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Selama 16 tahun BJTI Port 
mengukuhkan langkahnya 
sebagai perusahaan jasa logistik 

dan kepelabuhanan di Indonesia dengan 
menghadirkan pelayanan bongkar muat 
di Terminal Berlian sebagai kebutuhan 
pelanggannya. 
Di usia ke-16 tahun, BJTI Port tetap 
memberikan pelayanan yang lebih baik, 
terus berinovasi dan menjadi inspirasi 
bagi bisnis kepelabuhanan di Indonesia.
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Pewarta dan kontributor Majalah Dermaga 
dalam menjalankan tugas kejurnalistikan 
tidak menerima imbalan dalam bentuk 
apapun. Segala bentuk permintaan yang 
mengatasnamakan Majalah Dermaga adalah 
di luar tanggung jawab redaksi. 
Setiap bagian materi pemberitaan 
dari majalah ini tidak serta merta 
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korporat maupun karyawannya. Terima kasih 
untuk semua artikel, kritik, dan saran yang 
Anda kirim kepada redaksi.

Hal menyenangkan digelar di Gapura Surya Nusantara 
(GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (12/12). Telah 
tampak kesibukan sejak pagi sekali di Pelabuhan 
terbesar di Jawa Timur itu. Rangkaian penyambutan 
tersebut diberikan karena adanya kunjungan perdana 
kapal pesiar Genting Dream berbobot 150.695 ton 
dan panjang mencapai 335,33 meter. Secara kasat 
mata, panjang kapal ini melebihi panjang gedung 
terminal GSN yang hanya 112 meter. Kapal yang di-
launching sejak Agustus 2016 ini memulai perjalanan 
dari Singapura pada 10 Desember 2017 dan tiba di 
Surabaya pada tanggal 12 Desember 2017 sekitar 
pukul 08.00 WIB
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M
emasuki tahun 2018, perusahaan raksasa asal Korea, 
Samsung mendeklarasikan teknologi termutakhir 
yang akan disematkan dalam produk televisi 
buatannya, yakni resolusi 8K. Resolusi ini mampu 
menghasilkan kualitas gambar yang lebih tajam, 
lebih realistis, dan memanjakan mata. Ini menjadi 

sebuah lompatan teknologi yang sangat pesat. Di saat semua orang 
masih mengagumi keunggulan teknologi 4K, Samsung – dan sejumlah 
produsen lainnya – terus berinovasi demi menjadi pemimpin pasar. 

Situasi ini hendaknya dapat memberikan gambaran kepada kita 
tentang inovasi tiada henti dari perusahaan-perusahaan raksasa. 
Semuanya dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Pun 
demikian halnya kita yang barangkali telah menyusun serangkaian 
resolusi di tahun 2018. Maka, jadikan ini sebagai momentum untuk 
berinovasi menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. 
The best is yet to come!

Di edisi kali ini, kami pun secara berangsur melakukan re-design untuk 
tampilan Majalah Dermaga agar tampak lebih segar dan up-to-date. 
Tidak berhenti di situ saja. Majalah Dermaga kini juga hadir dalam 
bentuk aplikasi mobile berbasis android bernama Read Dermaga Online. 
Saat ini, versi IOS masih dalam proses pengembangan. 

Sebagai sorotan utama, kami memilih kunjungan kapal pesiar Genting 
Dream di Pelabuhan Tanjung Perak pada medio Desember 2017. Kapal 
pesiar dengan draf 8,4 meter ini dengan mudah mengakses Alur 
Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan bersandar di depan Terminal 
Penumpang Gapura Surya Nusantara. 

Kunjungan ini menjadi semacam deklarasi kepada dunia internasional 
bahwa Indonesia semakin siap menerima kunjungan kapal pesiar 

Resolusi 8K berukuran besar. Destinasi wisata yang semakin beragam dan 
kompetitif memberikan harapan cerah tercapainya target pemerintah, 
yakni 20 juta wisatawan mancanegara hingga tahun 2019. Melalui 
kunjungan cruise, mari berharap para penumpang memperoleh impresi 
positif terhadap sajian menu pariwisata nasional. 

Selain itu, kami juga memberitakan tentang sinergi BUMN guna 
mendongkrak kinerja perusahaan. Artikel tersebut kami rangkum 
dengan peresmian Kantor Perwakilan baru yang berlokasi di Gedung 
Parama Tamansari Office Tower, Jakarta Pusat. Upaya kerjasama juga 
dilakukan bersama Mandiri Sekuritas dalam rangka mempersiapkan 
perusahaan memperoleh global bond. 

Kesiapan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Benoa dalam 
menghadapi lonjakan penumpang di masa liburan Natal dan 
Tahun Baru juga tidak luput dari perhatian kami. Bahkan, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi menyempatkan diri memantau 
langsung kesiapan Pelabuhan Benoa. Kemudian, kami juga mengekspos 
keseruan perayaan ulang tahun bersama PT Berlian Jasa Terminal 
Indonesia (BJTI), PT Terminal Teluk Lamong (TTL), dan PT Pelindo 
Marine Service (PMS).

Kami pun menyoroti tentang kegiatan sosial perusahaan yang 
terlaksana di sejumlah kota di wilayah kerja Pelindo III. Anda dapat 
menyimak cerita tentang pemberian bingkisan Natal kepada warga 
Nusa Tenggara Timur (NTT), penyediaan layanan khitan gratis di 
Surabaya, Kumai, dan Semarang serta sejumlah aksi bina lingkungan 
di Cilacap dan Lombok Barat. 

Akhir kata, kami berharap sajian artikel kali ini dapat memperkaya 
wawasan Anda tentang aktivitas perusahaan. Kami pun mengajak 
Anda turut berkontribusi dalam sajian Majalah Dermaga berikutnya, 
sehingga ke depan Majalah Dermaga bertumbuh makin keren, inovatif, 
dan berkualitas. 

Selamat membaca!
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ceo quote

T
ak terasa kita telah berada di penghujung Tahun 
2017, banyak hal yang telah kita lakukan dan 
rasakan, pencapaian yang lebih baik, hal-hal 
yang perlu perbaikan, penurunan, kenaikan dan 
lain sebagainya. Sebagai individu yang banyak 
kekurangan tentunya itu merupakan hal biasa 

dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini.
 Namun demikian ada dua hal yang perlu Saya ingatkan 

kepada Saudara sekalian, entah itu di sadari atau tidak, kita 
telah melakukan suatu Proses Pembelajaran dan Proses 
Perubahan. 

 
Di dalam dunia itu setiap hal pasti melewati tiga proses alami 
yang sering kita tidak sadari, yaitu: pertama, proses penciptaan.  
Dalam hal ini semua penemuan hal baru diciptakan untuk 
suatu perubahan, sesuatu yang belum ada, perbaikan atas 
yang sudah ada atau penambahan varian baru atas sesuatu.

Kedua, proses pemeliharaan, dimana terjadi proses menikmati 
akan nilai dan hal-hal yang baru yang memudahkan kehidupan 
kita. Disinilah sering tercipta rasa “comfort zone”, dimana kita 
malas atau perlu energi yang besar untuk keluar dari rasa itu. 

Ketiga, proses penghancuran/disrupsi, yakni suatu proses 
penghancuran atas hal-hal yang ada, apakah itu dalam level 
rendah dan pelan (kita lihat bagaimana banyak model Business 
lama seperti Taxi, Hotel, Mall, Retail perlahan tapi pasti berubah 
dengan adanya kemajuan teknologi), ataupun dalam level 
tinggi dan cepat (kita lihat bagaimana perang merubah hidup 
bangsa Irak dan Vietnam, kita lihat gempa bumi merubah 
Jepang menjadi bangsa yang efisien, dan lain sebagainya). 
Namun yang pasti dalam proses penghancuran ini, akan timbul 
hal-hal baru yang lebih baik nantinya. Itu satu hal yang pasti.

Kembali pada 2 hal yang Saya sebutkan kita harus selalu 
lakukan; Proses Pembelajaran dan Proses Perubahan.

Kita haruslah selalu belajar tentang sesuatu hal yang baru, 
belajar tidak lah melulu soal ilmiah, membaca buku scientific 
dan belajar di sekolah/universitas. Belajar untuk bagaimana 
kita tetap welas asih (care) dengan sesama pegawai, atau 

“Keep Learning, 
Changing or Die!

belajar bagaimana kita tetap aware terhadap semua disruption, 
belajar bagaimana tetap positive feeling, belajar bagaimana 
kita disiplin dan tepat waktu adalah merupakan proses belajar 
yang harus tetap kita lakukan.

Proses Perubahan juga bukan melulu sesuatu yang menyangkut 
perubahan yang besar dan revolusioner, perubahan bisnis 
proses yang kompleks, namun bagaimana kita berubah untuk 
tidak melewati jalan ke kantor yang setiap hari kita jalani atau 
kita merubah letak/kebersihan meja kerja kita, adalah proses 
berubah simple yang bila iya terjadi adalah satu kemajuan 
buat kita dan lingkungan.

