasan pada para mitra bisnis dan pemangku kepentingan, bahwa 
Pelindo III konsisten  untuk terus berubah menjadi lebih baik.

Nuansa berbeda tampak pada upacara peringatan Sumpah Pemuda dengan 
pakaian putih serta topi khas daerah yang dikenakan oleh insan Pelindo III. 
Keunikan lainnya yaitu upacara Hari Pahlawan dengan konfigurasi barisan unik 
berbentuk wajah tersenyum (smiley) di Pelabuhan Tanjung Perak. Ari Askhara 
mengganjar sejumlah insan Pelindo III berprestasi dengan penghargaan sebagai 
“Pahlawan Zaman Now”. Berkantor pusat di Kota Pahlawan, membawa suasana 
heroisme yang kuat di Pelindo III. Semangat perjuangan para pahlawan sudah 
seharusnya menjadi teladan dalam etos kerja bersama untuk pembangunan 
bangsa. Keikhlasan dalam bekerja menjadi nilai luhur yang kadang terlupa, padahal 
bisa meringankan langkah maju generasi muda sebagai agen perubahan.

Pentingnya perubahan juga kembali ditegaskan oleh Ari Askhara pada saat 
menginspirasi mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, pada kegiatan BUMN 
Mengajar yang bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang ke-89. BUMN 
sebagai tulang punggung perekonomian negara menjalankan misi sebagai agent 
of change untuk menginspirasi generasi muda sebagai penerus pembangunan 
ekonomi Indonesia.

Kemudian di bulan Pahlawa ini, marilah kita kembali susun semangat untuk 
bersatu dan berubah menuju hal yang lebih baik bagi perusahaan. Jangan takut 
untuk berubah (dare to change). Sebagaimana contoh perubahan, band rock era 
90-an, Padi, baru saja mengikrarkan untuk kembali bersatu (reunite) setelah tujuh 
tahun vakum. Mereka berani untuk bersatu dan berubah dengan lahir kembali, 
Reborn! Marilah kita contoh semangat mereka dan mengimplementasikan ke 
kinerja kita. Marilah kita berani untuk berubah (dare to change) dan me-reborn 
semangat kerja kita untuk kemajuan dan keberlangsungan perusahaan.
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Triwulan III, Kinerja Pelindo III Tahun 2017 
Meningkat
 Pelindo III sebagai salah satu BUMN penyediaan jasa kepelabuhanan mencatat 
kinerja operasional yang positif pada arus petikemas, arus barang dan kunjungan 
kapal pada Triwulan ketiga tahun 2017. Trafik arus petikemas dalam satuan boks 
dan TEUs di Triwulan ketiga tahun 2017 masing-masing tercatat meningkat 
sebesar 6 persen. Trafik arus petikemas dalam satuan boks terealisasi sebesar 
2.910.328 boks dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang tercatat 
sebesar 2.754.799. Sedangkan dalam satuan TEUs tercatat terealisasi sebesar 
3.589.742 TEUs dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang tercatat 
sebesar 3.376.369 TEUs. Kenaikan arus petikemas dikarenakan peningkatan 
arus petikemas di beberapa pelabuhan cabang, diantaranya mulai kembali 
berproduksinya perkebunan sawit sebagai komoditi utama hinterland Pelabuhan 
Sampit dan dioperasikannya dua unit Container Crane di Terminal Bagendang, 
serta dukungan alat seperti fixed crane, reach stacker, dan forklift di Pelabuhan 
Batulicin Cabang Kotabaru.

Kenalkan GM Tanjung 
Emas Bertajuk  

Coffee Morning

CCTV

Daftar isi

Laporan Utama

Tongkat estafet kepemimpinan PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
Tanjung Emas kembali berpindah 
tangan. Kali ini giliran Ardhy 
Wahyu Basuki yang dipercaya 
sebagai General Manager Pelindo 
III Pelabuhan Tanjung Emas 
menggantikan Agus Hermawan. 
Untuk itu pada Oktober lalu 
digelar coffee morning dengan 
pengguna jasa sekaligus untuk 
memperkenalkan GM Pelindo III 
Tanjung Emas 

CCTV

4. Evakuasi Penumpang KM 
Dharma Kencana

 Ratusan Siswa SMK Kunjungi 
Teluk Lamong

 Institut Teknologi Yogyakarta 
Adakan Studi Banding ke 
Tanjung Emas

 Pisah Sambut Pucuk Pimpinan 
Pelabuhan Benoa

 TPS Bagi 200 Paket Sembako 
Untuk Sopir Truk Petikemas

 Gelorakan Semangat Sumpah 
Pemuda dengan Gelar Upacara

 Restrukturisasi Pelindo Marine 

Service untuk Percepatan

 Mahasiswa Teknik Industri 
Kunjungi Teluk Lamong

 Komisaris Lakukan Kunjungan 
Kerja Ke TTL

 Kenalkan GM Tanjung Emas 
Bertajuk Coffee Morning

HAULAGE

8. Kunjungan Kapal Melonjak  
Pacu Produktivitas Operasional

 

oPINI

10. Memotret Disruption di Bidang 
Logistik

STEVEDoRING

12. Triwulan III, Kinerja Pelindo III 
Tahun 2017 Meningkat

CARGoDoRING 

16. Sentralisasi Layanan, Pelindo III 
Bangun Office Tower

 Gratifikasi Jangan Jadi Tradisi

 Peringati Sumpah Pemuda,  
Tiga BUMN Hadir di Udayana

 

BEHANDLE

22. Wujudkan Kalimas  
yang Lebih Baik
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Cargodoring

Bolder

PT Terminal Teluk Lamong 
(TTL) semakin menunjukkan 
tren produksi yang positif 
setelah dua setengah tahun 
beroperasi. Terminal dengan 
konsep automation dan 
ramah lingkungan ini semakin 
menunjukkan produktivitas yang 
positif. Sampai dengan triwulan 
tahun 2017 ini, arus produksi 
petikemas di TTL mencapai 
340,592 TEUs. Meningkat 99,6 
persen dibanding dengan 
produksi tahun sebelumnya, 
yaitu sebesar 170,597 TEUs pada 
periode yang sama. 

Gratifikasi Jangan 
Jadi Tradisi

Triwulan III,  
Kinerja TTL Terus 

Membaik

Berangkat dari hal tersebut PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
atau Pelindo III bekerjasama 
dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menggelar 
sosialisasi  pencegahan gratifikasi 
bertajuk “Tolak Gratifikasi 
Dengan Senyuman” pada 
Oktober lalu di Kantor Pusat 
Pelindo III. Sosialisasi tersebut 
bertujuan untuk menambah 
pemahaman serta kesadaran 
bagi para karyawan untuk tidak 
membudayakan menerima 
gratifikasi dalam bentuk apapun.

BoLDER

24. Triwulan III, Kinerja TTL Terus 
Membaik

FENDER

25. Ambapers Bukukan Kinerja 
Triwulan III Diatas RKAP

 Tanjung Wangi Bongkar 16.400 
Ton Kedelai

 Boom Marina Banyuwangi 
Kembali Beroperasi

 Muat Heavy Cargo, MV. 
Mercury Triumph Sandar di 
Tanjung Emas

 

TRoLLy

29. Dukung K3, Teluk Lamong 
Dirikan Klinik 24 Jam

 Pergantian Pimpinan, Direksi 
Harapkan Integritas terhadap 
Pejabat Baru

 Situasi Emergensi Dan 
Pentingnya Klinik K3 
Perusahaan

 Pasok Listrik, Pelabuhan Gresik 
Jalin Kerjasama

 Dirut Pelindo III : “Saatnya 
Untuk Berubah “

 Penasaran Terminal High Tech, 
Undip Kuliah di TTL

 Genjot SMK3 dengan Safety 
Patrol

 PDS Bantu Univ Trunojoyo 
Siapkan Lulusan Terbaik

 Exercise ISPS Code Gabungan 
di Pelabuhan Tanjung Intan

 Hidup Sehat dengan Bersepeda

 Penasaran Boom Marina,  
Pelindo III ke Banyuwangi

 Coffee Morning, Ajang 
Silaturahim dengan Unsur 
Maritim

 Dukung Kejuaraan Tenis 
Internasional Widjojo Soejono 
2017

 Lina Ratnasari Nahkodai 
Pelabuhan Tanjung Wangi

 Sabet Penghargaan Infobank 
BUMN Award

GARBARATA

51. Terapkan Inaportnet di 
Pelabuhan Gresik

 Mengenal Shared Service 
Center (SSC) Pelindo III

CRUISE

52. MS Du Ponant-L’austral 
Merapat di Pelabuhan Tanjung 
Emas

 

GATE IN

54. Sukseskan Jatim Sebagai 
Tuan Rumah HKSN, Pelindo III 
Gelontorkan Hibah 1,7 M

 PDS Bantu Pemerintah Kota 
Surabaya Meningkatkan 
Kesejahteraan Warga

JALA-JALA

60. Hati-Hati dengan Hatimu!
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Evakuasi Penumpang KM Dharma Kencana  
Di Pelabuhan Kumai

cctv

Peristiwa terbakarnya KM Dharma Kencana II dari 
Semarang ke Pontianak di perairan Laut Jawa 
pada Oktober lalu menjadi perhatian Pelindo III. 

Para penumpang yang terdiri dari 132 orang dewasa, 4 
anak-anak, dan 2 orang bayi dievakuasi ke KM Kirana I 
selanjutnya  ditampung di Terminal Penumpang Pelabuhan 
Kumai Kalimantan Tengah. 

General Manager Pelindo III Kumai Sutopo mengatakan 
“Terkait peristiwa ini kita kami selaku Pelindo III berupaya 
untuk membantu baik sarana maupun prasarana evakuasi 
korban. Kita sudah menyiapkan ruangan khusus di Terminal 
Penumpang Pelabuhan Kumai, serta tenda-tenda sebagai 
persiapan untuk posko evakuasi penumpang. Kita juga 
berkoordinasi dengan jajaran pemerintah seperti KSOP, 
Bupati, dan lain-lain agar pelayanan bantuan kepada para 
penumpang berjalan maksimal. (Manyar)

Ratusan Siswa SMK 
Kunjungi Teluk Lamong

Sebanyak 360 siswa SMK Bina Patria 1 Sukoharjo, 
jurusan mesin otomotif mengunjungi Terminal Teluk 
Lamong Oktober lalu. Pembelajaran melihat alat 

angkat dan angkut serba otomatis di pelabuhan menjadi 
pengalaman berharga untuk siswa sebagai inspirasi untuk 
berinovasi. 

Tujuan SMK Bina Patria 1 Sukoharjo adalah untuk 
memperkenalkan kepada siswa mesin pada peralatan dan 
fasilitas Terminal Teluk Lamong. “Biasanya siswa hanya 
diperkenalkan dengan mesin sederhana berupa motor 
atau mobil. Namun kini dapat memperoleh ilmu yang 
lebih banyak,” ujar Bambang, salah satu guru pendamping 
siswa.  (Manyar)

Pelabuhan Tanjung Emas menerima kedatangan 
33 Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu 
Lingkungan Institut Teknologi Yogyakarta pada 

Oktober lalu . Tujuan kunjungan tersebut dalam rangka 
studi lapangan untuk menggali lebih dalam terkait ilmu 
lingkungan yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas. 

Manager SDM dan Umum Pelindo III Pelabuhan Tanjung 
Emas, Moh. Nizar Fauzi menyampaikan keterbukaan 
manajemen dalam menyambut setiap kunjungan yang 
ada. Selain itu, Asistem Manager Perencanaan dan 
Pemeliharaan, Ahmad Maulana Subhan memberikan 
gambaran terkait pengelolaan lingkungan di Pelabuhan 
Tanjung Emas untuk mewujudkan pelabuhan sehat, bersih 
dan hijau.  (Manyar)   

Institut Teknologi Yogyakarta 
Adakan Studi Banding  

ke Tanjung Emas
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 Pisah Sambut Pucuk Pimpinan Pelabuhan Benoa

TPS Bagi 200 Paket 
Sembako Untuk Sopir Truk 

Petikemas

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menyalurkan 
200 paket sembako untuk para sopir truck kontainer 
yang beroperasi di TPS. Penyaluran tersebut dalam 

rangka merayakan hari perhubungan nasional tahun 2017 
September lalu. 

“Sudah menjadi acara rutin tahunan kami menyalurkan 
bantuan sembako kepada para mitra kami khususnya sopir 
truk kontainer,” ujar M. Solech, Public Relations TPS disela-
sela acara yang diadakan di ruang Java Meeting Room, 
kantor PT TPS.  

Paket yang berisi minyak goreng, kecap, jus buah, 
susu, gula, kopi, dan peralatan mandi seperti handuk 
dan pasta gigi diserahkan secara simbolis oleh Kepala 
Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim Wahid Wahyudi, 
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Mauritz  
dan Direktur Utama TPS Yon Irawan kepada sepuluh 
perwakilan sopir. (Manyar)

Gelorakan Semangat 
Sumpah Pemuda dengan 

Gelar Upacara

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, 
Pelabuhan Tanjung Emas menggelar upacara di 
halaman kantor Pelindo III Tanjung Emas Semarang 

pada Senin (30/10). Peringatan Sumpah Pemuda ke-89 kali 
ini mengusung tema “Pemuda Indonesia Berani Bersatu” 
untuk melakukan kontribusi dalam membangun semangat 
persatuan Indonesia demi sebuah cita-cita bangsa tanpa 
memandang segala perbedaan.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Moh. Nizar 
Fauzi sebagai manager SDM dan Umum Tanjung Emas 
membacakan pidato dari Menteri Pemuda dan Olahraga 
Republik Indonesia bahwa api sumpah pemuda harus 
kita ambil dan terus kita nyalakan. “Kita harus berani 
mengatakan bahwa Persatuan Indonesia adalah segala-
galanya, jauh di atas persatuan keagamaan, kesukuan, 
kedaerahan, apalagi golongan.Mari kita cukupkan pesatuan 
dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perdebatan 
yang mengarah pada perpecahan.” (Manyar)

Bertempat di Terminal Penumpang Domestik 
Pelabuhan Benoa telah dilaksanakan acara pisah 
sambut General Manager Pelindo III Benoa dari 

semula dijabat oleh Ardhy Wahyu Basuki (sekarang bertugas 
sebagai General Manager di Pelabuhan Tanjung Emas) 
digantikan oleh I Wayan Eka Saputra yang sebelumnya 
bertugas sebagai Pengawas Bidang (Wasbid) di Satuan 
Pengawasan Intern (SPI) pada Kantor Pusat. Acara tersebut 
juga sekaligus untuk mengenalkan General Manager 
yang baru kepada unsur Instansi Pemerintahan dan para 
stakeholder di Pelabuhan Benoa. 

Pada kesempatan yang sama, I Wayan Eka Saputra 
menegaskan dirinya siap untuk melanjutkan program 
General Manager Pelabuhan Benoa terdahulu dan akan 
segera melaksanakan kegiatan investasi Perusahaan pada 
tahun 2017-2018. Selanjutnya GM yang akrab disapa 
Eka ini juga siap dengan tantangan kedepan dalam 
hal pengembangan Pelabuhan Benoa yang rencana 
untuk tahap pengerukan alur, kolam dan turning basin 

akan membutuhkan pendanaan sekitar 1,2 Triliyun 
dan pembangunan infrastruktur akan membutuhkan 
pendanaan sekitar 0,5 Triliyun yang berasal dari pendanaan 
perusahaan. (Manyar)
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 Restrukturisasi Pelindo Marine  
Service untuk Percepatan

 Mahasiswa Teknik Industri Kunjungi Teluk Lamong

cctv

PT Pelindo Marine Service (PMS) melantik pegawai 
yang akan menjabat sebagai pejabat struktural di 
lingkungan perusahaan Oktober lalu. Bertempat di 
gedung Grha Marine, serah terima jabatan (sertijab) 
dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT PMS, Ali 
Sodikin. Para pejabat yang dilantik menandatangani 

Terminal Teluk Lamong (TTL) kembali mendapatkan 
perhatian dari dunia akademisi. Kali ini, Mahasiswa Jurusan 
Teknik Industri Universitas Surabaya (UBAYA) mengunjungi 
Teluk Lamong pada Oktober lalu. 
Kunjungan industri tersebut terdiri dari 60 orang 
mahasiswa dan dua dosen pendamping. Diskusi dan tanya 
jawab difasilitasi langsung oleh Reka Yusmara, Corporate 
Communication Section Head PT TTL.  Beberapa mahasiswa 
antusias mendiskusikan terkait pada bidang industri dan 

Pakta Integritas dan Good Corporate Governance (GCG) 
yang disaksikan oleh Direktur Utama, Ali Sodikin dan 
Direktur Operasi, Teknik dan Sistem Informasi, Harry 
Poerwanto.
Dalam sambutannya, Ali Sodikin menuturkan bahwa 
agar Perusahaan tetap dapat tumbuh dan bersaing di 
era globalisasi maka Perusahaan harus selalu continuous 
improvement atau melakukan perbaikan secara berkala 
dan terus menerus baik perbaikan secara struktur 
maupun dari segi pelayanan. Salah satu strategi untuk 
memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan 
adalah dengan cara restrukturisasi. 
Dengan adanya restrukturisasi per bulan Oktober 
2017 ini, diharapkan dapat meningkatkan performa 
Perusahaan dan memaksimalkan kinerja Perusahaan. 
Birokrasi yang efektif dan efisien namun tetap mengikuti 
prinsip GCG sehingga kinerja perusahaan makin baik 
dan dapat terus unggul dalam persaingan. “Selain itu, 
restrukturisasi ini diharapkan mampu meningkatkan 
koordinasi internal maupun eksternal serta percepatan 
birokrasi,” ucap Ali.  (Manyar)

pengembangan kepelabuhanan nasional. 
Reka menjelaskan bahwa salah satu fasilitas TTL, truk CTT 
(Combined Terminal Tractor), merupakan hasil ide kreatif 
dari mahasiswa-mahasiswa di beberapa Perguruan Tinggi 
di Perancis. Kemudian, teknologi tersebut diadopsi oleh 
perusahaan otomotif, Gaussin sehingga bermanfaat 
dan bernilai jual tinggi. Hal tersebut diharapkan dapat 
mendorong mahasiswa untuk menghasilkan sesuatu yang 
berguna bagi negeri. (Manyar)
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 Komisaris Lakukan Kunjungan Kerja Ke TTL

Dewan Komisaris Pelindo III melakukan kunjungan 
ke PT Terminal Teluk Lamong (TTL) pada Oktober 
lalu. Kunjungan kerja dewan komisaris Pelindo III ke 

TTL didampingi langsung oleh Direksi TTL. Direktur Utama 
TTL, Dothy, melakukan penyambutan kepada tim Dewan 
Komisaris Pelindo III. 

Rapat evaluasi kinerja TTL dilakukan bersama dewan 
komisaris Pelindo III. Pencapaian TTL hingga tahun 2017 
baik dalam operasi peti kemas dan curah kering dilaporkan 
bersama dengan bisnis non inti yang dikelola oleh cucu 
perusahaan Pelindo III, PT Lamong Energi Indonesia. 

Tongkat estafet kepemimpinan PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) Tanjung Emas kembali 
berpindah tangan. Kali ini giliran Ardhy Wahyu 

Basuki yang dipercaya sebagai General Manager Pelindo III 
Pelabuhan Tanjung Emas menggantikan Agus Hermawan. 

Kenalkan GM Tanjung Emas Bertajuk Coffee Morning

Kunjungan lapangan dilakukan oleh Ketua Dewan 
Komisaris Pelindo III, Hari Bowo, beserta komisaris dan 
komite, ke dermaga peti kemas, curah kering dan Automated 
Stacking Crane’s control room. Komisaris menilai bahwa 
investasi yang dilakukan Pelindo III di TTL berbuah manis 
dengan semakin meningkatnya troughput peti kemas dan 
curah kering. 

“Peningkatan TTL dalam segala bidang baik pada bisnis 
inti dan non inti diharapkan dapat terus seperti sekarang ini, 
pencapaian – pencapaian dan inovasi baru perlu terus dilakukan 
demi kemajuan perusahaan,” ujar Hari Bowo. (Manyar)

Untuk itu pada Oktober lalu digelar coffee morning dengan 
pengguna jasa sekaligus untuk memperkenalkan GM 
Pelindo III Tanjung Emas 

“Besar harapan saya ke depan untuk dapat saling 
bersilaturahmi dan bekerjasama dengan baik sehingga 
dapat saling bersinergi untuk mengembangkan 
Pelabuhan Tanjung Emas yang lebih baik ke depannya,” 
ungkapnya. Lebih lanjut Ardhy menambahkan di masa 
kepemimpinannya ia ingin dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik dan memuaskan kepada para pengguna jasa 
khususnya di lingkungan Pelabuhan Tanjung Emas. “Karena 
buat saya, senyum pengguna jasa merupakan kepuasan 
pribadi buat saya,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Lanal Semarang, Hanarko Djodi 
Pamungkas juga menyampaikan respon positifnya terhadap 
acara coffee morning yang digelar. Hanarko mengaku bahwa 
selama delapan bulan menjabat sebagai Danlanal Semarang, 
baru dalam kesempatan tersebut dapat bertatap muka 
dengan semua stakeholder di lingkungan Pelabuhan Tanjung 
Emas dalam acara coffee morning. (Manyar)
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Kunjungan Kapal MelonjaK  
pacu pRoDuKTIVITaS opeRaSIonal

HaULaGE

Meningkatnya kegiatan kunjungan kapal dan pelayanan usaha bongkar muat di berbagai pelabuhan 
yang dilelola Pelindo III memberikan dampak positif bagi kinerja operasional, tercatat pada 
triwulan ketiga tahun 2017 trafik petikemas meningkat sebesar 6 persen.
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oleh: 

Dothy

Direktur Utama
PT Terminal Teluk Lamong

MeMotret Disruption  
di Bidang Logistik

OPiNi

10

ribut mengenai transportasi online 
muncul di media. Banyak orang 
mengira bahwa disruption semata 
berkaitan dengan teknologi 
informasi, lebih spesifiknya lagi 
bisnis startup yang mempertemukan 
supply dan demand. Disruption jadi 
terlihat hanya seperti bisnis percaloan 
atau brokerage. Hal ini dibantah 
oleh Christensen sendiri. Baginya 
perusahaan seperti Uber bukanlah 
Disruptive Innovation (Christensen, 
Raynor dan McDonald, 2015). 
Disruption merubah suatu bisnis 
secara fundamental, tidak hanya cara 
bisnisnya (dalam hal ini ekploitasi 
teknologi informasi). Menyentuh 
sampai ke budaya bahkan ideologi 
industri.

Disruptive innovation telah 
dipraktekkan dan berhasil 
membimbing perusahaan besar 
seperti intel untuk mempertahankan 
market share–nya. Namun tidak 
hanya terhadap entitas bisnis, 

memahami disruption juga telah 
terbukti membawa dampak positif 
di organisasi pendidikan seperti 
Southern New Hampshire University 
(HBR, 2015). Disruption faktanya 
memang terjadi semakin luas. 
Pemerintahan, politik, ekonomi, 
sosial, budaya hukum, engineering, 
bidang kesehatan dan masih banyak 
lainnya yang terpengaruh disruption. 
Disruption terjadi di semua industri 
di seluruh penjuru dunia. Bidang 
logistik pun tak luput dari terpaan 
gelombang disruption.

Sebelum menelisik mengenai 
disruption di bidang logistik, ada 
baiknya kita mengetahui bagaimana 
ciri-ciri disruption. Rhenald Kasali 
(2017) mengajukan lima kriteria 
untuk menandai sebuah disruption. 
Pertama, disruption bisa dikenali 
dari banyaknya biaya yang dihemat 
dari perubahan proses bisnis yang 
menjadi lebih sederhana. Kedua, 
disruption mampu menghadirkan 

Terminologi disruption 
sebenarnya sudah muncul 
sejak lama. Tepatnya tahun 
1995 ketika  Clayton M. 

