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Terminal Manyar menjadi fasilitas pelabuhan 
yang membuat kawasan industri Java 

Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) 
memiliki keunggulan berupa biaya logistik yang 

efisien (Foto oleh Ramdhani/Media Indonesia).
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Tren ekonomi berbagi (sharing economy) telah 
menjangkau seluruh kehidupan perekonomian global. 
Kemunculan jasa transportasi daring – baik kendaraan 
roda dua mau roda empat – juga sarana akomodasi 
rumahan seperti misalnya, seolah mempertemukan 
kebutuhan dari dua kelompok besar masyarakat, yakni 
para pemilik aset dan para pengguna aset. Prinsipnya 
adalah, mengoptimalkan aset yang dimiliki dan 
menyajikan suatu layanan publik berbiaya murah dan 
dapat diakses dengan mudah.

Prinsip ini kemudian diadopsi oleh Pelindo III yang 
kini tengah bertransformasi untuk meningkatkan 
pelayanannya. Salah satu wujudnya adalah 
berkolaborasi dengan sesama BUMN, para pelaku 
industri maupun swasta, seperti: PT Adaro, PT 
Sumba Manis (Djarum), PT Pertamina Patra Niaga, 
PT Indonesia Bulk Terminal, PT Pembangunan 
Perumahan, PT Wika Gedung, Van Oord, PT Dok 
Kodja Bahari, hingga PT Asuransi Kredit Indonesia 
(Askrindo). Liputan tentang penandatanganan nota 
kolaborasi dengan beberapa pihak menjadi sorotan 
utama kami pada Majalah Dermaga edisi Maret ini. 

Ulasan di atas kami padukan dengan kisah 
perusahaan dalam menghadapi era otomasi dan 
digitalisasi. Pelindo III meluncurkan aplikasi mobile 
layanan kepelabuhanan bernama HomeTerminal. 
Berbekal aplikasi ini, Pelindo III hendak memberikan 
pengalaman baru nan mudah dalam mengakses jasa 
kepelabuhanan. Dimana, para pengguna jasa dapat 
melakukan permohonan sekaligus pemantauan 
layanan dari layar smartphone mereka. 

Sharing (Port) 
Economy
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Dear Pegawai Pelindo III Group yang saya cintai, 

Implementasi teknologi di Pelindo III (seperti SAP dan sejenisnya) 
telah mengurangi penggunaan kertas, seperti: bon merah dan 
slip gaji. Keberadaannya telah digantikan dengan dokumen yang 
dihasilkan melalui sistem. 

Namun, saya melihat masih adanya perilaku yang belum berubah, 
seperti: kebiasaan penyampaian konsep (drafting), koreksi dan 
disposisi menggunakan kertas. Ini tentu berdampak pada anggaran 
serta durasi penyelesaian sebuah dokumen hanya karena menunggu 
disposisi atau tanda tangan pejabat berwenang. Imbasnya, proses 
bisnis pun berjalan lambat. 

Hal ini sangat menyedihkan mengingat praktik demikian masih 
dilakukan di semua level. Padahal, perilaku masyarakat global 
terhadap penggunaan kertas sudah beralih menjadi tanpa kertas 
(paperless)!

Kultur low trust society (masyarakat dengan kepercayaan rendah) 
terhadap sesama pegawai dan sistem keamanan elektronik pasti 
mengakar begitu kuat. Ditambah lagi faktor rasa malas dan enggan 
berubah menggunakan e-mail atau surat elektronik (surel). 

Negara bahkan telah menetapkan Undang-undang Nomor 11 
tahun 2008 junto Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tanggal 
25 November 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
sebagai regulasi yang mengatur keabsahan dokumen elektronik, 
tanda tangan elektronik, username dan password serta dokumen 
yang dapat digantikan dalam bentuk elektronik. 

Menyikapi hal ini, Direksi akan menetapkan kebijakan penggunaan 
surel dan standar baku dalam tata naskah komunikasi kedinasan 
dan tata kelola yang terarsip melalui sistem per 1 Maret 2018. Direksi 
memandang bahwa hal ini harus dilakukan sebagai bentuk adaptasi 
perusahaan terhadap iklim kerja yang berkembang sangat pesat. 

Saya menekankan agar seluruh pejabat dari tingkat Direksi hingga 
pegawai menjadi agen perubahan (change agent) pada unit kerja 
masing-masing, untuk membiasakan diri menggunakan surel 
dalam komunikasi kedinasan internal dan eksternal (apabila 
memungkinkan). Saya menargetkan minimal 80 persen dokumen 
nota dinas menggunakan surel sepanjang bulan Maret 2018.

Saya berharap, semangat perubahan tetap berada dalam diri Pelindo 
Explorer Patriots, Dare to Change! 

Let’s Change NOW!

CEO Pelindo III, Ari Askhara

PaPErLESS
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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KRI Dewaruci, kapal kebanggaan Indonesia yang menjadi identitas kebesaran 
Nusantara sebagai Negara Kepulauan. Kapal layar dengan panjang 58 meter dan 

lebar 9,5 meter ini dibuat pada tahun 1952 di galangan kapal HC Stulcen dan 
John Ship, Hamburg, Jerman. Diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia Ir. 

Soekarno, pembangunan KRI Dewaruci rampung dan tiba di perairan Indonesia 
pada tahun 1953. KRI Dewaruci telah melakukan pelayaran mengelilingi dunia 

dan kini memasuki masa purna tugas sebelum diganti dengan KRI Bimasuci. 
Gambar diambil pada saat KRI Dewaruci singgah di Pelabuhan Trisakti, 

Banjarmasin. (Oleh: Fariz Hazmilzam)

WarisaN NENEK MOYaNG
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BuiLding information modELLing (Bim)

SoluSi inefiSienSi dalam 
deSain dan KonStruKSi

oleh: Boy robyanto
Senior Vice President Port Facility

Sebagai salah satu BUMN terbesar dan terdepan di bidangnya, 
Pelindo III berupaya untuk meningkatkan dan memberikan 
pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Hal ini dapat diamati 
dari besaran investasi yang digelontorkan perusahaan plat merah 
ini dalam hal pembangunan fasilitas, yakni fasilitas utama dan 
penunjang. Sejak tahun 2010, Pelindo III telah melakukan sejumlah 
pengembangan, seperti: pengembangan Terminal Tanjung Perak, 
Terminal Teluk Lamong, Terminal TPKS, dan pengembangan 
fasilitas lainnya.

DetaileD
DeSiGN

aNalYSiS

DOCumeNtatiON

FaBriCatiON
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iNFOrmatiON
mODeliNG

CONStruCtiON
lOGiStiCS

OperatiON aND
maiNteNaNCeDemOlitiON

reNOVatiON

prOGrammiNG

CONCeptual DeSiGN



Pembaca dapat mengirimkan opini kepada redaksi via email ke humas@pelindo.co.id sepanjang 2 halaman A4 dengan font Arial 
Narrow ukuran 12 dalam spasi 1,5.
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Meski demikian, realisasi pengembangan fasilitas 
tersebut tak semudah yang dibayangkan. Beragam 
tantangan dihadapi oleh Pelindo III, utamanya dalam 
memenuhi ekspektasi masyarakat dan pemerintah 
untuk menghadirkan layanan berkualitas. Pada 
aspek teknis, sejumlah pihak yang terlibat dalam 
proyek investasi, seperti konsultan (perencana) dan 
kontraktor (perencana), masih melakukan praktik 
pemenuhan kebutuhan desain dan konstruksi yang 
usang (obsolete). Tak heran, sejumlah persoalan 
mulai bermunculan.

Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi RKAP 
Investasi Perusahaan dalam kurun waktu 2010-
2016 menunjukkan adanya nilai yang cukup besar 
dalam hal serapan anggaran. Anggaran pekerjaan 
investasi yang ditetapkan di awal tahun mengalami 
penurunan nilai anggaran untuk pekerjaan investasi 
yang sama. 

Salah satu penyebabnya adalah belum 
terselesaikannya pekerjaan desain dan konstruksi 
lantaran sejumlah faktor, seperti: keterlambatan 
penyusunan Detail Engineering Design (DED) serta 
banyaknya perubahan yang terjadi di lapangan. 
Perubahan tersebut terjadi karena informasi 
dan data untuk keperluan penyusunan DED 
belum terkompilasi dengan baik oleh konsultan 
perencana. Imbasnya, target penyelesaian tidak 
tercapai dan dimungkinkan terjadi pembengkakan 
biaya di akhir pekerjaan.

Building Information Modelling (BIM)

Diperkenalkan pada awal tahun 2000, BIM telah 
menjadi bagian penting dalam hal penerapan 
Architecture, Engineering, Construction, Operation 
and Maintenance (AECOM). Tak hanya populer 
di Benua Eropa dan Amerika, sebagian negara-
negara Asia, seperti Singapura dan China, juga 
telah mempraktikkan BIM. Bahkan, Singapura 
mewajibkan seluruh konsultan dan kontraktor 
bidang konstruksi untuk menerapkan BIM. 
Pentingnya BIM bagi Building and Construction 
Authority of Singapore mendorong pemerintah 
untuk mendirikan BIM Academy dan mengadakan 
kompetisi internal. Selain itu, terdapat bantuan 
dana bagi para konsultan dan kontraktor yang 
mengalami kesulitan dalam penerapan BIM.

BIM adalah sebuah model informasi dalam bentuk 
digital tentang suatu bangunan atau fasilitas beserta 
karakteristiknya, dimana informasi tersebut dapat 
digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan 
selama masa siklus hidup bangunan tersebut.

Satu hal yang perlu diketahui bersama, BIM tak 
hanya berupa perubahan teknologi dan aplikasi 
dalam dunia desain dan konstruksi sebagaiman 
konsep konvensional 2D menjadi 3D. Akan tetapi, 
sebuah proses perubahan dari konsep Captive 
Project Delivery menjadi Integrated Project Delivery 
dengan melibatkan semua pihak secara bersamaan 
dan proses AECOM dalam satu sistem proyek.

Menerapkan BIM sedini mungkin akan menghasilkan 
sebuah produk desain yang lebih efisien, terutama 
pemangkasan biaya yang kemungkinan timbul 
selama berlangsungnya sebuah project lantaran 
perbedaan antara perencanaan dan realitas di 
lapangan.

Praktik BIM di Pelindo III

Penerapan BIM di Pelindo III dapat memberi banyak 
keuntungan, utamanya dalam penyampaian sebuah 
proyek sesuai dengan yang diharapkan. Selain 
itu, BIM mampu menyelesaikan permasalahan-
permasalahan  di semua tahap 
(desain, konstruksi, operasi, 
dan pemeliharaan) yang 
kerap timbul dalam suatu 
proyek serta mengefisienkan 
nilainya. Teknologi BIM juga 
diharapkan dapat menjadi 
media informasi dari suatu 
proyek yang sangat berguna 
dalam masa pengoperasian 
dan pemeliharaan suatu 
fasilitas.

Meski demikian, penerapan BIM di Pelindo III 
harus dilakukan secara bertahap serta perlu 
ditunjang oleh banyak pihak, baik internal ataupun 
eksternal. Dukungan internal yang diperlukan guna 
menunjang keberhasilan implementasi BIM adalah 
kesiapan faktor teknologi (hardware, software, dan 
sistem teknologi informasi), faktor SDM, serta faktor 
kebijakan perusahaan. 

Sedangkan untuk dukungan eksternal , 
diperlukan adanya partisipasi dari konsultan 
dan juga kontraktor dalam hal perencanaan 
dan konstruksi. Pihak eksternal lain yang sangat 
penting dalam penerapan BIM di Indonesia dalam 
hal ini tentunya adalah faktor pemerintah dimana 
kebijakan pemerintah terkait BIM dapat menjadi 
pemicu bagi industri khususnya industri jasa 
konsultan dan konstruksi di Indonesia dalam 
menerapkan dan mengimplementasikan BIM 
secara menyeluruh.

Penerapan BIM di 
Pelindo III dapat 
memberi banyak
keuntungan, utamanya 
dalam penyampaian 
sebuah
proyek sesuai dengan 
yang diharapkan.

“
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Presiden Jokowi resmikan JiiPE

KawaSan induStri  
maSa depan

Presiden Joko Widodo meresmikan mega proyek 
Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) 
di Gresik, Jawa Timur, awal Maret lalu. Hadir 
bersama presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, 
Gubernur Jawa Timur Soekarwo, CEO Pelindo III 
Ari Askhara, dan Presdir AKR Corporindo Haryanto 
Adikoesoemo.

“Dengan mengucapkan Bismillah, saya resmikan 
JIIPE di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, jangan ada 
masalah perizinan karena ini akan buka lapangan 
kerja yang besar bagi kita,” tegas Presiden saat 
peresmian. Presiden menghargai langkah JIIPE 
untuk juga bekerjasama dengan pondok pesantren. 
“Cara kerja sama seperti itu bisa ‘difotokopi’, 
tanyakan ke ponpes SDM apa yang ada di sana. 

Foto: Ramdhani/Media Indonesia
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Ambil semuanya, kalau belum bisa latih, vocational 
training, komputer dan mengoperasikan mesin-
mesin modern,” kata Presiden lagi.

Akhir 2015 lalu, Presiden Jokowi sudah mengunjungi 
proyek besutan grup usaha Pelindo III dan AKR. 
Pada kunjungan yang pertama itu presiden bersama 
“mengantarkan” anak-anak Pondok Pesantren 
Qomaruddin Gresik untuk mengunjungi sekaligus 

memperkenalkan para santri pada 
potensi industri negara. Agar kelak 
berkeinginan untuk berkarya di sektor 
industri yang diproyeksikan dapat 
menjadi tulang punggung penyerapan 
tenaga kerja. Setidaknya ada 9,08 
juta santri dari institusi pendidikan 
di bawah Kementerian Agama.

Presiden juga memuji kawasan 
industri tersebut yang terintegrasi 
dengan pelabuhan, membangun 
fasilitas pembangkit listrik, dan 
pengolahan air limbah. “Inilah yang 

mempercepat yang namanya tol, pembangkit 
listrik cepat dikerjakan, tapi kalau swasta mau 
kerja sendiri juga baik, tapi kalau swasta mau 
kerja sendiri juga baik, tapi kalau kerjasama 

dengan BUMN itu akan mempercepat,” tambah 
Presiden sembari mencontohkan public-private 
partnership JIIPE oleh Pelindo III dan AKR tersebut. 
 
Senada dengan presiden, Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan hal 
yang sama. “Yang menonjol dari konsep ini 
adalah kolaborasi antara BUMN dan AKR. Kami 
memang ingin kolaborasi swasta dan pemerintah 
bisa berjalan baik,” ujarnya saat meninjau JIIPE 
sehari sebelum diresmikan, seperti dikutip dari 
pemberitaan.

Pengembang JIIPE, merupakan joint venture anak 
usaha BJTI Port (grup Pelindo III) dan PT Usaha 
Era Pratama Nusantara (grup AKR Corporindo) 
berupa dua anak usaha baru, PT Berkah Kawasan 
Manyar Sejahtera untuk kawasan industri dengan 
60% saham dimiliki AKR dan PT Berlian Manyar 
Sejahtera (PT BMS) untuk Terminal Manyar yang 
60% sahamnya dikuasai oleh Pelindo III.

Vitalnya fasilitas pelabuhan pada JIIPE tersirat 
pada rencana investasi lanjutan sebesar Rp1,3 
triliun untuk pengembangan fasilitas dermaga 
tahap 2. Engineering and ICT Director of Pelindo 
III, Husein Latief, pada konferensi pers sebelum 

“Dengan mengucapkan 
Bismillah, saya resmikan JIIPE 
di Kabupaten Gresik, Jawa 
Timur, jangan ada masalah 
perizinan karena ini akan buka 
lapangan kerja yang besar bagi 
kita,” Presiden Joko Widodo.

“

Engineering and ICT 
Director Pelindo III Husein 

Latief Optimis Perluasan 
Dermaga Selesai Dalam 

Waktu 18 Bulan
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peresmian JIIPE, memaparkan bahwa PT BMS, grup 
usaha Pelindo III selaku pengembang JIIPE akan 
memulai pemancangan dermaga kedua sepanjang 
500 meter. “Sekarang sudah mulai perluasan lahan 
dermaganya, izin-izinnya juga sudah diperoleh. 
Pengembangan ini membutuhkan waktu sekitar 
18 bulan pengerjaan,” katanya.

Sejak dibangun pada 2012, JIIPE sudah 
menghabiskan biaya investasi hingga Rp 5 triliun 
yang dialokasikan untuk pengadaan lahan seluas 
1.200 hektar, pembangunan pelabuhan seluas 
85 hektar, pembangkit listrik bertenaga 23 MW, 
pengolahan air asin menjadi tawar (desalinasi) 
dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis 
(SWRO), dan pengolahan limbah cair berkapasitas 
1.500 meter kubik per hari.

Proporsi pembagian wilayah di JIIPE yang pada 
fase final seluas 2.921 hektar, akan terbagi dalam 
kawasan industri seluas 1.761 hektar, residensial 
800 hektar, area pelabuhan 400 hektar. Tahun 
ini Terminal Manyar di JIIPE diproyeksikan bisa 
melayani sampai 1,8 juta ton. Sejak 2016 sudah 
melayani 500.000 ton logistik dan pada setahun 
berikutnya di 2017 sudah melonjak hingga 1,4 
juta ton. Pada rencana jangka panjang, nantinya 

pelabuhan di JIIPE akan memiliki 4 dermaga dengan 
area pelabuhan mencapai 400 hektar. 