Banyak contoh organisasi, yang tidak perlu saya sebutkan, yang 
tidak melakukan proses belajar dan berubah menjadi mati, 
bangkrut, dan meninggalkan pegawai yang malas, sebodo 
amat dan akhirnya berujung PHK dan kemiskinan. 

Disruption yang sekarang ada di depan kita, tidak perlu 
ditakuti, kita harus tetap cool, tenang dan terus belajar 
dan berubah. Justru kita yang harusnya menciptakan 
disruption itu, dan saya lihat Pelindo 3 Group sudah ke 
arah itu, dengan menciptakan beberapa Business baru yang 
mengakibatkan disruption bagi perusahaan-perusahaan 
lain di sekitarnya. 

Namun janganlah kita puas, Teruslah belajar dan lakukan 
perubahan terus menerus, atau kita akan kalah, akan menjadi 
bodoh dan akhirnya bangkrut, mati dan kehilangan arti di 
kehidupan ini.

Selamat tinggal 2017 dan Mari kita songsong 2018 dengan 
semangat belajar untuk banyak perubahan ke arah yang lebih 
baik lagi untuk diri sendiri, keluarga, Pelindo 3 Group dan 
Indonesia tercinta. 

Semoga, Selalu, dan Selamanya. 
 
CEO 

Ari Askhara
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Proyek Pengembangan Terminal Gili Mas, Lombok kini 
sedang  memasuki tahap pematangan lahan dengan progress 
mencapai 62,4 persen. Proyek yang menelan biaya mencapai  satu 
triliun rupiah tersebut diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2019.  

CAPAI 62,4%
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Oleh: 

Angga Pradiptya

SVP Management System 
and Risk Management

T
ransportasi maritim memegang peranan penting dalam perdagangan 
internasional dan pertumbuhan ekonomi dunia dewasa ini. Lebih dari 75 
persen perdagangan internasional dilakukan lewat jalur laut. Ini pun tidak 
bisa dilepaskan dari industri shipping lines, yang juga mengalami masa 
keemasan dan kegelapan. Menurut Stopford (2009), sejumlah pemicu 
fluktuasi tersebut adalah kondisi perekonomian dunia, musim/harga 

komoditas, perubahan iklim, stabilitas politik, penemuan lokasi baru sumber daya alam, 
freight rates dan sebagainya. Notteboom (2012) menambahkan bahwa secara umum 
kinerja keuangan industri shipping lines relatif lebih rendah dibandingkan industri lain 
karena 2 (dua) hal, yaitu kombinasi antara operasional yang padat modal dengan risiko 
bisnis yang tinggi akibat kondisi pasar yang highly vulnarable.

Adalah Mitsui OSK Lines (MOL), salah satu dari sedikit perusahaan internasional shipping line 
yang mampu bertahan di situasi yang rentan (vulnerable). Berdasarkan profil perusahaan 
per Maret 2017, MOL memiliki portofolio yang cukup beragam serta mengoperasikan 
847 armada kapal. Jumlah ini merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah China 
COSCO. Sorotan penulis dititikberatkan pada faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan dan strategi yang diterapkan agar tetap survive.

Resiliensi Bisnis Transportasi Laut: 

Belajar dari Mitsui OSK Lines
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Pembaca dapat mengirimkan opini kepada redaksi via email 
ke humas@pelindo.co.id sepanjang 2 halaman A4 dengan font 
Arial Narrow ukuran 12 dalam spasi 1,5.

MOL mendorong 
penghematan pada 
biaya operasional 
dan administrasi, 
seperti menerapkan 
slow steaming, 
menghilangkan 
turbocharger dan 
menggunakan 
combustion 
improver guna 
mengurangi biaya 
operasi kapal

tentang mOl

MOL adalah perusahaan shipping line Jepang hasil merger dua 
perusahaan yang bernama Mitsui & Co dan Osaka Shosen Kaisha 
(OSK lines) di tahun 1964. Dengan dukungan dari 39 kantor prinsipal 
yang tersebar di seluruh dunia, perusahaan yang bermarkas di 
Minato-ku, Tokyo ini menggerakkan empat segmen bisnis utama, 
yakni: kapal petikemas, transportasi domestik dan penyeberangan, 
kapal curah dan rupa-rupa usaha (properti, konsultan maritim, 
teknik kelautan dan operasi kapal pesiar). Pendapatan total 
perusahaan pada tahun fiskal 2016 dilaporkan mencapai USD 
13,2 miliar dan laba umum sebesar USD 220 juta. Segmen angkutan 
petikemas menyumbang 41 persen bagi pendapatan perusahaan, 
disusul kapal curah 18 persen, kapal pengangkut kendaraan 14 
persen dan kapal tanker sebesar 10 persen. 

Dari grafik, khususnya untuk periode setelah 2005, disimpulkan 
bahwa kinerja keuangan MOL sangat volatile. Kinerja perusahaan 
mencapai puncaknya pada tahun 2007 dan selanjutnya menurun 
hingga tahun 2011. Kendati demikian, performa MOL meningkat 
lagi pada tahun 2015. Situasi ini dipengaruhi oleh: pertama, kondisi 
perekonomian dunia yang mendorong demand transportasi laut 
untuk ekspor impor bahan mentah maupun perdagangan produk 
manufaktur (Stopford, 2009). Selama tahun fiskal 2005-2007, MOL 
berhasil meningkatkan laba bersih hingga 70 persen menjadi USD 
1,67 miliar sebagai akibat kegiatan impor China. Namun sejak krisis 
ekonomi global melanda di akhir tahun 2008, kinerja keuangan 
perusahaan merosot tajam hingga mencapai kerugian USD 230 
juta pada tahun 2011.

Kedua, tarif angkutan (freight rate) dipengaruhi oleh aktivitas 
impor Cina untuk komoditas biji besi dan batu bara. Kenaikan 
volume angkutan komoditas ini terjadi pada tahun 2007 ketika 

Cina mengimpor 380 juta ton biji besi dan terdapat lonjakan harga 
tarif angkutan untuk kapal curah yang hampir mencapai 43 persen. 
Penurunan pada tahun fiskal 2011 disebabkan oleh kurangnya 
pasokan biji besi dan batu bara di Brasil dan Australia akibat musim 
hujan. Ini diperparah dengan adanya kelebihan kapasitas kapal 
akibat kegiatan investasi perusahaan di tahun sebelumnya. Ketiga, 
kurs valuta asing (foreign exchange rates) turut mempengaruhi 
kinerja perusahaan, mengingat sekitar 80 persen pendapatan 
perusahaan menggunakan denominasi USD. 

Keempat, harga bahan bakar untuk pengoperasian lebih dari 800 
kapal sangat tinggi dengan jumlah konsumsi bahan bakar mencapai 
6,5 juta ton bunker. Sehingga, setiap kenaikan USD 1 per metric 
ton, harga rata-rata tahunan bahan bakar dapat menurunkan 
pendapatan perusahaan sebesar USD 1,5 juta. Kelima, fluktuasi 
suku bunga karena penggunaan dana pinjaman menggunakan 
denominasi yen dan USD, dengan variasi bunga pinjaman sesuai 
fluktuasi tingkat suku bunga di dunia. Dan terakhir, dampak 
bencana alam dan perubahan iklim. Volume pengapalan mobil 
pabrikan Jepang mengalami penurunan signifikan ketika terjadi 
gempa bumi di Jepang dan banjir di Thailand pada tahun 2011. 

Strategi reSilienSi

Langkah antisipatif MOL menghadapi situasi demikian tersirat 
dalam enam strategi. Pertama, MOL mereviu portofolionya menjadi 
lebih berimbang dan beragam. Armada kapal yang tersedia 
dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan pasar. MOL juga fokus 
pada kontrak jangka menengah dan panjang serta membatasi 
kontrak spot guna memperoleh sumber pendapatan yang lebih 
stabil dan meminimalkan risiko akibat fluktuasi pasar. Kedua, MOL 
melakukan pengaturan kapasitas melalui scrapping, selling, laying 
up, reviu kontrak charter yang menerapkan harga sewa tinggi 
serta mengalihkan armada kapal ke rute pelayaran yang lebih 
menguntungkan. 

Ketiga, Menggagas kerjasama dengan pelaku industri yang sama 
dalam hal penggunaan kapal sehingga tercipta efisiensi dalam 
alokasi jumlah kapal yang berlayar. Adapun tiga jaringan bisnis 
yang telah terjalin yakni: Nova Tankers A/S, G6 Alliance, Ocean 
Network Express. Keempat, MOL menerapkan instrumen lindung 
nilai (hedging) guna meminimalkan risiko fluktuasi tingkat suku 
bunga, nilai kurs valuta asing dan harga bahan bakar. 