Christensen dan Joseph Bower 
menulis artikel berjudul Disruptive 
Technologies: Catching the Wave 
di jurnal Harvard Business 
Review (HBR). Tulisan itu awalnya 
ditujukan untuk para pemimpin 
perusahaan yang akan menentukan 
pembiayaan atau pembelian 
dengan mempertimbangkan future 
earnings. Teori disruptive innovation 
dalam artikel tersebut sangat kuat 
mempengaruhi pemikiran mengenai 
‘pertumbuhan berdasarkan inovasi’ 
dan diakui oleh banyak pemimpin 
perusahaan dan organisasi sebagai 
pedoman utama mereka (HBR, 2015).

Disruption semakin terlihat 
masif ketika teknologi informasi dan 
komunikasi mengalami kemajuan 
pesat. Di Indonesia sendiri, istilah 
disruption mengemuka saat ribut-
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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.

Ketika berhadapan 
dengan organisasi 

startup, harus 
dipahami bahwa 
keahlian mereka 

lebih pada sisi 
teknologi, bukan 

pada pengetahuan 
teknis. 
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kualitas produk atau layanan 
yang lebih baik dibandingkan 
sebelumnya. Disruption juga 
menciptakan pasar baru dengan 
kemampuannya membuat pasar 
yang sebelumnya tertutup menjadi 
tebuka. Ini adalah ciri yang ketiga. 
Sementara tanda yang ke-empat 
adalah semakin mudahnya produk 
atau jasa dijangkau atau diakses 
oleh pelanggan. Terakhir, ciri yang 
kelima adalah disruption membuat 
segala sesuatu menjadi smart. Tengok 
penerapan smart city di Bandung, 
Denpasar dan beberapa kota lainnya. 
Semuanya jadi lebih akurat dan cepat, 
karena lebih smart.

Berdasarkan kelima karakteristik 
tersebut, ada beberapa tren di 
bidang logistik yang mesti dicermati 
sebagai bagian dari disruption. 
Tren yang pertama adalah otomasi 
di bidang logistik. Otomasi sudah 
banyak digunakan di pusat distribusi/ 
konsolidasi logistik di seluruh dunia. 
Sebagian besar masih semi-otomasi 
atau kadang disebut sebagai 
“system-guided manual process” 
(O’Byrne, 2017). Contohnya dapat 
kita lihat di banyak warehouse 
yang melakukan otomasi alur kerja 
dengan memanfaatkan warehouse 
management systems yang semakin 
maju. PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) juga tidak ketinggalan 
dengan menerapkan semi otomasi 
di Terminal Teluk Lamong (TTL). 
Automatic Stacking Crane (ASC) dipilih 
sebagai alat yang diandalkan untuk 
operasi di lapangan penumpukan. 
Tidak perlu operator cabin seperti 
layaknya rubber tyred gantry crane 
(RTG), operator ASC berada di control 
tower dan bisa mengendalikan tiga 
ASC sekaligus.Kedepan, sistem semi 
otomasi juga akan berubah. Semakin 
banyak pabrikan material-handling 
equipment yang memproduksi 
robot untuk menangani otomasi di 
pusat distribusi (distribution centre). 
Penggunaan automated guided 
vehicles (AGV) juga meningkat, 
robot forklift sudah mulai digunakan 
untuk operasi gudang di Eropa. Di 
wilayah barat Australia, truk tanpa 
awak sudah digunakan di industri 
pertambangan. DHL mengklaim 
kendaraan tanpa pengemudi bisa 
menghemat ongkos pengangkutan 
hingga 40 persen per kilometer. 

Faktor lain yang mendorong 
pertumbuhan tren otomasi adalah 
biaya investasi yang semakin 
terjangkau. Menurut penelitian 
McKinsey Group, sejak tahun 1990 
perbandingan harga automated 
labor semakin lama semakin turun 
jika dibandingkan dengan tenaga 
manusia, penurunannya bisa sampai 
dengan 50 persen.

Tren kedua yakni makin kaburnya 
perbedaan antara perusahaan 
teknologi dan perusahaan yang 
menawarkan jasa logistik. Kalau 
anda pernah memesan layanan ojek 
motor dari Go-Jek, pada saat itu 
apakah anda menggunakan aplikasi 
untuk mencari ojek ataukah anda 
melakukan pemesanan online kepada 
perusahaan layanan transportasi ? 
Dalam situasi seperti ini, agak sulit 
menentukan apakah kita berhadapan 
dengan entitas bisnis atau platform 
software. Panjangnya polemik soal 
transportasi online di Indonesia 
mengkonfirmasi hal ini. Banyak pihak 
gamang ketika membandingkan 
head-to-head antara perusahaan 
transportasi konvensional dengan 
perusahaan berbasis aplikasi. 
Perbedaan paling mendasar 
sebenarnya adalah soal struktur 

permodalan. Disruptive innovations 
mengedepankan sharing/resource 
collaboration, sementara sebelumnya 
bisnis lebih menekankan pada 
kepemilikan/ owning (Khasali, 2017). 
Ketidakjelasan ini perlu diwaspadai 
dan disikapi dengan lebih berhati-
hati utamanya ketika melakukan 
transaksi atau kesepakatan dengan 
sebuah entitas/ organisasi. Ketika 
berhadapan dengan organisasi 
startup, harus dipahami bahwa 
keahlian mereka lebih pada sisi 
teknologi, bukan pada pengetahuan 
teknis. 

Ketiga, semakin hari konsumen 
semakin peduli terhadap corporate 
social responsibility (CSR) yang 
dilakukan oleh perusahaan. Survey 
yang dilakukan logistics bureau 
(2015) menunjukkan 80 persen 
responden mempertimbangkan 
CSR yang dilakukan perusahaan 
ketika memutuskan apa yang mau 
dibeli dan membeli dimana. Hal ini 
mendorong banyak perusahaan 
untuk tidak hanya mengejar profit, 
namun juga mempertimbangkan 
isu sosial dan aspek lingkungan. 
Keseimbangan antara ketiga 
pilar (profit, people, planet) sangat 
mempengaruhi sustainability 
perusahaan (Crandall, Crandall, 
& Chen, 2010, h.564-5). Terminal 
Teluk Lamong sendiri sejak berdiri 
telah memiliki perhatian khusus 
terhadap CSR, terlebih mengenai 
isu lingkungan. Didesain sebagai 
terminal yang canggih dan ramah 
lingkungan, TTL telah menjadi 
benchmark banyak pelabuhan baik 
dalam maupun luar negeri. 

Tren datang silih berganti. 
Beberapa menghilang begitu 
saja, sebagian yang lain menjadi 
semakin kuat menjadi terobosan 
yang merubah keseluruhan industri 
logistik. Beberapa tren yang 
disinggung dalam tulisan ini sudah 
menjadi kenyataan dan mempunyai 
kecenderungan semakin robust 
pengaruhnya. Disruptions tersebut 
perlu dicermati dan diantisipasi 
agar tidak berdampak negatif pada 
keberlangsungan perusahaan. 
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Pelindo III sebagai salah 
satu BUMN penyediaan 
jasa kepelabuhanan 
mencatat kinerja 
operasional yang positif 
pada arus petikemas, 
arus barang dan 
kunjungan kapal pada 
Triwulan ketiga tahun 
2017.

13

TRIwulan III, 
KIneRja  
pelInDo III 
Tahun 2017 
MenIngKaT

Trafik arus petikemas dalam 
satuan boks dan TEUs di 
Triwulan ketiga tahun 2017 
masing-masing tercatat 

meningkat sebesar 6 persen. Trafik arus 
petikemas dalam satuan boks terealisasi 
sebesar 2.910.328 boks dibandingkan 
periode yang sama tahun 2016 yang 
tercatat sebesar 2.754.799. Sedangkan 
dalam satuan TEUs tercatat terealisasi 
sebesar 3.589.742 TEUs dibandingkan 
periode yang sama tahun 2016 yang 
tercatat sebesar 3.376.369 TEUs. 
Kenaikan arus petikemas dikarenakan 
peningkatan arus petikemas di beberapa 
pelabuhan cabang, diantaranya mulai 
kembali berproduksinya perkebunan 
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“Perbedaan yang 
mencolok

antara kenaikan 
kunjungan kapal

dalam satuan unit yang 
naik satu

persen dan kunjungan 
kapal dalam

satuan GT yang naik 15 
persen

tersebut menunjukkan 
ukuran kapal yang 

melakukan kegiatan 
operasional

di pelabuhan wilayah 
Pelindo III

semakin besar”

sawit sebagai komoditi utama 
hinterland Pelabuhan Sampit dan 
dioperasikannya dua unit Container 
Crane di Terminal Bagendang, serta 
dukungan alat seperti fixed crane, 
reach stacker, dan forklift di Pelabuhan 
Batulicin Cabang Kotabaru.

CEO Pelindo III, IG. N. Askhara 
Danadiputra menyampaikan bahwa 
selain arus petikemas, kunjungan 
kapal pada Triwulan ketiga tahun 
2017 dalam satuan Gross Tonnage 
(GT) juga menunjukkan kenaikan 
yang signifikan. Tercatat arus 
kunjungan kapal mengalami 
peningkatan sebesar 15 persen 
yang terealisasi sebesar 177.963.293 
GT dibanding periode yang sama 
tahun 2016 yang tercatat sebesar 
154.807.776 GT. Sedangkan dalam 
satuan unit arus kunjungan kapal 

mengalami kenaikan sebesar satu 
persen yaitu sebesar 46.317 unit 
dibanding dengan periode yang 
sama tahun 2016 tercatat sebesar 
45.733 unit. 

“Perbedaan yang mencolok 
antara kenaikan kunjungan kapal 
dalam satuan unit yang naik satu 
persen dan kunjungan kapal dalam 
satuan GT yang naik 15 persen 
tersebut menunjukkan ukuran kapal 
yang melakukan kegiatan operasional 
di pelabuhan wilayah Pelindo III 
semakin besar,” imbuh Askhara.

Lebih lanjut,  ia menyampaikan 
bahwa kenaikan kunjungan kapal 
tersebut ditopang dari kenaikan 
kunjungan kapal di Pelabuhan 
Cabang Banjarmasin, Tenau Kupang, 
Tanjung Emas, Tanjung Wangi dan 
Kumai.
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karena adanya peningkatan arus 
komoditi curah kering seperti 
batubara di Cabang Banjarmasin, 
Gresik dan Kotabaru. 

Selain itu, tanggal 18 
September 2017 yang lalu Pelindo 
III telah melakukan sandbreaking 
Pengembangan Pelabuhan 
Benoa yang dihadiri oleh Menteri 
Koordinator Kemaritiman, Luhut 
Binsar Panjaitan; Gubernur Provinsi 
Bali, dan Walikota Denpasar. Investasi 
yang dikeluarkan Pelindo III untuk 
pembangunan Pelabuhan Benoa 
mencapai Rp.1,7 triliyun dengan 

investasi infrastruktur terminal 
Rp.500 milyar dan Rp.1,2 triliyun 
untuk pengerjaan kolam dermaga 
dan alur pelayaran. Rencananya 
pembangunan pengembangan 
pelabuhan Benoa sebagai Terminal 
Cruise dan Marina akan rampung 
pada Oktober 2018. 

“Pengembangan Pelabuhan Benoa 
dengan kedalaman alur mencapai 
minus 12 meter LWS, sehingga kapal 
dengan panjang lebih dari 300 meter 
dengan membawa 5.000 penumpang 
bisa sandar di Pelabuhan Benoa,” 
pungkas Faruq. (Mirah)

Untuk arus barang pada 
Triwulan ketiga tahun 2017 
mengalami peningkatan sebesar 
23 persen yang tercatat sebesar 
58.632.772 ton dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
2016 tercatat sebesar 47.659.581 
ton. Corporate Secretary Pelindo 
III Faruq Hidayat menjabarkan 
untuk arus barang perdagangan 
luar negeri mencapai 14.236.861 
ton dan dalam negeri mencapai 
44.395.911 ton ditahun 2017. Faruq 
menambahkan bahwa peningkatan 
arus barang salah satunya adalah 
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Pelindo III bersama anak usahanya PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) melaksanakan 
Groundbreaking Ceremony Office Center Pelindo Place dengan tema “Beyond Building 
to Reach Dream of the Future” berlokasi di jalan Tanjung Perak Timur, Surabaya. 

SenTRalISaSI layanan,  
pelInDo III Bangun offIce ToweR
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Seremonial tersebut ditandai 
dengan penekanan tombol 
sirine dilanjutkan peletakan 
batu pertama pembangunan 

Pelindo Place Office Center. Acara 
simbolis dilaksanakan oleh CEO 
Pelindo III, IG. N. Askhara Danadiputra 
dan para pegawai muda Pelindo 
III yang termasuk dalam kategori 
dengan Gen-Y. Turut hadir jajaran 
direksi Pelindo III, jajaran komisaris, 
pejabat BUMN, dan stakeholders 
pelabuhan.

Dalam sambutannya CEO Pelindo 
III IG. N. Askhara Danadiputra 
atau yang lebih dikenal Ari 
Askhara mengungkapkan bahwa 
pembangunan infrastruktur 
kepelabuhanan menjadi perhatian 
serius untuk mendukung kelancaran 
bisnis yang diperuntukkan bagi 
para pengguna jasa kepelabuhanan 
disekitar Tanjung Perak.

“Sebagai bagian dari 
komitmen perusahaan untuk 
terus meningkatkan pelayanan 
kepada stakeholders, Pelindo III 
telah merancang dan membangun 
fasilitas berkelas untuk dapat 
digunakan secara maksimal. Dengan 
harapan pembangunan ini dapat 
semakin memperlancar kegiatan 
kepelabuhanan. Office tower ini 
dibangun dalam rangka penataan di 
lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak 
dimana lahan-lahan yang ada akan 
dipergunakan untuk peningkatan 
pelayanan barang sehingga dengan 
lancarnya proses kegiatan layanan 
di pelabuhan diharapkan dapat 
menekan atau menurunkan biaya 
logistic nasional,” tambah Ari Askhara.

Sementara itu, Corporate Secretary 
Pelindo III, Faruq Hidayat menyebut 
bahwa pembangunan gedung 
menggunakan konsep desain yang 
modern dan elegan. Lebih rinci, 
ia menjelaskan bahwa gedung 
dibangun di area dengan luas lahan 
± 1,1 Ha dengan luas bangunan ± 60 
ribu m2, dan ketinggian 23 lantai.

Pembangunan gedung 23 lantai 
ini diperkirakan akan rampung 
hingga tahun 2020. Gedung 
perkantoran baru ini dilengkapi 

dengan fasilitas lifestyle commercial 
area. Dirancang dengan konsep 
hemat energi dan kualitas terbaik 
sehingga menghadirkan suatu 
workplace yang representatif dan 
memiliki fasilitas penunjang bisnis 
yang lengkap. 

“Dengan kekuatan image 
Pelindo III kami berharap dengan 
pembangunan Office Center ini 
akan menjadi icon baru yang dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
urban Surabaya khususnya di area 
Tanjung Perak,” ujar Faruq Hidayat.

“Adanya Pelindo Place Office 
Tower diharapkan dapat menjadi 
langkah awal dalam kelancaran 
berbisnis, karena nantinya gedung 
perkantoran ini tidak hanya 
diperuntukkan bagi Pelindo III 
saja namun juga seluruh anak 
usaha, afiliasi serta pengguna jasa 
kepelabuhanan. Ditambah lagi office 
tower ini merupakan bangunan 
pertama di Indonesia yang berada 
di area pelabuhan dan tentunya 
kedepan nanti akan menjadi contoh 
yang baik dalam pengembangan 
dan penataan wilayah pelabuhan,” 
tutup Ari Askhara di akhir 
sambutannya.   (Lamong)

office tower ini 
dibangun dalam 

rangka penataan di 
lingkungan Pelabuhan 
Tanjung Perak dimana 
lahan-lahan yang ada 

akan dipergunakan 
untuk peningkatan 
pelayanan barang 
sehingga dengan 
lancarnya proses 

kegiatan layanan di 
pelabuhan diharapkan 

dapat menekan atau 
menurunkan biaya 
logistic nasional.

Miniatur Pelindo Place Office Center

E
d

is
i 2

28
 /

 N
ov

em
b

er
 2

01
7

D
e
r
m

a
g
a



carGODOriNG

18

Menjaga integritas dalam 
lingkungan penyelenggara 

negara merupakan hal penting 
untuk ditanamkan tidak 

terkecuali untuk para pejabat 
mapun pegawai negeri sipil. 

gRaTIfIKaSI 
jangan  

jaDI TRaDISI

Berangkat dari hal tersebut PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) atau Pelindo 
III bekerjasama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar 

sosialisasi  pencegahan gratifikasi bertajuk “Tolak 
Gratifikasi Dengan Senyuman” pada Oktober lalu 
di Kantor Pusat Pelindo III. Sosialisasi tersebut 
bertujuan untuk menambah pemahaman serta 
kesadaran bagi para karyawan untuk tidak 
membudayakan menerima gratifikasi dalam bentuk 
apapun.

Sosialisasi diikuti oleh Komisaris Pelindo III, 
Direksi Pelindo III, Para General Manager, Senior 
Vice President beserta Vice president, Direksi anak 
dan cucu perusahaan, vendor, pengguna jasa dan 
seluruh pegawai cabang melalui video conference.

CEO Pelindo III, IG. N. Askhara Danadiputra 
dalam sambutannya menerangkan bahwa 
pentingnya merenung dan berfikir akan kecukupan 
pada diri. Salah satu wujud kecukupan adalah 
sukses, namun jangan sampai terbuai dengan 
kesuksesan, semua insan Pelindo III harus selalu 
introspeksi dan bersyukur apakah saat ini sudah 
diberi kecukupan. 

“Kita harus saling mengingatkan dan 
menekankan integritas, karena integritas diatas 
kejujuran. Kejujuran adalah komitmen untuk 
menjalankan apa yang kita omongkan, sedangkan 
integritas adalah komitmen apa yang sudah 
dijalankan kepada diri kita maupun orang lain, 
dengan begitu tentu pemberantasan korupsi akan 
berjalan dengan maksimal,” jelas Ari Askhara

Sementara itu, Nindyah Sunardini selaku 
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagian 
pencegahan gratifikasi menyampaikan bahwa 
gratifikasi sangat bertentangan dengan kode etik 
pegawai negeri serta aparatur negara. “Perilaku 
gratifikasi dipicu dari faktor keserakahan dan hal ini 
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menjadi akar terjadinya tindakan korupsi. Maka untuk pelaporan 
gratifikasi hanya ditangani oleh KPK sedangkan kasus gratifikasi 
juga ditangani oleh semua aparat penegak hukum. 

Manfaat dari pelaporan gratifikasi akan melepaskan ancaman 
hukuman pidana terhadap penerima serta memutus konflik 
kepentingan. “Di Indonesia sendiri perilaku gratifikasi hanya 
pada pemberian dan penerimaan yang kecil saja, sehingga hal 
ini dianggap tidak bertentangan dengan perilaku menyimpang. 
Maka dari itu tindakan gratifikasi tidak seharusnya menjadi 
kebiasaan bagi para aparatur negara,” papar Nindyah.

Lebih lanjut, Nindyah menjelaskan tidak semua tindakan 
gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK. Hal ini tercantum pada 
surat KPK No. B-143 tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi. “Ada 12 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan 
kepada KPK yaitu (1) Jika pemberian gratifikasi itu disebabkan 
karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki 
konflik kepentingan (2) Penerimaan dalam penyelenggaraan 
pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong 
gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai paling banyak 
Rp1.000.000,00 (3) Pemberian yang terkait dengan musibah 
atau bencana dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (4) 
Pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, 
pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang 
paling banyak senilai Rp300.000,00 dengan total pemberian 
Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama 
(5) Pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain 
uang dengan nilai paling banyak  Rp200.000,00 dengan total 
pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang 
sama,” imbuh Nindyah.

Kemudian berikutnya yaitu (6) Pemberian hidangan atau 
sajian yang berlaku umum (7) Pemberian atas prestasi akademis 
atau non akademis yang diikuti, dengan menggunakan biaya 
sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang 
tidak terkait kedinasan (8) Penerimaan keuntungan atau bunga 
dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham 
pribadi yang berlaku umum (9) Penerimaan manfaat bagi 
seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan 
keanggotaan yang berlaku umum.

(10) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat 
tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan 
seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau 
kegiatan lain sejenis yang berlaku umum (11) Penerimaan 
hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang 
yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang 
diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (12) Penerimaan 
yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, 
yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak 
memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau 
kode etik internal instansi,” ujar Nindyah.

“Di luar kedua belas jenis gratifikasi itu maka wajib 
dilaporkan kepada KPK”, jelas Nindyah.

Ia menambahkan bahwa untuk memberantas korupsi 
maupun gratifikasi, perlu dilakukan berbagai upaya secara 
menyeluruh mulai dari pencegahan, penindakan, pendidikan 
dan peran serta masyarakat, kelengkapan dan kecukupan 
hukum, serta komitmen politik dan pimpinan. “Maka saya 
mengharapkan semua karyawan Pelindo III tidak membiasakan 
menerima gratifikasi dan harus menentukan standar pemberian 
baik kepada seluruh elemen perusahaan,” tutupnya. (Lamong)Sosialisasi Gratifikasi
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peRIngaTI haRI SuMpah peMuDa,  
TIga BuMn haDIR DI uDayana

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III bersama dengan PT Aneka Tambang 
(Persero) Tbk atau Antam dan Indonesia Tourism Development Corporation atau lebih 
dikenal dengan ITDC menyelenggarakan kegiatan BUMN Goes To Campus 2017. 

Peserta BUMN Goes to Campus  di Universitas Udayana
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Melalui Peringatan Sumpah 
Pemuda ini menjadi momen 

yang tepat untuk membangun 
kekuatan ekonomi Indonesia 
dari generasi muda. Pemuda 

adalah penerus bangsa, 
maka tepat pada tanggal 28 

oktober  2017 secara serentak 
seluruh Direktur Utama BUMN 

mengajar di Universitas  
yang ditunjuk oleh  

Kementerian BUMN.

Pemberian Bantuan Pendidikan Universitas Udayana

Kali ini tiga BUMN  
berkesempatan mendapat 
tugas dari Kementerian 
BUMN untuk mengajar di 

Universitas Udayana Denpasar, Bali 
dengan mengusung tema BUMN 
Membangun Ekonomi Berkeadilan.

Acara yang bertepatan dengan 
peringatan hari sumpah pemuda 
ke-89 tersebut diselenggarakan 
pada Sabtu (28/10) di Gedung Widya 
Sabha dengan diikuti sedikitnya 1.000 

mahasiswa Universitas Udayana.  
Hadir sebagai pembicara dalam 
seminar tersebut antara lain CEO 
Pelindo III, IG.N Askhara Danadiputra; 
CEO ITDC, Abdulbar M Mansoer; dan 
Dosen Universitas Udayana Dr.Drs. I 
Gede Wardana M.Si.

IG.N Askhara Danadiputra 
menyebut bahwa kegiatan BUMN 
Goes to Campus sebagai bentuk 
implementasi semangat BUMN 
sebagai agent of change. 

“Melalui Peringatan Sumpah 
Pemuda ini menjadi momen yang 
tepat untuk membangun kekuatan 
ekonomi Indonesia dari generasi 
muda. Pemuda adalah penerus 
bangsa, maka tepat pada tanggal 
28 Oktober  2017 secara serentak 
seluruh Direktur Utama BUMN 
mengajar di Universitas yang ditunjuk 

oleh Kementerian BUMN. Jadi Dirut 
BUMN melakukan sharing session 
kepada mahasiswa,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur 
Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer 
mengatakan bahwa dalam BUMN 
membangun ada tiga hal penting 
yang menjadi penekanan utama. 
Tiga hal tersebut adalah perusahaan 
BUMN merupakan milik seluruh 
komponen anak bangsa, pemuda 
menjadi generasi penerus dalam 
pengelolaan BUMN, dan BUMN 
wajib memberikan manfaat bagi 
masyarakat.