BMS juga sudah mengantongi izin konsesi dari 
Kementerian Perhubungan untuk Terminal Manyar 
selama 76 tahun. Pelabuhan ini dapat melayani 
beragam jenis muatan, mulai dari kendaraan, 
general cargo, curah cair dan curah kering. 
“Berkat konsep pembangunan pelabuhan yang 
terpadu dengan kawasan industri, Pelabuhan 
Manyar diperkirakan akan mendapat limpahan 
kargo yang berkesinambungan. Dalam lima 
tahun akan ada jumlah logistik yang banyak,” 
kata Menhub lagi.

Institusi yang dipimpinnya tersebut juga 
akan memangkas beberapa peraturan untuk 
memudahkan investor masuk menanamkan 
modalnya. Ia menegaskan bahwa deregulasi 
dilakukan sepanjang tidak melanggar azas tata 
kelola yang baik. Menurut catatan dari Bisnis.com, 
Kemenhub telah menghapus 11 jenis perizinan 
di bidang transportasi sebagai bagian dari upaya 
deregulasi guna menggenjot penanaman modal 
di sektor tersebut. Tahun 2018 ini bahkan kembali 
berencana untuk menghapus 8 jenis perizinan 
lainnya.

Presiden RI Joko Widodo 
resmikan JIIPE
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Sementara itu Menperin Airlangga Hartarto 
melihat bahwa JIIPE merupakan model kawasan 
industri generasi ketiga, yaitu kawasan industri 
yang dilengkapi dengan infra dan suprastruktur 
yang andal dan terintegrasi seperti adanya 
pelabuhan, kawasan yang ramah lingkungan, serta 
inovatif menuju terwujudnya kota industri baru. 
“Kementerian Industri menargetkan JIIPE dapat 
menampung sebanyak 183 industri dari berbagai 
sektor yang akan menyerap investasi senilai Rp 
83,2 triliun. Saat ini, terdapat delapan perusahaan 
yang sudah berinvestasi,” jelasnya.

JIIPE lanjut Airlangga juga merupakan salah 
satu kawasan industri yang masuk dalam Proyek 
Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 
58 Tahun 2017. Yang telah disiapkan beberapa 

“Berkat konsep pembangunan 
pelabuhan yang terpadu 

dengan kawasan industri, 
Pelabuhan Manyar 

diperkirakan akan mendapat 
limpahan kargo yang 

berkesinambungan.” Menteri 
Perhubungan Budi Karya 

Sumadi.

“
Joko Widodo Menghimbau Para Pelaku Industri Memberi Kesempatan Kerja Bagi Para Santri
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klaster industri seperti industri berat, industri 
berbasis kelapa sawit (CPO), industri otomotif, 
serta industri kecil dan menengah (IKM).

Dua investor telah beroperasi di JIIPE, dua 
perusahaan lain masih dalam proses pembangunan 
pabrik, dan sisanya akan mulai pembangunan. 
Sejumlah industri yang sudah masuk, antara lain 
pabrik kimia PT Clariant Indonesia, pabrik garam 
PT Unichem Candi Indonesia, produsen Sari Roti PT 
Nippon Indosari Corporindo Tbk, perusahaan pupuk 
PT Hextar Fertilizer Indonesia, serta perusahaan 
beton dan kontruksi PT Adhimix Precast Indonesia.

Untuk terus mendukung beroperasinya JIIPE, perlu 
dipercepat pembangunan dan konektivitasnya 
demi peningkatan daya saingnya sebagai kawasan 

industri. “Pemerintah selalu memberikan dukungan 
terhadap pengembangan kawasan industri melalui 
penyediaan infrastruktur sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang 
Perindustrian,” ungkapnya

Untuk itu pemerintah akan mendorong pelebaran 
Jalan Daendels, penyambungan rel kereta api 
sepanjang 11 km dari Stasiun Duduk Sampeyan 
sampai masuk ke lokasi JIIPE, dan diharapkan jalan 
tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar bisa terkoneksi 
dengan JIIPE. “Kami mengharapkan kementerian 
teknis terkait untuk mendukung penambahan dan 
peningkatan infrastruktur tersebut,” kata Airlangga.

Keunggulan utama JIIPE ialah integrasi antara 
kawasan industri dengan pelabuhan yang membuat 
biaya logistik akan sangat murah bagi pabrik-
pabrik yang beroperasi di sana. Terlebih JIIPE 
berlokasi di Jawa Timur 
yang merupakan provinsi 
berbasis manufaktur karena 
industri yang ada mampu 
berkontribusi terhadap 
perekonomian daerah 
sebesar hingga 40%, atau 
tertinggi setelah Banten dan 
Jawa Barat.

K e m u d i a n  u n t u k 
mendukung suplai energi 
bagi pabrik-pabrik yang 
ada di JIIPE, belum lama 
ini BUMN Perusahaan 
Gas Negara (PGN) sudah 
mengalirkan gas bumi ke 
JIIPE. Pengaliran gas bumi 
perdana (initial gas in) sudah berjalan sejak awal 
Maret lalu. Mahendra Singh, Department Head, 
Manager Power Plant and Utility Berkah Kawasan 
Manyar, mengatakan dalam pemberitaan, bahwa 
suplai gas bumi untuk Berkah Kawasan Manyar 
sangat penting. Selain untuk mengoperasikan power 
plant dengan kapasitas terpasang 3 X 7,6 MW, juga 
untuk menyuplai tenan industri yang dalam proses 
produksinya membutuhkan gas bumi.

PGN menyikapi optimis akan okupansi industri di 
JIIPE. Dalam rilisnya, Sekretaris Perusahaan PGN, 
Rachmat Hutama, mengatakan bahwa dengan 
pertumbuhan kawasan industri generasi ketiga 
semacam ini, PGN optimistis permintaan pasokan 
gas akan bertambah. Konsumsi gas dipastikan terus 
meningkat seiring semakin banyaknya industri yang 
masuk dan beroperasi. “Untuk itu PGN akan berupaya 
maksimal untuk terus bekerja menjaga ketersediaan 
pasokan gas bumi sambil memperluas jangkauan 
infrastruktur gas dan penyaluran gas bumi agar 
pertumbuhan ekonomi semakin meningkat,” kata 
Rachmat. (Oleh: Rizal Franda, Ghulam Hikmatiar, dan 
disarikan dari berbagai sumber oleh Hafidz Novalsyah)

“JIIPE merupakan model kawasan 
industri generasi ketiga, yaitu 
kawasan industri yang dilengkapi 
dengan infra dan suprastruktur 
yang andal dan terintegrasi seperti 
adanya pelabuhan, kawasan yang 
ramah lingkungan, serta inovatif 
menuju terwujudnya kota industri 
baru,” Menteri Perindustrian 
Airlangga Hartarto.

“
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President Joko Widodo officially announced a mega 
project, the Java Integrated Industrial and Port 
Estate (JIIPE) in Gresik, East Java, on early March. 
It was also attended by Minister of Transportation 
Budi Karya Sumadi, Minister of Industry Airlangga 
Hartarto, East Java Governor Soekarwo, CEO 
Pelindo III Ari Askhara, and President Director of 
AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo.

“By Bismillah, I officially opened JIIPE. Please 
do not have license problem anymore because 
this will provide big job opportunities for us,” 
said President. The President appreciated JIIPE’s 
action which empowered boarding school. “The 
way such cooperation with boarding school can be 
duplicated, ask them what kind of human resources 
they have. If they can’t do something we can do 
training such for computers and modern machines 
operation,” added the President.

The President also appreciated the industrial zones 
which was integrated with ports, power plants and 
wastewater treatment facilities.

In addition, Minister of Transportation, Budi Karya 
Sumadi, revealed. “The prominent concept of JIIPE 
is the collaboration between SOEs and AKR, and 
we want the collaboration between private and 
government run well,” he said when he did survey 
to JIIPE on the day before it was inaugurated, as 
cited from the news.

JIIPE developers are joint venture of subsidiaries 
of BJTI Port (Pelindo III Group) and PT Usaha Era 
Pratama Nusantara (AKR Corporindo group), which 
together bring out two new subsidiaries, PT Berkah 
Kawasan Manyar Sejahtera for industrial estate 
with 60% of shares owned by AKR and PT Berlian 
Manyar Sejahtera (PT BMS) for Manyar Terminal 
which is 60% owned by Pelindo III.

the moSt 
promiSing 

induStrial 
eState in 

indoneSia

The importance of port facilities in JIIPE could be 
seen through further investment of Rp1.3 trillion for 
the development of wharf facilities in second stage. 
Engineering and ICT Director of Pelindo III, Husein 
Latief, on press conference before the inauguration 
of JIIPE, explained that PT BMS, Pelindo III business 
group as JIIPE developer would start ground 
breaking of second wharf along 500 meter. “Now 
it has begun to expand the wharf area, its permits 
have also been obtained. This expansion will take 
about 18 months,” he said.

Meanwhile Minister of Industry Airlangga Hartarto 
saw that JIIPE was a third generation of industrial 
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area model, an industrial area equipped with reliable 
and integrated infrastructure and superstructure 
such as port existence, environmentally friendly, 
and innovative areas towards the realization of 
new industrial cities. “The Ministry of Industry 
targets JIIPE to accommodate 183 industries from 
various sectors that will absorb Rp 83.2 trillion in 
investment. So far, there are eight companies has 
been investing,” he said.

Furthermore Airlangga said that JIIPE was also 
one of the industrial areas included in the National 
Strategic Projects according to Presidential 
Regulation No. 58 of 2017 which was prepared for 

several industries such as heavy industry, palm oil 
industry (CPO), automotive industry, and small and 
medium industries.

Two investors have been operating in JIIPE, two 
other companies are still under development, and 
the rest would begin construction. A number of 
companies has been operating are PT Clariant 
Indonesia, PT Unichem Candi Indonesia salt 
factory, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 
Sari Roti producer, fertilizer company PT 
Hextar Fertilizer Indonesia, as well as concrete 
and construction industry PT Adhimix Precast 
Indonesia. (By: Kharis Fauzi)

President Joko Widodo Signed 
The  JIIPE’s Inscription
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Pelindo III dalam laporan kinerja teraudit tahun 2017 
mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp 
2,04 triliun atau melonjak 35 %  dari tahun 2016 yang 
mencapai Rp 1,51 triliun. Peningkatan pendapatan 
tahun 2017 sebesar 18% year on year, melampaui 
pertumbuhan beban usaha yang berhasil ditekan 
sebesar 5% year on year. Dari hasil laba  tersebut 
total setoran pajak Pelindo III yang diberikan kepada 
negara untuk kinerja tahun 2017 sebesar Rp 1,19 
triliun.

CEO Pelindo III Ari Askhara menjelaskan bahwa 
keberhasilan atas pencapaian laba tersebut berasal 
dari transformasi budaya perusahaan yang fokus 
pada aspek people, process and technology. “Artinya 
sumber daya manusia dilihat sebagai modal yang 

sangat bernilai bagi perusahaan. Untuk itu perlu 
ditingkatkan kompetensinya, agar lebih produktif 
untuk bekerja sama dalam menjalankan roda bisnis 
perusahaan, yang didukung dengan penggunaan 
teknologi yang optimal,” jelasnya.

Perseroan juga mengambil langkah perubahan 
secara fundamental di lingkungan perusahaan 
yaitu diversifikasi/ekstensifikasi bisnis, efisiensi 
dan transformasi budaya. 

Beberapa diversifikasi bisnis yang dilakukan 
Pelindo III diantaranya sektor energi, properti, 
pengembangan port tourism, logistik, hingga 
layanan kesehatan. Perseroan juga menjalin 
berbagai sinergi baik dengan sesama Badan Usaha 

Laporan Kinerja 2017 Audited

reguK laBa 35 perSen 
di ataS tahun lalu
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Milik Negara (BUMN), maupun mengakuisisi saham 
atau membentuk usaha patungan (joint venture) 
dengan swasta. 

Selain itu, Ari Askhara menjelaskan bahwa 
melonjaknya perolehan laba juga diperoleh dari  
cost efficiency Pelindo III seperti project rebound, 
centralized procurement, centralized payment, dan 
centralized waste management. 

Ia memberikan contoh nyata dari optimalisasi 
teknologi oleh SDM dalam proses bisnis yaitu 
Pelindo III telah meluncurkan aplikasi Home 
Terminal System. “Aplikasi besutan tim TI Pelindo 
III tersebut merupakan aplikasi kali pertama di 
dunia kepelabuhanan, yang memiliki fitur sejumlah 
layanan utama jasa kepelabuhanan, yakni mulai 
dari vessel service, port activities, logistics, dan 
container management,” imbuhnya.

“Aplikasi Home Terminal menjadi salah satu inovasi 
layanan yang dibuat Pelindo III untuk mempercepat 
dan mempermudah proses pemesanan layanan 
jasa kepelabuhanan. Pengguna jasa pun dapat 
memesan berbagai jasa kepelabuhanan, cukup 
melalui aplikasi smartphone,” lanjut Ari

Namun demikian, keberhasilan pencapaian 
kinerja Pelindo III diperoleh bukan dari kenaikan 
tarif jasa pelayanan kepelabuhanan. “Pelindo III 

memberlakukan tarif yang sama untuk petikemas 
domestik sejak tahun 2015 dan petikemas 
internasional sejak tahun 2009,” jelasnya.

Dalam perolehan laba korporasi Rp 2,04 triliun tidak 
hanya didapat dari induk perusahaan melainkan 
juga anak perusahaan yang mempunyai andil 
besar dengan total laba mencapai Rp 952 miliar. 
Angka tersebut melonjak sebesar 44 % dari tahun 
sebelumnya sebesar Rp 662 miliar. 

“Keberhasilan anak usaha Pelindo III ini dalam 
menyumbang laba korporasi ini dilakukan dengan 
penerapan sinergi antar anak perusahaan dengan 
cabang-cabang di wilayah kerja Pelindo III,” 
tandasnya.

Dalam aspek SDM, Pelindo III juga menerapkan 
beberapa terobosan diantaranya penggunaan 
busana kasual setiap Selasa s.d Jumat dikarenakan 
sebanyak 60 persen berasal dari Gen-Y. Selain itu, 
karyawan Pellindo III tidak diharuskan absen ke 
kantor namun menggunakan aplikasi smartphone 
pengenal wajah/face recognition yang bisa 
dilakukan di luar area kantor.

“Untuk mendapatkan kepercayaan dari karyawan, 
kami (direksi) harus memberikan trust kepada 
karyawan,” pungkasnya. (Oleh: Hafidz Novalsyah 
dan Kharis Fauzi)

Aktifitas Perekonomian di Pelabuhan
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Sampai dengan akhir bulan Maret 2018, tercatat ada 15 kunjungan kapal pesiar 
yang menyinggahi pelabuhan kebanggaan warga Semarang tersebut. Salah satunya 
adalah kapal pesiar MS Norwegian Jewel. Kapal dengan panjang 294,13 meter dan 
bobot 93.502 ton ini menjadi kapal pesiar terbesar yang berkunjung ke Semarang 
di tahun 2018. 

Kunjungan kapal pesiar berkapasitas 2,376 penumpang dan 1,100 awak kapal 
ini tentu tidak dilewatkan oleh agen perjalanan wisata lokal untuk menawarkan 
destinasi wisata menarik. Tak pelak, Candi Borobudur pun menjadi tujuan favorit 
para pelancong kapal pesiar. Selain itu, Ambarawa dan Candi Gedong Songo juga 
menarik minat para turis. 

Meski demikian, tidak semua penumpang kapal memilih paket wisata yang ditawarkan 
biro travel tersebut. “Ada juga penumpang yang memilih tinggal di kapal atau 
bahkan melakukan swawisata menggunakan taksi atau kendaraan sewa,” tutur 
General Manager Pelindo III Tanjung Emas Ardhi Wahyu Basuki. 

BoroBudur Jadi magnet 
KunJungan Kapal peSiar

Pesona Candi Borobudur telah menjadi daya tarik bagi tingginya 
kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Jawa Tengah.

Pelabuhan Tanjung Emas
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Ditambahkannya, para pelancong yang ber-
swawisata tentu memiliki keleluasaan dalam 
mengunjungi tempat-tempat menarik sesuai 
dengan keinginan mereka. “Tentu mereka sudah 
melakukan penelusuran dari internet tentang obyek 
wisata yang cocok dengan seleranya,” ungkap Ardhy. 

Di Pelabuhan Tanjung Emas, para pelancong 
disambut dengan sajian pertunjukan daerah 
antara lain: Tari Prau Layar, Tari Sekari Ronce, 
dan permainan musik akustik. Mereka tampak 
menikmati pertunjukkan seraya mengabadikan 
sejumlah momen unik dari kamera pribadi.

Berdasarkan situs resmi Norwegian Cruise Line 
(NCL), MS Norwegian Jewel kerap beroperasi di 
Alaska dan Australia. Pada musim panas tahun ini, 
NCL “menugaskan” MS Norwegian Jewel untuk 
menggarap pangsa pasar Asia yang semakin 
prospektif, termasuk Indonesia. Hingga akhir tahun 
2018, diperkirakan terdapat 27 kunjungan kapal 
pesiar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. 
(Oleh: Diah Ayu Puspitasari)
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Menteri BUMN Rini Soemarno terus mendorong antar-BUMN untuk 
bersinergi. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan 
efisiensi bisnis dengan bertukar dukungan dan layanan atau 
produk. Tujuan lain yang tak kalah penting yakni untuk semakin 
mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan. Agar dampak 
pembangunan lebih terasa hingga di pelosok negeri. Selain dengan 
bersinergi, perusahaan akan semakin dinamis dalam menghadapi 
disrupsi yang merevolusi industri dan teknologi. 
 