Berikutnya MOL mendorong penghematan pada biaya 
operasional dan administrasi, seperti menerapkan slow steaming, 
menghilangkan turbocharger dan menggunakan combustion 
improver guna mengurangi biaya operasi kapal. Biaya administratif 
pun tidak luput dari aksi penghematan tersebut. MOL melakukan 
restrukturisasi organisasi di tingkat domestik dan internasional 
serta penyesuaian jumlah pegawai.
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Kapal Pesiar Genting Dream Saat Sandar Pertama Kali di Pelabuhan Tanjung Perak
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H
al menyenangkan digelar di Gapura Surya 
Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, 
Selasa (12/12). Telah tampak kesibukan sejak pagi 
sekali di Pelabuhan terbesar di Jawa Timur itu. 
Puluhan mobil dan bus tertata rapi di lapangan 
parkir. Beragam Usaha Kecil  dan Menengah 

(UKM) mulai dari batik hingga kerajinan tangan memamerkan 
hasil karya masing masing. Sementara itu, alunan musik terdengar 
di sisi dermaga mengiringi para penari Reog Ponorogo. 

Pelabuhan Tanjung Perak 
Sambut Hangat Kapal Pesiar 

Genting Dream
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Rangkaian penyambutan tersebut diberikan lantaran ini 
adalah kunjungan perdana kapal pesiar berbobot 150.695 
ton. Diperkirakan terdapat sekitar 2.500 penumpang dalam 
kapal mewah tersebut. Selain itu, sejumlah pihak ikut ambil 
bagian dalam kegiatan penyambutan Genting Dream, dari 
Pelindo III, Pemerintah Kota Surabaya, hingga Kepolisian.

Genting Dream merupakan kapal pesiar paling besar yang 
pernah masuk ke perairan Indonesia dan sandar di Pelabuhan 
Tanjung Perak. Panjang kapal ini mencapai 335,33 meter. 
Secara kasat mata, panjang kapal ini melebihi panjang gedung 
terminal GSN yang hanya 112 meter. Kapal yang di-launching 

sejak Agustus 2016 ini memulai perjalanan dari Singapura 
pada 10 Desember 2017.  Genting Dream tiba di Surabaya 
pada tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 WIB dan 
akan melanjutkan perjalanan pada pukul 17.00 WIB menuju 
Celukan Bawang. 

Sejak jauh hari, Pelindo III telah menyiapkan fasilitas yang 
sangat memadai untuk kedatangan kapal ini. Dermaga sudah 
dipastikan dalam kondisi bagus. Garbarata untuk naik dan 
turun penumpang juga sudah dipastikan dalam keadaan prima. 
Selain itu, fasilitas di dalam terminal penumpang seperti toilet, 
smoking room, dan jaringan nirkabel juga sudah dipastikan 

Salah Satu Fasilitas di atas Kapal Pesiar Genting Dream

Para Wisatawan Kapal Pesiar Genting 
Dream Debarkasi di Pelabuhan 
Tanjung Perak

Pertunjukan Tarian di Genting Dream Water Salute Antarkan Genting Dream 
Sandar di Pelabuhan Tanjung Perak
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dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk dermaga, Pelindo 
III bersama dengan pihak-pihak terkait telah melakukan 
pengaturan sehingga kapal dengan lebar 39,7 meter tersebut 
dapat sandar dengan aman. Pelindo III juga menyiagakan Port 
Security untuk membantu pengamanan, baik di area dermaga, 
di dalam terminal, hingga memberi bantuan dalam pengaturan 
sirkulasi kendaraan yang keluar masuk terminal penumpang.

Tidak hanya itu. Pelindo III juga memastikan para wisatawan 
mendapatkan kesan tersendiri saat mengunjungi Indonesia, 
khususnya selama berada di Kota Pahlawan. Beberapa 
pertunjukan telah disediakan bagi para penumpang kapal. 

Penyambutan mulai dilakukan saat kapal memasuki wilayah 
perairan Tanjung Perak. Dua buah kapal tunda melakukan water 
salute begitu kapal memasuki kawasan Tanjung Perak. Water 
salute ini berupa penyemprotan air ke udara, di samping kiri 
dan kanan kapal saat kapal akan lewat. Setelah penyambutan 
di perairan, sambutan lain akan diberikan di sisi darat, yaitu 
dengan sajian Tari Reog Ponorogo. 

Memasuki terminal penumpang, Pelindo III juga menyiapkan 
hiburan lain. Tepat di depan counter check in, telah diubah 
menjadi kawasan kesenian tradisional Indonesia. Ada tarian 
tradisional Jawa Timur, permainan gamelan, kulintang, serta stan 

UKM Pelindo III Sambut Wisatawan 
Kapal Pesiar di GSN

CEO Pelindo III, Ari Askhara 
(kanan sedang berjabat tangan) saat di dalam Genting Dream
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batik. Keseruan terpancar tatkala para pelancong turut menari 
bersama, mencoba bermain gamelan, dan mempraktikkan 
aktivitas membatik.

Pelindo III pun menyiagakan petugas guna memastikan para 
wisatawan memperoleh informasi yang sesuai dan tepat, seperti 
profil gedung GSN dan tempat wisata di Surabaya. Keberadaan 

mereka dapat dikenali melalui pin bertuliskan “Ask Me” yang 
disematkan pada busana para petugas.

Adapun paket wisata yang ditawarkan kepada para 
penumpang adalah Traditional Bull Race in Madura, 
Panoramic Trowulan Tour, Sparkling Surabaya, Surabaya 
in Old Days, dan Surabaya Temple Tour. Paket Sparkling 

Sesi Diskusi CEO Pelindo III,  Pemkot Surabaya dan Pihak Genting Dream
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Surabaya ini memiliki rute House of Sampoerna – Jembatan 
Suramadu – Balaikota Surabaya  dan Gereja Kepanjen. 
Berikutnya adalah Surabaya in Old Days dengan rute Tugu 
Pahlawan – Gereja Kepanjen – Pasar Genteng – Majapahit 
Hotel. Dan, Surabaya Temple Tour memiliki rute Kenpark 
– Patung Budha 4 Muka – Kuil Sanggar Agung / Hong San 
Tan – dan Monumen Kapal Selam.

Genting Dream akan bertolak ke Singapura setelah 
mengunjungi Celukan Bawang pada tanggal 13 Desember 
2017. Total perjalanan yang ditempuh adalah 6 hari 5 malam. 
Genting Dream menjadi kapal pesiar ketujuh yang sandar di 
Pelabuhan Tanjung Perak. Pada tanggal 26 Desember nanti, 
kapal ini akan kembali berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya. (Lamong-Manyar)
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D
alam paket wisata yang bertajuk 8 Night 
Asia tersebut, MV Silver Discoverer 
berangkat dari Pelabuhan Benoa, Bali dan 
selanjutnya singgah di Pelabuhan Tanjung 
Wangi (Banyuwangi), Pelabuhan Kalianget 
(Sumenep, Madura), Pelabuhan Kumai 

(Kotawaringin Barat)  dan mengakhiri perjalanannya di 
Singapura. 

Kapal pesiar berbendera Bahama ini membawa sedikitnya 
182 orang, termasuk penumpang dan kru. Tiba di Pelabuhan 
Tanjung Wangi (24/11), para penumpang disuguhi dengan 
pertunjukan Tari Gandrung serta pameran kerajinan tangan 
lokal khas Banyuwangi. General Manager Pelabuhan Tanjung 
Wangi, Lina Ratnasari, pun berkesempatan mengenakan kalung 

Kapal Pesiar Silver Discoverer 
Singgahi Tanjung Wangi dan Kumai

Wisata kapal pesiar di Indonesia nyatanya tidak hanya milik Pulau 
Bali dan Pulau Lombok saja. Buktinya, Pelabuhan Tanjung Wangi dan 

Pelabuhan Kumai termasuk dalam rangkaian perjalanan salah satu 
armada kapal pesiar milik Silversea Cruises, yakni Silver Discoverer.

bunga dan udeng kepada Kulas Tomasz Piotr, kapten kapal Silver 
Discoverer. Ia pun mengapresiasi keramahan dan sambutan 
yang dipersiapkan oleh para pemangku kepentingan. “Hope in 
the next year 2018 so many cruise will come to this city,” ujarnya 
penuh harap. 
Dalam kesempatan tersebut, Lina Ratnasari menyampaikan 
optimismenya tentang tren positif kunjungan kapal pesiar 
di Pelabuhan Tanjung Wangi. “Tanjung Wangi mulai rutin 
disinggahi kapal pesiar. Ini adalah kunjungan kedua sejak tahun 
2016,” kata Lina. Ia menambahkan, kondisi Pelabuhan Tanjung 
Wangi sudah sangat memadai untuk menerima kunjungan 
kapal pesiar. Panjang Dermaga Umum mencapai 543 meter 
dan kedalaman kolam mencapai 14 meter. “Dengan begitu, 
Tanjung Wangi bisa mengakomodasi kapal pesiar dengan 
panjang 200 meter ke atas,” tutur Lina.