“Pada hari ini seluruh Dirut 
hadir di 28 Universitas untuk 
menyampaikan pesan Menteri BUMN, 
jadi pesan yang disampaikan oleh 
Dirut-Dirut di 28 universitas itu sama,” 
jelasnya.

Dosen Universitas Udayana I 
Gede Wardana pada saat menjadi 
pembicara pada acara tersebut 
mengatakan bahwa seluruh civitas 
akademika Universitas Udayana 
mendukung penuh seluruh canangan 
pembangunan pemerintah. 

“Pembangunan terutama 
yang bersifat positif serta menjadi 
kemaslahatan bagi warga Bali 
menjadi perhatian bagi Universitas 
Udayana,” pungkasnya

Dalam rangkaian acara Goes to 
Campus tersebut ketiga BUMN juga 
memberikan bantuan pendidikan 
kepada Universitas Udayana dan 
disela-sela juga dilakukan pembagian 
berbagai doorprize menarik untuk 
para mahasiswa yang hadir. (Lamong)
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bEHaNDLE

Kapal Berjajar di Terminal Kalimas
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Sosialisasi mengenai Rencana Induk Pelabuhan untuk 
Surabaya, Gresik dan pelabuhan Soca di madura 
telah selesai dilaksanakan beberapa saat lalu. Dalam 
pelaksanaann tersebut disampaikan bahwa kedepannya 
dalam mengembangkan pelabuhan harus sejalan 
dengan RIP yang telah ada saat ini.

wujuDKan 
KalIMaS 
yang leBIh BaIK

23

Tentunya hal ini merupakan 
kabar yang sangat baik, 
karena dalam pengembangan 
Pelabuhan telah disepakati 

satu pedoman yang sama, sehingga 
semua instansi yang terlibat dapat 
lebih cepat dalam melakukan 
pengembangan tersebut. Disamping 
mensosialisasikan RIP, ada hal menarik 
lain yang disampaikan dalam kegiatan 
tersebut. 

General Manager Pelindo III 
Tanjung Perak, Joko Noerhudha 
memaparkan tentang rencana 
pengembangan Terminal Kalimas. 
Terminal Kalimas yang saat ini dapat 
dikatakan sebagai terminal tradisional 
akan dikembangkan menjadi Terminal 
yang jauh lebih modern. “Kedepannya 
kami akan memberikan sentuhan 
modern untuk Kalimas,” ungkapnya.

Sudah sejak lama, dan hingga 
saat ini Terminal Kalimas Pelabuhan 
Tanjung Perak merupakan salah 
satu cagar budaya Kota Pahlawan. 
Disamping digunakan sebagai lokasi 
bongkar muat barang – barang 
antar pulau, setiap harinya selalu 
ada wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara yang berkunjung ke 
Kalimas untuk sekedar melihat bukti 
peninggalan sejarah disana. 

“Modernisasi yang rencananya 
akan dilakukan tidak serta merta 
menghilangkan nilai-nilai historis yang 
dimiliki oleh terminal ini,” imbuh Joko.

Terminal Kalimas akan 

dikembangkan menjadi Zona Marina, 
dimana tujuan ini juga sejalan 
dengan apa yang diinginkan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga, 
nantinya masyarakat umum dapat 
bebas mengunjungi dan berwisata 
di cagar budaya Terminal kalimas 
seperti yang saat ini dapat dilakukan 
di Gapura Surya Nusantara.

Untuk proses pengembangannya 
sendiri, sudah mulai berjalan. 
Saat ini sedang dilakukan proses 
pembongkaran gudang – gudang 
lama yang ada di terminal tersebut, 
dan nantinya akan digantikan dengan 
gudang – gudang yang lebih modern 
dengan disain bangunan yang sesuai 
konsep pengembangan terminal 
Kalimas.

Rencananya, dalam proses 
pengembangan ini, Terminal Kalimas 
akan dibagi menjadi tiga zona 
dengan kedalaman yang berbeda – 
beda. Zona 3 akan digunakan untuk 
kegiatan Pelayaran Rakyat (Pelra) 
sedangkan zona 1 dan 2 yang lebih 
dangkal akan dimanfaatkan sebagai 
zona wisata, dimana akan disediakan 
berbagai fasilitas umum yang dapat 
dinikmati oleh masyarakat. Jika 
Surabaya North Quay menawarkan 
tempat makan dengan pemandangan 
laut, maka River side dine in dapat 
dilakukan di Terminal Kalimas. Selain 
itu, juga akan dibangun sport center 
untuk menunjang gaya hidup yang 
lebih sehat. (Manyar)
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Container Crane di Terminal Teluk Lamong

24

TRIwulan III,  
KIneRja TTl TeRuS MeMBaIK

PT Terminal Teluk 
Lamong (TTL) semakin 

menunjukkan tren 
produksi yang positif 
setelah dua setengah 

tahun beroperasi. 
Terminal dengan 

konsep automation dan 
ramah lingkungan ini 

semakin menunjukkan 
produktivitas yang 

positif. Sampai dengan 
triwulan tahun 2017 ini, 

arus produksi petikemas 
di TTL mencapai 340,592 

TEUs.

Meningkat 99,6 persen 
dibanding dengan 
produksi tahun 
sebelumnya, yaitu 

sebesar 170,597 TEUs pada periode 
yang sama. 
Peningkatan yang signifikan terlihat 
pada arus petikemas domestik. 
Berbeda dengan hasil kinerja 
semester  pertama tahun 2017 yang 
lebih signifikan pada arus petikemas 
internasional. Tahun 2016, pada 
triwulan ketiga, arus petikemas 
domestik TTL sebesar 73,377 TEUs. 
Sedangkan pada triwulan tahun 
ini, mencapai sebesar 149,781 teus. 
Terjadi peningkatan produksi sebesar 
104,2 persen.  Pada arus petikemas 
internasional juga terjadi kenaikan 
produktivitas sebesar 96,2 persen 
dibanding periode yang sama tahun 
sebelumnya.
Peningkatan arus produksi petikemas 
domestik, ada pada volumenya yang 
semakin bertambah pada tiap-tiap 
pengguna jasa. Salah satu pengguna 
jasa bahkan menambah volume 
produksi layanan sebesar 110 persen 
dalam kurun waktu satu bulan. Selain 
petikemas, terminal tercanggih 

dan ramah lingkungan pertama di 
Indonesia ini, juga melayani jasa 
bongkar curah kering, khusus untuk 
komoditi pakan dan pangan. 
Saat ini, TTL berada pada 
pengembangan terminal tahap 
kedua. Pengembangan fasilitas  
curah kering (conveyor, silo dan flat 
storage ) dan perluasan lapangan 
penumpukan, dari semula 5 blok 
menjadi 10 blok. Sesuai dengan 
konsep ramah lingkungan, fasilitas 
curah kering TTL dilengkapi dengan 
2 jalur conveyor belt dengan 
kapasitas 2500 ton per jam per belt. 
Komoditasnya pun khusus hanya 
melayani food dan feed grain, agar 
tetap ramah lingkungan. Selain itu, 
fasilitas penyimpanan berupa silo dan 
flat storage tahap pertama juga telah 
siap digunakan. Secara kapasitas, TTL 
bisa menjadi terminal curah kering 
terbesar se Asia Tenggara, dengan 
potensi arus produksi sebesar 17 juta 
ton per tahun. Sejak bulan Maret 
2017 (uji coba ) fasilitas lengkap curah 

kering ( GSU – Conveyor – Silo dan Flat 
Storage ) arus produksi bongkar curah 
kering mencapai 525,413 Ton hingga 
triwulan ketiga ini.
Rumaji, Direktur Operasi TTL 
menyampaikan bahwa pertumbuhan 
kapal curah kering yang sandar di 
TTL begitu signifikan. “Tahun lalu, 
satu call per dua bulan. Sekarang, 
konsisten di dua call per bulannya,“ 
ujar Rumaji. Kontribusi TTL sebagai 
pioneer dalam modernisasi pelabuhan 
mulai diakui publik. Sebagai pioneer 
green port di Asia dengan sistem 
otomasi yang canggih dan modern, 
TTL dijadikan benchmark destination 
bagi pelabuhan dari dalam dan 
luar negeri. Harapannya, dengan 
semangat kejayaan maritim oleh 
Pemerintahan Jokowi, infrastruktur 
dan sistem operasional pelabuhan-
pelabuhan di Indonesia menjadi 
modern dan high technology. Bisa 
jadi TTL kelak menjadi satu-satunya 
akademi Green Port di Indonesia. 
(Manyar)
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Kapal Memasuki Alur Ambang Barito 25

fENDEr

PT Ambang Barito 
Nusapersada (Ambapers) 
sebagai pengelola alur 
ambang barito, pada periode 

triwulan III tahun 2017 Juli s.d 
September 2017 berhasil mencatat 
peningkatan jumlah trafik arus 
kapal tongkang pengangkut hasil 
tambang batubara, hasil hutan dan 
hasil tambang lainnya yang melewati 
alur ambang barito sebesar 106,90 
persen dibanding periode yang 
sama di tahun 2016 yang mencapai 
104,16 persen. Pada triwulan III tahun 
2017, kapal tongkang yang melewati 
alur ambang barito sebanyak 7.918 
unit meningkat 469 unit dari RKAP 
Triwulan III tahun 2017 sebesar 7.449 
unit.  

Secara umum kinerja PT 
Ambapers pada triwulan III tahun 
2017 cukup baik yang dibarengi 
dengan kenaikan jumlah produksinya 
yang terealisasi sebesar 72.987.188 
Ton atau mencapai 104,82 
persen mengalami kenaikan jika 
dibandingkan dengan periode yang 

aMBapeRS BuKuKan KIneRja 
TRIwulan III DIaTaS RKap

sama di tahun 2016 yang terealisasi 
hanya  69.955.844 Ton atau mencapai 
101.70 persen.

“Kenaikan jumlah trafik arus kapal 
tongkang yang cukup signifikan ini, 
turut diperngaruhi oleh kenaikan 
harga batubara yang semakin 
menguat di Triwulan III tahun 
2017 dan semakin besarnya pasar 
permintaan batubara dari pasar 
internasional,” tutur Syaipul Adhar 
Direktur Utama PT Ambapers.

“Secara persentase ukuran 
kinerja di triwulan III tahun 2017 
yang baik ini juga diharapkan 
akan berdampak peningkatan 
yang signifikan di triwulan IV 
yang didukung oleh kondisi 
perekonomian Kalimantan 
Selatan yang semakin bergairah 
guna mendorong meningkatnya 
produktivitas pasar batubara 
maupun hasil tambang lainnya 
yang melewati alur ambang barito,” 
tambah Syaipul. 

Nugroho Dwi  Priyohadi 
Direktur Eksekutif PT Ambapers 

menambahkan dengan adanya 
peningkatan kinerja operasional 
ini arus tongkang dan produksinya 
tentunya akan semakin memacu 
Ambapers untuk lebih giat lagi 
meningkatkan produksinya, inovasi 
usaha yang akan dikembangkan 
semakin beragam pula.

“Selain operasional tersebut, 
kinerja Supply bungker BBM ke Kapal 
Keruk MV. Barito Equator  di triwulan 
III tahun 2017 juga mengalami 
peningkatan dan tercatat sebesar 
525.000 liter atau 116,67 persen, telah 
melampaui RKAP Triwulan III tahun 
2017 dan bila dibandingkan dengan 
periode yang sama di tahun 2016 yang 
hanya mencapai sebesar 414.300 liter 
atau 57,54 persen,” tambahnya.

“Ambapers optimis bahwa kinerja 
operasional usaha akan semakin 
mengalami kenaikan hingga akhir 
tahun 2017 dibarengi dengan 
semakin banyaknya proyek-proyek 
nasional yang sedang dilakukan di 
Banjarmasin dan sekitarnya,” pungkas 
Nugroho. (Manyar)
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Tanjung wangI  
BongKaR 16.400 Ton KeDelaI

Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Wangi

fENDEr

MV. Pac. Athena 
berbendera Singapore 
sandar mulus di 
Pelabuhan Tanjung 

Wangi Banyuwangi Oktober lalu 
. Kapal jenis kargo yang memiliki 
berat 20.471 Gross Tonnage (GT) 
dan Panjang (LOA) 170 meter ini 
membawa jenis muatan kacang 
kedelai curah (soybeans in bulk) 
sebanyak 16.497 Ton.

Kegiatan bongkar muat bahan 
pangan jenis kacang kedelai ini 
bukan kali pertama dilaksanakan 
di Tanjung Wangi. Tercatat sejak 
November 2016 sampai dengan 
Oktober 2017, terdapat enam unit 
kapal melakukan kegiatan Bongkar 
Kedelai di Pelabuhan Tanjung Wangi 
dengan total muatan sebanyak 
77.955 Ton biji kedelai.

Manager Operasi dan Komersial 
Pelindo III Tanjung Wangi, Tjandra 
Sukmana memaparkan bahwa 
dalam kegiatan bongkar muat 
kacang kedelai curah ini, Pelindo 
III mengerahkan tiga unit Hopper 
kapasitas 10 Ton. Selain itu, dua unit 

grab kapasitas 8 ton dan satu unit 
grab kapasitas 10 ton juga digunakan 
untuk melaksanakan proses bongkar 
muat dengan sistem truck losing 
yang diperkirakan akan selesai dalam 
waktu empat hari.

“Kedelai yang berasal dari 
Louisiana, Amerika serikat milik PT 
FKS Multi Agro Tbk ini sebelumnya 
telah dibongkar sebanyak 8.000 Ton 
di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap,” 
jelas Tjandra.

“Sisanya sebanyak 16.497 Ton 
ini dibongkar di Pelabuhan Tanjung 
Wangi untuk selanjutnya akan 
didistribusikan sebagian diwilayah 
sekitar Banyuwangi dan wilayah NTB,” 
Imbuh Tjandra.

General Manager Pelindo III 
Tanjung Wangi, Lina Ratnasari 
menyampaikan bahwa fasilitas 
Pelabuhan Tanjung Wangi telah 
memenuhi requirement untuk 
melayani kapal kapal international. 
“Kedalaman kolam alami Pelabuhan 
Tanjung Wangi mencapai -12 s.d -14 
Lws, sehingga kapal internasional 
yang berukuran rata rata diatas 160 

meter dapat dengan mudah sandar 
disini,” ungkapnya.

Selain itu, Pelabuhan Tanjung 
Wangi saat ini telah memiliki 
alat bongkar muat yang lengkap 
khususnya untuk kegiatan curah 
kering sehingga proses bongkar muat 
dapat dilakukan dengan cepat. 

“Pelabuhan Tanjung Wangi telah 
menyediakan enam buah hopper 
dan dua buah hopper baru, sehingga 
kegiatan bongkar muat kedelai dan 
pupuk dapat dilakukan pada hari 
yang sama,” imbuhnya.

Lina Ratnasari juga menjelaskan, 
lokasi Pelabuhan Tanjung Wangi 
yang berada di ujung timur Pulau 
Jawa, menjadi lokasi favorit pusat 
kegiatan bongkar muat jenis 
komoditi curah kering dan curah 
cair seperti beras, pupuk, kedelai, 
BBM. “Biasanya barang tersebut 
dibawa kesini dengan kapal ukuran 
besar dan akan dimuat kembali 
untuk diditribusikan ke beberapa 
daerah wilayah timur Indonesia 
dengan kapal ukuran yang lebih 
kecil,”jelasnya. (Manyar)
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27Tarian Gandrung Sewu di Pantai Boom Marina Banyuwangi

Dinas Pariwisata Banyuwangi 
bekerja sama dengan 
Pelindo III Tanjung Wangi 
melalui anak usahanya 

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) 
kembali menggelar pertunjukan tari 
kolosal, Gandrung Sewu yang kali 
ini mengangkat tema “Kembang 
Pepe”, dengan melibatkan 1.000 lebih 
penari yang merupakan siswi SMP 
dan SMA sederajat. 

Pergelaran yang berlangsung 
di Pantai Boom tersebut menjadi 
penanda dibukanya kembali 
Boom Marina Banyuwangi untuk 
pengunjung.

Masyarakat dapat menyaksikan 
secara langsung ikon budaya 
Banyuwangi dengan fasilitas lebih 
baik yang telah dikembangkan oleh 
PPI selaku pengelola.

Tari kolosal yang telah memasuki 
tahun keenam ini mengangkat 
tema Kembang Pepe, mengisahkan 
tentang kesenian Gandrung 
yang digunakan sebagai sarana 
perjuangan, meski dalam ancaman 
VOC namun tetap melangkah 
perlahan menggenggam niat suci 

BooM MaRIna BanyuwangI 
KeMBalI BeRopeRaSI

untuk perjuangan Bumi Banyuwangi.
Tema tarian Gandrung Sewu 

tahun ini pun merupakan kelanjutan 
tema tahun sebelumnya yakni 
“Seblang Lukinto” yang menampilkan 
teatrikal tentang perjuangan rakyat 
Blambangan melawan penjajah 
Belanda pada tahun 1776-1810.

“Gandrung Sewu ini merupakan 
ikon budaya khas Banyuwangi yang 
setiap tahunnya tampil dengan tema 
yang berbeda-beda, merupakan 
suatu kehormatan bagi kami 
bersama dinas pariwisata dapat 
kembali menyelenggarakan tarian 
khas ini di Pantai Marina Boom, 
pantai kebanggaan masyarakat 
Banyuwangi,” ujar Tanti selaku 
Marketing Supervisor PPI.

Boom Marina Banyuwangi 
memang didapuk akan menjadi 
suatu wisata marina yang berkelas 
internasional berfasilitas lengkap 
namun dengan tanpa menanggalkan 
kearifan nilai budaya khas 
Banyuwangi. 

Kedepannya tempat wisata 
ini direncanakan akan dilengkapi 
dengan hospitality area seperti hotel 

berbintang, area komersial dan juga 
theme park atau taman hiburan.

Lokasi strategis di dekat pusat 
kota tentunya menjadikan Pantai 
Boom pantai favorit masyarakat 
Banyuwangi untuk menghabiskan 
waktu luang bersama keluarga dan 
kerabat. 

Lebih lanjut, sambung  Tanti, 
melihat potensi wisata Banyuwangi 
yang semakin meningkat memacu PPI 
untuk mempercepat pembangunan 
agar masyarakat Banyuwangi dapat 
segera menikmati fasilitas hiburan 
moderen terbaik berpadu dengan 
kekayaan budaya lokal.

“Sudah menjadi keharusan bagi 
kami memberikan yang terbaik untuk 
masyarakat utamanya, masyarakat 
Banyuwangi”, tambahnya.

Sebagai anak usaha Pelindo III, 
PPI senantiasa mendukung adanya 
pagelaran, utamanya pagelaran khas 
budaya lokal. Bersama slogan BUMN 
Hadir Untuk Negeri, Pelindo III bersama 
PPI dan Dinas terkait berharap kegiatan 
seperti ini akan terus berlangsung 
sebagai bentuk melestarikan budaya 
khas Indonesia. (Manyar)
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fENDEr

MuaT Heavy Cargo, MV. MeRcuRy 
TRIuMph SanDaR DI Tanjung eMaS

Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Emas

MV. Mercury Triumph, kapal 
berbendera Panama 
dengan berat 9.680 
Gross Tonnage  (GT) dan 

panjang (LOA) 120 meter sandar 
perdana di Dermaga Samudera 02 
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 
Jawa Tengah pada Oktober lalu. 
Sebanyak 136 pcs heavy cargo dengan 
total muatan 5.612,462 m3 asal Cina 
dan Taiwan dibongkar.

“Bongkar heavy cargo 
membutuhkan waktu tiga hari 
dengan kinerja mencapai 316,47 ton 
per jam,” ungkap Manager Operasi 
Pelabuhan Tanjung Emas, Karyo 

Raharjo. Berbeda dari biasanya, heavy 
cargo dibongkar menggunakan 
sistem ship to ship ke kapal tongkang 
yang mana muatan akan dikirim ke 
lokasi proyek PLTU di Batang.

Selain itu, Karyo menambahkan 
bahwa kedalaman kolam di Dermaga 
Samudera Pelabuhan Tanjung Emas 
telah memenuhi standar untuk 
melayani kapal-kapal international. 
“Kedalaman kolam Pelabuhan 
Tanjung Emas mencapai -10 mlws 
dengan panjang dermaga 575 
meter sehingga kapal international 
dapat dengan mudah sandar disini,” 
ungkapnya.

General Manager Pelindo III 
Tanjung Emas, Ardhy Wahyu Basuki 
mengungkapkan bahwa walaupun 
bongkar heavy cargo memang belum 
menjadi komoditas utama, namun 
bongkar heavy cargo untuk proyek 
PLTU Batang di Pelabuhan Tanjung 
Emas ini akan berjalan sampai 
dengan tiga tahun ke depan.  “Sejauh 
ini komoditas utama yang dibongkar 
di Pelabuhan Tanjung Emas masih 
didominasi oleh curah kering 
yaitu batubara. Tercatat sepanjang 
tahun 2017, bongkar batu bara di 
Pelabuhan Tanjung Emas sebanyak 
894.890 Ton,” jelasnya. (Manyar)

E
d

is
i 2

28
 /

 N
ov

em
b

er
 2

01
7

D
e
r
m

a
g
a



Dukung k3,
Teluk lamong Dirikan klinik 24 Jam

Bekerjasama dengan PT 
Pelindo Husada Citra (PHC), 
PT Terminal Teluk Lamong 

(TTL) resmi memiliki fasilitas klinik 
di area lini 2 terminal, pada Oktober 
lalu. Sinergi anak perusahaan 
Pelindo III untuk menjamin 
kesehatan, kesejahteraan dan 
keamanan pegawai diwujudkan 
dengan hadirnya Klinik “Lamong“. 
Klinik tersebut merupakan hasil 
nyata dari implementasi program 
kesejahteraan dan kesehatan 
pegawai dari PT TTL dan PT PHC. 

Klinik Lamong diresmikan secara 
langsung oleh Direksi TTL bersama 
Direktur Keuangan PT PHC. Klinik 
Lamong dilengkapi dengan alat 
– alat kesehatan yang memadai 
dan terjamin keamanannya untuk 
memberikan pelayanan kesehatan 
kepada pegawai dan pengguna 
jasa. “Alhamdulilah, pembukaan 
Klinik “Lamong” menjadi realisasi 
Pelindo III dalam menambah 
fasilitas kesehatan dan keselamatan 
di lingkungan kepelabuhanan,” ujar 

Pelindo III Group untuk menjamin 
kesejahteraan, kesehatan dan 
keselamatan di lingkungan kerja,” 
ujarnya. 

Klinik Lamong terbagi menjadi 
dua ruangan, yaitu ruang klinik 
dan ruang induksi. Ruangan klinik 
dilengkapi dengan peralatan 
medis untuk keadaan darurat yang 
lengkap dan memadai bagi area 
kepelabuhanan. Sedangkan ruang 
induksi dirancang seperti ruang 
belajar yang nyaman, sehingga 
kegiatan K3 dapat berlangsung 
dengan baik. 

Klinik Lamong diharapkan 
dapat menambah komitmen 
Pelindo III Group dalam melakukan 
sinergi antar anak usaha untuk 
menambah kesejahteraan, 
kesehatan dan keselamatan 
pegawai serta pengguna jasa. 
Pelindo III akan terus memberikan 
pelayanan terbaiknya dalam dunia 
kepelabuhanan maupun segi 
kesehatan melalui implementasi 
program K3 yang nyata. (Manyar)

Eko Hariyadi, Direktur Keuangan, 
SDM dan Umum TTL. 