Secara umum manfaat kerja sama (joint venture) ialah berbagi 
insights, keahlian, dan sumber daya, baik SDM maupun teknologi. 
Selain berbagi keuntungan, setiap pihak juga berbagi risiko dan 
biaya. Keuntungan lain yang harus diakui dalam joint venture yaitu 
kerja sama berlaku secara temporer. Sehingga fleksibel dan memiliki 
banyak alternatif penyelesaian jika ternyata tidak berjalan baik.

Selain dengan sesama perusahaan plat merah, konteks bisnis di era 
disrupsi yang melaju kencang juga memaksa BUMN untuk agresif 
berbenah. Termasuk menjalin sinergi bisnis dengan pihak swasta. 
Salah satunya yang dilakukan Pelindo III dengan AKR Corporindo 
dalam megaproyek Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). 
Maret lalu JIIPE diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden 
bahkan juga mengapresiasi JIIPE yang juga membuka lapangan 
kerja bagi kalangan muda santri-santriwati.

JIIPE digadang-gadang jadi percontohan eksekusi konsep public-
private partnership (PPP) antara Pemerintah yang diwakili oleh 
BUMN-nya, Pelindo III dan pihak swasta dari AKR Corporindo. 
Menurut Bank Dunia, manfaat utama PPP ialah mendorong 
keterlibatan sektor swasta dalam hal teknologi dan inovasi 
untuk pelayanan publik. Selain itu juga tentunya menekan biaya 
operasional dan investasi.

ataSi diSrupSi 
DENGAN SINERGI

Berikut merupakan beberapa sinergi terbaru yang dilakukan 
oleh Pelindo III Group dengan berbagai organisasi, mulai dari 
pemerintahan, swasta, hingga institusi pendidikan :

•	 Adaro Group (PT Indonesia Bulk Terminal)

 Joint venture pembangunan Pelabuhan Mekar Putih di 
Kalimantan Selatan untuk menjadi pelabuhan  penghubung 
yang strategis dan terminal curah kering dan cair, serta 
komoditas lainnya.

 “Pengembangan Pelabuhan Mekar Putih salah satunya dengan 
mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing investasi di 
Kalimantan Selatan dan Indonesia Timur,” - Presiden Direktur PT 
Adaro Energy Tbk. Garibaldi Thohir.

•	 Pemerintah Kota Liverpool, Inggris

 Manajemen Pelabuhan menjadi bagian dari kerja sama Sister 
City Surabaya - Liverpool. Kota asal band The Beatles tersebut 
juga menjadi rumah bagi 4 dari 6 perusahaan pelayaran dunia. 
Sementara Kota Pahlawan mempunyai Pelabuhan Tanjung Perak 
yang siap dikembangkan Pelindo III menjadi Greater Surabaya 
Metropolitan Port.

 “(Pemerintah Kota Liverpool dan Pelindo III) bisa banyak berbagi 
tentang bagaimana pengelolaan bisnis untuk terminal kapal 
pesiar dan bagaimana berhubungan dengan para pemangku 
kepentingan di sekitarnya,” - Wali Kota Liverpool Joe Anderson.
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•	 Poltekpel Surabaya dan PIP Semarang.

 Melalui Improvement Center Pelindo III (ICP) yang dikelola oleh 
Pelindo Daya Sejahtera, Pelindo III mensertifikasi 500 pekerja 
bongkar muat yang bertugas di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

 “Improvement Center Pelindo III menjadi penghubung antara 
pekerja bongkar muat yang biasanya konvensional, untuk 
memiliki sertifikasi yang membuatnya menjadi bagian dari 
proses bisnis logistik global di pelabuhan,” - President Director 
PDS, Ali Sodikin.

• PT Muria Sumba Manis (Grup PT Djarum)

 Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa kepelabuhanan dan 
jasa terkait untuk pembangunan perkebunan tebu dan pabrik 
gula di Pelabuhan Kawasan Waingapu, Sumba Timur, Nusa 
Tenggara Timur (NTT).

•	 PT Sriboga Flour Mill

 Pengelolaan fasilitas pelabuhan terminal curah kering-food 
grain di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, untuk optimalisasi 
aset pelabuhan. Berkonsep build-transfer-operate (BTO) untuk 
16 unit silo, suction, dan dermaga yang permodalannya 30 
persen dari Pelindo III dan 70 persen dari Sriboga.

•	 Wijaya Karya Group

 Pembangunan flyover dan tapper akses Terminal Teluk Lamong 
senilai Rp 1,3 triliun, renovasi Terminal Penumpang Benoa Bali 
jelang penyelenggaraan IMF-World Bank 2018, dan pembangunan 
gedung perkantoran Pelindo Place setinggi 23 lantai yang akan 
menjadi ikon modernisasi kawasan Pelabuhan Tanjung Perak 
dengan perkantoran urban yang ramah lingkungan.

•	 PT PP

 Pembangunan Terminal Gili Mas di Pelabuhan Lembar, Lombok, 
yang akan menjadi multipurpose  terminal untuk peti kemas dan 
cruise. 

•	 PT Dumas Tanjung Perak Shipyards dan PT Daya Radar Utama

 Pemesanan 15 unit kapal tunda baru dengan teknologi terbaru, 
seri KT Jayanegara, pada galangan nasional.

•	 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

 Pemeliharaan dan perbaikan kapal pandu dan tunda Pelindo III. 

•	 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) 
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Pulau Madura.

•	 Jababeka Indonesia dan Sembcorp Singapura 
Pembangunan Pelabuhan Kendal yang terintegrasi dengan 
pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK). (Oleh: Hafidz 
Novalsyah)
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Pelindo III mensertifikasi 500 pekerja bongkar 
muat yang bertugas pada Pelabuhan Tanjung 
Perak (Poltekpel) Surabaya dan Pelabuhan Tanjung 
Emas Semarang. “(Program sertifikasi) salah satu 
tujuannya untuk memenuhi standar internasional 
atas banyaknya kapal-kapal asing yang sandar di 
pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo 
III. Mereka perlu ditangani oleh tenaga kerja yang 
bersertifikasi,” ujar Director of Human Capital & 
GA, Pelindo III, Toto Heli Yanto, di Surabaya, Jumat 
(16/3).

Ia mengungkapkan, bahwa peningkatan kompetensi 
pekerja bongkar muat tidak hanya untuk menjaga 
agar kinerja pelabuhan tetap efisien, tetapi yang 
utama ialah menjamin kesehatan dan keselamatan 
kerja (K3) operasional di pelabuhan. “K3 ini tidak 

SertifiKaSi 500 peKerJa 
BongKar muat pelaBuhan

hanya demi pekerja operasional di terminal, tetapi 
juga untuk pengguna jasa, mulai dari kru kapal 
hingga pemilik barang,” tegasnya.

President Director PDS Ali Sodikin, menjelaskan, 
program sertifikasi tersebut diawali dengan 
pemberian pelatihan Basic Safety Training 
(BST) oleh Improvement Center Pelindo III (ICP) 
yang dikelola oleh anak usahanya di bidang 
ketenagakerjaan, Pelindo Daya Sejahtera 
(PDS). “ICP bekerja sama dengan Politeknik 
Pelayaran Surabaya untuk pelaksanaan di 
Surabaya dan dengan Politeknik Pelayaran 
Semarang untuk yang di Semarang. Pelatihan 
dan se r t i f i kasi  d i ge lar  se lama 9  har i , 
tanggal 12-21 Maret 2018, dan dibagi dalam 
10 batch. Setiap batch maksimal diikuti oleh 50 

Peserta Mengikuti 
Pelatihan Basic Safety 

Training
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peserta untuk menjaga agar pemberian materi 
tetap komprehensif,” jelasnya.

Lebih lanjut Ali Sodikin memaparkan, dari perspektif 
sosial, pelatihan dan sertifikasi merupakan 
bentuk  Corporate Social Responsibility  (CSR) 
yang tepat untuk diberikan kepada Koperasi 
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang ada di 
pelabuhan. “Upaya pengembangan bisnis saat 
ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan 
peningkatan  skill  tenaga kerja. Improvement 
Center Pelindo III menjadi penghubung strategis 
antara pekerja bongkar muat dan perusahaan 
penggunanya,” ujarnya.

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Poltekpel 
Surabaya, Dwi Haryanto, yang dihubungi terpisah, 
mengungkapkan, meski sudah tersertifikasi oleh 
Kementerian Tenaga Kerja, pekerja bongkar 
muat Pelindo III akan kembali dilatih agar layak 
disertifikasi oleh Poltekpel Surabaya dengan 
standar yang pada beberapa aspeknya merujuk 
pada konvensi internasional untuk pelatihan dan 
sertifikasi, STCW.

“Langkah yang diambil Pelindo III sangat baik 
karena mendukung program pemerintah. Sejak 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diterapkan 
beberapa tahun lalu, kita harus aktif meningkatkan 
kompetensi dan sertifikasi pekerja lokal, agar daya 

saingnya tidak kalah atau bahkan tergantikan oleh 
pekerja asing,” jelasnya.

SVP HC Services Pelindo III Edi Priyanto 
menambahkan bahwa dalam implementasi K3, 
pelatihan dan sertifikasi pekerja bongkar muat 
tersebut merupakan tindakan preventif. “Upaya 
pemberikan induksi mengenai K3 di lingkungan kerja, 
sertifikasi ini mutlak untuk dilakukan. Ditambah 
lagi Pelindo III sudah terus menggaungkan safety 
culture dan zero tolerance  terhadap kecelakaan 
kerja apapun,” ujarnya.

Nantinya diharapkan pada pekerja bongkar muat 
yang sudah tersertifikasi tersebut dapat menularkan 
kebiasaan bekerja dengan mengindahkan safety 
culture  atau istilahnya mereka menjadi  change 
agent   di lingkungan kerjanya. “Sehingga 
transformasi Pelindo III yang berfokus pada 
aspek people, process, and technology dapat terus 
berkelanjutan karena berjalan bersama karena 
saling mendukung satu sama lain,” katanya. (Oleh: 
Regina Bestrya)

Improvement Center Pelindo III 
menjadi penghubung strategis antara 
pekerja bongkar muat dan perusahaan 
penggunanya

“

Sambutan Pembukaan 
Basic Safety Training 
oleh SVP HC Services 
Edi Priyanto



PT Pelindo Husada Citra (PHC), anak usaha 
Pelindo III, meresmikan fasilitas kesehatan, Klinik 
PHC Banjarmasin di Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan, Kamis (22/2). Fasilitas kesehatan tersebut 
merupakan klinik berstatus pratama keenam yang 
didirikan oleh PHC, sebelumnya telah ada 3 klinik 
di Surabaya, Jawa Timur, dan 2 klinik di Semarang, 
Jawa Tengah.

Pada acara peluncuran Klinik PHC Banjarmasin 
tersebut, juga diselenggarakan kegiatan Bakti Sosial 
berupa pemeriksaan umum dan gigi gratis yang 
diikuti oleh 100 orang masyarakat di sekitar klinik. 
“Pelindo III sebagai BUMN kepelabuhanan tidak ingin 
hanya hadir di tengah masyarakat sebagai entitas 
bisnis pengelola Pelabuhan Banjarmasin, tetapi 
juga turut memberikan fasilitas kesehatan untuk 
meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat di 
sekitar pelabuhan,” kata Direktur Utama PT PHC, 
dr. Agus Akhmadi, di sela acara Bakti Sosial.

Ia memaparkan bahwa pelayanan kesehatan untuk 
pasien di Klinik PHC Banjarmasin ditangani oleh 
tim utama yang terdiri dari 9 tenaga kesehatan 
profesional, yaitu 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 
perawat, 1 bidan, 1 apoteker, 1 asisten apoteker, 
1 analis kesehatan, dan 1 radiografer. Seluruhnya 

pentingnya 
faSilitaS KeSehatan 

Bagi maSyaraKat 
pelaBuhan

telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin. Klinik PHC Banjarmasin juga 
menyediakan berbagai fasilitas pelayanan 
penunjang kesehatan (rawat jalan) di antaranya 
Poli Umum, Poli Gigi, Apotek, Poli Kesehatan Ibu 
dan Anak, dan juga melayani khitan

Selain itu ia juga mengungkapkan, salah satu 
alasan PT PHC membuka layanan Poli Kesehatan 
Ibu dan Anak adalah karena melihat tingginya 
angka kematian ibu dan anak di Kota Banjarmasin. 
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin tahun 2014-2016, angka kematian 
ibu mencapai 32 orang dan kematian anak sejumlah 
153 bayi.

Klinik tersebut diharapkan mampu memberikan 
pelayanan kesehatan dasar yang biasanya 
dibutuhkan oleh pasien sebelum dirujuk ke 
fasilitas kesehatan tingkat sekunder (Rumah 
Sakit). Saat ditanya mengenai kelebihan Klinik 
PHC Banjarmasin, dr. Agus menjelaskan bahwa 
klinik ini memliki tempat yang nyaman dan luas 
untuk pasien dengan luas bangunan 435 meter 
persegi (2 lantai) pada luas tanah 463 meter 
persegi. Serta memiliki akses yang strategis. 
“Lokasinya strategis dan mudah dijangkau, 
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karena berada di pinggir Jalan Yos Sudarso”, 
tambahnya.

Klinik ini melayani pasien dari hari Senin sampai 
Sabtu dengan jam operasional mulai pukul 07.00 
WITA sampai 21.00 WITA. Sedangkan untuk jenis 
pembayarannya, bisa menggunakan sistem tunai 
dan juga asuransi In Health Mandiri. “Untuk ke 
depannya, klinik ini akan melakukan kerja sama 
dengan beberapa penyedia layanan kesehatan 
seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, 
dan juga asuransi swasta lainnya. Selain itu nantinya 
ketika fasilitas tambahan lainnya sudah siap, akan 
ada layanan Laboratorium dan Radiologi di Klinik 
PHC Banjarmasin”, tambahnya lagi

Selain klinik kesehatan, PHC juga menyediakan 
12 Klinik First Aid dan K3 Perusahaan di sejumlah 
pelabuhan yang dikelola Pelindo III, seperti 
di Surabaya, Gresik, Semarang, Benoa, dan di 
Banjarmasin. Klinik First Aid dan K3 Perusahaan 

berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama 
pada kecelakaan kerja. Juga untuk memberikan 
edukasi promotif dan preventif terhadap penyakit 
akibat kerja dan kecelakaan kerja. “Untuk 
meminimalisir terjadinya fatality pada kecelakaan 
kerja, terutama di lokasi yang berpotensi terjadinya 
kecelakaan, “ kata CEO Regional Kalimantan Pelindo 
III, Recky Julius Urulial, pada acara yang sama.

Hadirnya Klinik PHC Banjarmasin meningkatkan 
akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk 
masyarakat umum. “Kepastian akses pada layanan 
kesehatan penting bagi Pelindo III. Apalagi saat 
ini kami sedang bertransformasi untuk menjadi 
perusahaan berstandar global yang berfokus pada 
aspek people, process, and technology. Fasilitas 
kesehatan menjadi bentuk penyediaan teknologi 
untuk menjaga kesehatan insan Pelindo III, agar 
tetap bisa bekerja dan berinovasi demi mendukung 
proses bisnis perusahaan agar lebih optimal lagi,” 
tutupnya. (Oleh: Husninatul Ghassani)

perfOrma anak usaha 27



Kapal curah kering berbobot mati hingga 82.951 ton, 
MV Bulk Japan, menjadi kapal terbesar yang pernah 
sandar di Terminal Teluk Lamong (TTL), Pelabuhan 
Tanjung Perak, Surabaya. Adanya terminal semi-
otomatis dan ramah lingkungan milik Pelindo 
III tersebut mulai mendatangkan kapal-kapal 
berukuran besar. “Investasi pada pembangunan 
infrastruktur sektor maritim mulai membuahkan 
hasil. Semakin besar ukuran kapal yang sandar, 
akan semakin besar potensi efisiensi yang bisa 
didapat oleh pelaku industri logistik,” kata Direktur 
Utama TTL, Dothy, Selasa (27/2), dalam siaran pers. 

Dothy mengungkapkan, kesiapan infrastruktur 
pelabuhan dan efektivitas operasional bongkar 
muat menjadi faktor penting menarik minat kapal-
kapal internasional berukuran besar untuk langsung 
sandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, 
tanpa transit di negara lain. “MV Bulk Japan yang 

mV BulK Japan  
Singgahi  

tanJung peraK
berbendera Liberia dengan ukuran panjang kapal 
228,29 meter membutuhkan kedalaman -12,3 
meter. TTL sangat siap melayani kapal berukuran 
besar, karena saat ini memiliki kedalaman kolam 
pelabuhan hingga -14 meter LWS (di bawah 
permukaan air), nantinya akan dikeruk menjadi 
-16 meter LWS,” ungkapnya.

Kemudian ia menambahkan, proses bongkar 
muatan curah kering soya bean meal (bahan 
pakan ternak) di TTL juga didukung peralatan 
berteknologi modern berupa 2 unit grab ship 
unloader berkapasitas hingga 2.000 ton per jam 
per unit. Lalu pengangkutan terintegrasi pula 
dengan 2 lane conveyor langsung ke silo dan gudang 
berkapasitas total hingga 200.000 ton. 