Silver Discoverer Sandar di Tanjung Wangi
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menilik Orang utan via pelaBuHan 
kumai
MV Silver Discoverer kemudian melanjutkan 
perjalanan menuju ke Pelabuhan Kumai 
(27/11) setelah menyinggahi Pelabuhan 
Kalianget pada Sabtu (25/11). Kapal pesiar 
dengan panjang 102 meter dan lebar 15 meter 
ini tiba pada pukul 00.30 waktu setempat dan 
disaksikan langsung oleh General Manager 
Pelabuhan Kumai, Sutopo. Antusiasme itu 
tampak dari sejumlah fasilitas pelabuhan yang 
dipersiapkan guna memberi pelayanan yang 
terbaik bagi para penumpang kapal pesiar. “Ke 
depan, kami berupaya membenahi fasilitas 
sehingga pengguna jasa mendapatkan 
pelayanan terbaik,” tutur Sutopo. 
Selama di  Kumai,  para pelancong 
mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting 
(TNTP), pusat penangkaran orang utan di Kota 
Pangkalan Bun, pasar tradisional dan Rumah 
Adat Betang. Selanjutnya, kapal pesiar bertipe 
expedition ship ini bertolak menuju Pelabuhan 
Singapura keesokan harinya (28/11) sekitar 
pukul 23.00 waktu setempat. Ini menjadi 
kunjungan kapal pesiar satu-satunya di 
Pelabuhan Kumai sepanjang tahun 2017.

SekilaS tentang kapal peSiar mV SilVer DiSCOVerer
Sebelum berganti nama pada tahun 2014, MV Silver Discoverer dulunya bernama 
Clipper Odyssey. Kapal Clipper Odyssey memiliki intensitas kunjungan yang 
cukup sering di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah kerja Pelindo III. 
MV Silver Discoverer ini memiliki draft dangkal sehingga memungkinkan untuk 
mengakses pelabuhan dengan perairan dangkal. 
Digolongkan ke dalam tipe expedition cruise, Silver Discovere dilengkapi 
dengan 12 zodiac (sejenis perahu karet) dan satu unit glass-bottom boat (sejenis 
perahu dengan dasar kaca bening) guna memperkenalkan para penumpang 
mengeksplor kehidupan marina. Satu armada kapal pesiar Silversea Cruises 
memiliki tim ekspedisi yang terdiri dari 11 orang ahli dalam hal ekspedisi, 
biologi marina, ahli selam, sejarawan dan naturalis. (Manyar)

Penyambutan Kapten Kapal Silver Discoverer dengan Tarian Khas Banyuwangi

Silver Discoverer Sandar di Pelabuhan Kumai
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P
elindo III terus lakukan sinergi dengan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tingkatkan 
jasa kepelabuhan di Indonesia. Bentuk sinergi 
yang diinisiasi operator pelabuhan ini dilakukan 
di kantor perwakilan baru perusahaan di Parama 
Tamansari Office Tower, Kebon Sirih, Menteng, 

Jakarta Pusat.

Selasa (19/12), Pelindo III menandatangani Memorandum of 
Collaboration (MoC) dengan sembilan BUMN yang bergerak 
di bidang industri strategis, telekomunikasi dan transportasi. 
Kesembilan BUMN tersebut adalah PT Dok Perkapalan Surabaya, 
PT Pindad (Persero), PT INTI (Persero), PT LEN (Persero), PT 
Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk 
(Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero), PT Telkom 
Indonesia Tbk (Persero) dan PT PAL (Persero). 

Menurut CEO Pelindo III, IG. N. Askhara Danadiputra, manajemen 
melihat adanya urgensi untuk meningkatkan kerjasama dengan 
kesembilan BUMN tersebut untuk meningkatkan layanan 
kepelabuhanan yang dikelola perusahaan. “Dalam berbagai 
kesempatan Presiden Joko Widodo juga menekankan agar 
semua pihak termasuk operator pelabuhan dapat meningkatkan 
performa logistik di Indonesia agar lebih efisien dan murah 
harganya,” ujarnya. 

Sinergi 9 BUMN Tingkatkan 
Jasa Layanan Kepelabuhan

Kerjasama yang dilakukan oleh Pelindo III dengan BUMN-
BUMN tersebut diantaranya penyediaan fasilitas kapal tunda 
baru dengan teknologi modern (Unattended Machinery Space) 
dengan Dok Perkapalan Surabaya, PT PAL maupun PT Biro 
Klasifikasi Indonesia. Kemudian dengan PT Pindad dalam 
penyediaan mesin dek kapal (deck machinery) serta peralatan 
berat.
Di bidang operasi bongkar muat, Pelindo III menggandeng 
BUMN yang bergerak di bidang Information and Communication 
Technology seperti LEN dan INTI untuk menciptakan 
teknologi otomasi terhadap alat angkut horizontal dan 
mengintegrasikannya dengan alat angkat vertikal.

“Pemanfaatan teknologi tinggi pada peralatan bongkar muat 
masih memerlukan komponen-komponen yang didatangkan 
dari luar negeri. Padahal, potensi BUMN kita saat ini sudah 
berkembang sangat pesat dan mampu menjawab kebutuhan 
Pelindo III,” kata Ari Askhara usai penandatanganan MoC di 
Jakarta.

Ditambahkannya, Pelindo III juga menjalin kerjasama dengan 
tiga BUMN lain yaitu Garuda Indonesia untuk pembangunan 
Enterprise Service Bus (middleware) bagi pertukaran data aplikasi 
inti perusahaan. Sedangkan dengan Telkom membangun dan 
meningkatkan pusat pemulihan bencana (disaster recovery 

Optimisme Para Pejabat BUMN Setelah Melakukan Penandatanganan MoC
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center) di Data Center pelabuhan Semarang dan menggandeng 
Bank Negara Indonesia untuk pembayaran gaji karyawan. 

 “Di era disrupsi, Pelindo III secara konsisten mengimplementasikan 
Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) guna 
percepatan dan efisiensi proses bisnis,” jelas Ari Askhara. 

peresmian kantor perwakilan Baru

Pada kesempatan yang sama, Pelindo III meresmikan kantor 
perwakilan baru di Parama Tamansari Office Tower, Kebon 
Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Pemindahan kantor perwakilan 
dari Kemayoran ke Jakarta Pusat ini bertujuan untuk lebih 
mendekatkan Pelindo III dengan kantor-kantor pemerintah 
pusat dalam menunjang koordinasi operator pelabuhan pelat 
merah ini dengan regulator.

“Pemindahan Kantor Perwakilan ini dilakukan untuk 
memudahkan koordinasi dengan Kementerian terkait seperti 
Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan kantor 
pemerintahan lainnya. Waktu tempuh yang relatif lebih pendek 
akan menciptakan peningkatan dalam hal produktivitas kerja,” 
ujar Ari Askhara.

Pelindo III menganggarkan belanja modal Rp 11,6 triliun 
mulai tahun 2018 untuk mengembangkan 11 proyek strategis 
dalam beberapa tahun ke depan, di antaranya Pembangunan 
kawasan ekonomi terintegrasi Java Integrated Industrial & Port 
Estate (JIIPE) di Gresik dan Pembangunan Terminal Kalibaru di 
Pelabuhan Tanjung Emas yang terintegrasi dengan kawasan 
industri di Semarang. 

Selain itu, Pelindo III mendukung program pemerintah 
dalam penyediaan pasokan listrik, dengan membangun 
Terminal LNG di Pelabuhan Benoa Bali dan PLTMG di 
Terminal Teluk Lamong serta mendukung target pemerintah 
untuk mendatangkan kunjungan 20 juta wisatawan, 
dengan membangun terminal penumpang kapal pesiar 
dan kompleks marina bertaraf internasional di Bali dan 
Banyuwangi.

Sampai dengan Oktober 2017, Pelindo III membukukan 
pendapatan Rp 7,09 triliun lebih atau tumbuh sekitar 
16% dari periode yang sama di tahun sebelumnya Rp 6,12 
triliun. Kemudian untuk laba tahun berjalan sampai dengan 
Oktober 2017, Pelindo III membukukan laba sebesar Rp 
1,67 triliun. (Jamrud)

CEO Pelindo III, Ari Askhara (tengah berdiri)) Tunjukan MoC Setelah Ditandatangani 
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Gandeng Mandiri Sekuritas Jajaki Peluang 
Pendanaan  dari Pasar Modal Global

P
elindo III bekerja sama dengan PT Mandiri Sekuritas menjajaki peluang pendanaan 
dari pasar modal global pada tahun 2018. Operator pelabuhan pelat merah 
tersebut mempertimbangkan untuk menggalang pendanaan sampai dengan 
USD 1 miliar di pasar modal untuk mendanai kegiatan ekspansi perusahaan.
Direktur Utama Pelindo III IG.N. Askhara Danadiputra menegaskan pihaknya 
mempercayakan Mandiri Sekuritas untuk melakukan eksplorasi bentuk 

pendanaan yang tepat bagi Pelindo III.
“Ini sebagai bentuk keberanian dan kepercayaan kami untuk menunjuk perusahaan lokal 
(Badan Usaha Milik Negara) untuk menangani penggalangan dana global yang kami butuhkan. 
Ini adalah sinergi BUMN pertama antara Pelindo III dan Mandiri Sekuritas untuk menggalang 
dana dari pasar modal global,” ujar Ari Askhara kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/12). 
Ari menjelaskan, pihaknya terus memantau perkembangan pasar modal global untuk 
menentukan waktu penggalangan dana yang tepat baik dalam mata uang asing maupun rupiah. 
Untuk diketahui, Pelindo III memasuki pasar global dengan menerbitkan Obligasi Internasional 
pada 1 Oktober 2014 senilai USD 500 Juta untuk tenor 10 tahun dengan kupon 4,875%. Rating 