Berdiri di atas area seluas 124,32 
m2, Klinik Lamong berlokasi di dalam 
area kerja TTL dan difungsikan untuk 
seluruh pegawai dan pengguna jasa 
TTL apabila mengalami masalah 
kesehatan dan keselamatan kerja 
secara darurat. Klinik Lamong tidak 
hanya berfungsi untuk melayani 
pasien yang mengalami masalah 
kesehatan secara darurat, namun juga 
sebagai tempat melakukan induksi 
atau proses transfer knowledge 
terkait Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) kepada pegawai dan 
pengguna jasa TTL. 

Direktur Keuangan dan 
Umum PT PHC, Wahyu Widodo, 
mengungkapkan bahwa PHC 
sebagai anak usaha Pelindo 
III dibidang kesehatan siap 
mendukung penuh untuk menjamin 
kesehatan dan keselamatan kerja. 
“Kami siap mendukung untuk 
memberikan pelayanan kesehatan 
terbaik terutama di lingkungan 

Peresmian Klinik 24 Jam di Terminal Teluk Lamong
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Dalam rangka peningkatan 
performa layanan 
kepelabuhanan, Pelindo III 

melakukan restrukturisasi dalam  
tubuh organisasinya. Sedikitnya 16 
pejabat struktural Pelindo III dilantik 
dalam upacara serah terima jabatan 
pada Oktober lalu. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Kantor Pusat Pelindo 

III dan dipimpin langsung oleh CEO 
Pelindo III IG.N. Askhara Danadiputra. 

Dalam pelantikan tersebut, Direksi 
Pelindo III turut menyampaikan 
harapan kepada pejabat terpilih. 
Menurut Husein Latief – Engineering, 
Information and Communication 
Technology Director mengatakan 
bahwa jabatan adalah amanah yang 

harus dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh. “Para General Manager baru 
tidak hanya dituntut untuk mampu 
melaksanakan tugas namun juga 
harus mampu menterjemahkan arah 
dan maksud pimpinan,” kata Husein. 

Selanjutnya, Husein berpesan 
agar para pejabat baru dapat menjadi 
teladan bagi para pegawai. “Jika 

PerganTian PimPinan,
Direksi HaraPkan inTegriTas 

TerHaDaP PeJabaT baru

Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pelindo III Group

trolly
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pepatah jawa mengatakan jangan 
jadi JANGKON (iso diwejang mung 
gak iso kelakon). Artinya, jangan 
hanya bisa ngomong saja namun 
tidak dilakukan. Lebih baik bertindak 
dari pada hanya berbicara saja,” 
lanjutnya. Ia pun berterima kasih atas 
pengabdian yang diberikan pejabat 
lama yang telah berkontribusi dalam 
pencapaian target perusahaan.

Tidak hanya itu, CEO Pelindo 
III IG.N Askhara Danadiputra 
meminta agar para General Manager 
memperhatikan risiko mitigasi serta 
menjadi penghubung yang baik 
antara manajemen dan staf yang 
dipimpinnya. “General Manager 
harus mampu menjembatani seluruh 

elemen di lingkungan kerja masing-
masing dan menterjemahkan apa 
yang menjadi harapan manajemen 
tertinggi,” kata Ari Askhara. 

Ia pun menambahkan bahwa 
perubahan posisi dalam perusahaan 
dilakukan karena adanya kesesuaian 
antara formasi yang tersedia 
dan kompetensi masing-masing 
pejabat. Meski demikian, Ari Askhara 
meyakinkan kepada seluruh jajaran 
manajemen Pelindo III bahwa tidak 
tertutup kemungkinan pergantian 
pejabat dilakukan atas dasar 
kinerja yang belum optimal, “Jadi, 
(perubahan) ini bukanlah hal mutlak,” 
ungkap Ari Askhara. 

Tugas kepemimpinan juga 
disampaikan dalam sambutan, yaitu 
mengenai upaya untuk memastikan 
segala hal berjalan sesuai dengan 
jadwal yang ditentukan. “Manfaat 
harus sebanyak-banyaknya 
diciptakan, jika costnya lebih besar 
maka harus di crosscheck ulang,” jelas 
Ari Askhara. Hal itu di sampaikan agar 
para pejabat baru dapat membawa 
Pelindo III tumbuh dengan benar. 
Dan yang terpenting adalah, prinsip-
prinsip yang harus dipatuhi bersama.  

Ari Askhara berharap agar para 
pemimpin dapat mengubah pola 
pikir seraya mendorong para pegawai 
untuk berani mengungkapkan ide 
kepada atasan. “Setiap pimpinan itu 
memiliki gaya kepemimpinan yang 
berbeda-beda. Tetapi yang harus 
ada dalam diri pemimpin adalah rasa 
empati yang tinggi,” tutur Ari Askhara. 
Ia melanjutkan, bahwa empati tidak 
muncul dengan sendirinya, akan 
tetapi hadir ketika merasakan sesuatu 
dengan rasa yang sama. Selain itu, 
Ari Askhara juga mengingatkan agar 
para pejabat baru lebih mawas diri 
dalam memimpin. 

Dari 16 pejabat baru, terdapat 
satu-satunya perempuan yang 
dipercaya menjabat sebagai General 
Manager di Pelabuhan Tanjung 
Wangi. Ia adalah Lina Ratnasari. Di 
bawah kepemimpinannya, direksi 
berharap dapat menyelaraskan 
program pengembangan pelabuhan 
milik Pelindo III dengan rencana 
pengembangan Kabupaten 
Banyuwangi. “Kami berharap 
dapat berkontribusi banyak 
dalam pembangunan pariwisata 
Banyuwangi,” pungkas Ari Askhara.

Berikut adalah daftar pejabat 
baru Pelindo III yang dilantik pada 
Senin (02/10):
•	 Tri Suhardi Staf utama I yang 

ditugaskan pada PT. Berkah 
Industri Mesin Angkat sebagai 
Direktur Utama

•	 Hengki Jajang Herasmana Staf 
Utama II yang ditugaskan pada 
PT. Terminal Curah Semarang 
sebagai Direktur Utama dan 
pada PT. Terminal Nilam Utara 
sebagai Direktur Keuangan

•	 Fariz Hariyoso Staf Utama II 
yang ditugaskan pada PT. 
PORTEK INDONESIA sebagai 
Direktur

•	 Agung Prasetyo Guritno Staf 
Utama III yang ditugaskan 
pada PT PELINDO PROPERTI 
INDONESIA sebagai Direktur 
Keuangan, SDM dan Hukum. 

•	 Henri Handoko Staf Utama 
III yang ditugaskan pada 
PT. Berkah Kawasan Manyar 
Sejahtera sebagai Direktur

•	 Wawan Sulistiawan Staf Madya 
I yang ditugaskan pada PT 
PELINDO DAYA SEJAHTERA 
sebagai Direktur

•	 Sukariyadi Rudi Meidianto 
Staf Madya I yang ditugaskan 
pada PT JASAMARGA BALI TOL 
sebagai Direktur Keuangan

•	 Recky Julius Uruilal sebagai 
General Manager Cabang 
Banjarmasin

•	 Ardhi Wahyu Basuki sebagai 
General Manager Cabang 
Tanjung Emas

•	 I Wayan Eka Saputra sebagai PLT 
General Manager Benoa

•	 Edy Sulaksono sebagai PJS. 
General Manager Cabang 
Kotabaru

•	 Jasri sebagai PJS. General 
Manager Cabang Sampit

•	 Sutopo sebagai PJS. General 
Manager Cabang Kumai

•	 Lina Ratnasari sebagai PJS. 
General Manager Cabang 
Tanjung Wangi

•	 Raden Mas Kumara Anindhita 
Widyaswendra sebagai Head of 
Legal Bureau Kantor Pusat

•	 Rudi Herdiyantoro sebagai VP. 
Investor Relation And Corporate 
Governance Kantor Pusat 
(Lamong-Jamrud)
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siTuasi emergensi Dan PenTingnya 
klinik k3 PerusaHaan

Sekitar 2,3 juta orang di seluruh 
dunia meninggal setiap tahun 
akibat kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja dan sekitar 160 
juta pekerja menjadi sakit akibat 
bahaya di tempat kerja (ILO, 2014). 
Lebih jauh lagi, menurut National 
Center for Health Statistics, Centers 
for Disease Control and Prevention, 
U.S. Department of Health and 
Human Services tahun 2000 dalam 
National Alliance for Nutrition and 
Activity (NANA) (2003) menyatakan 
bahwa penyebab jumlah kematian 
tertinggi pada pekeja adalah penyakit 
jantung, disusul kanker dan stroke. 

Sekitar 5 persen dari kasus 
gagal jantung di Indonesia terjadi di 
tempat kerja. Jika dikonversikan ke 
total jumlah kasus sebanyak 220.000 
kasus per tahun, maka gagal jantung 
mendadak yang terjadi di tempat 
adalah sekitar 10.000 kasus gagal 
jantung. Cukup banyak bukan? 

Karyawan yang memiliki jam 
kerja yang panjang atau pekerjaan 
yang padat memang rentan 
berisiko terserang penyakit fibrilasi 
atrium dibanding mereka yang 
yang menghabiskan 35-40 jam per 
minggu, ungkap peneliti dalam 
European Heart Journal. Fibrasi 
atrium atau detak jantung tak teratur, 
biasa terjadi pada pekerja kurang 
lebih 55 jam per minggu. 

Fibrilasi atrium terjadi saat 
bagian atas jantung berdetak tidak 
seirama dengan bagian bawah 
jantung. Detak jantung yang tidak 
teratur dan tidak selaras tersebut 
dapat menyebabkan stroke. Jika 
tidak segera diobati, fibrilasi atrium 
akan melemahkan kerja jantung 
sehingga mengakibatkan gagal 
jantung, situasi gawat darurat yang 
sering ditangani oleh tim code blue. 

Istilah Code Blue sendiri acapkali 
didengar di dunia medis, tapi tidak 

dengan masyarakat kebanyakan. 
Code Blue ini sering digunakan oleh 
institusi Rumah Sakit atau Klinik 
Kesehatan untuk mengumumkan 
adanya pasien, pengunjung dan 
karyawan yang mengalami situasi 
gagal jantung (Cardiac Arrest) dan 
gagal nafas akut (Respiratory Arrest) 
sehingga membutuhkan resusitasi 
dan stabilisasi yang cepat. 

Prosedurnya adalah orang 
yang menjumpai keadaan darurat 
harus segera menghubungi local 
alert untuk mengaktivasi code blue 
hingga tim datang dan mengambil 
alih resusitasi dan melakukan 
penanganan lebih lanjut. Setelah 
kode ini diperdengarkan, maka 
terdapat reaksi cepat yang harus 
segera dilakukan:

Respon awal (responder 
pertama) berasal dari petugas yang 
berada di sekitarnya yang telah 
memiliki keterampilan Basic Life 

Pertolongan Pada Pasien Saat Kondisi Darurat
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Keberadaan Klinik K3 perusahaan 
memiliki peranan sangat penting 
karena mampu memberikan 
pelayanan kesehatan kepada 
karyawan perusahaan dengan 
baik. Dan yang terpenting adalah 
perusahaan memenuhi standar 
pemberian pelayanan kesehatan 
sesuai Permenakertrans Nomor: 
Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan 
Kesehatan Tenaga Kerja.  

Detailnya, klinik ini memiliki 
peran penting sebagai berikut : 
•	 Penanganan Gawat Darurat 

dan Situasi Emergency di 
perusahaan.

•	 Upaya pencegahan penyakit dan 
penyuluhan kesehatan (health 
promotion)

•	 Pengobatan dan rehabilitative
•	 Sebagai pusat informasi 

kesehatan perusahaan

Banyak perusahaan yang 
memperhitungkan nilai investasi 
dari pendirian klinik K3 perusahaan. 
Dengan kata lain, masih banyak 
perusahaan yang tidak memenuhi 
Permenakertrans Nomor: 
Per.03/MEN/1982 karena alasan 
efisiensi biaya. Padahal, dengan 
mempertimbangkan pentingnya 
peran klinik tersebut, manfaatnya 
jauh lebih tinggi daripada biaya 
yang dikeluarkan. Karena nilai 
kehidupan seorang pekerja tidak bisa 
dinyatakan dalam bentuk finansial 
saja. Kehilangan rekan kerja akan 

mempengaruhi kondisi psikis dan 
produktivitas dari pekerja lain paling 
tidak untuk dalam jangka waktu 
tertentu. Belum lagi harus ada effort 
lagi untuk mencari pengganti dengan 
kualifikasi kompetensi yang sesuai. 

Selain itu, tidak mampunya 
perusahaan memberikan pelayanan 
kesehatan yang baik bagi pekerjanya 
akan menurunkan nilai reputasi 
tempat kerja. Hal ini dikarenakan 
perusahaan dianggap tidak memiliki 
mekanisme atau fasilitas pertolongan 
pertama yang dibutuhkan. Terutama 
di pelabuhan, tempat kerja yang 
memiliki resiko tinggi terhadap 
kecelakaan kerja. 

Lalu, apakah perusahaan yang 
lokasi kerjanya berdekatan dengan 
rumah sakit atau puskesmas masih 
memerlukan klinik K3? Jawabannya 
perlu. Karena perbedaan waktu 
satu menit saja akan berpengaruh 
pada kesempatan hidup rekan kerja 
kita dalam keadaan darurat.  Dalam 
kasus gagal jantung misalkan. 
Karena memanggil ambulans atau 
mengantarkan rekan kerja dalam 
kondisi darurat, membutuhkan waktu 
yang tidak sedikit.  

PHC RESMI 
MENJADI PJK3

“Setiap tenaga kerja berhak 
mendapatkan Pelayanan Kesehatan 
Kerja (PKK) dan pengurus wajib 
memberikan pelayanan tersebut 
sesuai dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi” 
(Pasal 3, Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi No: Per.03/
MEN/1982 Tentang Pelayanan 
Kesehatan Tenaga Kerja)

Dengan dikeluarkannya Peraturan 
ini, maka semua perusahaan wajib 
memberikan PKK bagi karyawan. 
Dalam penyelenggaraan PKK, 
bisa dengan cara membentuk 
komite sendiri yang dipimpin dan 
dijalankan oleh seorang dokter atau 
dengan cara bekerjasama dengan 
penyedia jasa K3. Persis seperti 
inilah ungkapan dari Erna Wurjanti 
selaku pembicara dari Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi Jawa Timur Bidang 
Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja 
saat memberikan sosialisasi PJK3 di 
Gedung Serba Guna PHC, beberepa 
waktu yang lalu. Tentu saja hal ini 

sebelumnya. Tempat kita bekerja 
tentu saja bukan pengecualian, tidak 
memandang bahwa itu rumah sakit, 
pelabuhan, pabrik, pertambangan, 
stasiun atau bahkan mall sekalipun. 
Perusahaan di negara-negara maju, 
sendiri seperti Amerika Serikat 
dan Inggris bahkan, telah banyak 
menyediakan fasilitas kesehatan 
lengkap untuk karyawannya. 

PERLUNYA KLINIK K3 
PERUSAHAAN

Support (BLS). Biasanya perusahaan 
membekali keterampilan dasar ini 
untuk pegawai tertentu. 

Respon kedua (responder kedua) 
merupakan tim khusus dan terlatih 
yang berasal dari departemen yang 
ditunjuk sebagai tim code blue.

Tentu tak bisa sembarangan 
masuk dalam tim code blue, karena 
tim inilah yang memberikan 
pertolongan pertama pada kita 
ketika ada serangan jantung 
mendadak. Setiap orang dari tim 
ini harus terampil dan terlatih 
dengan dilengkapi kelengkapan 
dan kesiapan alat. setiap tim harus 
terdiri dari orang-orang yang 
telah berpengalaman dalam dunia 
kesehatan, sehingga harus ada 1 
koordinator tim (dokter), 1 petugas 
medis, 1 atau 2 perawat pelaksana 
dan 1 tim pendukung (biasanya 
adalah petugas keamanan) jika 
diperlukan. Apabila perusahaan telah 
memiliki klinik K3 tentu akan lebih 
mudah, karena dokter dan paramedis 
yang ditunjuk bisa berasal dari dokter 
jaga maupun dokter K3 perusahaan. 

Saat ini system code blue 
memang hanya diterapkan di rumah 
sakit. Pada kenyataannya, sistem 
ini bisa diterapkan di perusahaan 
manapun. Karena bukan tidak 
mungkin, situasi gawat darurat bisa 
terjadi pada siapa saja, laki-laki atau 
perempuan, tua atau muda, bisa saja 
mengalami gagal jantung misalkan 
tanpa ada peringatan apapun 

Pemeriksaan Detak Jantung 
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menjadi angin segar bagi perusahaan 
jasa K3 seperti PHC untuk bekerja 
sama dengan perusahaan yang 
belum memiliki tenaga medis dalam 
Pelayanan Kesehatan Kerja.

Peraturan yang juga diperkuat 
dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 
tentang Keselamatan Kerja dan 
PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang 
Penerapan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3), menekankan tentang 
pentingnya upaya dan komitmen 
perusahaan untuk menjamin 
penerapan K3 sehingga terwujud 
zero accident dan zero defect. 

Pelayanan Kesehatan Kerja 
(PKK) sendiri akan meliputi 
pemeriksaan kesehatan sebelum 
kerja, pemeriksaan berkala dan 
pemeriksaan khusus, pembinaan 
dan pengawasan lingkungan kerja 
dan perlengkapan kesehatan kerja, 
pencegahan dan pengobatan 
terhadap penyakit umum, 
pertolongan pertama pada 
kecelakaan, pendidikan kesehatan 
tenaga kerja, usaha rehabilitasi akibat 
kecelakaan atau penyakit akibat kerja 

dan memberikan laporan berkala 
terkait pelayanan kesehatan kerja

PHC sebagai PJK3 bertugas untuk 
membantu pelaksanaan pemenuhan 
syarat-syarat K3 sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. PHC sendiri telah resmi 
memperoleh ijin PJK3 dalam bentuk 
keputusan penunjukan dari Menteri 
Tenaga Kerja c.q. Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 
KEP. 514/BINWASK3-PNK3/KK/VI/2017.  

“Setelah 18 tahun bergerak dalam 
bidang pelayanan kesehatan, PT 
PHC kini mengembangkan usahanya 
pada bidang pelayanan kesehatan 
kerja. PT PHC telah mengantongi 
Surat Keputusan Penunjukan 
sebagai Perusahaan Penyelenggara 
Jasa K3 Bidang Jasa Pemeriksaan/
pengujian dan atau pelayanan 
kesehatan kerja dari Menteri Tenaga 
Kerja. Selain itu PHC telah memiliki 
Dokter Perusahaan dan Dokter 
Pemeriksa Kesehatan Kerja yang telah 
memiliki keputusan penunjukan 
pula. Dengan demikian PHC kini 
telah siap melayani kebutuhan 

market dalam hal penyelenggaran 
K3 perusahaan,” begitu tutur Dokter 
Agus selaku Direktur Utama PHC saat 
ditanya mengenai peran PHC dalam 
penerapan K3. 

Ke depannya PJK3 yang dimilki 
oleh PT PHC akan lebih bersifat 
promotif dan preventif sebagai 
bentuk deteksi dini penyakit 
akibat kerja. Selain itu, PJK3 wajib 
melaporkan hasil Pemeriksaan 
Kesehatan Kerja ke Disnaker termasuk 
apakah terjadi Penyakit Akibat Kerja 
(PAK) atau tidak.

Di era saat ini, SMK3 harus 
dijadikan kebutuhan dunia usaha. 
Karena tingkat penerapannya yang 
tinggi akan dapat meningkatkan 
daya saing suatu perusahaan dalam 
berkompetisi memasarkan produk 
barang dan jasanya. Terbitnya 
surat keputusan penunjukan 
PT PHC sebagai Penyelenggara 
Jasa K3 yang sah, diharap dapat 
memberikan kontribusi untuk ikut 
menyelamatkan dan mengurangi 
penyakit akibat kerja di perusahaan, 
utamanya di lingkungan Pelindo III 
Group. (Manyar)

Pemeriksaan Detak Jantung
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Pasok lisTrik, 
Pelabuhan gresik Jalin kerJasama

“Survey dan kajian secara 
komprehensif perlu dilakukan untuk 
persiapan kerjasama pengelolaan 
penyediaan listrik seperti kebutuhan 
kapasitas listrik dan utilitas dalam 
pemanfaatan terbaik, teknis dan 
kelayakan serta aspek lainnya 
termasuk aksesibilitas. Hal tersebut 
perlu dilakukan karena terkait dengan 
perizinan sekaligus koordinasi 
dengan instansi yang bersangkutan,” 

jelas Edward.
Sebagai anak perusahaan 

pertama dari PT TTL, PT LEGI 
memiliki bisnis inti sebagai penyedia 
kebutuhan energi, utilitas dan 
pelaksanaan bisnis non-inti. Saat ini , 
PT LEGI memiliki kapasitas terpasang 
sebesar 6,6 MW (Megawatt) yang 
ditunjang dengan dua mesin 
berkapasitas masing-masing 3,3 MW. 
(Manyar)

PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) melalui Pelabuhan 
Gresik melakukan Memorandum 

of Understanding (MoU) dengan PT 
Lamong Energi Indonesia (LEGI) pada 
Oktober lalu di Ruang Rapat Pelabuhan 
Gresik. Nota kesepahaman antar kedua 
belah pihak tersebut dilakukan dalam 
bidang pengelolaan tenaga listrik, 
jaringan distribusi listrik kapal dan 
utilitas di wilayah Pelabuhan Gresik.

General Manager Pelabuhan 
Gresik menyebut MoU Pelabuhan 
Gresik dengan PT LEGI bertujuan 
untuk meningkatkan kinerja 
pelabuhan agar lebih optimal dalam 
menunjang kegiatan operasional 
seperti kegiatan bongkar muat. 
“Apalagi kegiatan operasional 
Pelabuhan Gresik dilakukan selama 
24 jam/7 hari, jadi harus terjamin 
pasokan listriknya,” tuturnya saat 
ditemui di sela penandatanganan.

Edward Danner, Direktur PT 
Lamong Energi Indonesia sependapat 
dengan Onny bahwa kerjasama yang 
terjalin merupakan sinergi secara 
internal yaitu Pelabuhan Cabang 
Gresik yang dikelola Pelindo III 
dengan LEGI yang merupakan cucu 
usaha Pelindo III”.  

Penandatanganan MoU kedua belah pihak

Optimisme Kedua Belah Pihak atas MoU yang Dilakukan
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Perubahan harus dimulai dari 
diri sendiri dan dimulai dari 
hal yang lebih kecil. Kalimat 

ini yang sering diucapkan oleh IG. 
N. Askhara Danadiputra, Direktur 
Utama Pelindo III dalam setiap acara 
di perusahaan. Tak terkecuali dalam 
acara Manajer Forum PT Pelindo 
Husada Citra yang berlangsung di 
Gedung Serba Guna RS PHC pada 
Oktober lalu pagi kemarin.

“Facing Disruption Era” menjadi 
topik utama saat acara sharing diskusi 
Ari sapaan akrab IG. N. Askhara 
Danadiputra, selaku pembicara 
dengan Direksi, Pengelola Rumah 
Sakit serta seluruh Pejabat Struktural 
PT PHC.

Acara dimulai dengan sambutan 
oleh Direktur Utama PT PHC, dokter 
Agus Akhmadi. Dalam sambutannya, 
dokter Agus berharap acara ini 
dapat dimanfaatkan oleh semua 
peserta. “Kali ini pembicara kita 
spesial dari induk perusahaan PT PHC 
sendiri, karena beliau merupakan 
sosok pemimpin muda yang 
membawa perubahan positif pada 
perusahaan. Jadi saya berharap 
keluar dari ruangan ini semua peserta 
memiliki motivasi yang sama untuk 
membangun perusahaan.” 