Dalam kondisi cuaca yang mendukung, kecepatan 
kinerja di TTL bisa mencapai rata-rata 20.000 ton 
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per hari, sehingga untuk kapal berkapasitas sejenis 
bisa selesai bongkar plus pembersihan hanya dalam 
maksimal 4 hari. “Kapal MV Bulk Japan asal Brazil 
mempercayai TTL untuk menjadi single port (satu-
satunya destinasi pelabuhan) di Indonesia untuk 
membongkar seluruh muatan,” tambahnya.

Kapten kapal MV Bulk Japan, Capt. Rosauro L. 
Bacus Jr., ketika sandar dan disambut oleh seluruh 
direksi TTL pada Jumat (23/2). Ia bahkan sempat 
memakai udeng atau hiasan kepala khas Jawa 
Timur yang disematkan oleh direksi TTL yang 
turut naik ke anjungan kapal. Ia mengungkapkan, 
kualitas layanan dan kesiapan peralatan TTL sudah 
excellent, sehingga pelayanan (bongkar muatan) 
di terminal dapat dilakukan dengan cepat. Kapten 
kapal internasional tersebut bahkan  

“Selain itu, pelayanan pemanduan saat kapal 
memasuki Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) 
juga profesional,” katanya. Pelayanan Pelindo III 
pada kapal tunda dikerjakan oleh anak usahanya, 

PT Pelindo Marine Service (PMS) yang pada tahun 
ini telah menambah 15 kapal tunda baru seri KT 
Jayanegara berkekuatan 1.500 dan 2.400 tenaga 
kuda. Dengan nilai total investasi mencapai Rp 
1,15 triliun.

Pada kesempatan terpisah, VP Corporate 
Communication Pelindo III, Lia Indi Agustiana, di 
Surabaya mengatakan bahwa BUMN kepelabuhanan 
tersebut sedang bertransformasi untuk menjadi 
perusahaan global. Pelindo III juga mengusung 
slogan baru, ‘Beyond Port of Indonesia’. “Korporasi 
melakukan ekstensifikasi dengan berinvestasi 
tepat guna di sektor infrastruktur dan operasional 
pelabuhan. Agar pasar Pelindo III berkembang dan 
terus mendatangkan kapal-kapal internasional. 
Proses bisnis juga diintegrasikan dengan entitas 
anak usaha dan afiliasi. Sehingga ke depan tidak 
hanya layanan bongkar muat di pelabuhan, tetapi 
mencakup pemanduan dan penundaan kapal, 
properti, dan kawasan industri,” ujarnya. (Oleh: 
Magdalena Dini)
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Pelindo III menyulap panjang Dermaga Multipurpose 
I memiliki dimensi panjang 91,8 meter dan lebar 33,8 
meter. Sebelumnya, dermaga yang kerap digunakan 
untuk aktifitas bongkar muat komoditi curah kering 
dan general cargo ini hanya memiliki panjang 71,5 
meter dan lebar 17,5 meter.Tak hanya itu, Pelindo 
III juga menambah kekuatan dermaga menjadi 
3,5 ton per meter persegi dengan menggunakan 
konstruksi pondasi tiang pancang baja. 

Berbekal konstruksi tersebut, Pelabuhan Tanjung 
Intan nantinya akan dilengkapi dengan peralatan 
bongkar muat Harbour Portal Crane (HPC) yang akan 
terpasang pada tahun 2019. Penambahan alat ini tentu 
akan semakin meningkatkan kinerja bongkar muat 
dan menciptakan efisiensi bagi para pengguna jasa.

Tak pelak, langkah ini mendapat apresiasi dari Bupati 
Cilacap Tatto Suwarto Pamuji ketika hadir dalam 

REVITALISASI DERMAGA TANJUNG INTAN
TINGKATKAN NILAI STRATEGIS CILACAP

Tingginya lalu lintas pergerakan barang melalui Pelabuhan Tanjung Intan 
mendorong manajemen Pelindo III berinvestasi dengan merevitalisasi 

Dermaga Multipurpose I. Langkah ini bertujuan untuk mengakomodasi 
kebutuhan pelaku industri serta meningkatkan daya saing logistik 

Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. 

Wajah Baru Dermaga Multipurpose I Pelabuhan Tanjung Intan
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peresmian dermaga pada Minggu (25/2). “Pelindo 
III turut aktif membangun Kabupaten Cilacap melalui 
Pelabuhan Tanjung Intan. Ini selaras dengan cita-cita 
pemerintah yang hendak meningkatkan konektivitas 
antardaerah di selatan Pulau Jawa,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, CEO Pelindo 
III Ari Askhara memaparkan bahwa Dermaga 
Multipurpose I tadinya hanya dapat disandari 
dua kapal denga n  pa n j a n g  1 8 0  m ete r. 
Pascarevitalisasi,  dermaga tersebut dapat 
disandari 3 kapal besar berukuran serupa 
d a l a m  wa kt u  b e r s a m a a n .  “ Re v i ta l i s a s i 
dermaga tentu akan menjadi komponen vital 
dalam pertumbuhan ekonomi Cilacap di masa 
mendatang,” tutur Ari Askhara. 

Ditambahkannya, kunjungan kapal dan arus 
barang di Pelabuhan Tanjung Intan sepanjang 

ta h u n  2 0 1 7  m e n u n j u k ka n  p e n i n g kata n 
yang signifikan. “Untuk kunjungan kapal, 
persentasenya mencapai 29 persen. Sedangkan 
arus barang, terdapat peningkatan sebesar 10 
persen,” kata Ari Askhara. 

Sebagai informasi, kawasan hinterland Pelabuhan 
Tanjung Intan masih menyisakan peluang untuk 
pengembangan industri. Aktifitas perdagangan 
ekspor-impor sangat potensial mengingat 
lokasinya yang berdekatan dengan Benua 
Australia dan dilintasi oleh Alur Laut Kepulauan 
Indonesia (ALKI). Pemerintah Kabupaten menaruh 
harapan tinggi terhadap peningkatan kualitas 
layanan di Pelabuhan Tanjung Intan, sehingga 
memberi posisi tawar yang tinggi bagi pelaku 
industri untuk mengakses kabupaten yang 
berjuluk kota industri tersebut. (Oleh: Afitta 
Suryaningrum)

CEO Pelindo III Ari Askhara Resmikan Dermaga Multipurpose I
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Secara persentase, kunjungan kapal meningkat sebesar 92 persen dibanding 
tahun 2017. Sementara untuk total tonase, peningkatannya sangat tajam, yakni 
mencapai 300 persen. Peningkatan ini diikuti oleh capaian Berth Occupancy Ratio 
(BOR) yang mencapai 16,74 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. 

Sebanyak 184 calls dengan total bobot 660.494 ton dicatatkan selama 
dua bulan pertama tahun 2018. Dalam periode yang sama tahun 2017, 
Pelabuhan Tanjung Wangi disinggahi 96 calls kapal niaga dengan total 
tonase 165.290 ton. Ini menunjukkan dimensi kapal yang dilayani oleh 

Pelabuhan Tanjung Wangi semakin besar.

TANJUNG WANGI MAKIN PRODUKTIF 
KUNJUNGAN KAPAL INTENSIF

Sejumlah Kapal Bersandar di Dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi
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Bongkar Beras asal Vietnam

Pada kesempatan lainnya, Pelabuhan Tanjung 
Wangi menjadi salah satu pelabuhan akses 
pembongkaran beras impor untuk wilayah Jawa 
Timur. MV Vinaship Diamond - kapal berbendera 
Vietnam – tiba dengan membawa beras sebanyak 
20.000 ton dalam kemasan Bag Cargo. Sebelum 
pembongkaran, sejumlah instansi pemerintahan 
seperti Disperindag, Bulog, Bea Cukai, Balai 
Karantina, KSOP, dan Sucofindo melaksanakan 
proses pengecekan dokumen maupun segel barang. 

Lebih lanjut, Lina menyampaikan bahwa guna 
mendukung proses pelaksanaan kegiatan bongkar 
beras tersebut, Pelindo III menyiapkan alokasi 
tambatan dan peralatan bongkar muat (B/M) 
serta layanan pemanduan dan penundaan kapal.  
Selanjutnya, beras tersebut akan didistribusikan 
ke beberapa wilayah di Indonesia bagian Timur 
dengan kapal berukuran lebih kecil,” imbuhnya.

Kegiatan bongkar beras tersebut diperkirakan 
memakan waktu selama 10-12 hari dengan kinerja 
B/M sebesar 30 Ton/Gang/Jam (T/G/H). Angka ini 
di atas standar Direktorat Jenderal Perhubungan 
Laut (DJPL) untuk Pelabuhan Tanjung Wangi yang 
hanya sebesar 25 T/G/H. Selain itu, Pelindo III 
juga mempertimbangkan kapasitas gudang Bulog 
eksisting, kendati kegiatan B/M berlangsung 
selama 24 jam. (Oleh: Mareta Mulia. A)

Bagi General Manager Pelabuhan Tanjung Wangi 
Lina Ratnasari, tren positif kunjungan kapal di awal 
tahun 2018 dikarenakan intensnya kunjungan kapal 
pengangkut komoditas pupuk curah dan curah cair 
BBM. “Sejak Januari 2018, kapal yang bersandar 
memiliki panjang diatas 160 meter. Imbasnya, 
tingkat penggunaan dermaga makin meningkat,” 
ungkap Lina. 

Ditambahkannya, Pelabuhan Tanjung Wangi 
optimis mencetak produktivitas tinggi di tahun 
2018. “Dimulainya kegiatan bongkar muat offshore 
pada pertengahan tahun 2018 akan meningkatkan 
penggunaan lahan maupun gudang di wilayah 
kami,” katanya. 

Aktifitas 
Bongkaran 

Beras Impor 
oleh TKBM
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”Kegiatan ini,   merupakan stimulus sekaligus 
rangsangan positif bagi pengguna jasa dalam 
memberikan masukan tidak hanya Pelindo III 

Pelabuhan Banjarmasin saja,  tapi juga stakeholder 
yang ada di kota Banjarmasin juga,” kata Recky 
Julius Uruilal saat ditemui di doorstop acara. 

APRESIASI PENGGUNA JASA 
MELALUI CUSTOMER AWARD 

Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan layanan usaha jasa 
kepelabuhan dengan mitra bisnis dan rekanan pengguna jasa serta demi 
memacu mitra usaha memberikan masukkan, Pelindo III mengadakan event 
bertajuk coffee morning dan pemberian customer award 2018 di Pelabuhan 
Banjarmasin.

Pelindo III Berikan Penghargaan Kepada Pengguna Jasa di Pelabuhan Banjarmasin
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“kegiatan Customer award 
mendorong pengguna jasa 

untuk menyampaikan masukan 
tentang performa Pelindo 

iii Banjarmasin dan para 
stakeholder terkait.

- recky Julius Uruilal, gm 
Pelabuhan trisakti

Pemberian award tahun ini adalah bentuk apresiasi 
para pengguna jasa yang sudah mendukung kinerja 
Pelindo III. Tercatat kinerja Pelabuhan Banjarmasin 
sampai dengan 13 maret 2018 sebesar 150 persen 
dari target. Peningkatan kinerja Pelabuhan 
Banjarmasin yang mengalami ekskalasi kenaikan 
dibanding tahun lalu bukan semata karena adanya 
penyamarataan atau kenaikan tarif, namun karena 
adanya kinerja operasional dari petikemas, curah 
cair, Roll-on Roll-off (RO-RO) dan juga general cargo. 

Ada enam kategori award yang diberikan, pertama 
mitra yang piutangnya lancar, kedua produktifitas 
pengiriman barang melalui petikemas dan non 
petikemas, lalu pengguna jasa dengan yang 
menjalankan K3 secara konsisten, kemudian 
rekanan yang concern pada transformasi teknologi 
informasi (IT)  kepelabuhanan, dan yang terakhir 
agen pelayaran rakyat dengan jumlah kunjungan 
terbanyak.

Kategori ke enam yaitu pelabuhan rakyat merupakan 
salah satu yang membantu perekonomian dan 
perdagangan Banjarmasin dalam mendistribusikan 
logistik  kebutuhan pokok. “Kami berharap melalui 
penghargaan ini rekanan bisnis yang lain semakin 
termotivasi untuk bekerjasama secara lebih baik 
lagi bersama Pelindo III, tambahnya.

Diharapkan pada area pelabuhan Martapura baru 
yang kegiatannya meliputi pelayaran rakyat dan 
general cargo dapat memaksimalkan kegiatan 
menjadi dua shift dari yang selama ini satu shift, 
hanya berkisar antara  250-300 ton. Dengan begitu, 
mampu meningkatkan kinerja bongkar muat di 
dermaga Martapura baru dan mempercepat waktu 
tambat kapal  serta mengurangai antrian kapal.

Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah 
menyambut positif Coffee Morning dan Customer 
Award yang digelar oleh Pelindo III Banjarmasin. 
Ia menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) 
Banjarmasin berupaya mendorong berbagai 
kerjasama strategis dengan Pelindo III Banjarmasin 
guna mendukung laju perekonomian yang lebih 
baik di Kota Seribu Sungai.

”Pelindo III  ini salah satu mitra strategis 
kami, khususnya dalam mendorong sektor 

dan perdagangan di Kota Banjarmasin karena 
sebagai salah satu pintu gerbang makin 
berkembang perekonomian dari sisi perairan. 
Karena itulah kita berharap hubungan yang 
baik ini bisa terus dilanjutkan, bahkan bisa 
bertambah dari berbagai kesepakatan yang 
menguntungkan,” pungkasnya. 

terminal lPg akan DiBangUn
Di PelaBUhan trisaksi 

Pelindo III akan membangun terminal LPG 
di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. General 
Manager Pelindo III Banjarmasin Recky Julius 
Uruilal menyebut bahwa pembangunan terminal 
LPG merupakan pengembangan Pelabuhan 
Trisakti   guna memudahkan masyarakat 
maupun industr i  
d i  B a n j a r m a s i n 
m e n d a p a t k a n 
pasokan LPG. 

Le b i h  l a n j u t  i a 
m e n a m b a h k a n 
b a h w a  r e n c a n a 
p e m b a n g u n a n 
tersebut saat ini 
d a l a m  p r o s e s 
feasibi l i ty  study 
guna memastikan 
p e m b a n g u n a n 
b i s a  b e r j a l a n 
dengan lancar dan 
baik. “Dalam pembangunannya, kami akan 
berkolaboraasi dengan seluruh pihak terkait, 
termasuk Pemerintah Kota Banjarmasin dan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” kata 
Julius.

Hal senada juga dikatakan oleh Wali Kota 
Banjarmasin, Ibnu Sina bahwa pemerintah 
telah me lakukan be rbagai  ke sepakatan 
dengan Pelindo III dan berbagai pihak untuk 
mengembangkan Pelabuhan Trisakti. Untuk 
mendukung rencana tersebut, pihaknya juga 
telah melakukan beberapa survei ke beberapa 
pelabuhan seperti Teluk Lamong. (Oleh: Fariz 
Hazmilzam dan Kharis Fauzi)
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Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Zainul 
Majdi, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan 
Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, melepas 
ekspor jagung Indonesia ke Filipina sejumlah 11.500 
ton dari Pelabuhan Badas, Sumbawa Besar, Selasa 
(20/3). Pemerintah Provinsi NTB menargetkan, 
bahwa 100 ribu ton dari 300 ribu ton target 
ekspor jagung Indonesia ke Filipina dicukupi dari 
kabupaten tersebut. 

“Penetapan target tersebut seiring peningkatan 
produksi yang terjadi dalam tujuh tahun terakhir. 
Sumbawa saat ini merupakan penghasil jagung 
terbesar di NTB. Jadi tidak salah Kementerian 

Pertanian RI memilih 
Sumbawa sebagai 
tempat pengiriman 
jagung ke Filipina,” 
kata Zainul Majdi.
K e m u d i a n  A g u n g 
H e n d r i a d i  j u g a 
m e m a p a r k a n , 
b a h w a  e k s p o r 
j a g u n g  S u m ba wa 
i t u  m e r u p a k a n 
pengapalan ketiga 
oleh Indonesia guna 
memenuhi  target 
ekspor ke Filipina 
u n t u k  m e m e n u h i 
target 1 juta ton 
bahan baku pakan 
ternak. Sebelum NTB, 

Indonesia mengekspor dari Gorontalo sebesar 
57.650 ton dan Sulawesi Selatan 6.600 ton.
 