CEO Pelindo III, Ari Askhara Jelaskan Kemajuan Pelindo III
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kredit korporasi jangka panjang Pelindo III ialah BBB-, menurut 
Standard & Poors, BBB- menurut Fitch, dan Baa3 menurut 
Moody’s. Kemudian di tahun 2017, Pelindo III mendapatkan 
rating AA+ dari Pefindo.
Dalam beberapa tahun ke depan, Pelindo III berencana 
mengembangkan 11 proyek strategis diantaranya 
Pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi Java Integrated 
Industrial & Port Estate di Gresik dan Pembangunan Terminal 
Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Emas yang terintegrasi dengan 
kawasan industri di Semarang. 

Selain itu, Pelindo III mendukung program pemerintah dalam 
penyediaan pasokan listrik, dengan membangun Terminal LNG 
di Pelabuhan Benoa Bali dan PLTMG di Terminal Teluk Lamong 
serta mendukung target pemerintah untuk mendatangkan 
kunjungan 20 juta wisatawan, dengan membangun terminal 
penumpang kapal pesiar dan kompleks marina bertaraf 
internasional di Bali dan Banyuwangi.

Sampai dengan Oktober 2017, Pelindo III membukukan 
pendapatan Rp 7,09 triliun lebih atau tumbuh sekitar 16% 
dari periode yang sama di tahun sebelumnya Rp 6,12 triliun. 
Kemudian untuk laba tahun berjalan sampai dengan Oktober 
2017, Pelindo III membukukan laba sebesar Rp 1,67 triliun. 

Sementara itu, guna mendukung gerakan  non tunai (GNT),  
Pelindo III terus memperluas pemberlakuan GNT di beberapa 
kawasan pelabuhannya. Kali ini diberlakukan di Pelabuhan Tenau 
Kupang yang merupakan pelabuhan ke-5 setelah Tanjung Perak 
Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Banjarmasin, 
dan Pelabuhan Benoa Bali yang telah menggunakan transaksi 

non tunai untuk pintu masuk ke pelabuhan.   
“Penggunaan kartu uang elektronik di pintu masuk pelabuhan 
itu diharapkan dapat mempercepat ketika pembayaran masuk 
pelabuhan. Kartu ini lebih efisien karena tidak perlu menyiapkan 
uang kembalian serta rekam jejak transaksi bisa termonitor 
dengan baik,” ujar General Manager Pelindo III Tenau Kupang, I 
Putu Sukadana, dalam sambutannya di acara peresmian transaksi 
non tunai di kantor Pelindo III Tenau.
Acara peresmian kawasan non tunai di Pelabuhan Tenau Kupang 
tersebut dihadiri dan diresmikan langsung oleh Gubernur NTT, 
Frans Lebu Raya dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, 
Naek Tigor Sinaga di halaman kantor Pelindo III Cabang Tenau 
Kupang. “Semoga Pelindo III dapat menjadi pelopor dalam 
transaksi non tunai yang sesungguhnya dengan transaksi non 
tunai banyak manfaat dan aman untuk dilakukan,” ujar Frans 
dalam sambutannya.
Dijelaskan, kartu tapcash BNI yang diberi nama e-port bisa 
digunakan untuk pengguna jasa pelabuhan di lingkungan 
Pelindo III. ”Ini merupakan sinergi antar BUMN yang dapat 
membantu pengembang bisnis kedua perusahaan. Kami akan 
menerapkan aturan pembayaran gate dengan menggunakan 
kartu ini,” tambah Putu.
Pada kesempatan yang sama, Pemimpin BNI Cabang Kupang, I 
Gede Wirata  menambahkan bahwa kartu e-Port bisa diisi ulang 
melalui ATM BNI berlogo TapCash, Kantor Cabang BNI, BNI SMS 
Banking, dan Electronic Data Capture (EDC) yang disediakan 
dilingkungan pelabuhan.
“Kerja sama dengan Pelindo III ini merupakan kelanjutan kerja 
sama yang telah dilakukan dalam Integrated Billing System, yaitu 
pengelolaan layanan kapal dan layanan bongkar muat barang 
dengan satu sistem yang terintegrasi,” tutup Putu. (Manyar)

Pelabuhan Kupang Resmikan Penggunaan Kartu Uang Elektronik.
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S
Simposium International Network of Affiliated 
Ports (INAP) ke-19 dengan tema “Maritime Co-
operation and Economic Prosperity through 
INAP”
baru saja selesai dilaksanakan di Kingsburry 
Hotel Kolombo, Sri Lanka.

Simposium Internasional Maritim yang diselenggarakan 
selama dua hari tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 
9 anggota INAP diantaranya adalah Cebu Port Authority 
(Cebu,Philipina), Sri Lanka Port Authority (Colombo, Sri 
Lanka), Dangjin Port Tourism Organization (Dangjin, Korea 
Selatan), Philippine Port Authority (Davao, Philipina), Kochi 
Prefectural Government (Kochi, Jepang), Mokpo New Port 
Terminal Co., Ltd. (Mokpo, Korea Selatan), Qingdao Port 
(Group) Co., Ltd. (Qingdao, Tiongkok), Subic bay Metropolitan 
Authority (Subic Bay, Philipina) dan Pelindo III Cabang 
Tanjung Perak (Surabaya, Indonesia) . Dalam pertemuan 
tersebut, para delegasi dari masing – masing negara 

Pelabuhan Tanjung Perak Jadi  
Tuan Rumah INAP 2018

membahas isu isu penting mengenai dunia kepelabuhanan 
yang sedang hangat terjadi.

Pertemuan itu dihadiri oleh Port and Shipping Minister 
Sri Lanka, Mahinda Samarasinghe. Dalam sambutannya, 
Singhe mengatakan bahwa ajang seperti INAP ini sangat 
penting diselenggarakan untuk menjalin kerjasama yang 
lebih baik antar anggota – anggotanya. Dengan adanya 
kerjasama tersebut, Singhe meyakini akan banyak sekali 
keuntungan yang didapat. Bukan hanya oleh Negara 
terkait dengan kerjasama Bilateral yang terjalin. Namun 
juga akan berdampak langsung pada masyarakat luas. “The 
Implementations through the INAP would not only improve 
bilateral relations between the nations, but would also result 
in benefiting the peoples in our nations,” ungkapnya.

Selama 19 tahun pelaksanaan INAP, para anggota 
mendapatkan banyak keuntungan terkait dengan arus 
informasi serta kerjasama di berbagai bidang. Para anggota 

Delegasi INAP saat Konferensi di Sri Lanka
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penetapan tuan rumah dilakukan secara bergilir di antara 
anggota INAP.  Dan pada 2018 nanti Pelindo III akan kembali 
menjadi Tuan Rumah pada pertemuan tahunan tersebut. 
Tentunya banyak sekali perkembangan yang telah dilakukan 
oleh Pelindo III secara kurun waktu 6 tahun tersebut. Salah 
satu contohnya adalah peresmian Gapura Surya Nusantara 
pada tahun 2014 yang merupakan terminal penumpang 
kapal laut dengan fasilitas selayaknya bandara. 

Secara umum, INAP mempunyai banyak tujuan diantaranya 
untuk membangun jaringan afiliasi pelabuhan yang 
saling menguntungkan melalui konsultasi, kerjasama dan 
pertukaran informasi tentang keahlian, pengetahuan, 
pemasaran,  perencanaan,  tek nologi ,  tek nis  dan 
pengembangan pelabuhan secara keseluruhan dan 
berbagai hal lainnya yang menjadi kepentingan bersama 
termasuk keuntungan ekonomi dan kultural. Selain itu, 
INAP juga berusaha untuk menetapkan sebuah persekutuan 
regional yang saling menguntungkan dengan melaksanakan 
dan mempromosikan kegiatan pelabuhan sebagaimana 
dideskripsikan diatas berdasarkan manfaat bersama, sirkulasi 
dan distribusi sumber daya dan layanan yang efisien serta 
memainkan suatu peranan khusus dalam mewujudkan 
kepedulian lingkungan untuk meminimalkan dampak 
ekologi dari peradaban modern terhadap lingkungan alam 
sehingga memastikan planet bumi ini benar-benar damai 
dan menjadi tempat tinggal yang harmonis tanpa ketakutan 
dan kekhawatiran. (Manyar)

juga telah menyaksikan bagaimana perkembangan yang 
terjadi di masing – masing pelabuhan secara berkala. 