Acara didahului dengan 
pemutaran video profile Pelindo 
III yang menceritakan bagaimana 
pentingnya perubahan, karena 
perubahan global sudah nyata di 
depan mata. Sehingga harus segera 

Dirut PelinDo iii :

“saaTnya 
unTuk 

berubaH“
diantisipasi oleh seluruh pegawai. 
“Be creatif, be innovatif and be 
grateful ,atas rahmat Tuhan yang 
telah diberikan kepada diri kita,” 
begitu pesan penutup Ari Askhara 
dari video singkat yang mampu 
membangkitkan motivasi peserta. 

Pria kelahiran Jakarta 13 
Oktober 1971 ini menyampaikan 
materi dengan ringan dan santai. 
Sengaja disampaikan dengan gaya 
demikian agar karakter yang ia miliki 
lebih mudah oleh siapapun yang 
berbicara dengannya. “Saya terpilih 
sebagai Dirut Pelindo III karena saya 
mampu memberikan sesuatu yang 
berbeda, contohnya adalah saya 
suka perubahan budaya dengan 
cepat.” Dalam sesi sharingnya beliau 
menceritakan perubahan apa saja 
yang telah beliau lakukan di Pelindo 
III, mulai dari efisiensi penggunaan 
listrik, penambahan cuti untuk ibu 
menyusui, jadwal jam kerja yang 
lebih fleksibel dan beberapa hal 
lain terkait kesejahteraan pegawai. 
“Penak Jamanku to?” begitu gurauan 
beliau setelah membeberkan 
sederet perubahan positif terkait 
kesejahteraan pegawai.

Dirut Pelindo III yang telah 
menjabat sejak 4 Mei 2017 ini 
juga menyampaikan tiga poin 
penting dalam sesi kali ini. Poin 
pertama mengenai pentingnya 
Personal Branding dalam setiap 
masing masing individu. “Be 
different, takutlah kalau kita sama 

dengan orang lain dan milikilah 
keunikan tersendiri”. Poin kedua 
adalah pentingnya kemampuan 
untuk menempatkan diri sesuai 
kondisi.“Don’t be yourself !!”, ucapnya. 

“Coba contoh presiden kita Bapak 
Jokowi. Beliau serius saat rapat, tapi 
kalau sudah blusukan, beliau berubah 
menjadi sosok yang humble, rendah 
hati kepada semua orang,” tutur 
beliau menegaskan pernyataannya. 
Pesan terakhir yang Ari Askhara 
sampaikan adalah pegawai harus 
mampu berfikir inovatif dan tidak 
hanya bekerja atas perintah atasan. 
Ia juga menyarankan untuk segera 

trolly
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melakukan inovasi secara mandiri, 
mewujudkan pemberdayaan 
(empowerment) yang tidak hanya 
berdasarkan loyalitas buta kepada 
atasan. “Untuk itu, berubahlah 
dengan cepat hapus kebiasaan 
lama dan mulai lah dari nol untuk 
melakukan perubahan,” katanya lagi. 

Tiga poin inspiratif tersebut 
mengundang banyak pertanyaan 
dari para peserta. Salah satunya 
adalah pertanyaan dari Kepala RS 
PHC drg. Dwi Aryani. Drg. Ari, begitu 
beliau sering disapa, menanyakan 
perihal bagaimana mencapai target 
perubahan yang akan kita lakukan. 

Dengan tegas Ari Askhara menjawab 
“Pasang target tinggi melebihi 
target yang kita inginkan sehingga 
kita terpacu untuk mencapai target. 
Tentukan target dalam periode waktu 
yang lebih singkat, sehingga kita bisa 
memonitor kinerja.”

Sesi sharing diskusi yang 
berlangsung hampir selama satu 
setengah jam itu terasa lebih cepat 
karena banyaknya hal positif yang 
disampaikan oleh Ari Askhara. 
Sebagai penutup, ia menyampaikan 
harapannya untuk PHC. “Saya berharap 
agar PHC memiliki brand identity 
sendiri yang mampu membedakan 

rumah sakit ini dengan rumah sakit 
yang lain. Selama ini saya merasakan 
pelayanan yang baik dari rumah 
sakit ini. Namun akan lebih baik jika 
PHC mampu memberikan pelayanan 
dengan sentuhan Personality, dengan 
kata lain tonjolkan keramahan, 
kedekatan dengan pengunjung dan 
kemudahan layanan”.

Acara diakhiri dengan pemberian 
kenang-kenangan dan foto bersama 
dengan seluruh peserta. Kedepannya, 
seluruh pegawai Pelindo III, termasuk 
di dalamnya adalah PHC, bisa lebih 
inovatif dan terbuka terhadap 
perubahan. (Manyar)

CEO Pelindo III, IG.N Askhara Danadiputra Bersama Direksi RS PHC 
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Para Mahasiswa Undip Tampak Serius Mengamati Pengoperasian Alat dari Control Room
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Penasaran Terminal HigH TecH, 
unDiP kuliaH Di TTl

Sedikitnya 103  Mahasiswa Teknik 
Mesin Universitas Diponegoro 
(UNDIP) didampingi dosen 

pembimbing melakukan kunjungan 
ke Terminal Teluk Lamong (TTL) pada 
Oktober lalu. Berdasarkan penuturan 
Deni, salah satu dosen pendamping, 
tujuan dari kunjungan tersebut 
adalah untuk mengetahui serta 
mepelajari peralatan dan fasilitas 
modern di TTL. “Kami mendengar 
bahwa beberapa universitas ternama 
di dalam dan luar negeri datang dan 
menimba ilmu dari TTL sehingga 
kami juga datang untuk mempelajari 
hal yang sama,” ujar Deni. 

Terminal Teluk Lamong (TTL), 
salah satu anak usaha Pelindo 
III, selalu dibanjiri akademisi 
yang ingin datang dan belajar 
tentang dunia kepelabuhanan 
modern. Sebagai terminal semi 
otomatis dan ramah lingkungan 
pertama di Indonesia, TTL menjadi 
tempat belajar yang tepat untuk 
mempelajari hal terkini pada dunia 
kepelabuhanan. 

Kunjungan tersebut diterima 
langsung oleh Corporate 
Communication Section Head TTL, 
Reka Yusmara. Presentasi terkait 
profil perusahaan dilakukan dan 
beberapa pertanyaan teknis diajukan 
oleh mahasiswa sebagai bentuk 
antusiasme pada informasi yang 
disampaikan. Setelah melakukan 
diskusi dan tanya jawab, kunjungan 
ke dermaga dan control room 
Automated Stacking Crane menjadi 
agenda berikutnya di TTL. 

Fasilitas dan peralatan serba 
canggih berbasis listrik dan gas 
menarik perhatian tersendiri bagi 
mahasiswa UNDIP. Peralatan TTL 
yang modern, menjadi media 
pembelajaran yang tepat bagi 
mereka untuk melakukan penelitian 
dan pengenalan alat dan fasilitas 
terbaru di pelabuhan. 

Perkenalan akan dunia 
kepelabuhanan di TTL pada 
kunjungan tersebut dipelajari melalui 
pelayanan peti kemas dan curah 
kering. Pada proses operasional 

curah kering, Grab Ship Unloader 
berkapasitas 2000 ton / jam dan dua 
jalur conveyor menjadi primadona 
TTL untuk diperkenalkan pada 
mahasiswa. TTL memiliki peralatan 
untuk melayani proses operasional 
curah kering food and feed grain 
berbasis energi listrik sehingga 
modern dan ramah lingkungan. 

“Setelah mendengar penjelasan, 
kami sebagai mahasiswa memberikan 
apresiasi kepada inovasi yang 
dilakukan TTL baik dari segi fasilitas, 
peralatan dan pola operasi di 
pelabuhan sehingga mendorong 
kami untuk lebih terpacu melakukan 
kreatifitas lain yang bermanfaat,” ujar 
salah satu mahasiswa. 

Melalui kunjungan ini, TTL 
sebagai terminal karya anak bangsa 
merasa bangga karena dijadikan 
tempat bermanfaat dalam proses 
pembelajaran untuk mencerdaskan 
anak bangsa. Inovasi terbaru akan 
terus dilakukan untuk memberikan 
manfaat yang lebih besar bagi 
masyarakat. (Manyar)

Kunjungan Mahasiswa Undip di Terminal Teluk Lamong
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genJoT smk3 Dengan safeTy PaTrol

Pelindo III terus menggenjot 
sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja atau SMK3. Diawali oleh General 
Manager Pelabuhan Banjarmasin, 
Recky Julius yang baru satu minggu 
menjabat, ia langsung terjun 
mengecek seluruh kesiapan karyawan 
guna menjaga keselamatan kerja 
di lapangan melalui kegiatan safety 
patrol bersama Manager SMK3 Riza 
Rosdiana. 

“Safety patrol merupakan 
bagian penting dalam rangkaian 
pelaksanaan kinerja dilapangan 
khususnya Pelabuhan Banjarmasin,” 
kata Recky Julius saat ditemui sidak 
kelapangan penumpukan. Safety 
Patrol merupakan  implementasi 
elemen Inspeks yang bertujuan untuk 
menjamin terlaksananya sistem 
manajemen K3 dalam kegiatan 
operasional sehari-hari di seluruh 
wilayah pelabuhan.  

Saat menjalankan tugasnya tim 
safety patrol harus memiliki form-
form cheklist khusus yang mana 

nantinya digunakan sebagai catatan 
untuk perbandingan serta kajian di 
kemudian hari oleh SMK3. “Patrol ini 
tidak hanya meliputi safety manusia 
namun juga peralatan yang akan 
digunakan, seperti RTG ataupun 
headtruck,” ungkap Riza Rosdiana 
sembari menandai checklist dan 
mencatat hal-hal yang tidak sesuai 
ketentuan atau yang mempunyai 

resiko kecelakaan.
Riza berharap dengan dilakukan 

safety patrol  dapat dilakukan 
perbaikan atas pelaksanaan kerja 
yang tidak sesuai dengan standart 
K3 serta adanya perbaikan sistem 
kerja untuk mencegah resiko di 
lapangan dan jika suatu saat terjadi 
penyimpangan diharapkan tidak 
terulang kembali. (Manyar)

Checklist Kelengkapan APD kepada Petugas di Lapangan

Pengggunaan Rompi Sebagai Alat Pelindung Diri
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PT  Pelindo Daya Sejahtera 
mengadakan kegiatan Sharing 
Session dengan Universitas 

Trunojoyo Madura. Kegiatan ini 
dihadiri oleh Direksi PT PDS dan 
jajaran Manajer PT PDS. Dari pihak 
Universitas Trunojoyo kegiatan ini 
dipimpin  oleh Ketua Program Studi 
Magister Manajemen Universitas 
Trunojoyo Madura, Dr. Muhammad 
Alkirom Wildan, SE, Msi.

Sharing Session yang dibahas 
antara Univesitas Trunojoyo dan PT 
PDS adalah pihak perguruan tinggi 
ingin mengetahui harapan user di 

yaitu pelaksana diharapkan lulusan 
yang siap pakai, oleh karena itu 
isi kurikulum vokasi lebih banyak  
mengakomodasi sisi ketrampilan 
yang dibutuhkan di lapangan.

Secara umum lulusan sarjana 
S1 dan terutama S2 berharap 
bekerja di posisi white collar, 
hanya saja pegetahuan dan etos 
kerja mereka tidak memadai 
untuk bisa mengaktualisasikan 
kebutuhan tersebut. Oleh karena 
itu saat ini pihak perusahaan harus 
mempersiapkan jam pelatihan yang 
panjang untuk mempersiapkan 

pengembangan perusahaan. 
Melalui  program ini, perusahaan 
mendapat kesempatan untuk 
belajar dari perusahaan/instansi 
yang memiliki pengetahuan, 
pengalaman, maupun keahlian yang 
dibutuhkan.  
Agar manfaatnya lebih optimal, 
peserta harus berpikiran terbuka 
dan mau menerima pendapat ketika 
Sharing dilakukan. Sebab, Sharing 
Session memungkinkan kita 
mendengar cerita dan perspektif 
orang lain tentang suatu 
pokok permasalahan. Sharing 

PDs bantu universitas trunoJoyo 
siaPkan lulusan Terbaik

Pejabat Struktural PT PDS Saat Kunjungi Universitas Trunojoyo

dunia kerja atas lulusan mereka. 
Tujuannya adalah menyesuaikan 
kurikulum dan program pendidikan 
perguruan tinggi sesuai kebutuhan 
pasar. 

Dari PDS mengemukakan 
bahwa dari pengalaman perekrutan 
selama ini didapati bahwa lulusan 
dari perguruan tinggi secara umum 
merupakan lulusan yang siap 
latih, belum siap pakai. Sehingga 
membutuhkan waktu adaptasi yang 
cukup untuk bisa tune–in dengan 
dunia kerja. Untuk posisi tertentu 

mereka sesuai kebutuhan dunia kerja 
dengan pembinaan teknis maupun 
psikologis.

Dari hasil sharing session 
didapatkan kesimpulan dalam 
kegiatan ini yakni bahwa kurikulum 
kampus perlu disesuaikan dengan 
kebutuhan kerja, dan untuk 
mendekatkan persoalan itu maka 
dari PT PDS berencana akan menjadi 
dosen tamu yang mengisi sisi praktis.

Sharing Session  antar Instansi 
penting digunakan sebagai 
salah satu alternatif aktivitas 

session adalah cara yang murah 
untuk membuka wawasan kita 
tentang suatu hal yang kurang kita 
pahami dan kuasai. Jangan ragu 
untuk bertanya dan berdiskusi. Dari 
situlah kita bisa memahami esensi 
topik yang dibahas. Kegiatan ini 
akan segera dilakukan secara rutin 
dengan Perguruan Tinggi lainnya, 
guna mendukung Perguruan Tinggi 
dalam mengembangkan mahasiswa 
mereka agar menjadi lulusan terbaik 
yang siap bersaing di era globalisasi 
ini. (Manyar)
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exercise isPs coDe bersama 
sTakeHolDer TerkaiT 

“Marsex.. Marsex..Marsex..” 
dilaporkan adanya 
aksi penjarahan 

komoditi curah kering batubara 
oleh sekelompok orang di Dermaga 
Umum Pelindo III Tanjung Intan. 

Kejadian yang sempat bikin 
keramaian dan kericuhan tersebut 
merupakan bagian dari skenario 
exercise ISPS code gabungan di 
Pelabuhan Tanjung Intan. Tepat 
pukul 09.35 WIB pelaksanaan exercise 
dimulai dengan dibacakannya narasi 
oleh narator. Pelaksanaan exercise 
ISPS Code kali ini dilakukan dengan 
model semi table top dengan judul 
skenario “Adanya penjarahan batu 
bara di Dermaga Umum Pelabuhan 
Tanjung Intan” pada Oktober lalu. 

Exercise ISPS Code Gabungan 
ini dimentori oleh KSOP Pelabuhan 
Tanjung Intan sebagai PSO, dengan 
peserta dari beberapa perusahaan 
di wilayah  Pelabuhan Tanjung Intan, 
diantaranya PT Pertamina Marine, PT 
Sumber Segara Primadaya, PT Pustri, 

PT Holcim, PT Manunggal Perkasa, 
dan PT Dharmapala Usaha Sukses 
serta melibatkan instansi pemerintah 
dan asosiasi.

Pada kesempatan tersebut 
disimulasikan skenario exercise di 
lapangan penumpukan 101 yang 
berada di Lini 1 Dermaga Umum 
Pelabuhan Tanjung Intan. Sekelompok 
orang yang mengaku sebagai petugas 
kebersihan sisa batubara mencoba 
untuk menerobos masuk melalui pintu 
pos gate dermaga I. Mereka berniat 
untuk menjarah sisa bongkar komoditi 
batubara yang masih berkegiatan di 
Dermaga I Pelabuhan Tanjung Intan. 
Aksi massa semakin ricuh disertai 
aksi pembakaran oleh sekelompok 
massa. Kepanikan dan kericuhan yang 
berlangsung hingga kurang lebih 30 
menit tersebut dapat dikendalikan dan 
masa berhasil diatasi. Seluruh peserta 
yang hadir terlihat antusias dalam 
mengikuti kegiatan exercise yang 
dilaksanakan dalam kurun waktu 18 
bulan sekali.

Dengan pesatnya laju perubahan 
global menuntut Pelabuhan Tanjung 
Intan sebagai gerbang masuknya 
perdagangan diwilayah bagian 
selatan Pulau Jawa untuk terus 
berupaya meningkatkan pelayanan 
kepada kapal-kapal yang bersandar 
di Pelabuhan Tanjung Intan baik 
nasional maupun internasional. 
Jaminan keamanan terhadap proses 
bongkar muat di Pelabuhan Tanjung 
Intan merupakan salah satu faktor 
penting yang perlu diperhatikan 
dalam memberikan pelayanan 
kepada pengguna jasa.

“Guna meningkatkan sinergi antar 
perusahaan yang telah menerapkan 
ISPS code maka Pelabuhan Tanjung 
Intan berinisiasi melaksanakan 
exercise bersama dengan perusahaan 
di Lingkungan Pelabuhan Tanjung 
Intan,” tegas Budi Siswanto selaku 
General Manager saat memberikan 
sambutan pada pembukaan 
pelaksanaan exercise ISPS Code. 
(Manyar)

Exercise ISPS Code Bersama Stakeholder terkait 
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HiDuP seHaT 
Dengan bersePeDa

Hidup sehat sudah mulai 
menjadi kebiasan dan gaya 
hidup bagi masyarakat jaman 

sekarang. Begitupula bagi para 
pegawai di lingkungan PT pelabuhan 
Indonesia III (Persero). Disamping 
melaksanakan senam bersama tiap 
hari Jumat, dan menyediakan ruang 
gymnasium yang dapat diakses oleh 
seluruh pegawai, mulai hari ini, Rabu 
(4/10) telah dilaksanakan bike to work 
di seluruh lingkungan kerja Pelindo 
III Group.

Mengusung jargon “More 
Healthy, More Productive” kegiatan 
bike to work ini rencananya akan 
dilaksanakan pada hari Rabu setiap 
minggunya. “Kami yakin, dengan 

tubuh yang sehat, kita akan semakin 
produktif, ” ungkap kepala Humas 
Pelindo III Cabang Tanjung Perak 
Fernandes Ginting.

Berangkat dari rumah masing – 
masing, para pegawai Pelindo III ini 
kemudian memutuskan untuk sedikit 
berkeliling dulu sebelum bersama – 
sama berangkat ke kantor mengingat 
berbagai manfaat bersepeda pada pagi 
hari. Diantara sekian banyak manfaat 
yang ditawarkan, bersepeda di pagi 
hari ternyata mampu meningkatkan 
metabolisme tubuh sehingga badan 
akan terasa lebih segar.

Bukan hanya itu, bersepeda juga 
mampu meningkatkan fokus dan 
konsentrasi serta membakar lemak 

di tubuh. Bersepeda juga dapat 
memperbaiki mood sebelum bekerja, 
karena dengan bersepeda, akan 
terhindar dari kepadatan lalu lintas 
yang disesaki oleh mobil. 

Satu lagi alasan pentingnya 
gerakan Rabu bersepeda ini bagi 
Pelindo III adalah untuk mendukung 
upaya mengurangi polusi udara dan 
menuju ke arah Green Port. Dengan 
begitu, saat ini Pelindo III tidak hanya 
merealisasikan green port dari sisi 
peralatan dan sistem kerja serta 
disain pelabuhan yang dikelolanya, 
Pelindo III menuju green port dengan 
dukungan seluruh pegawainya 
melalui gerakan Rabu bersepeda. 
(Manyar)

CEO dan Pejabat Struktural Pelindo III Tiba di Kantor dengan Bersepeda
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Tak kurang dari 1000 orang, 
keluarga besar Pelindo III Kantor 
Pusat beserta seluruh Direksi 

Pelindo III Group tiba di Banyuwangi 
untuk kegiatan Family Gathering 
yang diselenggarakan tanggal 19 
Oktober s.d 22 Oktober 2017.

Kegiatan yang dilaksanakan setiap 
dua tahun sekali tersebut bertujuan 
untuk menjalin kebersamaan antara 
pegawai dan keluarga pegawai di 
lingkungan Pelindo III Kantor Pusat. 
Selain itu, aktifitas rekreasi juga 
sebagai sarana untuk menghilangkan 
kejenuhan dalam bekerja. 

General Manager Pelindo 
III Tanjung Wangi menyebut 
rombongan family gathering Pelindo 
III akan melakukan tour ke beberapa 
destinasi di Banyuwangi diantaranya 
Pulau Merah, Grand Watudodol dan 
Pantai Boom Banyuwangi.

“Sementara itu rombongan 
Direktur Pelindo III Group juga 
ingin menjajal Gowes dengan 
Rute Indonesia International Tour 
de Banyuwangi Ijen (ITdBI) tujuan 
Banyuwangi - Pulau Merah,” ungkap 
Lina Ratnasari. 

“Mereka akan melakukan Tour 
pada hari Jumat, dan akan melakukan 
kegiatan Gathering Di Pantai Boom 
keesokan harinya dari pagi sampai 
dengan malam hari,” imbuhnya.

Diawali dengan kegiatan 
jalan sehat bersama di kawasan 
Pantai Boom Marina Banyuwangi, 
selanjutnya dilakukan pelepasan 
ratusan tukik (anak penyu) oleh CEO 
Pelindo III IG.N Askhara Danadiputra 
bersama Bupati Banyuwangi Azwar 
Anas dan keluarga besar keluarga 
Pelindo III, kemudian dilanjutkan 
dengan perlombaan antar direktorat. 

Lina Ratnasari menambahkan 
bahwa untuk kegiatan di Pantai Boom 
Marina Banyuwangi, Pelindo III telah 
mendatangkan beberapa pedagang 
makanan khas Banyuwangi untuk 
menjamu seluruh pegawai Pelindo III 
Group, tak hanya itu di acara tersebut 
juga akan menampilkan stan–stan 
pameran UKM Binaan Pelindo III. 

 “Direksi kami tertarik dengan 
makanan khas Banyuwangi yang 

lagi hits di media sosial melalui 
ajang Festival Banyuwangi. Mereka 
penasaran dengan rujak yang 
dicampur dengan Soto,” ujar Lina 
sambil tertawa.

“Family gathering juga menjadi 
kesempatan bagi para UKM untuk 
memamerkan hasil binaan kami selama 
ini. Mitra binaan ini telah mendapat 
bantuan dana PKBL Pelindo III dan 
sudah seringkali kami kirim untuk 
mengikuti ajang pameran bergengsi di 
beberapa daerah,” tutup Lina.

Dalam kesempatan yang sama 
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar 
Anas menyampaikan beberapa 
fakta mengenai Banyuwangi dan 
pariwisatanya. Saat ini Banyuwangi 
menjadi salah satu Kabupaten di 
kawasan tapal kuda yang sedang 
gencar melakukan promosi wisata. 
Dalam sanbutannya Azwar Anas 
menceritakan awal sejarah Pantai 
Boom hingga kini menjadi sebuah 
panati favorit di Banyuwangi

“Memproses kawasan Pantai Boom 
bukan perkara mudah, kemudian 
bersama – sama membangun akhirnya 
jadi seperti ini,” ungkap Azwar

Jumlah pengunjung ke Pantai 
Boom juga mengalami peningkatan. 
Menurutnya jumlah pengunjung 
pada tahun 2010 berjumlah 600 
orang dan saat ini pengunjung 
mencapai 4,3 juta orang. Peningkatan 

jumlah pengunjung tidak hanya 
dengan membenahi kawasan namun 
dengan promosi yang terus dilakukan 
oleh Banyuwangi. Meskipun pada 
awalnya dukungan Pelindo III ke 
Banyuwangi mengalami pro-kontra 
namun Azwar Anas yakin bahwa 
Pelindo III mampu mengambangkan 
Banyuwangi terutama pariwisata. 