Pada kesempatan yang sama, Manager Pelindo III 
Pelabuhan Badas Wahyu Wirawan, menjelaskan, 
bahwa untuk memastikan ekspor berjalan lancar 
dan sesuai jadwal, Pelindo III sudah memulai proses 
pemuatan jagung ekspor tersebut sejak Hari Jumat 

(16/3) lalu. “Ekspor jagung nasional ini diangkut 
dengan menggunakan dua kapal curah yang sandar 
di Pelabuhan Badas, yakni MV. Sea Dragon yang 
berkapasitas 6.600 ton dan MV. Royal 16 dengan 
kapasitas 4.900 ton,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pelindo III memprioritaskan 
tambatan untuk kedua kapal ekspor jagung 
tersebut sesuai koordinasi dengan pemerintah 
daerah setempat. Kedua ketersediaan fasilitas 
jembatan timbang di Pelabuhan Badas memberikan 
akurasi data jumlah komoditi jagung yang dimuat 
dari truk ke kapal. Lalu yang ketiga, Pelindo III juga 
memastikan kelancaran layanan antrean truk-truk 
pengangkut jagung tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pelindo III 
memberikan perhatian khusus untuk pengembangan 
infrastruktur pelabuhan di kepulauan Nusa Tenggara. 
BUMN kepelabuhanan Indonesia tersebut saat ini 
dalam proses membangun 11 terminal penumpang, 
4 di antaranya ditargetkan selesai pada tahun ini. 
Pekan lalu juga baru saja menyepakati kerja sama 
dengan PT Muria Sumba Manis terkait peningkatan 
fasilitas Pelabuhan Waingapu untuk mendukung 
distribusi produk gula dari perkebunan tebu yang 
sedang dikembangkan di sana.

Ia mengungkapkan bahwa harus diakui potensi 
bentang alam kepulauan Nusa Tenggara belum 
optimal dimanfaatkan untuk memproduksi hasil 
bumi, sehingga jaringan infrastruktur transportasi 
juga belum terhubung dengan baik. “Namun meski 
begitu dukungan pemerintah melalui BUMN tetap 
hadir untuk membangun infrastruktur demi 
merangsang produksi komoditas. Ekspor Jagung 
dari Sumbawa hari ini membuktikan hal tersebut. 
Komoditas yang diproduksi dapat terserap ke pasar 
dengan dukungan kesiapan infrastruktur, seperti 
di Pelabuhan Badas ini yang dikelola oleh Pelindo 
III,” katanya.. (Oleh: Achmad Noor Riduansyah)

PELABUHAN BADAS 
JADI LOKASI PENGIRIMAN 

JAGUNG EKSPOR

Penetapan target tersebut 
seiring peningkatan produksi
yang terjadi dalam tujuh tahun 
terakhir. sumbawa saat ini
merupakan penghasil jagung 
terbesar di ntB. Jadi tidak
salah kementerian Pertanian ri 
memilih sumbawa sebagai
tempat pengiriman jagung ke 
Filipina,” Zainul majdi, gubernur 
ntB.
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rumah sakit terapung 
obati Warga 
Ratusan warga yang berdomisili di sekitar Terminal 
Kalimas, Pelabuhan Tanjung Perak, mendapat 
pengobatan gratis di Rumah Sakit Terapung yang 
dikelola oleh Yayasan Ksatria Medika, di Surabaya, 
Sabtu-Minggu (10-11/3). Kegiatan tersebut dalam 
rangka bakti sosial dari Ikatan Alumni Universitas 
Airlangga dengan PT Pelindo Husada Citra.

Ketua penyelenggara acara, dr. Pudjo Hartono 
menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga 
sekitar Kalimas yang telah memanfaatkan bakti 
sosial. “Di hari pertama kegiatan, telah dilaksanakan 
17 operasi kepada pasien. 2 pasien dengan operasi 
besar dan 15 pasien operasi kecil telah berlangsung 
kemarin. Hari ini rencananya akan berlangsung 
khusus operasi mata,” ujarnya.

Rumah Sakit terapung sendiri adalah sebuah 
kapal yang memiliki fasilitas layaknya rumah sakit. 
Berbentuk Kapal Phinisi yang dibuat oleh pengrajin 
asli Makassar tersebut berlayar menuju pulau-
pulau terpencil untuk menjangkau masyarakat 
yang lemah dari sisi fasilitas kesehatan maupun 
ekonomi. “Kapal rumah sakit terapung ini memiliki 
fasilitas seperti 2 kamar operasi, ruang pulih sadar, 
ruang sterilisasi, ruang administrasi, ruang ganti 
baju kamar operasi, gudang obat, dapur, kamar 
tim medis, dan ruang pengemudi. RS Terapung 
diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi 
permasalahan kesehatan anak bangsa di daerah 
tertinggal dalam mencapai prinsip Health For All,” 
tambahnya.

Ditemui di acara yang sama, Direktur Operasional 
PT Pelindo Husada Citra dr. Ikawati menyampaikan 
apresiasi positifnya terhadap kegiatan Rumah 
Sakit Terapung. “PT PHC melalui unit usahanya 
RS PHC Surabaya, mendukung penuh bakti sosial 
ini dan menjadi bentuk kepedulian PT PHC pada 
kesehatan masyarakat kurang mampu,” jelasnya. 
(Oleh: Husninatul Ghassani)

CSR PELINDO III    GROUP
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Bedah rumah Pejuang 
di kupang 
Pelindo III ikut ambil bagian mendukung program 
BUMN Hadir Untuk Negeri di Kota Kupang, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar oleh 
Kementerian BUMN Selasa (6/3). Menteri BUMN RI, 
Rini Soemarno yang hadir pada acara penyerahan 
bantuan CSR BUMN di halaman Bank Mandiri 
Kupang, mengatakan BUMN hadir untuk negeri 
bukan hanya slogan semata.

“Kita sebagai BUMN harus sehat sehingga mampu 
mencetak keuntungan, karena kita adalah bagian 
korporasi, maka jangan lupa bahwa BUMN juga 
berperan sebagai agen pembangunan dan  fungsi 
ini bisa dijalankan jika BUMN sehat dan cetak 
keuntungan,” katanya saat memberikan sambutan.

BUMN kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia 
III (Persero) atau Pelindo III yang memiliki wilayah 
pengelolaan pelabuhan di NTT turut memberikan 
bantuan CSR untuk membedah 10 unit rumah eks 
pejuang pro integrasi Timor-Timur dengan total bantuan 
senilai Rp 701 juta yang diterima secara simbolis oleh 
Duarte Sarmento perwakilan eks pejuang.

“Terima kasih Pelindo III yang peduli dengan kami para 
pejuang yang saat ini tinggal di tempat yang  cukup 
memprihatinkan, semoga dengan bantuan ini kami bisa 
hidup layak di rumah,” terang Duarte disela-sela acara.

Rini mengapresiasi sinergi BUMN di Kota 
Kupang yang begitu baik saling bahu membahu 
merealisasikan program bina lingkungan secara 
maksimal dan tepat sasaran. Obyek bantuan 
dari BUMN dikucurkan di bidang infrastruktur, 
pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Tentunya program bina lingkungan dari kami bisa 
diterima masyarakat NTT sehingga bermanfaat agar 
bisa lebih baik kehidupan lebih sejahtera dan lebih 
makmur,” tutup Menteri BUMN dalam sambutannya.
CEO Pelindo III, Ari Askhara berujar bahwa, 
“Momentum ini dapat dijadikan tonggak 
untuk memberikan kontribusi yang optimal 
bagi masyarakat. Upaya Kementerian BUMN 
menginisiasi program “BUMN Hadir Untuk Negeri” 
yang diselenggarakan oleh seluruh BUMN secara 
serentak di seluruh tanah air menjadi pertanda 
bahwa seluruh BUMN dapat bersinergi untuk 
membangun negeri”

Hal senada juga diungkapkan oleh Finance Director 
Pelindo III, U. Saefudin Noer yang hadir saat itu 
mengungkapkan bahwa “Sebagai BUMN, ini 
merupakan salah satu bentuk kontribusi Pelindo 
III kepada negara dan memang memiliki kewajiban 
untuk memberikan sebagian keuntungan korporasi 
sebagai wujud kepedulian, perhatian, dan niat baik 
untuk ikut aktif menjadi agent of development,” 
Kehadiran BUMN Hadir Untuk Negeri di Kota Kupang 
ini guna mendukung program pemerintah yang 
sedang membangun daerah- daerah di pelosok 

Penyerahan Bantuan CSR di Kupang
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nusantara. “Kegiatan semacam ini dapat terus 
terjalin yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
kondisi sosial masyarakat serta berkembang dan 
maju bersama,” kata Saefudin. (Oleh: Kharis Fauzi)

tPs Bangun Jembatan 
di sumenep
PT Terminal Petikemas Surabaya berikan bantuan 
warga desa Pordapor dan Tambuko, Sumenep – Madura 
berupa pembangunan jembatan penghubung antar 
Desa Pordapor dan Desa Tambuko Sumenep, Madura.

Sebelum dilakukan pembangunan jembatan oleh 
TPS, jembatan ini hanyalah jembatan bambu yang 
kondisinya memang jauh dari kata laik. “Dulunya 
jembatan ini hanya bisa dilewati orang, itupun 
harus sangat hati-hati karena rawan roboh,” ungkap 
Hawasit, yang merupakan Kepala Desa Pordapor.

Proses pembuatan jembatan penghubung ini 
membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari, dengan 
jarak 220 meter dari bibir jalan. Jembatan beton 
dengan panjang 18 meter dan lebar 2.5 meter ini 
kini dapat dilewati kendaraan seperti sepeda motor 
dan mobil yang berkapasitas tidak lebih dari 2 ton.
 
Finance Director PT TPS, Nur Syamsiah 
menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan 
jembatan penghubung untuk warga ini merupakan 
jenis kegiatan sosial yang baru pertama dilakukan 
oleh TPS setelah kegiatan sosial lainnya yang 
telah banyak dilakukan TPS seperti kegiatan 
pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan 
di Wringinanom Gresik pada 2017 lalu.

Setelah pembangunan jembatan penghubung di 
Sumenep ini, TPS juga akan berencana membantu 
pembangunan jembatan penghubung untuk warga 
di kota lainnya, khususnya di Wilayah Jawa Timur.

“Setiap tahun kita selalu anggarkan dana untuk 
kegiatan CSR kita untuk membantu warga sekitar,” 
ucap Nur Syamsiah.

Harapannya dengan kegiatan CSR  TPS yakni berupa 
pembangunan jembatan penghubung ini dapat 
membantu aktivitas warga, dan warga diharapkan 
dapat menjaga jembatan ini sebaik mungkin. (Oleh: 
Susana Emiliasari)

ajak imuwan Cilik Bermain 
sains di tanjung intan
Pelindo III Tanjung Intan mengajak sedikitnya 150 
siswa SD belajar sains melalui berbagai permainan 

seru di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (12/3). Tak 
hanya siswa, 50 guru pendamping turut serta dalam 
kegiatan Indonesia Main Sains tersebut. 

Pendiri Rumah Sains ILMA Abdullah Muzi 
Marpaung, mengungkapkan, kegiatan Indonesia 
Main Sains terdiri dari pameran peraga sains 
dan eksperimen sains (hands-on science). Pada 
pameran peraga sains para siswa dan guru serta 
pengunjung dapat mencoba berbagai peraga atau 
mainan yang bekerja dengan memanfaatkan 
prinsip-prinsip sains. Pada kegiatan hands-on 
sience peserta akan melakukan 10 eksperimen 
sains yang dipandu oleh fasilitator dari tim 
Indonesia Main Sains. 

“Melalui kedua kegiatan ini diharapkan sains dapat 
lebih menghibur, menyenangkan dan lebih mudah 
dipahami oleh peserta. Selain itu kegiatan ini juga 
diharapkan dapat menginspirasi para guru untuk 
mengembangkan pembelajaran sains yang menarik 
dan menyenangkan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengapresiasi Pelindo III dan 
berbagai  perusahaan yang bekerjasama 
memfasilitasi kegiatan tersebut di Pelabuhan 
Tanjung Intan.  “Penyelenggaraan kegiatan 
edukatif perlu dilaksanakan secara periodik, 
sebagai upaya memberikan kesempatan yang 
sama kepada generasi penerus bangsa, untuk 
menjadikan sains sebagai hal yang menyenangkan 
dan merangsang munculnya bibit-bibit ilmuwan 
yang berkualitas,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kegiatan tersebut 
sangat bermanfaat dan menginspirasi untuk 
merubah pandangan anak-anak, bahwa sains 
bukan sesuatu yang sulit dan mahal melainkan 
dapat dipelajari dengan cara yang menyenangkan 
sehingga akan mudah dipahami oleh anak-anak. 
(Oleh: Afitta Suryaningrum)

Siswa SD 
Melakukan 

Eksperimen 
Sains
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MENGENAL RATING OBLIGASI

Dana yang masuk nantinya akan digunakan untuk 
mendanai beberapa proyek startegis yang dimiliki 
oleh Pelindo III seperti pengembangan pelabuhan 
Benoa, pelabuhan Gili Mas di Lembar, pembelian 
saham beberapa perusahaan (Sriboga, GJT, IBT dan 
PT TPI). Penerbitan global bond adalah salah satu 
cara bagi banyak perusahaan untuk mendapatkan 
dana (fresh money) guna membiayai proyek yang 
dimiliki dengan jangka waktu pembayaran yang 
panjang.

oBligasi Dan rating oBligasi
Obligasi dapat dipahami sebagai salah satu produk 
investasi dengan menerbitkan surat berharga 
yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dalam 
obligasi terdapat perjanjian yang mengikat bagi 
peminjam (bond issuer) untuk membayar kembali 
pokok pinjaman ditambah dengan bunga dalam 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
Factor jangka waktu pembayaran yang relatif 
panjang menyebabkan munculnya ketidakpastian 
(uncertainty) bagi para pemberi pinjaman. Oleh 
karena itu dibutuhkan adanya pihak ketiga sebagai 
penyedia informasi tentang keuangan dan informasi 
non keuangan, antara lain opersional perusahaan, 
manajemen perusahaan, laporan keuangan 
perusahaan, dan perencanaan perusahaan serta 
kondisi industry emiten yang menerbitkan obligasi. 
Pihak ketiga atau institusi yang memiliki peran 
untuk memberikan evaluasi dan penilaian atas 
kinerja bond issuer tersebut lebih dikenal dengan 
nama Lembaga Pemeringkat (rating company).

Peringkat (rating) dapat dipahami sebagai upaya 
untuk mengukur risiko kegagalan dalam hal ini 
adalah peluang bond issuer akan mengalami 
kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban 
keuangan. Rating merupakan penilaian yang 
sudah terstandarisasi sehingga dapat dibandingkan 
dengan perusahaan yang lain. Hasil rating akan 
memberikan petunjuk bagi para investor tentang 
kualitas obligasi yang mereka minati. Di Indonesia 
sendiri PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT 
PEFINDO) menjadi leading rating company, 
sedangkan untuk rating company internasional 
terdapat tiga pemain besar yaitu Standard & Poor, 
Moody’s Investor Service dan Fitch Rating. Namun 
seiring dengan berjalannya waktu bermunculan 
rating company lainnya yang ratingnya diakui 
seperti Japan Credit Rating Agency (JCRA) dan 
Rating & Information Service Inc.

Hasil penilaian dari rating company terdiri dari dua 
bagian yakni rating dan outlook. Rating dipahami 
sebagai kemampuan membayar hutang, sedangkan 
outlook adalah prediksi atau pandangan dari rating 
company apakah rating perusahaan akan naik, 
turun atau tetap pada tahun berikutnya. Rating 
sendiri terdiri dari 2 atau 3 huruf yang disertai 
dengan tanda atau angka tergantung perusahaan 
pemeringkat. Klasifikasi rating secara umum adalah 
sebagai berikut:

Klasifikasi investment grade adalah kategori rating 
yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan 

inVestment graDe non inVestment graDe

AAA atau Aaa BB+, BB dan BB- atau Ba1, Ba2, dan Ba3

aa+, aa dan aa- atau aa1, aa2 dan aa3 B+, B dan B- atau B1, B2 dan B3

A+, A, dan A- atau A1, A2 dan A3 CCC+, CCC dan CCC- atau Caa1, Caa2, dan Caa3

BBB+, BBB dan BBB- atau Baa1, Baa2 dan Baa3 CC+, CC dan CC- atau Ca11, Ca2 dan Ca3

C+, C dan C- atau C1, C2 dan C3

Default

Istilah rating akhir-akhir ini sering terdengar seiring dengan rencana 
penerbitan obligasi global (global bond) oleh PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero). Pelindo III sendiri telah melakukan global bond pada tahun 2014 
sebesar US$ 500 juta, dan pada tahun 2018 akan kembali melakukan global 
bond dengan jumlah up to US$ 1 miliar.
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dianggap memiliki kemampuan yang cukup 
dalam melunasi hutangnya. Sedangkan klasifikasi 
non investment grade adalah kategori rating 
yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 
kemampuan yang cenderung meragukan dalam 
pemenuhan kewajibannya. Bagi para investor 
yang mencari investasi yang aman maka akan 
mencari obligasi dengan rating investment grade 
namun bagi investor yang spekulatif akan memilih 
klasifikasi non investment grade. Pada prinsipnya 
semakin rendah rating berarti semakin tinggi 
risiko gagal bayar dan berarti semakin besar 
pula imbal jasa hasil (return) yang akan diterima 
oleh investor. Bagi banyak investor yang berani 
berspekulasi maka mereka akan lebih memilih 

perusahaan dengan rating yang rendah atau 
termasuk dalam klasifikasi non investment grade hal 
ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut 
akan memberikan kupon atau return yang tinggi 
atau disebut juga dengan istilah High Yield Bond.

rating dan implikasinya terhadap investasi
Pada saat menerbitkan global bond tahun 
2014 Pelindo III telah dievaluasi oleh tiga rating 
company yang hasilnya menggolongkan Pelindo III 
dalam investment grade walaupun dengan rating 
terendah. Hasil rating tersebut masih sejalan 
dengan rating Indonesia yang juga masuk dalam 
kategori investment grade dengan nilai terendah 
sebagaimana tabel dibawah ini.

no rating agenCies inDonesia soVereign CreDit rating oUtlook
1 standard & Poor’s BBB- stable
2 Fitch ratings BBB stable
3 moody’s investor service Baa3 Positive
4 Japan Credit rating agency BBB- Positive
5 rating and investment information inc. BBB- Positive

rating ComPany PelinDo iii PelinDo ii
standard & Poor’s BBB- (negative) BB+
Fitch ratings BBB- (stable) BBB-
moody’s investor service Baa3 (Positive) Baa3

Sumber: Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/en/iru/market-data/indonesian-sovereign-rating/Default.aspx

Dengan masuknya Pelindo III dalam klasifikasi 
investment grade maka Pelindo III dianggap 
mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya 
kepada para investor. Obligasi sebesar US$ 
500juta yang telah diterbitkan pada tahun 2014 
merupakan wujud kepercayaan investor kepada 
Pelindo III. Berbagai proyek yang ada seperti 
Terminal Teluk Lamong dan Java Integrated 
Industrial Estate (JIIPE) menjadi bukti atas 
hasil penerbitan global bond. Jika dibandingkan 
dengan Pelindo II yang juga menerbitkan 
global bond ditahun 2015, Standard & Poor’s 
memberikan rating BB+ sehingga Pelindo II masuk 
dalam klasifikasi non investment grade.