INAP Sendiri diselenggarakan selama dua hari, dimana pada 
hari pertama diselenggarakan agenda Acara Pemaparan 
Majelis Umum (General Assembly) yang terdiri dari tiga 
kegiatan utama yaitu Pemilihan Ketua Baru Organisasi 
INAP, Penyampaian Laporan Kegiatan (Activity Report) serta 
Presentasi dari masing-masing pelabuhan anggota (Country 
Presentation), Penjelasan Rencana Program INAP (Projects) 
serta Penunjukkan Tuan Rumah Penyelenggara Konferensi 
INAP tahun berikutnya (Next Host). Dan pada pertemuan 
di Kolombo beberapa saat lalu juga diumumkan bahwa 
Pelindo III Tanjung Perak yang akan menjadi tuan rumah 
pada INAP Meeting ke-20. 

“I feel honored that Tanjung Perak Port have a chance to host 
this respectable international forum of INAP conference next 
year,” ungkap Manager Pemasaran dan Pengembangan 
Usaha Pelindo III Tanjung Perak, Johanes Wahyu Hertanto 
dalam acara tersebut. Menurutnya, banyak hal yang perlu 
dilihat langsung oleh para anggota INAP terkait dengan 
perkembangan Pelabuhan Tanjung Perak. 

Terakhir kali, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi tuan rumah 
penyelenggaraan INAP pada tahun 2012. Selanjutnya, 

Manager Pemasaran dan Pengembangan Usaha Pelindo III Tanjung 
Perak, Johanes Wahyu (kiri) Bertukar Cinderamata.

Seremonial Saat Konferensi INAP di Sri Lanka
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P
elindo III menyiapkan konsep pengembangan 
Pelabuhan Kendal, untuk mendukung arus logistik 
barang di Provinsi Jawa Tengah. Keseriusan 
BUMN kepelabuhanan tersebut tertuang dalam 
kesepakatan bersama yang ditandatangani CEO 
Pelindo III Ari Askhara dan Bupati Kendal Mirna 

Annisa, di Kendal, Kamis (28/12).
Ari Askhara usai penandatangan menyatakan sangat 
mengapresiasi terobosan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Kendal untuk mengembangkan aset yang dimiliki kabupaten. 
“Dengan bersinergi bersama BUMN Pelindo III yang memiliki 
kemampuan baik bisnis, teknis, dan modal, Pemkab Kendal 
dapat mengembangkan aset kabupaten dengan lebih efisien. 
Sehingga dapat meningkatkan manfaat ekonomi, tidak hanya 
untuk warga Kendal, tetapi juga pemangku kepentingan 
logistik di hinterland Pelabuhan Kendal, yakni industri Jawa 
Tengah (Jateng) dan sekitarnya,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ruang lingkup dari kerja 
sama tersebut meliputi pembangunan, pengoperasian, 
investasi, pendanaan, dan penyertaan modal untuk Pelabuhan 
Kendal. Pelaksanaan proses awal pengerjaan proyek juga akan 
lebih efektif, karena tahap studi kelayakan, pengurusan, dan 
pemrosesan perizinan akan dikerjakan bersama oleh Pelindo III 
dan Pemkab Kendal. “Kesepakatan bersama ini tidak terbatas 
hanya pada proyek fisik. Tetapi juga sisi pengembangan SDM 
(sumber daya manusia), yaitu program peningkatan kapasitas 
pegawai berupa pelatihan, pertukaran pegawai, dan bantuan 
teknis, serta berbagai kemungkinan kerja sama lain yang 

Kembangkan Pelabuhan Kendal,  
Daya Dukung Logistik Jawa Tengah Meningkat

dibutuhkan,” tambah Ari Askhara.
“Pelabuhan Kendal akan menjadi fitur yang menarik bagi 
investor untuk berinvestasi di Kawasan Industri Kendal (KIK) 
yang sedang dibangun oleh pemerintah. Karena adanya fasilitas 
pelabuhan yang terintegrasi dalam suatu kawasan industri 
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari distribusi 
barang produksi,” ungkap Ari Askhara.

Pada kesempatan tersebut Pelindo III sekaligus menyalurkan 
bantuan dana hibah bina lingkungan  yang diberikan secara 
simbolis kepada Bupati Kendal yang mencapai hingga Rp1 
miliar. “Peruntukkan dana hibah kali ini untuk bantuan bedah 
rumah warga prasejahtera, penyediaan aliran listrik di desa 
dengan akses terbatas, dan pembangunan fasilitas umum 
berupa jamban yang layak demi kesehatan masyarakat 
Kabupaten Kendal,” kata Ari Askhara lagi.

Saat ini Pelindo III mengelola sejumlah pelabuhan penting di 
Jateng, seperti Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, termasuk 
Terminal Peti Kemas Semarang yang menjadi gerbang ekspor-
impor utama di Jateng. Kemudian untuk pesisir selatan ada 
Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap yang melayani banyak 
bongkar muat curah. “Layanan pelabuhan yang prima 
pada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo III akan 
meningkatkan daya dukung logistik bagi industri di Provinsi 
Jawa Tengah. Hal ini menjadi faktor penting yang mendukung 
akselerasi penyebaran dan pemerataan industri dan ekonomi 
nasional yang diupayakan pemerintah,” pungkasnya. (Lamong)

CEO Pelindo III, Ari Askhara (kanan) bersama Bupati Kendal, Mirna Annisa
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S
ebagai kabupaten yang berbatasan langsung 
dengan Kota Semarang, Kendal turut merasakan 
imbas dari pertumbuhan perekonomian di Kota 
Semarang. Menurut informasi yang dilansir dari 
detik.com (30/7/2017), perekonomian Kota 
Semarang mampu melaju hingga mencapai 5,8 

persen di tahun 2016. 
Tak heran jika tingkat 
pertumbuhan ekonomi 
Kendal tidak terpaut jauh 
dengan Kota Semarang, 
yakni 5,6 persen di tahun 
yang sama. 

Perekonomian Kabupaten 
Kendal setiap tahunnya 
t e r u s  m e n g a l a m i 
perkembangan yang 
c u k u p  s i g n i f i k a n . 
Ini  didominasi  oleh 
sektor perindustrian 
dan pertanian kendati 
m e m i l i k i  s e j u m l a h 
potensi unggulan seperti perikanan dan kelautan, perkebunan, 
hingga sektor pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
2017 meningkat 38 persen dibanding tahun 2016, yakni 
mencapai 431,49 miliar rupiah. Ini tidak terlepas dari hasil 
pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, 
serta pendapatan asli daerah.

Sementara itu, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo 
III tengah melakukan kajian untuk pengembangan Pelabuhan 
Tanjung Emas. Ini didasari oleh semakin tingginya arus barang 
dan kapal di Pelabuhan Tanjung Emas  sehingga berpotensi 
terhadap penurunan produktivitas apabila tidak ditingkatkan 
performanya. Dan, Pelabuhan Kendal menjadi pilihan yang 
sangat potensial.

Selain karena faktor kedekatan lokasi, Pelabuhan Kendal 
juga diproyeksikan untuk menopang Kawasan Industri 
Kendal (KIK). Kawasan industri tersebut merupakan sebuah 
kompleks industri yang dirancang dengan memenuhi standar 

Potensial
Kendal

internasional dengan konsep pengembangan multi-guna; 
baik untuk kepentingan industri maupun kawasan hunian 
dan komersial. 

Kawasan Industri Kendal (KIK) telah mulai berjalan dan 
mencatatkan prestasi yang cukup baik. Tercatat ada 60 

p e r u s a h a a n  y a n g 
memutuskan untuk 
berinvestasi di Kendal. 
A n g k a  t e r s e b u t 
melampaui target awal 
Pemerintah Kabupaten 
( P e m k a b )  K e n d a l 
yang mencanangkan 
hanya 50 perusahaan 
pada tahun pertama 
didirikannya. Melalui 
KIK, Pemkab Kendal 
d a p a t  m e m e n u h i 
tuntutan peningkatan 
kebutuhan industri 
m a n u f a k t u r  y a n g 
kompetitif di Indonesia.

Kawasan Industri Kendal (KIK) merupakan salah satu dari 13 
kawasan industri yang menjadi perhatian pemerintah untuk 
mengurangi ketimpangan ekonomi dalam negeri. Ke-13 
kawasan industri tersebut (KI), yaitu KI Morowali-Sulawesi 
Tengah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei-Sumatera 
Utara, KI Bantaeng-Sulawesi Selatan, KI JIIPE Gresik-Jawa Timur, 
KI Kendal-Jawa Tengah, dan KI Wilmar Serang-Banten, KI Dumai-
Riau, KI Konawe-Sulawesi Tenggara, KI/KEK Palu-Sulawesi 
Tengah, KI/KEK Bitung-Sulawesi Utara, KI Ketapang-Kalimantan 
Barat, KI/KEK Lhokseumawe-Aceh, dan KI Tanjung Buton-Riau.