Diakhir sambutannya ia berharap 
Banyuwangi mempunyai kapal 
cepat menuju Bali yang sempat 
beroperasi namun sekarang sudah 
tidak beroperasi lagi karena kendala 
tempat sandar di Bali. “Dengan 
adanya pertemuan kali ini saya harap 
Pelindo III dapat menjembatani 
penyelesaian masalah tersebut agar 
Bali dan Banyuwangi sama-sama 
mendapat keuntungan terutama untuk 
memajukan pariwisata,” jelasnya.

Sementara itu, CEO Pelindo 
III, IG.N Askhara Danadiputra 
mengungkapkan dukungan 
dan komitmennya dalam  
mengembangkan pariwisata di 
Banyuwangi. “Pelindo III akan siap 
dukung percepatan pengembangan 
pariwisata di Banyuwangi,” ungkap 
Ari Askhara.

“Terima kasih atas perhatiannya 
kepada Pelindo III, kami tidak akan 
mengecewakan kepercayaan itu,” 
tutupnya.

Perlu diketahui bahwa Pelindo 
III tidak hanya menangani jasa 
operator pelabuhan namun seiring 
berkembangnya waktu Pelindo III 
juga mengembangkan sayapnya 
dalam pengembangan pariwisata. 
(Manyar-Lamong)

Penasaran boom marina, 
PelinDo iii ke banyuwangi

Kemeriahan dan Kekeluargaan Family Gathering Kantor Pusat
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coffee morning, 
aJang silaturahim Dengan unsur maritim

PT Pelabuhan Indonesia 
III (Persero) bekerja sama 
dengan Komando Armada 

RI Kawasa Timur (Koarmatim) 
menyelenggarakan kegiatan 
silaturahmi bersama stakeholder 
maritim wilayah Surabaya. Acara 
yang bertajuk coffee morning ini 
diselenggarakan pada Oktober lalu di 
Panti Tjahaja Armada, Koarmatim.

Kegiatan yang dilakukan melalui 
diskusi tersebut mengusung tema 
“Menjalin silaturahmi, membangun 
sinergitas, dan kebersamaan 
masyarakat maritim Surabaya 
dan sekitarnya dalam rangka 
mendukung kebijakan pemerintah 
mewujudkan Indonesia sebagai 
poros maritim dunia.”

Turut hadir Panglima Armatim 
Laksda TNI, Darwanto M.AP; CEO 
Pelindo III, IG.N Askhara Danadiputra; 
Engineering, Information and 
Communication Technology Director, 
Husein Latief; Human Capital 
&General Affair Director, Toto Heli 
Yanto; President Director TPS, Yon 
Irawan; President Director Terminal 
Teluk Lamong, Dothy dan stakeholder 
serta pengguna jasa Pelabuhan 
Tanjung Perak.

Panglima Armatim Laksda TNI 
Darwanto mengatakan bahwa 
kegiatan silaturahim ini dalam 
rangka mewujudkan sinergi Pelindo 
III dan stakeholder maritim wilayah 

Surabaya. Ia berharap melalui 
kegiatan ini para stakeholder 
mendapatkan aspirasi dan masukan 
dari stakeholder lain.

Hal serupa juga diungkapkan 
Komisaris Utama Pelindo III, 
Hari Bowo bahwa dengan 
diselenggarakan silaturahim ini 
dapat memperkokoh hubungan 
antar stakeholder sehingga dapat 
menyelesaikan masalah atau kendala 
yang ada.

“Bahwa tiap masalah tidak hanya 
diselesaikan secara formal namun 
juga dengan informal seperti minum 
kopi bersama yang dilakukan seperti 
kegiatan kali ini sehingga setiap 
masalah bisa dicarikan solusi yang 
tepat,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, Erry 
Akbar Panggabean selaku Senior Vice 
President Marketing and Business 
Development yang mewakili Pelindo 
III sebagai narasumber menjelaskan 
mengenai program BUMN Hadir Untuk 
Negeri. Pada program tersebut, Pelindo 
III bersama Bulog dan Pelni ditunjuk 
oleh Kementerian Perhubungan 
untuk menjalankan program tol laut 
melalui program Rumah Kita dengan 
mengirimkan barang yang menjadi 
kebutuhan pokok masyarakat guna 
mengurangi disparitas harga di 
Kawasan Indonesia Timur.

Barang yang dikirimkan Pelindo 
III melalui program Rumah Kita 

berupa semen ke wilayah Kupang, 
Waingapu dan Rote. Dalam 
menjalankan program Rumah 
Kita, Pelindo III telah mengirimkan 
semen ke wilayah Indonesia Timur 
sebanyak dua kali tahun ini yaitu 
bulan April sebanyak 1.500 zak 
dan Agustus sebanyak 2.700 zak. 
Selanjutnya Pelindo III menjual 
semen di wilayah tersebut dengan 
harga eceran tertinggi (HET ) per 
zak Rp.47.500,- yang sebelumnya 
semen 40 kg di wilayah tersebut 
seharga Rp.55.000,-. 

“Dengan Pelindo III menjual 
harga dibawah pasar diharapkan 
harga semen disana juga akan turun 
sehingga daya beli masyarakat 
semakin meningkat,” tutur Erry.

Lebih lanjut, Erry menjelaskan 
bahwa program Rumah Kita juga 
berfungsi sebagai sentra logistik yaitu 
tempat untuk menampung barang-
barang guna mempertahankan harga 
sekaligus mengumpulkan barang 
untuk jalur balik. 

“Adanya program Rumah Kita 
akan membuat muatan saat kapal 
kembali menjadi meningkat sehingga 
akan terjadi penurunan harga,” 
imbuhnya.

Disela-sela diskusi, CEO Pelindo 
III, IG.N Askhara Danadiputra  
menekankan bahwa Pelindo III 
berkomitmen untuk berubah menjadi 
lebih baik dari sebelumnya, terutama 
terkait isu pungutan liar (pungli) dan 
pemerasan.

“Selama ini kami berupaya 
memberikan layanan yang tebaik 
kepada shipping line namun 
demikian kami masih menerima 
banyak keluhan adanya pungli dan 
pemerasan. Terkait hal itu, kami akan 
berikan reward kepada shipping 
line dan pegawai Pelindo III yang 
melaporkan adanya tindak pungli/ 
pemerasan. Sebaliknya, kami akan stop 
memberikan layanan kepada shipping 
line yang ketahuan melakukan 
pembayaran terhadap pungli yang 
diminta oleh pegawai Pelindo III,” 
pungkas Askhara. (Lamong)

CEO Pelindo III Bercengkerama dengan Pangarmatim Laksda TNI

45

Ed
is

i 2
28

 / 
N

ov
em

be
r 2

01
7

D
e
r
m

a
g
a



Dukung keJuaraan Tenis  inTernasional 
wiDJoJo soeJono 2017

Persatuan Lawn Tenis 
Indonesia (PELTI) kembali 
menyelenggarakan kejuaran 

tenis bertajuk “Tennis Widjojo 
Soejono Pelindo III dan MNC Group 

International Junior Championship 
ke-36 2017”.  Kejuaran bertaraf 
internasional tersebut berlangsung  
pada tanggal 8 hingga 15 Oktober 
2017 di Makodam V Brawijaya  

Tennis Court Surabaya. Kejuaran ini 
bertujuan untuk mendukung atlet-
atlet muda dan memotivasi untuk 
bisa bepartisipasi dalam kejuaran 
skala internasional.

Opening Ceremony Kejuaraan Internasional Tenis Lapangan Junior
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Husein Latief selaku Ketua Pengda 
Pelti Jatim sekaligus Engineering, 
Informations and Communication 
Technology Director Pelindo III 
menyampaikan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah mendukung 
terselenggaranya kejuaraan tenis 
internasional dan selamat kepada 
delegasi karena bisa mewakili dari 
masing-masing negaranya. 

“Kejuaran ini sangat penting 
diselenggarakan karena akan 
membentuk karakter anak-anak 
bangsa menjadi berprestasi. 

Pertandingan ini bukan perkara 
menang kalah akan tetapi lebih dari 
itu yaitu perlahan bisa membangun 
karakter dan percaya diri yang lebih 
baik untuk para atlet. Sehingga 
anak-anak yang bertanding dari 
mulai 8 hingga 18 tahun akan 
menjadi aset negara khususnya 
Indonesia. Kemudian saya berharap 
kegiatan ini bisa konsistensi dan 
tetap diselenggarakan di Surabaya 
serta kedepannya bisa dilaksanakan 
secara berkelanjutan,” tandas Hussein 
saat sambutan pada pembukaan 

Tenis Internasional Selasa (10/10) di 
Makodam V Brawijaya Surabaya.

Hary Tanoesoedibjo selaku 
CEO MNC Group menyampaikan 
bahwa olahraga tidak hanya sekedar 
latihan rutin dan dipimpin wasit 
yang handal. Akan tetapi peran 
media juga harus berperan aktif dan 
berpartisipasi dalam mendukung 
kegiatan keolahragaan. “Kontribusi 
media dalam memajukan olahraga 
sangat penting dilakukan. Karena 
tidak cukup dengan ikut kompetisi 
nasional maupun internasional, 
tentunya media juga harus berperan 
supaya masyarakat tahu bakat-bakat 
atlet muda Indonesia. Selain itu juga 
akan meningkatkan kepercayaan diri 
para atlet ketika diangkat di media. 
Sehingga olahraga akan menjadi 
suatu industri dan atlet pun lebih 
percaya diri dalam meningkatkan 
kualitasnya dan menjadikan olahraga 
sebagai profesi, karena para atlet 
akan memiliki jaminan di bidang 
olahraga tersebut,” ujar Hary.

Lebih lanjut, Didik Utomo Pribadi 
Sekretaris Pelti Jatim menyampaikan 
bahwa kita harus bangga bahwa 
penyelenggaraan kegiatan ini 
sudah sampai ke 36 tahun. Kejuaran 
ini merupakan kesempatan dan 
pengalaman bagi para peserta 
untuk bisa bertanding pada skala 
internasional. “Kami mengucapkan 
terimakasih kepada pihak-pihak yang 
telah mendukung dalam menyuksekan 
acara ini khususnya kepada Pelindo III, 
MNC Group, PT. Teluk Lamong, Rumah 
Sakit PHC, BJTI Port, PT Petikemas 
dll. Untuk itu kesempatan ini 
jangan sampai disia-siakan, karena 
kejuaran ini mempertemukan dari 
beberapa negara sebagai ajang untuk 
mempererat tali persaudaraan dan 
ajang silaturahim melalui cabang 
olahraga tenis,” papar Didik.

Didik menambahkan kejuaran tenis 
internasional junior akan berlangsung 
selama delapan hari, jadi para peserta 
harus menjaga kondisi tubuhnya agar 
tetap fit sehingga ketika bertanding 
bisa lebih maksimal. “Kejuaran tahun 
ini mempertemukan 25 negara dan 
450 Atlet diantaranya Kanada, Korea, 
India, Indonesia, Filipina, Thailand, 
China, Jerman, Singapore, Hongkong, 
Australia, Taiwan, Jepang, Swiss, 
Orman, Pakistan, Rusia,  Amerika, dll,” 
tutupnya. (Lamong)
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lina raTnasari nahkoDai 
Pelabuhan TanJung wangi

Perempuan masih sering 
diidentikan dengan hal-hal 
domestik. Namun kini hal 

tersebut sudah tidak relevan lagi 
karena sudah banyak perempuan 
yang sukses menjadi seorang 
pemimpin. Hal inilah yang dirasakan 
oleh Lina Ratnasari yang dipercaya 
untuk mengabdi menjadi General 
Manager di Pelindo III Cabang 
Tanjung Wangi. Wanita kelahiran 
Kediri tersebut melanjutkan estafet 
kepemimpinan yang sebelumnya 
dipegang oleh Edy Sulaksono. 
Perkenalan GM baru telah 
dilaksanakan pada pekan lalu dalam 
kegiatan “Coffee Morning” yang 
dihadiri berbagai stakeholder di 
lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung 
Wangi.

Wanita yang pernah menjabat 
sebagai Supervisor Marketing di TPKS 

ini akan menahkodai misi besar yang 
telah dibangun oleh Pelindo III. “Saya 
sangat merasa bahagia ditempatkan 
di Tanjung Wangi. Karena pelabuhan 
ini bagi saya adalah pelabuhan 
yang cukup menarik dan harus 
dikembangkan dengan cara 
bersinergi dengan instansi terkait di 
sini,” ungkapnya. Pelabuhan Tanjung 
Wangi didominasi dengan kegiatan 
curah cair dan curah kering sehingga 
tingkat pemakaian dermaga belum 
bisa maksimal. Hal ini membuat 
Lina tertantang untuk bisa mencari 
pasar yang tepat sasaran. “Selain itu 
saya juga akan mendukung program 
pemerintah untuk pengembangan 
wisata Kabupaten Banyuwangi, di 
mana pelabuhan merupakan gateway 
dari kabupaten Banyuwangi,” papar 
Lina saat diwawancarai repoter 
Dermaga di Pelabuhan Tanjung 

Wangi.
Lina juga memulai karirnya di 

Pelindo III sejak tahun 2005 sebagai 
staf SMMR. “Saat itu saya belajar 
tentang bagaimana membangun 
sebuah sistem, khususnya belajar 
manajemen risiko dan memahami 
tentang ISPS dan SMK3. Kemudian 
2010 saya pindah ke Direktorat 
Operasional bagian Marketing, 
di sana juga saya banyak belajar 
mulai dari proses bisnis, segmentasi 
pasar, dan menentukan tarif dan 
variabelnya. Setelah itu 2011 saya 
pindah ke TPKS sebagai Supervisor 
Marketing. Pengalaman tersebut 
menjadi acuan saya saat ini untuk 
bisa mengembangkan Pelabuhan 
Tanjung Wangi menuju lebih baik,” 
tekadnya.

Lebih lanjut Lina menambahkan 
langkah awal memulai kerja adalah 

General Manager Pelindo III Tanjung Wangi
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tentunya harus mengenal seluruh 
pegawai Pelabuhan Tanjung Wangi. 
“Saya bertemu dengan semua 
pegawai dan GM sebelumnya yaitu 
Bapak. Edy Sulaksono. Kemudian 
menargetkan bisa mengundang 
seluruh stakeholder di Pelabuhan 
Tanjung Wangi. Cara yang paling 
efektif yakni mengadakan coffee 
morning yang telah terlaksana pekan 
lalu. Dengan kegiatan tersebut selain 
memperkenalkan diri juga akan 
terjadi komunikasi awal antara saya 
dengan stakeholder, sehingga secara 
tidak langsung saya dapat mengenal 
budaya kerja mereka selama ini di 
Pelabuhan Tanjung Wangi,” tandas 
Lina

“Fokus utama saat ini adalah 
menangkap market dan penguatan 
tim internal. Kemudian secara 
perlahan akan melatih PBM Pelindo III 
cabang Tanjung Wangi untuk dapat 
mempresentasikan bagaimana cara 
memasarkan dan melakukan pelayanan 
B/M. Dari sana saya akan mengetahui 
kekuatan tim internal. Selanjutnya, 
pelatihan Bahasa Inggris juga penting 
karena hal tersebut akan menopang 

kualitas kinerja karyawan baik secara 
nasional maupun internasional. Maka, 
pola kepemimpinan yang saya jalankan 
yaitu bottom up serta top down. 
Untuk menjangkau semua karyawan, 
semua informasi akan saya sampaikan 
melalui media sosial, Whatsapp dan 
fokus grup diskusi baik itu informasi 
target pencapaian maupun kebijakan 
direksi. Untuk itu saya ingin semua SDM 
yang ada diperusahaan aktif dan kritis 
dan membiasakan bekerja secara tim 
supaya pekerjaan tidak terbengkalai 
karena satu dua hal, atau personal,” 
paparnya.

Tantangan yang dihadapi di 
Pelabuhan Tanjung Wangi yaitu 
memicu karyawan untuk berpikir 
kritis dan kreatif. Supaya ke depannya 
para karyawan bisa mencari pasar 
yang tepat sasaran serta mengontrol 
operasional pembiayaan. “Bagi saya 
karyawan adalah aset perusahaan 
yang harus dirawat. Maka dalam 
pelaksanaannya menanamkan 
dan menumbuhkan rasa memiliki 
merupakan faktor penting dan 
prioritas. Selain itu, budaya organisasi 
pada suatu perusahaan juga tak kalah 
pentingnya seperti senyum, salam, 
sapa kepada seluruh stakeholder 
termasuk security, cleaning service dan 
TKBM sehingga akan menimbulkan 
rasa kenyamanan bagi semua elemen 
perusahaan,” tandas Lina.

Lebih lanjut, Lina menambahkan 
bahwa proses adaptasi bersama 
masyarakat Banyuwangi bisa 
melalui budaya. Masyarakat 
Banyuwangi sangat terbuka, oleh 
karenanya harus memahami kultur 
yang telah dibangun oleh leluhur 
Banyuwangi seperti Tari Gandrung. 
“Memahami lebih dalam konsep 
budaya Tari Gandrung menjadi hal 
utama. Karena setelah saya paham 
maknanya maka saya bisa bercerita 
kepada para tamu yang datang ke 
Banyuwangi. Selain itu, konsep Ngopi 
Bareng yang menjadi tradisi dalam 
menyambut tamu di Banyuwangi 
Sehingga saya bisa menceritakan 
nilai sejarah tersebut kepada tamu, 
baik dari dalam maupun dari luar 
negeri,” tuturnya. Budaya masyarakat 
Banyuwangi juga terjalin kerja 
sama terutama dengan Program 
PKBL, saya dapat memanfaatkan 
untuk pengembangan masyarakat 
di lingkungan sekitar pelabuhan. 
Sehingga dengan berkembangnya 
pelabuhan, maka masyarakat di 
sekitar Pelabuhan Tanjung Wangi 

juga ikut berkembang. Mungkin 
dari sisi tenaga kerja seperti TKBM. 
Masyarakat setempat juga tentunya 
akan menjadi mitra binaan dan 
mendapatkan manfaat program 
PKBL untuk mensinergikan dengan 
masyarakat dan perusahaan,” 
ungkapnya lagi.

Tidak hanya dengan masyarakat, 
bersinergi dengan rekan media massa 
juga menjadi indikator keberhasilan 
perusahaan baik skala lokal maupun 
nasional. Melalui media massa, maka 
semua informasi perkembangan 
pelabuhan akan terintegrasi 
dengan baik sehingga secara 
otomatis juga akan mengenalkan 
Pelabuhan Tanjung Wangi secara 
khusus dan Kabupaten Banyuwangi 
kepada masyarakat global. “Kita 
bisa men-delivery pesan tentang 
pengembangan pelabuhan potensi 
wilayah daerah, sehingga secara tidak 
langsung akan meningkatkan citra 
Pelabuhan Tanjung Wangi aktif di 
media sosial,” ujar Lina. 

Ia juga berharap bahwa semua 
elemen dilingkungan Pelabuhan 
Tanjung Wangi bisa bekerja secara 
optimal. Terutama beberapa divisi 
yang disoroti supaya bisa akselerasi 
membawa Pelabuhan Tanjung Wangi 
menjadi lebih dikenal  skala nasional 
maupun Internasional. Tanjung 
Wangi tidak hanya mengandalkan 
ketergantungan pada bisnis offshore 
tetapi harus jeli melihat peluang 
dan menangkap pasar yang tepat 
agar  Pelabuhan Tanjung Wangi 
memiliki nilai jual untuk bisnis 
berkelanjutan seperti bisnis tanki 
timbun, pengelolaan limbah B3, 
cold storage, serta memaksimalkan 
pemanfaatan lahan-lahan di lini 2 
dan gudang yang selama ini masih 
iddle. Prinsip yang dipegang selama 
menjabat adalah setiap kegiatan pasti 
ada masalah, tapi bagaimana kita 
menyelesaikannya dengan Happy 
“Life is hard, don’t make it harder”. 
Hidup itu sudah susah, jadi jangan 
dibikin susah. Bangun tim work, 
jaga hubungan dengan orang lain 
disekitar kita baik atasan, bawahan 
dan rekan kerja di lingkungan 
keluarga,tempat tinggal dan 
kantor. Banyak berdoa dan banyak 
berusaha. Habluminallah dan 
Habluminannas harus seimbang 
itu yang utama karena manusia 
adalah bagian terkecil di dunia, 
ada segala Maha yang diatas 
segalanya. (Lamong)
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sabet Penghargaan 
infobank bumn awarD 2017

PT.Pelabuhan Indonesia III 
(persero) yang merupakan salah 
satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam jasa 
layanan operator teminal pelabuhan 
berhasil meraih “Infobank BUMN 
Award 2017” di Royal Ambarukmo 
Hotel, Yogyakarta, Oktober lalu.

Sesuai hasil penelitian Biro Riset 
Infobank menunjukkan 122 BUMN 
dari total 166  BUMN atas kinerja 
keuangan mereka pada tahun 2015-
2016, menunjukkan hasil rating 56 
perusahaan yang mendapatkan 
predikat BUMN Award. Salah satu 
yang mendapatkan penghargaan 
tersebut ialah Pelindo III. 

Infobank Awards adalah 
penghargaan bergengsi yang digagas 
oleh Majalah Infobank, sebagai salah 
satu industri media yang bergerak di 
bidang analisis strategi perbankan 
dan keuangan yang telah berdiri 
sejak 1979, ajang infobank award ini 

merupakan penghargaan tahunan 
dan tahun ini merupakan tahun 
kedelapan infobank memberikan 
award kepada perusahaan-perusahan 
BUMN yang memiliki kinerja baik 
dalam mengelola keuangan.

Dilansir ada beberapa kriteria 
penilaian rating BUMN yang di 
lakukan oleh Biro Riset Infobank 
diantaranya mengumpulkan 
laporan keuangan 2015 dan 2016 
serta dari kementerian BUMN, tidak 
itu saja ada beberapa penilaian lain 
yang diriset oleh Infobank yaitu 
aset, ekuitas, pendapatan usaha dan 
laba tahun berjalan.

Sebelumnya diketahui bahwa 
pada tahun 2015 Pelindo III juga 
berhasil menyabet penghargaan 
Infobank Award dalam kategori 
Industri Non Keuangan yang 
Berpredikat SANGAT BAGUS Atas 
Kinerja Keuangan Selama tahun 
2014. Hal itu membuktikan bahwa 

pelindo III mempunyai kinerja baik 
dalam mengelola kinerja keuangan 
Perusahaan.

Penghargaan Infobank award 
2017 ini di berikan langsung oleh 
Eko B. Supriyanto selaku Redaksi 
Majalah Infobank dan Direktur 
Biro Riset Infobank (Birl) kepada 
Widyaswendra yang merupakan 
Head of Legal Bureau Pelindo 
III. Menurut, Eko B.Supriyanto, 
Pemberian penghargaan ini 
merupakan bentuk apresiasi 
Majalah Infobank terhadap BUMN 
yang mampu meraih kinerja 
terbaiknya.

“Award yang di berikan 
oleh Infobank ini merupakan 
apresiasi yang di tujukan untuk 
semua pegawai yang berperan 
besar di dalam perusahaan 
dan menunjukkan kinerja 
terbaiknya untuk Pelindo III,” tutur 
Widyaswendra. (Lamong)

Penerimaan Penghargaan dari Infobank 

trolly
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Terapkan InaporTneT 
di Pelabuhan Gresik

Setelah sukses diluncurkan 
di Pelabuhan Banjarmasin, 
Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang dan Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya, PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
mengaplikasikan sistem informasi 
layanan kepelabuhanan Inaportnet 
di Pelabuhan Gresik pada Oktober 
lalu. Kegiatan ini dilaksanakan di 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Gresik dan dihadiri oleh 
para ketua asosiasi APBMI, INSA, ALFI/
ILFA dan pimpinan Terminal Untuk 
Kalangan Sendiri (TUKS).