Rating bukan hanya menguntungkan bagi investor 
namun juga menguntungkan bagi perusahaan 
penerbit obligasi. Hal ini dikarenakan perusahaan 
dapat mengetahui posisi bisnis dan kinerja usahanya 
dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya 
sehingga dapat menentukan langkah kedepannya 
dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang tidak 
kalah pentingnya adalah pemanfaatan dana yang akan 
didapat. Dengan jumlah pinjaman dan bunga yang 
tidak sedikit maka perusahaan harus benar-benar 
dapat memanfaatkan global bond untuk mendanai 
proyek-proyek yang strategis dan memiliki nilai 
jual sehingga dapat memberikan keuntungan dan 
kemajuan bagi perusahaan. (Oleh: Dony Eko Prasetyo)

Sumber: data diolah
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Kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya 
penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di lingkungan 
kerja salah satunya pemakaian helm safety secara 
benar saat melakukan akitivitas pekerjaan pada 
area-area yang berisiko tinggi. 

Bagi Anda mungkin tidak asing lagi dengan 
istilah  chin strap  pada  safety helmet.  Chin 
strap  adalah tali yang dipasang di dagu agar 
helm tidak mudah lepas. Bagaimana dengan 
penggunaan chin strap? Apakah chin strap wajib 
digunakan di semua area pekerjaan atau hanya 
di area kerja tertentu saja? Sebelum membahas 
mengenai penggunaan chin strap, sebaiknya Anda 
mengetahui terlebih dahulu sekilas mengenai 
penggunaan safety helmet.

Chin strap dan nape strap harus terpasang erat dan 
pas di sekitar dagu, terbuat dari material non iritasi, 
elastis, dilengkapi pengait dan gesper berbahan 
plastik, serta ukuran lebar minimal ½ inci atau 1,27 

cm. Chin strap wajib digunakan untuk pekerjaan 
dengan kondisi berangin, bekerja di ketinggian, 
Pekerjaan dengan risiko benturan atau benda jatuh 
dari atas, pekerjaan melihat ke arah atas secara 
terus-menerus, pekerjaan yang mengharuskan 
pekerjanya membungkuk secara berulang-ulang 
dan Pekerjaan dengan risiko terjatuh, terpeleset, 
& tersandung.

Nah bekerja di area pelabuhan cenderung ada 
potensi-potensi bahaya yang terjadi seperti diatas 
dan masih banyak lagi risiko-risiko yang mungkin 
terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, masih 
banyak kejadian kecelakaan pada pekerja yang 
mengakibatkan pekerja terkena benturan keras, 
terkena jatuhan benda tajam, terkena benda kerja 
melayang, bahaya listrik, terjatuh, semua itu dapat 
berakibata fatal hingga pekerja mengalami gegar 
otak. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor 
di antara lain standar kualitas helm safety tidak 
terpenuhi dan tidak terpakainya chinstrap dengan 
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benar oleh pekerja sampai faktor yang paling fatal 
yaitu tidak dipakainya helm safety saat berkegiatan.

Untuk meghindari kecelakaan yang berisiko fatal 
tersebut maka sangat penting ketika menggunakan 
helm safety dilengkapi dengan chinstrap. Chinstrap 
adalah tali pengikat di dagu yang berguna untuk 
pekerja agar tidak mengalami hal yang tidak 
diingingkan saat helm safetynya jatuh.

Demikianlah informasi terkait penggunaan helm 
safety dan chinstrap, semoga dengan adanya 
informasi ini semua sobat Pelindo III dapat 
mengetahui dan mematuhi peraturan keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Pelindo III. 
Mari jadi pelopor Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) di lingkungan kerja Anda. Menggunakan helm 
safety lengkap dengan chinstrap, WHY NOT ?
Sampai jumpa kembali di artikel HSSE (Health, 
Safety, Security and Environment) selanjutnya. 
Salam safety ! (Oleh: Edi Priyanto)

Chin strap wajib digunakan untuk 
pekerjaan dengan kondisi berangin, 
bekerja di ketinggian, Pekerjaan 
dengan risiko benturan atau benda 
jatuh dari atas, pekerjaan melihat 
ke arah atas secara terus-menerus, 
pekerjaan yang mengharuskan 
pekerjanya membungkuk secara 
berulang-ulang dan Pekerjaan 
dengan risiko terjatuh, terpeleset, 
& tersandung.

rentshopinc.com
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Petugas terkait dari Pelindo III, pengguna, dan 
penyedia jasa terkait tidak lagi harus bertatap muka 
secara fisik. “Pelindo III dorong pengimplementasian 
internet of things (IoT) di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya. Ia menjelaskan, bahwa peningkatan 
efisiensi logistik tidak hanya diimplementasikan 
di lapangan, seperti modernisasi alat-alat berat 

D i g i t a l i s a s i  B i s n i s  l o g i s t i k

INOVASI MEETinG OnlinE
MUDAHKAN URUSAN SANDAR KAPAL

untuk bongkar muat. Tetapi juga pada proses bisnis 
di back office,” ujar Human Capital dan General Affair 
Director Pelindo III, Toto Heli Yanto, di Surabaya, 
Senin (5/3).

Kemudian sejak medio Februari 2017, Pelindo 
III sudah menerapkan integrated billing system 

Kini rapat perencanaan jasa untuk kapal yang akan sandar di pelabuhan 
hub utama untuk kawasan Indonesia timur itu sudah dapat dilakukan 

secara meeting online.

Aplikasi Meeting Online Permudah Pengurusan Sandar Kapal 
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berwenang yang sedang tidak di tempat akan jauh 
berkurang, karena surat elektronik langsung masuk 
ke gadget yang bersangkutan,” ungkapnya.

Toto menjelaskan, tujuan utama dari proses digitaliasi 
tersebut ialah mengubah alur nota kedinasan yang 
semula dicetak pada kertas, menjadi ke dalam platform 
elektronik. Prosesnya akan dimulai dengan standarisasi 
format email yang diatur dalam peraturan tertulis oleh 
manajemen untuk mendorong pengadopsian gagasan 
tersebut. Pemanfaatan komunikasi elektronik tersebut 
juga akan diimplementasikan pada pengarsipan 
digital (e-archiving) dan penandatanganan elektronik 
(e-signing).

Ia menambahkan, Pelindo III memang sedang gencar 
bertransformasi dengan menitikberatkan pada tiga 
aspek, yakni people, process, and technology. “Semakin 
efisiennya proses komunikasi berbasis elektronik akan 
mendorong terciptanya diskusi dan imbal balik di antara 
pegawai terkait. Dampak positifnya akan meningkatkan 
knowledge transfer dan kualitas keputusan yang diambil 
oleh perusahaan,” katanya. 

SVP Change Management Pelindo III, Ismartadianto, 
memaparkan, bahwa proses penerapan paperless 
society akan dilaksanakan secara bertahap. Mulai 1 
Maret lalu, seluruh nota dinas sudah beralih ke format 
elektronik (kecuali untuk pembayaran keuangan). 

“Berlanjut pada 1 Mei, seluruh nota dinas yang 
sudah berformat digital akan diproses dalam dua 
kanal, pertama untuk umum akan dikirim via email. 
Kemudian untuk nota 
dinas internal akan 
disalurkan melalui 
sharepoint  dalam 
sistem korporat. Per 
1 Juli tahun nanti 
diharapkan seluruh 
surat  ke di nasan 
internal Pelindo III 
sudah menggunakan 
media aplikasi yang 
d i k e m b a n g k a n 
mandiri oleh tenaga 
IT Pelindo III,” kata 
Ismartadianto.

Baru-baru ini Pelindo 
I I I  m e m p e r k u a t 
transformasi korporasi dengan melakukan penyegaran 
logo perusahaan yang secara visual tampak lebih segar 
dan dinamis. Serta mengusung slogan baru yang 
mempertegas komitmen perseroan untuk mendorong 
diversifikasi bisnisnya. Tidak lagi hanya melayani jasa 
operasional pelabuhan, tetapi juga bisnis di pelabuhan 
seperti properti, logistik energi gas, dan wisata cruise. 
Pelindo III, Beyond Port of Indonesia. (Oleh: Hafidz 
Novalsyah)

semakin efisiennya proses 
komunikasi berbasis elektronik 

akan mendorong terciptanya 
diskusi dan imbal balik di 

antara pegawai terkait. Dampak 
positifnya akan meningkatkan 

knowledge transfer dan kualitas 
keputusan yang diambil oleh 

perusahaan,” toto heli yanto, hC 
& ga Director Pelindo iii

(IBS) dalam platform besutan tenaga IT internal 
yang bernama Portal Anjungan. Tidak berhenti 
di situ, setahun kemudian pada Februari 2018 
Pelindo III meluncurkan aplikasi pertama di sektor 
kepelabuhanan yang mengintegrasikan berbagai 
pemesanan jasa yang diperlukan pelanggan 
pelabuhan, Home Terminal system. 

Pelindo III mendorong penerapan paperless society 
atau konsep pengoptimalan teknologi elektronik 
untuk menggantikan komunikasi berbasis 
kertas. Baik pada internal BUMN kepelabuhan 
tersebut dan juga komunitas maritim pemangku 
kepentingan di sekitarnya. Penerapan paperless 
society mempertegas komitmen Pelindo III untuk 
semakin go green.

“Proses digitalisasi Pelindo III berpotensi 
menghemat anggaran penggunaan kertas hingga 
80 persen. Kemudian waktu yang biasanya terpakai 
untuk menunggu tanda tangan dari pegawai 
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Sedikitnya 50 perusahaan dari pelaku usaha 
yang berbeda seperti perusahaan dan agen 
pelayaran, cargo owner, perusahaan bongkar 
muat (PBM),  freight  forwarder ,  organda, 
pengelola depo dan ekspedisi muatan kapal 
laut (EMKL) mengikuti acara sosialisasi dengan 
tema Sosialisasi Aplikasi Home Terminal dan 
Supply Chain Financing yang diselenggarakan 
oleh Pelindo III bekerjasama dengan BNI di 
Grand Varuna Convex Rabu (28/2).

KENALKAN APLIKASI hOME TERMinAl 
KEPADA STAkEhOlDER PELABUHAN

CEO Regional Jawa Timur Pelindo III, Onny Djayus 
saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan 
bahwa tentunya kami sebagai operator pelabuhan 
harus mengenalkan kepada pelanggan kami karena 
aplikasi ini terintegrasi dengan sistem operasi 
terminal. Ada empat fitur layanan pada aplikasi 
ini yaitu vessel service, port activities, logistic 
dan container  management . Keempat fitur 
tersebut memungkinkan pengguna jasa memantau 
pergerakan kapal dan barangnya secara real-time.

Setelah dilakukan peluncuran aplikasi mobile, Home Terminal 
awal Februari di Jakarta, kini Pelindo III mensosialisasikan 

kepada pengguna jasanya di Surabaya.

SVP Marketing Pelindo III Tunjukan Aplikasi Home Terminal di Smartphone Pengguna Jasa
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Lebih lanjut ia menambahkan bahwa untuk tahap 
awal, Home Terminal hanya dapat digunakan untuk 
menyediakan pelayanan kapal/vessel  service 
meliputi pemanduan, penundaan, penyandaran 
kapal, pengisian bahan bakar, pengisian air bersih, 
jasa tambat, port clearance, penampungan limbah, 
daya kelistrikan dan crew transfer

“Aplikasi Home Terminal baru dapat digunakan di 
Terminal Petikemas Surabaya dan Terminal Teluk 
Lamong pada tahap awal. Dan pada tahap berikutnya 
(Maret 2018), implementasi HTS dilakukan di seluruh 
terminal di Pelabuhan Tanjung Perak,” imbuhnya.

Salah satu peserta sosialisasi, Makhroni Hidayat 
dari Petro Oxo Nusantara Gresik menyambut 
baik adanya aplikasi baru ini karena membuat 
lebih mudah untuk mengakses semua informasi 
yang terkait dengan bongkar muat di pelabuhan 
khususnya seperti yang biasa kami handle yaitu 
curah cair sehingga efektivitas dan waktu pekerjaan 
itu bisa kita lakukan.

“Kami berharap dengan adanya penggunaaan 
aplikasi Home Terminal ini peningkatan layanan 
di pelabuhan akan jauh lebih baik dan lebih cepat,” 
tandas Hidayat.

Sementara itu, Erry Akbar Panggabean Senior Vice 
President Marketing Pelindo III menjelaskan bahwa 
Home Terminal merupakan salah satu inovasi 
layanan yang dibuat Pelindo III untuk mempercepat 
dan mempermudah proses pemesanan layanan 
jasa kepelabuhanan. Pengguna jasa pun dapat 
memesan berbagai jasa kepelabuhanan, cukup 
melalui aplikasi smartphone.

“Aplikasi Home Terminal dihadirkan sebagai 
n i l a i  ta m ba h  l a ya n a n  Pe l i n d o  I I I  ya n g 
manfaatnya bisa langsung dirasakan. Selain 
untuk media marketing dan informasi ke 
pelanggan dan pasar/marketplace sekaligus 
juga menjadi implementasi model pemasaran 
yang mengutamakan kebutuhan pelanggan/
customer-based. (Oleh: Kharis Fauzi)

Suasana Sosialisasi Aplikasi Home Terminal
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PROMOSIKAN PELABUHAN BENOA 
KEPADA DUNIA 

S E AT R A D E  C R U I S E  G LO B A L

Lebih dari 30 tahun, Seatrade Cruise Global telah menjadi event 
tahunan pameran terbesar dunia bagi industri cruise ships, 

operator pelabuhan, industri perkapalan, teknologi, serta jasa 
pendukung lainnya. 

Delegasi RI Promosikan Cruise Port di Miami
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Delegasi Indonesia mengadakaan pertemuan 
secara bilateral maupun berkolaborasi dengan 
Singapore,  dengan cruise operator antara lain, 
Princess Cruise, Crystal Cruise, Carnival Australia, 
Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises & Regent 
Seven Seas Cruise, Royal Caribbean Cruise Line, 
Holand American Line , Seaborn Cruise Line, 
Peninsular & Oriental Cruise, Cunard Cruise, 
Silversea Cruise

S e m u a  c r u i s e  o p e r a t o r  m e n y a t a k a n 
ketertarikannya untuk meningkatkan jumlah 
kunjungan ke Indonesia khususnya Bali (Benoa) 
dengan beberapa prasyarat diantaranya: 
Terselesaikannya proyek dredging  pada 
pelabuhan Benoa kemudian menerbitkan 
Electronic Navigational Chart (ENC)   sebagai 
Database yang distandardisasikan baik mengenai 
muatan,struktur dan formatnya disesuaikan 
dan harus ada persetujuan dari International 
Hydrographic Office (IHO), Jaminan jadwal labuh 
di benoa yang tidak berubah-ubah agar bisa 
dipasarkan setahun sebelumnya ke seluruh dunia, 
Tarif yang kompetitif dari pelabuhan lain di Asia, 
Jaminan fasilitas sekitar dermaga lokasi sandar 
dan akses yang baik menuju destinasi wisata 
seperti jalan, tempat parkir dan sebagainya.

Berkaitan dengan isu diatas, Pelindo III 
menegaskan bahwa Dredging Project di Benoa 
akan selesai September 2018 kemudian disurvei 
serta diverifikasi oleh Pushidros TNI AL untuk 
penerbitan Electronic Navigational Chart (ENC). 
Pelindo III juga sudah menerapkan tarif paket 
untuk pemakaian tunda yang biayanya jauh 
lebih murah dari sebelumnya. Jaminan layaknya 
fasilitas dermaga dan akses ke destinasi pariwisata 
juga akan terus dipastikan kelayakannya demi 
kelancaran dan kenyamanan passenger and cruise 
operator. 