Pengembangan Pelabuhan tentunya akan memberi manfaat 
yang sangat besar bagi masyarakat Kendal pada umumnya. 
Utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan 
peningkatan devisa. Selain itu, para pelaku usaha, baik nasional 
maupun internasional, akan memiliki alternatif tambahan 
dalam menciptakan pola distribusi logistik yang paling efektif 
dan efisien. (Jamrud)
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T
ransformasi besar terjadi pada industri pelayaran 
dunia. Dari semula ada empat aliansi besar 
perusahaan pelayaran, kini hanya ada tiga, yaitu 
2M Alliance, THE Alliance, dan CKYHE Alliance. 
Tren merger dan akuisisi terus berlanjut sejak 
2016. Motivasi utama konsolidasi bisnis pelayaran 

tersebut ialah untuk mengembangkan jaringan rute pelayaran 
yang dilayani juga pelabuhan-pelabuhan tujuan. Kondisi 
industri pelayaran yang masih lemah sejak 2008 menjadi 
penyebab utama. Kolapsnya Hanjin juga menjadi salah satu 
pemicu. Aksi korporasi paling banyak dibicarakan tentunya 
saat Maersk mengakuisisi Hamburg Sud dan bergabungnya 
tiga jagoan pelayaran Jepang, NYK, MOL, dan K-Line.

Mari kita bedah satu per satu anggotanya. 2M Alliance tidak 
ada perubahan diperkuat oleh dua pelayaran terbesar dunia, 
Maersk dan Mediterranean Shipping Company (MSC). Jika 
Maersk berkantor pusat di Denmark yang memiliki tradisi 
maritim Bangsa Viking sejak dahulu kala, uniknya, MSC berpusat 
di negara yang bahkan tidak memiliki garis pantai, Swiss. 
Perpindahan anggota baru ada pada dua aliansi lainnya. THE 
Alliance diperkuat oleh pemain Asia, seperti NYK, MOL, K-Line, 
Yang Ming, dan juga Hapag-Lloyd (with UASC) yang mayoritas 
sahamnya dimiliki Jerman. Terakhir yakni Ocean Alliance yang 
beranggotakan CMA CGM, Evergreen, OOCL, COSCO Shipping.

Pada pernyataan resminya, seperti dikutip dari situs 
iContainers, Ocean Alliance mengaku bahwa prioritas utama 
dari bergabungnya mereka adalah untuk menjaga kualitas 
pelayanan dan jadwal pelayaran yang lebih handal. Pengguna 
jasa logistik akan mendapat manfaat dari kompetisi antar 
penyedia jasa pelayaran, mulai dari pilihan jadwal yang lebih 
banyak dan destinasi pelabuhan yang lebih langsung. Armada 
yang dikerahkan juga akan semakin modern dan efisien demi 
bersaing dalam standar bisnis rantai pasok global yang semakin 
ramah lingkungan.

Ocean Alliance menjadi konsorsium yang terbesar dalam sejarah 
pelayaran peti kemas. Dengan bersama, mereka menguasai 
25,6% pasar pelayaran dunia (menurut data Alphaliner, 
Desember 2016), bandingkan dengan THE Alliances yang 
lebih sedikit yakni 16,5%. Di antara para anggota Ocean 
Alliance sendiri, CMA CGM memiliki kontribusi yang terbesar 
dengan mengoperasikan 119 kapal atau setara dengan 35% 
dari kapasitas layanan aliansi tersebut.

Berlayar Bersama  
atau Tenggelam

“Ocean Alliance merupakan kerjasama operasional terbesar 
yang pernah ada di antara perusahaan pelayaran. Dengan lebih 
dari 40 layanan maritim, CMA CGM akan berbagi maskapai 
kapal dengan perusahaan pelayaran terbesar di Asia,” kata 
Rodolphe Saade, CMA CGM Group Vice-Chairman.

Namun ternyata tren aliansi antarperusahaan pelayaran ini 
tidak selalu berjalan mulus. Seperti diungkapkan oleh VP Sales 
& Operations iContainers, Klaus Lysdal, bahwa untuk pengguna 
jasa, kekurangannya selalu terjadi pada kurang fleksibilitas 
dan beberapa hambatan pada berkas pengiriman. “Sebagai 
contoh jika slot peti kemas dibooking dengan OOCL, tapi 

Ocean Alliance siap mendominasi rute Asia-
Eropa dan Trans-Pasifik

Ocean Alliance memiliki kapasitas terbesar pada 
rute timur-barat.
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dikirim menggunakan kapal milik CMA. Maka OOCL harus 
melayani dengan kemungkinan mengurangi porsi mereka 
dan harus mengakomodir ketentuan standar CMA,” ceritanya.

Contoh tersebut bisa menyulitkan saat sedang menunggu 
persetujuan dokumen untuk kargo barang berpotensi 
bahaya dan saat waktu tenggat kargo diterima sudah dekat. 
Sederhananya, ibarat mengirim barang melalui seseorang yang 
tidak memiliki sendiri kendaraan pengirimannya. Jika kendala 
seperti ini terjadi, bahwa ada ketidaksepahaman antara dua 
perusahaan pelayaran yang berkolaborasi, maka operator 
kapal akan memilih untuk menolak kargo demi menjaga jadwal 
kapal tidak terlambat. (Oleh Hafidz Novalsyah, disarikan dari 
situs iContainers).

Armada CMA CGM menjadi salah satu Ocean Alliance bersama Evergreen, OOCL dan Cosco Shipping.
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A
khir tahun 2017 menjadi momentum istimewa 
bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau 
Pelindo III. Pasalnya, perusahaan pelat merah 
yang bergerak pada bisnis kepelabuhanan 
ini berhasil meraih empat penghargaan dari 
sejumlah lembaga tepercaya. Keempatnya 

menjadi simbol apresiasi terhadap proses bisnis perusahaan 
yang concern terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3), Inovasi Kreatif, Kepatuhan GCG dan Keterbukaan 
Informasi Publik. 

ZerO aCCiDent awarD 2017
Dalam hal implementasi K3, Pelindo III meraih juara pertama 

Tutup Akhir Tahun 2017  
dengan 4 Penghargaan Bergengsi

Zero Accident Award 2017 dari BPJS Ketenagakerjaan. 
Ini disampaikan pada Malam Apresiasi 40 tahun BPJS 
Ketenagakerjaan di Jakarta, awal Desember (5/12). Direktur 
Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan 
bahwa tujuan ajang tersebut salah satunya untuk mendorong 
pelaksanaan perlindungan dan jaminan tenaga kerja seperti 
yang diamanatkan UU. Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial.
Penerapan K3 itu tercermin dari model pelaporan dan 
komunikasi yang kekinian. “Bahkan ada grup (aplikasi) 
Whatsapp yang anggotanya dari Direksi hingga level pelaksana 
di lapangan,” ujar Toto Heli Yanto Director of Human Capital 
and General Affair Pelindo III. Ditambahkannya, manajemen 

Finance Director Pelindo III, U. Saefudin Noer (tengah) Saat Menerima Penghargaan Trusted Company Ajang GCG Award 2017



29

juga memberikan penghargaan kepada pelapor yang aktif dan 
perhatian pada penerapan K3. Bentuk lain dari implementasi 
K3 juga dapat diamati dari penerapan Fatal Risk Standard (FRS) 
pada aktivitas layanan operasional di lapangan, pelaksanaan 
safety patrol secara rutin dan briefing setiap pergantian shift.
Langkah mitigasi juga dilaksanakan sebagai tindakan preventif 
terhadap risiko kerja.  Hal ini dijelaskan SVP Management 
System and Risk Management Pelindo III, Abdul Rofid Fanany, 
dalam acara penyerahan hadiah Zero Accident Award 2017 di 
Surabaya, Jumat (29/12). “Sebelum bekerja, cek kesehatan harus 
dilakukan untuk memastikan pekerja dalam kondisi sehat dan 
fit. Saat mulai bekerja semua sispro harus dijalankan. Bahkan 
langkah preventif yang dilakukan juga termasuk sertifikasi 
kapabillitas kerja,” katanya. Adapun hadiah pemenang berupa 
uang pembinaan diberikan dalam bentuk peralatan dan 
kelengkapan K3 senilai Rp50 juta.

Bumn BranDing & marketing awarD 2017
Pelindo III juga menorehkan prestasi dalam hal penciptaan 
inovasi kreatif dalam ajang penghargaan bertajuk BUMN 
Branding and Marketing Award 2017 yang dihelat oleh Majalah 
BUMN Track. Tak tanggung-tanggung, Pelindo III meraih Gold 
Winner pada kategori Creative Competition Strategy yang 
diserahkan pada 14 Desember 2017 di Jakarta.
Pelindo III, salah satu BUMN Indonesia di bidang layanan 
kepelabuhanan, terus mengeksplorasi peluang bisnis baru 
dengan berbagai strategi yang kreatif dan kompetitif, demi 
meningkatkan performa korporat. “Pelindo III kini fokus pada 
tiga strategi utama, pertama yakni penyederhanaan proses 
bisnis dengan mengoptimalkan teknologi informasi (TI). Kedua, 
melakukan diversifikasi segmen bisnis pelabuhan. Lalu ketiga 
yaitu penyediaan customer relationship officer di setiap kantor 
cabang,” papar CEO Pelindo III IG. N. Askhara Danadiputra, di 
sela acara.