Menurut Kepala Kesyahbandaran 
dan Otoritas Pelabuhan Gresik 
Agustinus Maun, Pelabuhan Gresik 
dipandang telah memiliki sistem 
yang memadai untuk menunjang 
Inaportnet. “Tentunya perlu 
dukungan seluruh stakeholder dan 
pengguna jasa,” ungkap Agustinus.

Hal senada juga disampaikan oleh 
Onny Djayus selaku General Manager 
Pelindo III Gresik. Ia menyebutkan, 
sistem layanan daring seperti 
Inaportnet akan memudahkan 

pengguna jasa mulai dari sistem 
pembayaran, pemantauan kapal serta 
pengajuan dokumen-dokumen untuk 
kelengkapan kapal. 

“Ke depan, pengguna jasa tidak 
perlu lagi datang ke KSOP atau kantor 
Pelindo III. Cukup melalui perangkat 
elektronik yang dimiliki dan didukung 
jaringan internet yang baik,” kata 
Onny Djayus. Ia pun menambahkan, 
hal ini membuat waktu pengurusan 
dokumen menjadi lebih efisien. 

Bagi Septa, salah seorang 
pengguna jasa mewakili perusahaan 
pelayaran untuk komoditas curah cair, 
sistem Inaportnet memungkinkan 
pengguna jasa untuk memantau 
perkembangan pelayanan kapal 
dari manapun. “Sistem online 
bikin proses administrasi di 
pelabuhan berjalan lebih tertib dan 
transparan,” kata Septa. 

Sistem Inaportnet merupakan 
sistem layanan berbasis daring 
yang digunakan dalam proses 
permohonan pelayanan kapal 
sampai dengan penerbitan ijin 
pengoperasian kapal, mulai 

dari kapal masuk, kapal tambat, 
kapal tunda hingga kapal keluar 
termasuk pembayaran. Adapun 
sejumlah dokumen yang diterapkan 
secara daring melalui Inaportnet 
meliputi: Surat Pemberitahuan 
Kedatangan Kapal (SPKK), Surat 
Persetujuan Kapal Masuk (SPKM), 
Pemberitahuan Rencana Kegiatan 
Bongkar Muat (PRKBM), Perencanaan 
dan Penetapan Penyandaran Kapal 
(PPPK), Laporan Pemberitahuan 
Pemasukan/Pengeluaran Barang (LAB), 
Pemberitahuan Kapal Keluar (LK3), 
serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Proses pengisian informasi data di 
Inaportnet inipun terintegrasi dengan 
sistem informasi yang diterapkan di 
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
yakni Integrated Billing System (IBS). 
Sistem ini dibangun dengan tujuan 
agar pelayanan kapal dan barang 
di pelabuhan dapat berjalan cepat, 
valid, transparan, dan terstandar 
serta dengan biaya yang minimal, 
sehingga dapat meningkatkan daya 
saing pelabuhan di Indonesia dengan 
negara lain. (Manyar)
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Kapal Pesiar MS Du 
Ponant-L’austral kunjungi 
Pelabuhan Tanjung 

Emas pada Oktober lalu. Kapal 
berbendera France/Mata Utu 
yang memiliki GRT (Gross 
Tonnage) 10.994 MT dan LOA 
(Length Over All) 142,10 meter 
ini sandar di Dermaga Samudera 
Pelabuhan Tanjung Emas pada 
pukul 07.00 WIB. 

Kapal yang dinahkodai oleh 
Capt Marchessau Patrick ini 
mengangkut 228 penumpang 
wisatawan asing dan 158 crew 
kapal. Berdasarkan catatan dalam 
tahun 2017, MS Du Ponant-
L’austral merupakan kapal pesiar 
ke-13 yang singgah di Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang. Dalam 
penyambutannya, manajemen 
Pelindo III Tanjung Emas telah 
menyiapkan fasilitas seperti 
kursi roda sebagai penunjang 

MS Du Ponant-L’auStraL MeraPat 
Di PeLabuhan tanjung eMaS

wisatawan yang sudah rentan atau 
memiliki keterbatasan fisik. Hal ini 
dikarenakan mayoritas wistawan 
sudah berumur dan dalam hal ini para 
tim medis sigap melayani wisatawan.

Seperti kunjungan kapal pesiar 
sebelumnya, setelah bersandarnya 
kapal sebanyak 130 wisatawan ini 
dijadwalkan mengunjungi destinasi 
wisata di Jawa Tengah seperti Candi 
Borobudur, Joglo Hill, Sam Poo Kong, 
Museum Ronggowarsito, Pasar Johar, 
Museum Ambarawa. Kunjungan 
wisatawan ini akan dipandu oleh jasa 
tour and travel dari Destination Asia. 
Sebanyak empat bus telah disiapkan 
untuk mengantar para wisatawan 
menuju destinasi wisata yang telah 
dijadwalkan.

Menurut Manager SDM dan 
Umum Pelindo III Tanjung Emas 
Moh. Nizar Fauzi menyampaikan, 
“Kunjungan kapal pesiar seperti 
ini bukan hanya menguntungkan 

bagi pihak Pelindo III sendiri 
tetapi juga sebagai bentuk 
pengenalan wisata dan budaya 
yang ada di Jawa Tengah dan 
berdampak pada peningkatan 
devisa negara,” tuturnya setelah 
mengikuti penyambutan kapal. 
Selain itu, Nizar menambahkan, 
kedepannya Pelabuhan Tanjung 
Emas akan lebih meningkatkan 
fasilitas dalam penyambutan 
para wisatawan yang datang 
sehingga kapal pesiar lainnya 
juga tertarik untuk singgah di 
Pelabuhan Tanjung Emas.

Kapal yang sebelumnya 
berkunjung dari Pelabuhan 
Ujung Pandang ini dijadwalkan 
akan meninggalkan Pelabuhan 
Tanjung Emas pada pukul 21.00 
WIB. Setelah dari Tanjung Emas, 
rencananya akan melanjutkan 
perjalanan menuju Parai Beach, 
Bangka Belitung. (Manyar)

cruise

52

Ed
is

i 2
28

 / 
N

ov
em

be
r 2

01
7

D
e
r
m

a
g
a



53

Ed
is

i 2
28

 / 
N

ov
em

be
r 2

01
7

D
e
r
m

a
g
a



lingkungan merupakan upaya Pelindo 
III dalam mendukung suksesnya Hari 
Kesetiakawanan Nasional Tahun 2017 
dimana Kota Surabaya – Jawa Timur 
akan menjadi Tuan Rumah Puncak 
Acara Hari Kesetiakawanan Sosial 
Nasional (HKSN) Tahun 2017 pada 20 
Desember 2017.

”Kesetiakawanan Sosial diharapkan 
mampu menjadi perekat keberagaman, 
serta bertujuan untuk menggugah 
perasaan empati terhadap orang lain 
secara bersama-sama melalui aksi 
nyata yang dilakukan secara bersama-
sama demi kebaikan semua, sehingga 
bisa menjadi suatu kekuatan untuk 
mewujudkan persatuan dan kesatuan 
nasional,” ujarnya.

”Sebagai BUMN Kepelabuhanan, 
manajemen Pelindo III percaya bahwa 
hubungan yang terjalin baik dengan 
masyarakat sekitar lingkungan kerja 
akan menciptakan suasana yang 
kondusif sehingga menjadikan 
perusahaan dapat menjalankan 

usaha bisnisnya dengan baik dan 
masyarakat dapat memperoleh 
manfaat atas bisnis yang dijalankan 
oleh Pelindo III,” imbuh Toto.

Sementara itu, Corporate 
Secretary Pelindo III, Faruq Hidayat 
menambahkan bahwa ”program 
ini juga turut mensukseskan dan 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, serta menjalin hubungan 
baik dengan cara bersinergi dengan 
Pemerintah Daerah”. ”Sampai dengan 
Triwulan III tahun 2017, Pelindo III 
telah menyalurkan dana hibah bina 
lingkungan sebesar Rp.8,1 miliar untuk 
wilayah Jawa Timur,” tutur Faruq. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Faruq juga menegaskan bahwa 
dalam penyaluran dana hibah bina 
lingkungan ini tidak dipungut biaya 
apapun, sehingga apabila ada pihak 
yang meminta sesuatu atas bantuan 
ini dengan alasan apapun, agar tidak 
ditanggapi dan segera melaporkan ke 
Pelindo III. (Mirah)

Pelindo III melalui program bina 
lingkungan menyalurkan dana 
hibah bina lingkungan sebesar 

Rp.1,7 M untuk 70 objek penerima di 
19 kota Jawa Timur, Selasa (31/10). 

Penyaluran bantuan dana hibah 
bina lingkungan kali ini diberikan 
pada sektor sarana prasarana 
pendidikan, fasillitas umum dan 
tempat ibadah. Penyerahan bantuan 
tersebut diselenggarakan di Grha 
Barunawati Surabaya yang dihadiri 
oleh Human Capital and General 
Affair Director Pelindo III, Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Jatim, Kepala Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Timur, dan Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Kota Surabaya, serta pejabat 
struktural Pelindo III.

Dalam sambutannya, Human 
Capital and General Affair Director 
Pelindo III, Toto Heli Yanto 
mengatakan bahwa Program 
pemberian bantuan dana hibah bina 

SukSeSkan Jatim Sebagai tuan Rumah hkSn, 
Pelindo iii Gelontorkan HibaH 1,7 M

HC dan GA Director Pelindo III, Toto Heli Yanto (kiri) Berikan Bantuan Secara Simbolis

gate in
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SiSwa binaan teRminal teluk lamong 
lulus 100 Persen

Pelindo III melalui anak usaha 
PT Terminal Teluk Lamong 
berkomitmen untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat sekitar 
melalui program Corporate Social 
Responsibility (CSR). Pada tahun 2017 
CSR Terminal Teluk Lamong telah 
membantu memberikan pendidikan 
kepada 38 warga melalui program 
kejar paket C atau ijazah setara SMA 
untuk wilayah ring satu disekitar 
perusahaaan. Penyerahan ijazah 
kejar paket C diserahkan langsung 
oleh Kepala Humas Terminal Teluk 
Lamong, Reka Yusmara, pada akhir 
September lalu. “Terminal Teluk 
Lamong mengucapkan selamat 
kepada peserta didik Paket C yang 
telah melewati masa pendidikan dan 
lulus dengan hasil baik,” ujarnya pada 
acara penyerahan ijazah. 

Kegiatan CSR berupa 
pemberdayaan masyarakat dengan 
memberikan pendidikan setara SMA 
telah tiga kali dilaksanakan sejak 
tahun 2015. Bekerjasama dengan 
PKBM Tunas Harapan sebagai 
tempat menempuh pendidikan, 
Terminal Teluk Lamong akan terus 

berupaya memberikan manfaat bagi 
masyarakat untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. “Kerjasama yang 
baik antara Terminal Teluk Lamong 
dengan PKBM Tunas Harapan 
akan terus dikembangkan dengan 
memberikan pendidikan lanjutan 
pada masyarakat sekitar perusahaan,” 
jelas Reka

Pada kesempatan tersebut 
penyerahan ijazah Paket C dihadiri 
pula oleh Kepala Sekolah dan Staff 
pengajar PKBM Tunas Harapan. 
“Ini program yang sangat baik 
dari Terminal Teluk Lamong untuk 
memberdayakan masyarakat 
pada bidang pendidikan.Tunas 
Harapan merasa bangga karena 
telah diberikan kesempatan 
untuk bekerjasama,” ujar Endang 
Sukesi, Kepala Sekolah PKBM 
Tunas Harapan. 

Sebanyak 38 siswa menerima 
ijazah secara langsung pada hari 
tersebut, salah satunya adalah 
Mashullah. Ibu berusia 40 tahun 
tersebut merupakan warga 
Kelurahan Tambak Osowilangun 
yang mengenyam pendidikan 

setara SMA dari Terminal Teluk 
Lamong. “Terimakasih Terminal Teluk 
Lamong karena telah  memberikan 
pendidikan untuk kami secara gratis 
dan bermanfaat,” ujarnya. 

Komitmen PT Terminal 
Teluk Lamong untuk melakukan 
program pemberdayaan kepada 
masyarakat dan lingkungan akan 
terus dilakukan seiring dengan 
perkembangan perusahaan. 
Program yang diberikan tidak hanya 
pada bidang pendidikan, namun 
pelatihan dan pemberian peralatan 
kerja pada masyarakat juga menjadi 
rencana implementasi CSR Terminal 
Teluk Lamong. 

Melalui kegiatan tersebut 
diharapkan agar masyarakat 
merasakan manfaat implementasi 
program CSR sehingga dapat 
terjalin hubungan yang baik antara 
perusahaan dengan masyarakat. 
“Doakan kami, supaya bisnis 
Terminal Teluk Lamong dapat terus 
berjalan dengan lancar sehingga 
dapat memberikan manfaat yang 
lebih besar  bagi masyarakat,” tutup 
Reka. (Manyar)

Para Peserta Program Kejar Paket C
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Pds bantu
PemeRintah kota SuRabaya 
MeninGkatkan

keSeJahteRaan waRga

Pada Oktober lalu tim rekrutmen 
PT PDS bertugas untuk 
melakukan wawancara dan 

cek fisik dalam Program Sinergi 
yang bekerja sama dengan Dinas 
Sosial Pemerintah Kota Surabaya. 
Kegiatan ini merupakan tindak 
lanjut dari kegiatan sinergi antara 
PT PDS dengan Pemerintah Kota 
Surabaya pada tanggal 12 Juni 2017 
penandatanganan Nota Kesepakatan 
Bersama tentang Pengembangan 
Kualitas SDM dan Penyerapan Tenaga 
Kerja di Kota Surabaya antara Ibu 

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini 
dan Direktur Utama PT PDS, Gugus 
Wijonarko. Turut hadir juga Asisten 
Manajer SDM PT Pelindo III (Persero) 
Cabang Tanjung Perak sebagai user 
dalam proses perekrutan.

Kegiatan rekrutmen hari 
ini dimulai dengan wawancara 
awal dengan para pelamar, yang 
dilanjutkan dengan kegiatan cek/tes 
fisik bagi para pelamar yang melamar 
untuk posisi pekerjaan di Lapangan/
Operasional pada posisi Port Security, 
Tenaga Kebersihan, Operator Head 

Truck, Mekanik dan pekerjaan 
kepelabuhanan lainnya. Bekerja sama 
dengan Dinas Sosial Pemerintah Kota 
Surabaya, para pelamar mendapatkan 
kesempatan untuk bergabung di PT 
PDS untuk penempatan di PT Pelindo 
III Group.

Dalam kegiatan ini juga turut 
hadir juga Manajer Asesmen dan 
Pelatihan PT PDS, Sri Hastutik 
yang langsung turun dalam proses 
wawancara yang dilakukan oleh 
PT PDS.  Untuk pengembangan 
kualitas sumber daya manusia 

Pemberian Arahan kepada Peserta Rekrutmen

gate in
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dan penyerapan tenaga kerja bagi 
masyarakat kota Surabaya, proses 
rekrutmen harus melalui kegiatan 
seleksi administrasi dan pendidikan, 
wawancara, tes psikotes, tes 
kesehatan, dan setelah diterima 
baru akan dilakukan pelatihan 
dan/atau penerimaan tenaga kerja 
berdasarkan mekanisme yang 
disepakati oleh kedua belah pihak. 
Proses perekrutan telah berjalan 
semenjak bulan Agustus 2017 lalu, 
hanya proses perekrutan kali ini 
langsung dilakukan di Kantor Dinas 

Sosial Pemerintah Kota Surabaya, 
di Keputih. Sebanyak kurang lebih 
150 pelamar telah diundang oleh 
Dinas Sosial Pemerintah Kota 
Surabaya untuk mengikuti proses 
rekrutmen kali ini.

“Program Sinergi yang luar biasa, 
merupakan wujud dari kepedulian 
dan tanggung jawab Pemerintah 
Kota Surabaya dan PT PDS dalam 
mengurangi pengangguran 
di Surabaya, program ini perlu 
dilanjutkan keberlangsungannya. 
Dengan program ini diharapkan kita 
mendapatkan talenta-talenta unggul 
untuk membangun Surabaya dan PT 
Pelindo III Group.” Tutur Bapak Wahyu 
Eko Yulianto selaku Asisten Manajer 
SDM di PT Pelindo III (Persero) Cabang 
Tanjung Perak. 

Pemerintah Kota juga selektif 
dalam pemilihan perusahaan untuk 
menjadi partner dalam program 
sinergi ini. Nota Kesepakatan Bersama 
tentang Pengembangan Kualitas 
SDM dan Penyerapan Tenaga Kerja 
di Kota Surabaya ini dilakukan dalam 
program Pemerintah Kota Surabaya 
melalui Dinas Sosial Kota untuk 

menyalurkan tenaga kerja yang 
terpilih agar dapat mengikuti seleksi 
penerimaan kerja di PT PDS dimana 
PT PDS selaku anak perusahaan PT 
Pelindo III (Persero) dianggap dapat 
menjadi wadah bagi pelamar dengan 
kualitas yang baik dan unggul agar 
dapat dikembangkan sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan warga 
Kota Surabaya.

Program Sinergi ini dibiayai oleh 
Pemerintah Kota, mulai dari Proses 
Penyeleksian, Perekrutan sampai 
dengan Pelatihan dan Sertifikasi 
setelah lolos proses rekrutmen. 
Bentuk kepedulian Pemerintah 
Kota Surabaya ini sangat disambut 
dengan antusias oleh para pelamar 
yang berburu dalam mencari 
pekerjaan.

Ibu Rosalia selaku Kasubag 
Umum dan Kepegawaian mewakili 
Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota 
Surabaya mengatakan bahwa Ibu 
Walikota Surabaya menghendaki 
kesejahteraan warga Surabaya dan 
program Sinergi ini adalah salah 
satu cara untuk mewujudkkan hal 
tersebut.(Manyar)

Proses Wawancara
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2017, Shared Service Center 
(SSC) Pelindo III terbentuk 

bersamaan dengan Go-Live nya 
sistem ERP. Pembentukan SSC adalah 
salah satu kegiatan yang menjadi 
bagian dari program strategis Pelindo 
III di tahun 2017 dengan tujuan 
untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi dari  kegiatan operasional, 
yang pada akhirnya mengarah 
kepada peningkatan daya saing dari 
perusahaan. SSC Pelindo III saat ini 
dapat beroperasi dengan maksimal 
karena didukung penuh oleh 
penerapan sistem ERP. 

Pada awal bulan Oktober 
2017, Direksi Pelindo III menunjuk 
Konsultan PwC untuk melakukan 
kajian lebih lanjut terhadap unit 
SSC untuk memastikan unit SSC ini 
terbentuk sesuai dengan praktik 
terbaik. Berdasarkan hasil kajian 
dan diskusi berkesinambungan 
dengan Manajemen Pelindo III, telah 

diputuskan bahwa unit SSC yang baru 
akan terbagi menjadi tiga (3) divisi 
yaitu External Service, Internal Service 
dan SSC Development. 

Walau sudah mengetahui 
keberadaan SSC, mungkin masih 
banyak yang bertanya: apa 
sebenarnya Shared Service itu, 
bagaimana beroperasinya, dan apa 
manfaatnya terhadap organisasi 
Pelindo III. Secara sederhana, unit 
Shared Service dapat didefinisikan 
sebagai suatu unit yang bersifat 
service-oriented yang bertugas untuk 
melakukan kegiatan yang sifatnya 
administratif, transaksional, dan 
bervolume besar. Shared Service 
merupakan praktik manajemen 
modern yang dipercaya dapat 
meningkatkan efisiensi dan 
menumbuhkan budaya layanan di 
dalam organisasi. Dengan adanya 
SSC di dalam organisasi Pelindo III, 
cabang dapat memfokuskan diri 
pada pengembangan kegiatan bisnis 

kepelabuhanan dan dapat memiliki 
waktu lebih untuk mengerjakan 
pekerjaan yang bersifat strategis. 

Budaya layanan merupakan ciri 
khas utama dari suatu unit Shared 
Service. Untuk memastikan kualitas 
layanan yang diberikan, SSC bekerja 
dengan menggunakan dua standar: 
Service Level Agreement (SLA) dan 
Operating Level Agreement (OLA). 
SLA adalah komitmen tingkat 
layanan yang akan diberikan oleh 
SSC kepada cabang, sedangkan OLA 
adalah komitmen pemberian layanan 
dari cabang kepada SSC. Sebagai 
contoh, SSC berkomitmen melakukan 
verifikasi pembayaran paling lambat 
jam 17.00. Ini kita sebut dengan SLA. 
Akan tetapi, proses verifikasi tersebut 
baru bisa diproses oleh SSC jika 
cabang sudah mengirimkan berkas 
yang lengkap dan sesuai kepada SSC 
paling lambat jam 12.00 di hari yang 
sama. Standar inilah yang disebut 
dengan OLA. (Manyar)

Mengenal Shared Service center

(SSc) Pelindo iii



Siapa yang tak kenal 
gedung Lawang Sewu di 
Semarang, Jawa Tengah??

Gedung ini terkenal karena 
kerap kali dihubungkan 
dari segi mistis dan kesan 

angkernya. Beberapa kali juga 
dijadikan tempat uji nyali ataupun 
disorot karena aura mistisnya. 
Namun kesan angker tersebut 
sekarang sudah berubah. Setelah 
direnovasi, lawang sewu kini 
tampak cantik di malam hari. Kesan 
angker dan seram sepertinya sudah 
mulai luntur. Gedung ini juga 
menjadi lokasi tempat wisata bagi 
para pengunjung baik masyarakat 
lokal maupun internasional.

Menilik sejarah, Lawang sewu 
adalah nama sebuah gedung 
kuno di kota Semarang. Gedung 
tiga lantai yang dibangun 
perusahaan kereta api Belanda 
pada 1904 ini memang memiliki 
nilai sejarah tinggi. Lawang Sewu 

dulunya berfungsi sebagai kantor 
perusahaan kereta api Belanda. 
Penduduk Semarang memberikan 
nama “Lawang Sewu” yang berasal 
dari bahasa Jawa yang berarti 
seribu (sewu) pintu (lawang) 
karena bentuk bangunannya 
yang mempunyai banyak pintu 
dan jendela. Kenyataannya, pintu 
yang ada di Lawang sewu tidak 
sampai seribu. Dianggap memiliki 
pintu seribu karena bangunan ini 
memiliki banyak jendela yang tinggi 
dan lebar, sehingga masyarakat 
sering menganggapnya sebagai 
pintu. Yang menarik dari Lawang 
Sewu adalah suasana mistisnya 
yang dilengkapi dengan arsitektur 
megah khas jaman dahulu. Gedung 
Lawang Sewu juga mempunyai 
lantai bawah tanah yang dulunya 
difungsikan sebagai penjara. 

Sejarah gedung ini tak lepas 
dari sejarah perkeretaapian di 
Indonesia karena dibangun 
sebagai Het Hoofdkantoor Van de 
Nederlandsch – Indische Spoorweg 

Maatscappij (NIS) yaitu kantor 
pusat NIS, perusahaan kereta api 
swasta di masa pemerintahan 
Hindia belanda yang pertama 
kali membangun jalur kereta api 
di Indonesia menghubungkan 
Semarang dengan “Vorstenlanden” 
(Surakarta dan Yogyakarta) dengan 
jalur pertamanya Jalur Semarang 
Tanggung 1867.

Awalnya administrasi NIS 
diselenggarakan di Stasiun 
Semarang NIS. Pertumbuhan 
jaringan yang pesat diikuti 
bertambahnya kebutuhan ruang 
kerja sehingga diputuskan 
membangun kantor administrasi di 
lokasi baru. Pilihan jatuh pada lahan 
di pinggir kota dekat kediaman 
Residen Hindia Belanda, di ujung 
selatan Bodjongweg Semarang. 
Direksi NOS menyerahkan 
perencanaan gedung ini kepada 
Prof Jacob F Klinkhamer dan B.J 
Ouendag, arsitek dari Amsterdam 
Belanda.