Pe l i n d o  I I I  b e r ko m i t m e n  u n t u k  te r u s 
meningkatkan pelayanan kepada passenger and 
cruise operator dengan mengikuti event Seatrade 
Cruise Global agar bisa melakukan koordinasi 
secara langsung dengan instansi terkait dan 
melakukan networking, sourcing and discussing 
dengan potential customer, menggali setiap 
permasalahan yang didapat dan dijadikan acuan 
untuk perubahan Pelindo III menjadi lebih baik 
dan peka terhadap pentingnya cruise industry di 
era sekarang ini, sejalan dengan visi Pemerintah 
dengan menjadikan sektor Pariwisata sebagai 
unggulan ekonomi dan program Pemerintah 
dengan pengembangan infrastruktur tol laut 
serta target pemerintah dalam meningkatkan 
kunjungan wisman 20 juta pada tahun 2019.  
(Oleh: Komang Tryastuti)

Event yang dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d 8 
Maret 2018 di The Greater Fort Lauderdale Broward 
County Convention Center, Fort Lauderdale, 
Florida, United States diikuti 800 exhibitors dari 
92 Negara dengan 11.000 pengunjung.

Indonesia menyewa booth yang disediakan 
oleh KEMENPAR di zona Asia dan sub-zona 
Asia Tenggara/South East Asia sebagai bagian 
dari program promosi SouthEast Asia (SEA) 
Branding. Peserta lain yang tergabung dalam 
booth Indonesia antara lain Kemenko Maritim, 
Pushidros TNI AL, Pelindo I, Pelindo III, Direktorat 
Jenderal Imigrasi, Atase Perhubungan dan Staf 
KBRI Washington, D.C., Operator Andhika GAC, 
Kuta Cemerlang Bali Jaya, dan Cruise Asia. 
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PERJALANAN NAN MANIS,
HUMANIS DAN EKSOTIS

Panorama Tanjung Kelayang
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Siapa tidak mengenal Belitung, sebuah kota yang 
mulai menggaung namanya sejak dijadikan latar 
film Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Reza 
dan berdasarkan novel best seller tetralogi karya 
Andrea Hirata. Pun demikian, sebutan Bumi Laskar 
Pelangi dan beberapa lokasi film tersebut telah 
menjadi icon utama wisata di kota ini.

Posisi Bandara Tanjung Pandan berada di wilayah 
Belitung Utara. Untuk menuju lokasi pertama latar 
Film Laskar Pelangi membutuhkan waktu kurang 
lebih satu jam. Tepatnya di Belitung Timur, terdapat 
replika SD Muhammadiyah, Sekolah anak-anak 
Laskar Pelangi, di Desa Lenggang, Kecamatan 
Gantong. Kondisi sekolah masih sama seperti 
dalam film, dimana tokoh utama Si Ikal dan Lintang 
bersekolah. Disini kita bisa puas berfoto bahkan 
berakting menjadi seorang guru, seperti Bu Mus. 

Tidak jauh dari lokasi pertama, sekitar berjarak 
100 meter ada wahana wisata unik berbentuk 
rumah keong yang berada di Dermaga Kirana PBS 
Ecological Park atau biasa disebut juga dengan 
Taman Wisata Lenggang yaitu Ecological Restoration 
atau pemulihan alam kembali akibat dampak dari 
pertambangan timah. Disini terdapat banyak spot 
menarik yang instagramable. Mulai dari berpose 
di rumah keong, di sepanjang dermaga, hingga di 
atas kapal ala My Trip My Adventure.

Tentunya Bumi Laskar Pelangi tidak terlepas dari 
penulis bukunya, Andrea Hirata. Trip selanjutnya 
yang bisa dikunjungi adalah Museum Kata Andrea 
Hirata. Desain bangunan dan nuansa artistik sangat 
kental. Banyak kata-kata penggugah semangat yang 
dapat memotivasi kita untuk hidup lebih baik. 
Dengan biaya masuk Rp50 ribu, anda bisa bebas 
berfoto dan mendapatkan satu buah buku karya 
Andrea Hirata. 

Masih di Belitung Timur, tak lengkap jika belum 
singgah di ibukotanya yaitu Manggar. Masih ingat 
anda ketika si Ikal dalam film Laskar Pelangi, harus 
mengayuh sepedanya dari Sekolah Gantong ke kota 
Manggar hanya untuk membeli kapur tulis. Jauhnya 
perjalanan tentu akan sangat terasa, karena lokasi 
kota Manggar dari sekolah masih harus ditempuh 
selama kurang lebih 30 menit menggunakan mobil. 

“Selamat datang di Bumi Laskar Pelangi” sapa seorang pramugari saat pesawat 
akan landing di Bandar Udara Internasional H. As. Hanandjoedin, Tanjung 
Pandan, Belitung. Sejauh mata memandang ke bawah, terdapat hamparan pohon 
sawit berjajar rapi yang memenuhi hampir setengah pulau. 
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Sebagai pusat kota yang cukup berkembang pada saat 
itu, Manggar dijadikan sebagai lokasi melepas lelah 
bagi para pekerja tambang timah. Terdapat banyak 
warung kopi berjejeran dengan cita rasa yang khas, 
maka tidak salah jika Manggar disebut pula sebagai 
Kota Seribu Warung Kopi. Jangan anda bayangkan 
jika kondisinya seperti café pada umumnya di kota 
metropolitan, tempatnya sederhana hanya ada bangku 
dan kursi panjang, tapi suasana keakrabannya sangat 
terasa. Bukan ke Belitung namanya jika anda belum 
mencoba kopi khas Manggar, aroma seduhan khas kopi 
dipadukan sepiring pisang goreng dapat membuat 
anda lupa waktu akan perjalanan berikutnya yang 
masih panjang.

Sudah puas dengan perjalanan ini? Belum. Anda harus 
menyiapkan fisik dan stamina ekstra untuk menggenjot 
sepeda menuju pantai ala film Laskar Pelangi. Lokasi 
pantai yang menjadi latar Film Laskar Pelangi cukup 
jauh. Membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam dengan 
mengendarai mobil. Tepatnya di Belitung Barat, yang 
menyimpan pesona alam pantai perawan nan eksotis. 
Tapi saran saya jangan dilakukan, karena hanya akan 
menghabiskan waktu anda selama liburan di Belitung. 

Sepanjang perjalanan dari Belitung Timur ke Barat, 
ada baiknya anda berkenalan terlebih dahulu dengan 
masyarakat desa nelayan bugis di Pantai Tanjung Binga, 
Kecamatan Sijuk. Lokasinya sekitar 20 kilometer arah 
utara dari Kota Tanjung Pandan. Disini anda dapat 
melihat aktivitas warga desa nelayan dari pagi hingga 

sore hari. Jika anda datang pagi hari, maka dapat 
melihat aktivitas warga menurunkan/mengangkut 
ikan dari perahu hasil tangkapan semalam. Di 
siang harinya anda akan melihat penduduk 
mengeringkan/menjemur ikan-ikan dihalaman 
rumah mereka. Dan jika sore hari anda akan 
disuguhkan suasana kesederhanaan dan keakraban 

Rumah Keong
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warga sekitar saat mengambil/mengangkut ikan-
ikan yang sudah kering. Warganya cukup bersahabat 
dan ramah. Salah satunya anda dapat mencicipi 
ikan yang telah diolah dan dikeringkan, bahkan 
bisa membawa sedikit oleh-oleh tanpa harus 
membayarnya.

Salah satu Pantai yang menjadi latar Film Laskar Pelangi 
adalah Pantai Tanjung Tinggi. Seperti namanya, disana 
terdapat batuan granit yang besar dan menjulang 
tinggi dimana salah satu batunya merupakan tempat 
berpijaknya anak-anak Laskar Pelangi. Untuk masuk ke 
lokasi tersebut tidak dikenakan biaya apapun, alias free. 
Anda bebas melakukan aktivitas apapun seperti sekedar 
menikmati keindahan alam, berenang ataupun snorkeling.

Perjalanan dapat diakhiri dengan menikmati keindahan 
sunset di Pantai Tanjung Kelayang. Lokasinya tidak 
jauh dari pantai sebelumnya, kurang lebih 15 menit 
berkendara mobil. Anda bisa menyusuri pesisir pantai 
dengan ditemani batuan-batuan granit yang terparkir 
di pinggir pantai dan mengabadikan gambar salah satu 
batu yang mirip paruh burung Garuda. Disini anda juga 
bisa melakukan negosiasi harga sewa kapal dengan salah 
satu pemiliknya untuk dapat menyeberang ke pulau 
kecil di sekitar Pantai Tanjung Kelayang. Dengan harga 
sewa kapal berkisar Rp500ribu, para wisatawan dapat 
bebas seharian mengunjungi 4 pulau kecil yang tak kalah 
menawan keeksotisannya yaitu Pulau Batu Berlayar, Pulau 
Lengkuas, Pulau Pasir, dan Pulau Kelayang. 

Sebuah perjalanan akan terasa manis j ika 
melakukannya bersama dengan keluarga, sahabat 
maupun orang terdekat. Akan terkesan humanis 
jika ada hal baik yang bisa dipetik dari kearifan 
dan kesederhanaan masyarakat lokal. Dan tentunya 
terlihat eksotis selalu didamba dalam setiap 
perjalanan. (Oleh: Esmi Ratna Purwasih)

Museum Kata Andrea Hirata

Tanjung Tinggi
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Perusahaan Pelayaran tanpa awak

Wilhemsen dan KONGSBERG bekerja sama 
mengambil langkah maju dalam pengembangan 
pelayaran tanpa awak. Keduanya membentuk 
perusahaan yang melayani jasa komplit 
pemanfaatan kapal tanpa awak untuk seluruh 
layanan utama dalam rantai pasok, mulai dari 
tahap desain dan produksi kapal, sistem kontrol, 
layanan logistik, dan operasional kapal.

Perusahaan bersama tersebut bernama Massterly. 
“Massterly akan menekan biaya pada seluruh lini 
dan bisa diaplikasikan untuk seluruh perusahaan 
yang membutuhkan jasa transportasi,” kata CEO 
Wilhelmsen Group, Thomas Wilhelmsen, seperti 
dikutip dari marineinsight.com. KONGSBERG 
terkenal untuk keahlian dan pemberian solusi di 
bidang teknologi, sedangkan Wilhelmsen memiliki 
pengalaman puluhan tahun di bidang logistik 
dan operasional kapal. Nantinya akan ada pusat 
kontrol yang berada di darat untuk memonitor 
dan mengoperasikan kapal-kapal tanpa awak di 
Norwegia dan di seluruh dunia.

“Teknologi nirawak dan operasional jarak jauh akan 
menjadi pengembangan yang penting bagi industri 
maritim. Dalam beberapa tahun belakangan ini 
terjadi pengembangan yang sangat cepat, yang 
didorong oleh meningkatnya permintaan (untuk 
teknologi nirawak) dari berbagai belahan dunia, 
baik dari industri maritim tradisional, maupun 
lainnya. Saat kapal tanpa awak menjadi kenyataan, 
Massterly akan menjadi perusahaan yang penting 

dalam digitalisasi infrastruktur dan operasional,” 
jelas Presiden dan CEO KONGSBERG, Geir Håøy, 
dikutip dari sumber yang sama.

Nantinya diproyeksikan,  yang pertama 
menggunakan tekonologi nirawak ialah pelayaran 
jarak dekat (short sea shipping). Ini akan 
meningkatkan kompetisi untuk memindah jalur 
logistik dari darat ke laut. Teknologi tersebut juga 
akan meningkatkan efisiensi dan mereduksi emisi.

kapal Feri Bertenaga lng

Hypatia de Alejandría menjadi kapal feri bertenaga LNG 
pertama di dunia setelah diproduksi oleh galangan Italia, 
Cantiere Navale Visentini, atas pesanan perusahaan 
pelayaran Spanyol, Baleària Eurolínias Marítimas. 

Balearia memesan dua kapal serupa dengan harga 
sekitar 200 juta Euro. Panjang badan kapal mencapai 
186,5 meter dan memiliki kecepatan maksimum 24 
knot dengan kapasitas 810 penumpang, sekitar 
2.100 linear meter kargo, dan 150 kendaraan.

Kapal tersebut akan mulai melayani rute pelayaran 
di sekitar Kepulauan Balearis pada awal 2019. 
Dengan jadwal harian melalui pelabuhan di 
Barcelona, Valencia, dan Denia, serta akan menjadi 
satu-satunya perusahaan pelayaran yang melayani 
rute antarkeempat pulau tersebut. Balearia 
merupakan operator terbesar di Selat Gibraltar yang 
menghubungkan Ceuta dan Melilla ke pelabuhan di 
pulau utama, seperti dikutip dari berita Marine Link.

SERBA PERTAMA DI DUNIA

Foto: medium.com

Foto: marineinsight.com
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Personal assistant Digital 
Berkemampuan Perintah suara

MSC Cruise, salah satu operator cruise pribadi terbesar 
di dunia, serta pemimpin pasar di Eropa dan Amerika 
Selatan, memperkenalkan personal assistant (PA) 
digital dengan fitur MSC for Me. Inovasi pelayanan 
yang pertama ada di dunia tersebut dikembangkan 
melalui kerja sama dengan HARMAN International 
yang dimiliki oleh Samsung Electronics.

Menurut informasi yang didapat dari marineinsight.
com, PA digital untuk tamu di kapal pesiar MSC itu 
bisa ‘bercakap-cakap’, berfitur kecerdasan buatan 
(AI) yang mampu mengenali suara, sehingga 
bisa berkomunikasi, mempelajari, dan dengan 
intelegensianya bisa memprediksi kebutuhan tamu 
untuk memberikan saran yang relevan. Layanan baru 
dan unik ini akan memberikan layanan yang personal 
pada setiap tamu sehingga bisa menyederhanakan 
dan meningkatkan pengalaman mereka berpesiar. 
Karena mampu memberikan respon yang cepat dan 
mudah dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
dari kamar pribadi yang nyaman.

Presiden HARMAN Connected Services and 
HARMAN CTO, Sanjay Dhawan, mengungkapkan, 
digital assistants dan teknologi pengenal suara 
mengubah cara kita berkomunikasi dan bagaimana 
kita menyelesaikan pekerjaan kita hari ini. Dengan 
memberikan solusi yang luar biasa, MSC Cruise 
mentransformasikan pengalaman tamu dalam 
berpesiar. “Bayangkan rasanya mendapatkan layanan 
instan dan informasi yang personal, seperti cruise 
events, pilihan hiburan, update selama berpesiar, 
atau hanya memainkan musik favorit dengan perintah 
suara yang sederhana,” ungkapnya.

Dengan kebangsaan penumpang cruise yang 
beragam, PA digital tersebut mampu mengenali 
tujuh bahasa, Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, 

Jerman, Portugis aksen Brazil, dan Mandarin. 
Keunikan layanan aplikasi MSC for Me di antaranya 
yaitu in-cabin connected TV, dan layar interaktif di 
seluruh sudut kapal, selain tu masih banyak fitur 
lainnya. PA tersebut akan mengawali servisnya di 
kapal MSC Bellissima, tapi nantinya akan menjadi 
fitur untuk seluruh maskapai cruise MSC.

Pengiriman Barang dengan 
‘kontrak Pintar’

Perusahaan asal Hong Kong, 300cubits, berhasil 
melakukan pengiriman pertama yang menggunakan 
‘kontrak pintar’ melalui blockchain Ethereum dan 
menjadi yang pertama pada pengiriman melalui 
peti kemas. Pengiriman tersebut menggunakan TEU 
token atau mata uang digital yang dikembangkan 
300cubits digunakan sebagai booking deposit pada 
blockchain yang akan kembali ke user setelah ada 
pesan dari pelabuhan destinasi. Kargo yang dikirim 
berupa tekstil dari Malaysia ke Brazil. Perusahaan 
pelayaran Malaysia’s Westports dan LPR, serta importir 
asal Brazil berpartisipasi pada uji coba tersebut.

Booking untuk pengiriman tersebut terjadi pada 8 
Maret. Booking deposit dalam TEU token dikirimkan 
ke blockchain Ethereum oleh pemilik barang dan 
perusahaan pelayaran pada hari yang sama dan 
kemudian dikembalikan pada 15 Maret setelah 
pengiriman sukses. 300cubits menyebutkan bahwa 
keberhasilan tersebut akan dilanjutkan untuk 
pengguna lainnnya, baik pelanggan, perusahaan 
pelayaran, pemilik barang, dan operator pelabuhan.

“Kami senang bisa menjadi yang pertama di dunia 
untuk berpartisipasi pada uji coba ini. Karena 
teknologi ini akan mengubah cara bagaimana 
pengiriman barang via laut dikerjakan di seluruh 
dunia,” ujar CEO LPR, Felipe Bittencourt. (Oleh: 
Hafidz Novalsyah)

Foto: marineinsight.com
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“Kita akan mengingat tahun ini sebagai tahun di 
mana reputasi kaum lelaki sangat hancur, hingga 
perempuan pun berkencan dengan ikan!” canda 
Jimmy Kimmel pada helatan Oscar 2018. Candaan itu 
sekaligus menyindir untuk membawa ke permukaan 
berbagai isu. Seperti pelecehan seksual yang diduga 
kuat dilakukan eksekutif produser Alfred Weinstein 
pada lebih dari 80 perempuan di Hollywood. 

Sebelumnya pada gelaran Golden Globes 2018, Oprah 
Winfrey, juga menyampaikan pidato senada yang 
menyoroti tentang banyaknya pelecehan seksual 
pada perempuan, yang justru dilakukan oleh pria 
yang berkuasa. “Budaya dirusak justru oleh tangan 
pria yang memiliki kekuasaan,” kecamnya.