Pelaksanaan pambangunan 

Lawang Sewu
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dimulai 27 Februari 1904 dan 
selesai 1907. Setelah dipergunakan 
beberapa tahun, perluasan kantor 
dilaksanakan dengan membuat 
bangunan tambahan pada tahun 
1916 – 1918. Pada tahun 1873 
rel kereta api pertama di Hindia 
Belanda selesai dibangun. Jalan 
itu dibangun oleh Nederlandsch 
Indische Spoorweg maatschappij 
(NIS), suatu perusahaan swasta yang 
mendapat konsesi dari pemerintah 

kolonial untuk menghubungkan 
daerah pertanian yang subur 
di Jawa Tengah dengan kota 
pelabuhan Semarang (Durrant, 
1972). Stasiun di Semarang yang 
berada di tambaksari tidak jauh dari 
pelabuhan.

Pada peralihan abad ke-20 NIS 
membangun stasiun stasiun baru 
yang besar. Pada tahun 1914 stasiun 
Tambaksari digantikan oleh Stasiun 
Tawang. Sebelumnya pada tahun 

1908 selesai dibangun pula kantor 
pusat NIS yang baru, bangunan itu 
berada di ujung jalan Bodjong, di 
Wilhelmina Plein berseberangan 
dengan kediaman gubernur.

Kantor pusat NIS yang baru itu 
adalah bangunan besar 2 lantai 
berbentuk “L” yang dirancang 
oleh J.F Klinkhamer dan Ouendag 
dalam gaya Renaissance Revival 
(Sudrajat,1991). 

Pada saat yang bersamaan 

Monumen Palagan Sambi

jala-jala
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Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) 
berusaha mengambil alih kereta api, 
pertempuran pecah antara pemuda 
dan tentara Jepang, belasan 
pemuda terbunuh di gedung ini, 
5 diantara mereka dimakamkan di 
halaman tetapi pada tahun 1975 
jenazah mereka dipindah ke Taman 
Makam Pahlawan). Di depan 
Lawang Sewu berdiri monumen 
untuk memperingati mereka yang 
gugur di Pertempuran Lima Hari

Bangunan kuno dan megah 
berlantai dua ini setelah 
kemerdekaan dipakai sebagai 
kantor Djawatan Kereta Api Repoeblik 
Indonesia (DKARI) atau sekarang 
PT Kereta Api Indonesia. Selain itu 
pernah dipakai sebagai Kantor Badan 
Prasarana Komando Daerah Militer 
(Kodam IV/Diponegoro) dan Kantor 
Wilayah (Kanwil) Kementerian 
Perhubungan Jawa Tengah. Pada 
masa perjuangan gedung ini memiliki 
catatan sejarah tersendiri yaitu ketika 
berlangsung peristiwa Pertempuran 
lima hari di Semarang (14 Oktober 
- 19 Oktober 1945). Gedung tua ini 
menjadi lokasi pertempuran yang 
hebat antara pemuda AMKA atau 
Angkatan Muda Kereta Api melawan 
Kempetai dan Kidobutai, Jepang. 
Maka dari itu Pemerintah Kota 
Semarang dengan Surat Keputusan 
Wali Kota Nomor. 650/50/1992, 
memasukan Lawang Sewu sebagai 
salah satu dari 102 bangunan kuno 
atau bersejarah di Kota Semarang 
yang patut dilindungi.

Saat ini bangunan tua tersebut 
telah mengalami tahap konservasi 
dan revitalisasi yang dilakukan 
oleh Unit Pelestarian benda dan 
bangunan bersejarah PT Kereta Api 
Persero.

Lawang Sewu PaSca 
Pemugaran:

Setelah cukup lama lawang 
sewu seperti tak terurus, akhirnya 
Lawang Sewu dilakukan pemugaran 
yang memakan waktu cukup lama, 
akhirnya selesai pada akhir Juni 
2011 dan kembali dibuka untuk 
umum setelah pada tanggal 5 Juli 
2011 diresmikan oleh Ibu Negara 
Ani Bambang Yudhoyono dan 
dilanjutkan dengan event Pameran 
Kriya Unggulan Nusantara yang 
menampilkan produk produk 
tradisional dari seluruh Nusantara. 

Nah, begitulah sejarah Gedung 
Lawang sewu sampai dengan pasca 
pemugaran. Sangat unik bukan??

Bagi yang ingin mengunjungi 
gedung Lawang Sewu, langsung 
saja mengunjungi kota Semarang, 
Jawa Tengah dan tepatnya terletak di 
bundaran Tugu Muda karena gedung 
ini masih dibuka untuk umum.

Dari Jawa Tengah kita akan 
beralih ke Kalimantan Tengah.Jika 
anda jalan – jalan di kota Pangkalan 
Bun maka anda akan menemukan 
salah satu situs bersejarah yaitu 
Monumen Palagan Sambi yang 
berbentuk pesawat terbang C4 
Dakota RI-002 yang digunakan oleh 
para pejuang untuk terjun pertama 
kali ke daerah ini untuk mengusir 
penjajah Belanda, terletak tak jauh 
dari Bandara Iskandar Pangkalan 
Bun. Tidak sulit menemukan 
monumen ini karena tempatnya 
yang berada di dekat Bundaran 
Pancasila yang menjadi salah satu 
Landmark kota Pangkalan Bun.

Pesawat C4 Dakota RI-002 
merupakan tugu peringatan 
penerjunan pertama Pasakan 
Angkata Udara Indonesia (AURI) pada 
masa revolusi melawan Belanda. Di 
belakang monumen yang dibangun 
pada tahun 1998 ini terdapat prasasti 
perjuangan para pahlawan serta kisah 
yang digambarkan dengan sebuah 
cerita relief. Penerjunan ini dilakukan 
tepatnya pada tanggal 17 Oktober 
1947 di Desa Sambi Kecamatan Arut 
Utara Kabupaten Kotawaringin Barat. 
Pasukan berjumlah 13 orang itu tidak 
semuanya tentara . Mereka ada yang 
putra asli Kalimantan, ada yang dari 
Sulawesi dan ada yang dari Jawa. 
Pasukan ini nantinya akan bertugas 
menyusun gerilyawan, membantu 
perjuangan rakyat Kalimantan, 
membuka stasiun radio induk 
untuk menghubungkan Yogyakarta 
dengan Kalimantan. Selain itu 
pasukan ini juga mempersiapkan 
serta menyempurnakan daerah 
penerjunan.

Peristiwa penerjunan yang 
dilakukan oleh 13 orang ini 
merupakan peristiwa yang 
menandai lahirnya satuan tempur 
pasukan khas TNI Angkatan 
Udara Republik Indonesia. Nama 
monumen Palagan Sambi ini sendiri 
disesuaikan dengan nama desa 
tempat penerjunan dilaksanakan 
yaitu Desa Sambi. Monumen yang 
memiliki halaman luas ini hampir 
setiap hari dikunjungi oleh 
warga, bila malam tiba kawasan 
monumen Palagan Sambi yang 
berdekatan dengan area Bundaran 
Pancasila Pangkalan Bun ini 
menjadi pusat rekreasi. (Manyar)
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hati-hati 
dengan 

hatiMu! Sejumlah pakar kesehatan 
sering menganjurkan untuk 
mengkonsumsi makanan dan pola 

hidup sehat, agar fungsi organ-organ 
penting dalam tubuh seperti misalnya 
hati bisa tetap sehat. Sayangnya 
dalam banyak kasus, orang sering 
mengabaikan saran baik ini. Mereka 
kemudian dengan santai menyantap 
makanan yang menurut mereka enak 
dan melupakan pola hidup sehat. 
Sehingga tanpa disadari akhirnya 
mereka menderita penyakit hati. 
Padahal penyakit hati ini merupakan 
salah satu penyakit yang berbahaya. 
Apabila tidak segera ditangani, dapat 
berdampak pada kerusakan fungsi 
hati. Salah satu penyakit hati yang 
harus diwaspadai dan memerlukan 
penanganan serius adalah hepatitis.

LantaS aPakah 
hePatitiS itu?

Hepatitis adalah penyakit 
peradangan atau pembengkakan hati 
(liver) karena berbagai sebab. Penyakit 
ini berbahaya karena menyerang hati 
yang merupakan organ penting dengan 
ratusan fungsi. Hepatitis terdiri dari 
beberapa jenis. Ada hepatitis A, B, C, 
D, dan E. Seperti apa penjelasannya 
dan apa saja perbedaannya? Berikut 
paparannya.

JeniS-JeniS hePatitiS
Hepatitis jenis pertama yang 

akan dibahas adalah hepatitis A. 
Jenis hepatitis ini disebabkan oleh 
penularan virus hepatitis A (HAV). 
Biasanya penderita hepatitis A tertular 
melalui makanan ataupun minuman 
yang kurang higienis serta telah 
terkontaminasi kotoran penderita 
hepatitis A. Misalnya, makanan ht
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Hepatitis tergolong 
penyakit yang 
sangat berbahaya 
karena menyerang 
organ vital manusia 
yaitu hati. Apa saja 
jenis dan penyebab 
hepatitis? Mari 
kita simak uraian 
berikut.

jala-jala
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tersebut telah disentuh oleh penderita 
hepatitis A yang tidak mencuci tangan 
setelah buang air besar (BAB). Hal ini 
menyebabkan kotoran sekecil apapun 
terinfeksi berpindah atau menyebar 
ke makanan, sehingga apabila 
makanan yang telah terkontaminasi 
itu dikonsumsi oleh orang lain, maka ia 
dapat tertular hepatitis A.

Namun virus hepatitis A ini dapat 
hilang dengan sendirinya dan tidak 
menyebabkan kerusakan hati jangka 
panjang. Ini juga berarti hepatitis 
A tidak berbahaya. Meski demikian 
bukan berarti boleh diabaikan, karena 
hepatitis A dapat menjadi serius atau 
berkembang semakin parah karena 
berhubungan erat dengan sindroma 
kegagalan hati

fulminan. Pada gejala hepatitis 
ringan, beberapa orang yang 
terinfeksi bahkan tidak menyadari 
gejalanya. Selanjutnya, hepatitis B. 
Berbeda dengan hepatitis A, penyakit 
hepatitis B disebabkan oleh infeksi 
virus HBV. Hepatitis B tidak boleh 
diabaikan karena sangat berbahaya 
dan dapat berakibat fatal bila tidak 
segera ditangani dengan serius.

Cara penularan hepatitis ini terjadi 
karena adanya kontak dengan darah 
penderita. Misalnya penggunaan jarum 
suntik dan sikat gigi secara bersamaan 
yang telah terkontaminasi darah 
penderita Hepatitis B. Kontak langsung 
dengan luka berdarah, transfusi darah 
dan hal lainnya yang berhubungan 
dengan kontak langsung dengan 
darah penderita penyakit hepatitis 
membuat seseorang mudah terkena 
penyakit hepatitis tersebut. Hepatitis 
B juga merupakan jenis hepatitis 
yang dapat menyebabkan penyakit 
sirosis hati pemicu kanker, namun 
dalam beberapa kasus hepatitis B 
dapat langsung menjadi kanker tanpa 
sebelumnya melalui proses sirosis hati. 
Persentase kesembuhan penderita 
hepatitis B adalah 90% dapat sembuh 
sedangkan 10%-nya dapat menjadi 
kronis. Setelah itu penyakit hepatitis C 
yang disebabkan oleh virus HCV. Cara 
penularannya hampir sama dengan 
virus hepatitis B. Namun dari tingkat 
keparahan, virus hepatitis C memiliki 
risiko lebih tinggi.

Infeksi hepatitis C dapat 
menimbulkan sirosis hati serta 
mengakibatkan risiko kanker hati, 
gagal hati hingga kematian. Apabila 
seseorang terinfeksi dua jenis 
hepatitis A dan B pada saat yang 
sama, hal ini dapat menyebabkan 
cepatnya laju kerusakan hati. Oleh 

karena itu seseorang yang terinfeksi 
hepatitis C juga harus divaksinasi 
hepatitis A dan B. Infeksi virus 
Hepatitis C dapat juga disebut 
infeksi terselubung (silent infection). 
Mengapa? Karena tidak menimbulkan 
gejala atau tidak ada gejala khas pada 
penderita yang mengalami infeksi 
dini, sehingga banyak orang tidak 
sadar, ternyata mereka telah terinfeksi 
hepatitis C sampai kerusakan hati 
muncul atau melalui tes medis rutin. 
Bila sudah terjangkit penyakit ini, 
kemungkinan penderitanya untuk 
sembuh adalah 50% dan 50% nya lagi 
dapat menjadi kronis. 

Jenis hepatitis selanjutnya yang 
akan kita bahas adalah hepatitis D. 
Hepatitis jenis ini disebabkan oleh 
virus HDV. Virus ini dapat berkembang 
biak hanya dalam tubuh yang telah 
terinfeksi hepatitis B. Hepatitis jenis 
ini juga termasuk hepatitis langka, 
karena jarang terjadi. Meski demikian 
di antara semua jenis hepatitis, jenis D 
adalah yang paling berbahaya. Tingkat 
kematian dalam hepatitis D juga sangat 
tinggi di antara jenis infeksi

hepatitis lainnya yaitu 20%. Ada 
dua tipe hepatitis D, yaitu hepatitis 
D akut dan hepatitis D kronis yang 
sudah menginfeksi selama lebih 
dari 6 bulan. Hepatitis D dapat 
menyebabkan kerusakan hati, 
kanker hati, bahkan kematian. Pola 
penularan virus hepatitis D pun 
sama dengan hepatitis B. Terakhir 
Hepatitis E, hepatitis jenis ini polanya 
sangat mirip dengan hepatitis A. 
Hepatitis E disebabkan oleh virus 
HEV dan ditularkan melalui kotoran 
manusia ke mulut, yang menyebar 
melalui makanan atau minuman yang 
terkontaminasi. Daerah yang memiliki 
sanitasi buruk biasanya menjadi 
penyebab cepatnya penularan virus 
hepatitis E. Orang yang terkena 
hepatitis E ini tingkat kematiannya 
cenderung rendah dan infeksinya 
cenderung hanya terjadi beberapa 
minggu saja. Tetapi hepatitis E ini 
berbahaya apabila terjangkit pada 
wanita yang sedang hamil. Karena 
dapat berkembang dan semakin 
parah. Hal ini karena berhubungan 
erat dengan sindroma kegagalan hati 
fulminan seperti halnya yang terjadi 
pada hepatitis A. Yang harus lebih 
waspadai adalah wanita hamil pada 
trimester ketiga, karena memiliki 
tingkat kematian yang tinggi jika 
terkena penyakit ini yakni sekitar 
20%. Lantas bagaimana cara untuk 
mencegah agar tidak terkena penyakit 

hepatitis? Pertama adalah mulai 
saat ini Anda harus hati-hati dalam 
memilih makanan serta mengatur 
pola makan. Jangan lupa untuk rutin 
berolahraga. Kebersihan lingkungan 
sekitar Anda juga tak lupa untuk 
diperhatikan. Bila Anda termasuk 
penyuka makanan setengah matang, 
maka rubahlah kebiasaan tersebut. 
Hindari konsumsi alkohol. Meski 
dengan suami atau anak dan keluarga, 
jangan menggunakan barang pribadi 
secara bersama. Hindari seks bebas 
dan juga pastikan apabila jarum 
suntik yang Anda pakai dalam 
keadaan masih tersegel dan baru. 
Jangan mengkonsumsi obat-obatan 
terlarang. Serta setiap 3 bulan sekali 
jangan lupa lakukan pemeriksaaan 
kesehatan untuk mendeteksi apakah 
Anda telah terjangkit hepatitis. 
Semakin awal dideteksi maka 
kemungkinan tingkat kesembuhan 
akan semakin besar.

Sementara itu bila sudah didiagnosa 
mengalami hepatitis, maka secepatnya 
Anda harus mendapatkan pengobatan 
medis. Hal ini untuk mencegah keseriusan 
pada penyakit. Pada hepatitis A 
pengobatan diberikan dengan support 
simtomatik yaitu pemberian obat-obatan 
dilakukan hanya untuk menghilangkan 
gejala penyakitnya saja, seperti obat 
anti mual, penurun panas, serta vitamin. 
Sedangkan untuk penderita hepatitis B 
dan C, pengobatan dilakukan dengan 
pemberian obat anti virus yang diberikan 
dalam jangka waktu yang lama, bisa 
berbulan-bulan bahkan bertahuntahun. 
Hepatitis jenis D pengobatan dilakukan 
sama seperti pengobatan pada hepatitis 
B, sedangkan pada penderita hepatitis 
E, pengobatan diberikan sama seperti 
pada penderita hepatitis A. Disarankan 
pula berkonsultasi pada dokter yang 
Anda percayai untuk pengobatan 
penyakit hepatitis yang diderita.Infeksi 
hepatitis C dapat menimbulkan sirosis 
hati serta mengakibatkan risiko kanker 
hati, gagal hati hingga kematian. Apabila 
seseorang terinfeksi dua jenis hepatitis 
A dan B pada saat yang sama, hal ini 
dapat menyebabkan cepatnya laju 
kerusakan hati. Oleh karena itu seseorang 
yang terinfeksi hepatitis C juga harus 
divaksinasi hepatitis A dan B. Infeksi virus 
Hepatitis C dapat juga disebut infeksi 
terselubung (silent infection). Mengapa? 
Karena tidak menimbulkan gejala atau 
tidak ada gejala khas pada penderita 
yang mengalami infeksi dini, sehingga 
banyak orang tidak sadar, ternyata 
mereka telah terinfeksi hepatitis C sampai 
kerusakan hati muncul atau melalui tes 63
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medis rutin. Bila sudah terjangkit penyakit 
ini, kemungkinan penderitanya untuk 
sembuh adalah 50% dan 50% nya lagi 
dapat menjadi kronis. Jenis hepatitis 
selanjutnya yang akan kita bahas 
adalah hepatitis D. Hepatitis jenis ini 
disebabkan oleh virus HDV. Virus ini dapat 
berkembang biak hanya dalam tubuh 
yang telah terinfeksi hepatitis B. Hepatitis 
jenis ini juga termasuk hepatitis langka, 
karena jarang terjadi. Meski demikian 
di antara semua jenis hepatitis, jenis D 
adalah yang paling berbahaya. Tingkat 
kematian dalam hepatitis D juga sangat 
tinggi di antara jenis infeksi hepatitis 
lainnya yaitu 20%. Ada dua tipe hepatitis 
D, yaitu hepatitis D akut dan hepatitis D 
kronis yang sudah menginfeksi selama 
lebih dari 6 bulan. Hepatitis D dapat 
menyebabkan kerusakan hati, kanker hati, 
bahkan kematian. Pola penularan virus 
hepatitis D pun sama dengan hepatitis 
B. Terakhir Hepatitis E, hepatitis jenis ini 
polanya sangat mirip dengan hepatitis A. 
Hepatitis E disebabkan oleh virus HEV dan 
ditularkan melalui kotoran manusia ke 
mulut, yang menyebar melalui makanan 
atau minuman yang terkontaminasi. 
Daerah yang memiliki sanitasi buruk 
biasanya menjadi penyebab cepatnya 
penularan virus hepatitis E. Orang 
yang terkena hepatitis E ini tingkat 
kematiannya cenderung rendah dan 
infeksinya cenderung hanya terjadi 
beberapa minggu saja. Tetapi hepatitis 
E ini berbahaya apabila terjangkit pada 
wanita yang sedang hamil. Karena dapat 
berkembang dan semakin parah. Hal 
ini karena berhubungan erat dengan 
sindroma kegagalan hati fulminan seperti 

halnya yang terjadi pada hepatitis A. 
Yang harus lebih waspadai adalah wanita 
hamil pada trimester ketiga, karena 
memiliki tingkat kematian yang tinggi 
jika terkena penyakit ini yakni sekitar 
20%. Lantas bagaimana cara untuk 
mencegah agar tidak terkena penyakit 
hepatitis? Pertama adalah mulai saat 
ini Anda harus hati-hati dalam memilih 
makanan serta mengatur pola makan. 
Jangan lupa untuk rutin berolahraga. 
Kebersihan lingkungan sekitar Anda 
juga tak lupa untuk diperhatikan. Bila 
Anda termasuk penyuka makanan 
setengah matang, maka rubahlah 
kebiasaan tersebut. Hindari konsumsi 
alkohol. Meski dengan suami atau anak 
dan keluarga, jangan menggunakan 
barang pribadi secara bersama. Hindari 
seks bebas dan juga pastikan apabila 
jarum suntik yang Anda pakai dalam 
keadaan masih tersegel dan baru. 
Jangan mengkonsumsi obat-obatan 
terlarang. Serta setiap 3 bulan sekali 
jangan lupa lakukan pemeriksaaan 
kesehatan untuk mendeteksi apakah 
Anda telah terjangkit hepatitis. Semakin 
awal dideteksi maka kemungkinan 
tingkat kesembuhan akan semakin 
besar. Sementara itu bila sudah 
didiagnosa mengalami hepatitis, maka 
secepatnya Anda harus mendapatkan 
pengobatan medis. Hal ini untuk 
mencegah keseriusan pada penyakit. 
Pada hepatitis A pengobatan diberikan 
dengan support simtomatik yaitu 
pemberian obat-obatan dilakukan 
hanya untuk menghilangkan gejala 
penyakitnya saja, seperti obat anti 
mual, penurun panas, serta vitamin. 

Sedangkan untuk penderita hepatitis B 
dan C, pengobatan dilakukan dengan 
pemberian obat anti virus yang diberikan 
dalam jangka waktu yang lama, bisa 
berbulan-bulan bahkan bertahuntahun. 
Hepatitis jenis D pengobatan dilakukan 
sama seperti pengobatan pada hepatitis 
B, sedangkan pada penderita hepatitis E, 
pengobatan diberikan sama seperti pada 
penderita hepatitis A. Disarankan pula 
berkonsultasi pada dokter yang Anda 
percayai untuk pengobatan penyakit 
hepatitis yang diderita.

geJaLa umum 
hePatitiS

Hepatitis pada umumnya tidak 
terlihat jelas pada penderitanya kecuali 
jika kondisinya sudah sangat parah. Ini 
terjadi karena organ hati diciptakan 
dengan sangat mengagumkan, 
dimana sel hati dapat beregenerasi 
dengan cepat. Tapi Anda tetap harus 
mewaspadainya. Berikut ini beberapa 
gejala yang umum ditemui pada 
penderita hepatitis :
•	 Demam
•	 Mual dan muntah
•	 Berkurangnya nafsu makan
•	 Mudah lelah
•	 Kuning yang terlihat pada kulit 

atau mata
•	 Kencing berwarna gelap / 

kecoklatan seperti teh
•	 Nyeri perut kanan atas
•	 Terdapat pembesaran pada hati 

saat screening (Manyar)

Syarat dan Ketentuan Lomba tebaK Foto:
1. Peserta adalah insan Pelindo III Group.
2. Kirimkan jawaban anda melalui email:  

redaksi@majalahdermaga.co.id dengan subjek 
“Tebak Foto” serta cantumkan Jawaban, Nama 
Lengkap, Unit Kerja dan Nomor Handphone

3. Setiap peserta diberikan kesempatan satu kali 
mengirimkan jawaban paling lambat 1 Desember 2017.

4. Tiga pemenang yang beruntung akan diumumkan 
pada majalah dermaga edisi selanjutnya.

5. Dapatkan hadiah menarik berupa voucher pulsa 
sebesar Rp.100.000,- untuk masing-masing 
pemenang.

6. Penentuan pemenang mutlak oleh tim Redaksi 
Majalah Dermaga dan tidak dapat diganggu gugat.

loMba tebak Foto: di Pelabuhan Manakah Foto ini?

jala-jala
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