Nuansa politis tentu jadi hal baru di panggung 
perayaan dunia hiburan. Dunia film. Namun sesuatu 
hal yang baru dan mengejutkan, tidak selalu 
merupakan hal yang negatif. Mungkin itu disrupsi, 
seperti yang banyak terjadi di dunia bisnis zaman 
ini. Atau mungkin juga justru pribadi-pribadi yang 
resisten terhadap perubahan itulah yang jadi blok 
negatif di lingkungan kita. 

Karena kebiasaan dan kekuasaan memang pembuat 
alpa. Menikmati film merupakan hobi yang bisa 
melatih diri membuka pikiran untuk hal baru. 
Imajinasi. Sutradara kawakan, Guillermo del Toro, 
dalam The Shape of Water (2017) menghanyutkan 
penonton melalui dongeng cinta yang manis dari dua 
insan yang berbeda. Tapi juga membuat shock karena 
yang bercinta ialah manusia perempuan dan manusia 
ikan. Anda bergidik? Jika ya bisa jadi mungkin karena 
pikiran masih konservatif atau setidaknya stagnan 
dan malas menanggapi letupan-letupan perbedaan. 

Padahal jutaan penonton film ini di pelbagai belahan 
dunia bisa larut dalam romansa, kegilaan, dan 
ketulusan cinta mereka. Kenapa bisa mudah dan 
banyak yang merasakan hal ini? Mungkin karena cinta 
dan kasih sayang itu bahasa universal. Perasaan yang 
membuat kita tetap jadi manusia dalam menghadapi 
berbagai perbedaan di dunia. Penasaran kan? Tonton 
deh film pemenang Best Picture Oscar 2018 tersebut. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

2018, TAHUN KETIKA PEREMPUAN 
MEMILIH BERKENCAN DENGAN IKAN!

Foto: IMDB.com
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Sangat disayangkan jika kamu hanya berpuas diri 
menggunakan media sosial sebagai ajang pamer dan curhat 
semata atau yang lebih buruk, sebagai media untuk saling 
caci antar pengguna. Padahal, dengan penggunaan media 
sosial yang tepat, banyak hal positif yang bisa kamu dapatkan. 
Tidak hanya keuntungan dalam hubungan sosial dan materi, 
tetapi juga sebagai media untuk menampilkan image atau 
personal branding.

Branding di media social adalah suatu upaya guna 
menampilkan informasi, pesan, dan kesan melalui aktivitas 
yang dilakukan, seperti menampilkan profil, meng-update 
status, mengunggah foto, berbagi informasi dan pandangan 
berupa opini, serta memberikan feedback seperti komentar, 
dan ikon like. Fungsi personal branding adalah sebagai 
usaha untuk memberikan perhatian kepada orang lain atas 
kemampuan, keunikan, spesialisasi, dan citra diri berbeda 
yang dimiliki, bahkan lebih unggul dibandingkan orang lain. 
Tujuan branding adalah sebagai upaya membangun dan 
menginformasikan keberadaan produk agar menarik dan 
mengikat kesetiaan konsumen demi mendongkrak penjualan. 
Sedangkan jenis-jenis branding ada tiga macam, yaitu product 
branding, corporate branding, dan personal branding. 

menamPilkan Personal BranDing Di meDia sosial
Personal branding di media sosial sangat penting, terutama 
bagi yang ingin meningkatkan reputasi demi karier dan masa 
depan. Melalui media sosial, seseorang dapat “menjual” 
dirinya agar masyarakat dapat lebih mengenal keahliannya. 
Kamu juga perlu menampilkan sikap positif karena karakter 
dirimu dapat dibaca orang lain, sehingga berpengaruh 
pada image dirimu di mata pengguna media sosial lainnya. 
Lalu, bagaimana cara yang benar dalam membentuk dan 
menampilkan personal branding di media sosial? 

Berikut ini enamhal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
reputasi personal branding di media social :
•	 Membuat konten yang menarik dan bermanfaat
•	 Menggunakan beberapa platform media soial
•	 Menambahkan teman atau mem-follow akun potensial
•	 Gabung ke beberapa group
•	 Konsisten dalam berkarya
•	 Menjadi diri sendiri 

Waktu saat posting di media sosial juga perlu diperhatikan, 
jangan sampai kita salah memilih waktu. Waktu yang tepat 
untuk posting di media social yaitu antara pukul 13.00-
16.00 (siang), pukul 16.00-18.00 (sore), dan pukul 19.00-
22.00 (malam). Buku ini juga membahas teknik membaca 
karakter melalui media social, cara cepat mengetahui 
karakter seseorang melalui media social, dan banyak lagi. 
Selengkapnya yuk baca buku di Perpustakaan. #Ayo ke 
perpustakaan! (Oleh: Devi Chrisdewanti)

SHARING-MU
PERSONAL

BRANDING-MU

P e n U l i s 
Muhammad Fadhol Tamimy

P e n e r B i t 
Visimedia

t a h U n  t e r B i t 
2017
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P e l i n d o  I I I  Ta n j u n g  E m a s 
menyelenggarakan orasi calon ketua 
dan pemilihan ketua Serikat Pekerja 
Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) Tanjung 
Emas periode 2018-2020 di Operation 
Room. Terdapat empat nama kandidat 
Ketua SPPI III yaitu Mat Rosyad, Dian 
Taufik, Mas Yolla, dan Ragil Septriani.  
Pemilihan nama kandidat didasarkan 
pada voting dimana seluruh pegawai 
Cabang Tanjung Emas menulis sendiri 
nama kandidat pilihan mereka. 

Prestasi membanggakan ditorehkan 
oleh tim voli Pelindo III Tanjung Emas 
Semarang yang berhasil meraih juara 
tiga dalam turnamen voli Eka Busana 
Cup yang digelar pada Minggu (11/3) 
lalu. Peringkat ketiga tersebut diperoleh 
setelah melawan tim Kamal Tek Salatiga 
pada perebutan juara tiga dan empat, 
dengan skor 3−1.

Koordinator Port Security Pelabuhan 
Tanjung Emas Tri Hastuti mengaku 
merasa puas dengan hasil  yang 
ditunjukkan oleh Neka selaku kapten 

flOWERS fOR hER

8 Maret merupakan hari yang special 
bagi seluruh wanita di dunia, hari 
dimana seluruh dunia merayakan 
International Women’s Day (IWD) atau 
Hari Perempuan Internasional. Peringatan 
Hari Perempuan merupakan momen 
yang baik untuk melihat kembali sejauh 
mana kontribusi perempuan pada posisi 
kunci serta memberikan penghargaan 
atas kontribusi positif perempuan pada 
bidangnya masing-masing.

Bertepatan dengan moment tersebut, para 
pegawai wanita di PT TPS merayakannya 
dengan berbagi bunga mawar untuk 
para pekerja wanita, baik di internal 
perusahaan maupun di perusahaan-
perusahaan yang menjadi mitra kerja PT 
TPS, diantaranya perusahaan perbankan 
yang berada di Customer Service 
Building PT TPS, juga para Customers  
yang terdiri dari Perusahaan Pelayaran 
dan Forwarding Companies. Diantara 
perusahaan-perusahaan yang dikunjungi 
adalah KMTC, OOCL, Maersk Line, MSC, 
Evergreen, MOL, NYK, Emirates, COSCON, 
Sinokor, Laut Mas, Meratus Line, Tanto 
Intim Line. (Oleh : Susana Emiliasri)

TANJUNG EMAS PILIH KETUA SPPI III

TANJUNG EMAS RAIH JUARA 
TURNAMEN VOLI EKA BUSANA CUP

tim dan kawan-kawan meskipun hanya 
menjadi juara tiga.

”Saya sangat puas karena setelah ikut 
menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan 
anak-anak kita yang sudah semaksimal 
mungkin meskipun kita kalah di semifinal. 
Dan syukurlah, walaupun istilahnya hanya 
sebentar, tenaganya tinggal sisa-sisa dalam 
merebutkan juara tiga dan empat kita masih 
bisa menang. Itu mungkin sudah hasil 
yang paling maksimal. Mudah-mudahan 
ke depan lebih baik,” ungkapnya. (Oleh: 
Muh. Ananta Jauhar)

Hasil akhir perhitungan suara, Dian 
Taufik  memperoleh 7  suara,  Mat 
Rosyad 8 Suara, Ragil Septriani 15 
suara, dan Mas Yolla memperoleh 32 
suara yang sekaligus mengantarkan 
Mas Yolla menjadi Ketua DPC SPPI 
III Tanjung Emas selama dua tahun 
kedepan.

Selamat bertugas, sukses untuk Ketua 
terpilih dan selamat bekerja. Salam 
Solidaritas! (Oleh: Muh.Ananta Jauhar)
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Tingginya angka prevalensi penyalah 
guna narkoba di Yogyakarta sangat 
memprihatinkan. Jumlahnya pun 
didominasi oleh kalangan pelajar dan 
mahasiswa. Menyikapi hal ini, Pelindo 
III menunjukkan kepeduliannya melalui 
upaya pemberdayaan masyarakat, 
khususnya di hadapan generasi milenial 
Yogyakarta. Kegiatan ini dipusatkan 
di  Gedung Asri Medical Center (AMC) 
Yogyakarta, Kamis (8/3).

Di hadapan sekitar 350 mahasiswa, 
Pelindo II I  menegaskan kembali 
ko m i t m e n  ya n g  t e l a h  t e r j a l i n 
dengan Badan Narkotika Nasional 

Kapal kemanusiaan yang membawa ribuan 
ton beras untuk Palestina berangkat dari 
Dermaga Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS), Pelabuhan Tanjung Perak Rabu 
(21/2). Kegiatan yang diinisiasi oleh Aksi 
Cepat Tanggap (ACT) dengan melibatkan 
seluruh elemen bangsa Indonesia ini  
kembali melayarkan Kapal Kemanusiaan 
dengan mengangkut 10 ribu ton beras yang 
dikirim secara bertahap.

Pelepasan Kapal Kemanusiaan untuk 
Palestina dihadiri oleh Presiden Aksi 
Cepat Tanggap Ahyudin, Staf Ahli Bidang 
Hubungan Kelembagaan Kementerian 
Luar Negeri RI Salman Al Farisi S.E. 
ditandai dengan penekanan tombol 
sirine sebagai simbolis pelayaran Kapal 
Kemanusiaan.

Berlayarnya Kapal Kemanusiaan 
menandakan besarnya kepedulian 
bangsa Indonesia dalam merespons krisis 
kemanusiaan yang menimpa masyarakat 
Palestina. Hal ini disampaikan oleh Ahyudin, 
di sela seremoni pelepasan kapal.

“Apa yang kita berikan untuk Palestina, 
memperlihatkan bangsa Indonesia sebagai 
bangsa yang baik. Kita tidak akan kekurangan 
narasi kebaikan. Bangsa ini tak boleh sepi dari 
ikhtiar-ikhtiar kebaikan untuk kehidupan,” 
ujarnya. (Oleh: Kharis Fauzi)

KAMPANyE ANTI NARKOBA 
KEPADA GENERASI MILLENIAL yOGyAKARTA

(BNN) pada Desember 2017 lalu di 
Jakarta, yakni upaya Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan 
Prekursor Narkotika. Menurut Deputi 
Pemberdayaan Masyarakat BNN Dunan 
Ismail Isja, keberhasilan aksi P4GN tidak 
bisa hanya mengandalkan peran BNN 
maupun Pelindo III saja. “Dibutuhkan 
partisipasi aktif dari penggiat anti 
narkoba yang berasal dari kalangan 
pelajar dan mahasiswa, sehingga 
proses identifikasi penyalahgunaan 
narkoba semakin cepat ditangani,” 
kata Dunan dalam sambutannya. 
(Oleh: Jufrianto Siahaan)

KAPAL KEMANUSIAAN BERANGKAT 
DARI TANJUNG PERAK
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Menghabiskan waktu 4-5 jam melakukan cuci darah di rumah sakit 
bukanlah keinginan setiap orang. Terlebih hal itu harus dilakukan 
rutin 2-3 kali seminggu seumur hidup bagi mereka yang menderita 
penyakit ginjal kronik. Jika dihitung, biaya yang harus dikeluarkan 
untuk melakukan satu kali cuci darah di rumah sakit berkisar antara 
800 ribu s.d 2 juta rupiah. Bisa dibayangkan, dalam sebulan jumlah 
biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 16 juta per orang atau 192 
juta setahun. 

Dilansir oleh dr. Chandra Irwanadi M, Sp.PD-KGH FINASIM, internis 
spesialis ginjal dan hipertensi yang juga dokter konsultan di RS 
PHC Surabaya menjelaskan, penyakit ginjal kronis (PGK) sendiri 
merupakan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, bersifat 
progresif dan menetap. Bila seseorang terkena PGK, berarti ginjal 
nya tidak dapat membuang produk sisa hasil dari pembakaran 
tubuh serta berbagai toksin atau racun yang berasal dari luar tubuh, 
tidak mampu mengontrol jumlah air, garam natrium dan kalium 
dalam tubuh, berkurang nya kemampuan ginjal dalam mengatur 
keasaman darah dan kalsium dalam darah, serta berkurangnya 
produksi hormon eritropoetin yang berguna untuk produksi sel darah 
merah. ”Penyakit ginjal kronis dapat mengenai semua usia dan jenis 
kelamin. Ada beberapa keadaan yang dapat meningkatkan risiko 
seseorang untuk mendapatkan PGK, antara lain hipertensi, diabetes 
mellitus, merokok, berbagai keadaan yang dapat menyebabkan 
infeksi saluran kemih serta penyakit autoimun,” kata dr. Chandra

Data dari International Society of Nephrology (ISN) and the 
International Federation of Kidney Foundations (IFKF) pada tahun 
2017, penyakit ginjal kronis menempati urutan ke-8 penyebab 
kematian pada jenis kelamin perempuan dengan jumlah 600 ribu 
kematian per tahun. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2015 menurut 
Riset Kesehatan Dasar, tercatat sebanyak 30.554 pasien penderita 
penyakit ginjal kronis.

Dokter lulusan Spesialis Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran 
Univerista Airlangga Surabaya Tahun 1992 dan pernah mengenyam 
pendidikan di Juntendo University Tokyo pada Tahun 2001 ini juga 
menyebutkan banyak faktor kenapa perempuan lebih berisiko 
terkena PGK. Pertama, karena anatomi antara saluran kemih 
dengan vagina lebih dekat pada perempuan, karena lebih dekat, 
maka risiko infeksi saluran kemih lebih mudah. Nah, infeksi saluran 
kemih yang berulang bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. 
Kedua, karena efek penyakit LES (Lupus Eritematosus Sistemik), 
sederhananya lupus adalah kondisi dimana terjadi gangguan pada 
sistim imun tubuh kita. Reaksi antigen – antibodi yang menghasilkan 
kompleks antigen-antibodi inilah yang berlebih justru akan 
mengendap didalam ginjal. Penyakit Lupus ini sebagian besar atau 
90% didapatkan pada perempuan. Ketiga, pada wanita tertentu, 
kehamilan berisiko untuk terjadinya keracunan pada kehamilan 
seperti pre-eklampsi atau eklampsi yang bila tidak tertangani dengan 
baik, dapat berujung pada PGK. Alasan ke empat, karena kanker 
serviks (kanker mulut rahim), kanker ini erat hubungannya dengan 
virus tertentu, sehingga seseorang tersebut mudah terkena kanker 

mulut rahim. Bila kanker mulut rahim ini tidak terobati dengan 
baik, akan menyebabkan sumbatan pada saluran kemih, dan pada 
akhirnya menyebabkan terjadinya PGK.

Lantas, beliau juga menerangkan seringkali penyakit ginjal 
kronis tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Tapi pada 
umumnya, gejala tahap akhir yang dirasakan pasien seperti sesak 
nafas, hilangnya nafsu makan, mual dan muntah, hipertensi, 
pembengkakan diseluruh tubuh, frekuensi buang air kecil yang 
bermasalah, dan lain-lain. Jika sudah demikian, segera konsultasikan 
dengan dokter untuk mendapatkan kepastian diagnosis, pengobatan 
dan perawatannya.

Lantas pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana pencegahan bagi 
mereka yang belum terkena penyakit ginjal kronis dan pengobatan 
bagi mereka yang sudah di vonis menderita penyakit ginjal kronis? 
“Pencegahannya bisa dengan memperbaiki pola makan dengan 
menambahkan asupan sayur dan buah, cukup minum (kira-kira 2 
liter sehari atau sesuai kebutuhan tubuh), jaga tekanan darah dan 
kadar gula darah tetap normal, jika mengalami hipertensi atau DM 
(Diabetes Melitus), cukup olahraga, jangan merokok karena merokok 
dapat merusak pembuluh darah dan rutin untuk periksa kesehatan 
secara berkala untuk mengetahui pasti kondisi kesehatan kita. 
Sedangkan untuk pengobatannya sendiri, bisa memilih transplantasi 
ginjal, cuci darah yang dilakukan di rumah sakit atau bagi mereka 
yang menderita PGK namun selama melakukan cuci darah ingin 
tetap bisa beraktivitas normal seperti bekerja sehari-hari, bisa 
mencoba metode continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), 
tentu yang mana yang lebih baik untuk pasien tersebut, haruslah di 
konsultasikan dulu ke Nefrolog,”pungkasnya.(Oleh: Irvan Prayogo 
dengan Narasumber dr. Chandra Irwanadi M, Sp.PD-KGH FINASIM )
 

KAUM HAWA RENTAN MENDERITA 
PENyAKIT GINJAL KRONIS
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