CEO yang akrab dipanggil Ari Askhara tersebut, menjelaskan 
lebih lanjut berbagai inovasi Pelindo III. Bisnis perseroannya 
terus berekspansi tak lagi hanya aneka jasa layanan 
kepelabuhanan, tetapi juga properti, clean energy, perawatan 
peralatan, logistik, hingga pariwisata. Solusi teknologi yang 
sudah banyak dipakai di industri diimplementasikan, seperti 
SAP ERP dan dikombinasikan dengan sejumlah inovasi yang 
diinisiasi pengembangannya oleh internal Pelindo III. “Berbagai 
inovasi yang dilakukan Pelindo III tidak hanya mendukung 
strategi pemasaran, namun pada akhirnya juga menguntungkan 
para pelanggan. Karena logistik semakin murah, terutama 
dirasakan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang kini 
semakin efisien,” ujarnya.

peruSaHaan inFOrmatiF Dan terperCaya
Dalam hal kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan dan 
keterbukaan informasi, Pelindo III mencatatkan pencapaian 
positif. Yaitu, meraih predikat sebagai perusahaan terpercaya 
dalam ajang Good Corporate Governance (GCG) Award 2017 
dari The Indonesian Institute for Corporate Governance 

(IICG) dan Majalah Swa (19/12). Dua hari kemudian (21/12), 
Pelindo III meraih peringkat enam untuk kategori BUMN dalam 
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2017 yang 
digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Khusus untuk KIP 2017, 
penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Infomasi 
Pusat Tulus Subardjono yang disaksikan oleh Wakil President 
Jusuf Kalla. 
CEO Pelindo III IG.N. Askhara Danadiputra atau Ari Askhara 
menyebut jika tahun ini BUMN yang dipimpinnya berada di 
peringkat VI. “Ini menunjukan Pelindo III berkomitmen terhadap 
keterbukaan informasi publik,” tutur Ari Askhara. Menurutnya, 
pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya dan kerja 
keras bersama. “Saya sangat berterima kasih kepada tim 
Keterbukaan Informasi Publik di Pelindo III sehingga Pelindo 
III bisa berprestasi, jangan berpuas diri atas prestasi yang diraih 
saat ini, pertahankan bahkan tingkatkan untuk menjadi lebih 
baik lagi,” imbuhnya. 
Sementara itu Human Capital and General Affair Pelindo III, 
Toto Heliyanto saat menerima penganugerahan KIP 2017 
mengatakan cukup bangga bahwa “Kami nomor enam dalam 
hal keterbukaan informasi kategori BUMN. Artinya, meskipun 
ada yang harus kami tingkatkan namun setidaknya peringkat 
tersebut sudah cukup baik”
Pada kesempatan lainnya, Finance Director Pelindo III. U. 
Saefudin Noer saat menerima penghargaan Trusted Company 
dalam ajang GCG Award 2017 mengatakan predikat ini 
diberikan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik 
dalam perspektif penciptaan nilai di perusahaan. “Atas penilaian 
dan proses audit tersebut, Pelindo III layak dianugerahi  gelar 
trusted company,” imbuhnya.
Saefudin, lebih lanjut, menjelaskan pencapaian ini menunjukan 
bahwa Pelindo III memiliki komitmen yang tinggi dalam 
menerapkan GCG di dalam perusahaan. “GCG bertujuan 
untuk pengendalian internal sekaligus sebagai sarana untuk 
mencegah perusahaan dari penyimpangan yang dapat 
mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan,” 
pungkasnya. (Lamong-Mirah)

HC and GA Director Pelindo III, Toto Heli Yanto (kiri) Saat Menerima 
Penghargaan KIP
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Tanjung Perak dan Benoa Padat 
Sambut Cruise Jelang Nataru

B
UMN kepelabuhanan, Pelindo II I , 
menyiapkan berbagai fasilitas untuk 
melayani lonjakan arus penumpang kapal 
laut di Terminal Gapura Surya Nusantara 
(GSN), Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 
pada musim liburan Natal 2017 dan Tahun 

Baru 2018. “Pelindo III mendirikan Posko Komando Taktis 
atau Poskotis sebagai posko gabungan unsur petugas 
dan Port Facility and Security Office (PFSO) dari Pelindo III, 
Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, serta Kepolisian Resort. 
Petugas ekstra juga dikerahkan untuk menyambut turis 
cruise Genting Dream yang akan kembali sandar pada 
26 Desember 2017,” kata CEO Pelindo III Ari Askhara, di 
Surabaya, Sabtu (23/12).
Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa puncak arus 
penumpang diprediksi akan terjadi pada 23 Desember 
(pra-Natal) dan 28 Desember (periode liburan Natal 

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) Saat Kunjungi Pelabuhan Benoa Tinjau Kesiapan Nataru
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dan Tahun Baru) dengan jumlah penumpang baik debarkasi 
maupun embarkasi sekitar 2.800-3.300 orang, serta pada 2 
Januari 2018 (pasca-Tahun Baru) dengan jumlah penumpang 
yang diperkirakan hampir mencapai 2 ribu orang.

”Arus penumpang Nataru tahun ini diperkirakan sekitar 12 ribu 
penumpang debarkasi dan 11 ribu penumpang embarkasi atau 
turun sekitar 7% dari tahun sebelumnya yang sebesar 13 ribu 
penumpang debarkasi dan 12 ribu penumpang embarkasi,” 
tambahnya. Meskipun diprediksi menurun, Pelindo III tetap 
menyiagakan Poskotis sejak tanggal 18 Desember 2017 hingga 
8 Januari 2018.

Selain Poskotis, Pelindo III juga bekerja sama dengan Kantor 
Kesehatan Pelabuhan menyediakan posko kesehatan yang 
tersedia di dalam terminal dan di luar terminal terminal dengan 
eksterior unik berupa container office, lengkap dengan satu 
mobil ambulans yang selalu siaga.

Di tengah lonjakan penumpang domestik tersebut, pelabuhan 
kebanggaan Kota Pahlawan itu juga akan kembali disandari 
kapal pesiar mewah Genting Dream pada Selasa (26/12). 
Penjajakan antarpemerintah Indonesia dan Singapura, serta 
upaya Kementerian Pariwisata, berhasil meyakinkan operator 
cruise Dream Cruises untuk melayari rute baru dari Singapura 
lalu sandar di dua pelabuhan Pelindo III, yaitu Tanjung Perak 
di Surabaya, dan Celukan Bawang di Bali Utara. 

Pelindo III bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya akan 
memberi sambutan spesial untuk kapal berkapasitas hingga 4 
ribu turis dengan 2 ribu orang kru tersebut. Berbagai kesenian 
tradisional akan ditampilkan, mulai dari Reog Ponorogo, 
Tari Sparkling Surabaya, hingga live music di dalam gedung 

terminal. ”Warga Surabaya dan sekitarnya juga kami undang 
untuk turut menyaksikan sandarnya cruise superbesar dengan 
panjang hingga 335 meter lebih atau tiga kali lebih panjang 
dari bangunan Terminal GSN. Pelindo III memastikan Terminal 
GSN siap mengakomodir penumpang Nataru dan turis cruise, 
serta pengunjung destinasi wisata maritim, Surabaya North 
Quay,” kata Ari Askhara lagi.

menHuB DOrOng pengemBangan BenOa
Pada kesempatan lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 
meninjau langsung kesiapan pelayanan penumpang Nataru 
di Pelabuhan Benoa Bali yang juga dikelola oleh Pelindo III, 
Jumat (22/12). GM Pelindo III Benoa, I Wayan Eka Saputra, 
mendampingi Menhub mengecek langsung fasilitas x-ray 
untuk pemeriksaaan barang, klinik keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3), dan kondisi ruang tunggu penumpang di terminal 
internasional tersebut. ”Posko Nataru 2017 di Pelabuhan Benoa 
siaga 24 jam, termasuk 1 unit mobil ambulans untuk merujuk 
ke layanan medis yang lebih tinggi, jika dibutuhkan,”kata 
Wayan Eka.

Dalam kunjungannya tersebut, Menhub sekaligus mendorong 
jajarannya dan instansi terkait untuk bersama Pelindo III dapat 
segera mendukung realisasi renovasi terminal penumpang. 
Ditargetkan Pelabuhan Benoa sudah siap untuk mendukung 
pertemuan internasional IMF-World Bank pada Oktober 2018. 
”Dari semula menampung 69 ribu penumpang per tahun, 
dengan bangunan baru yang lebih luas dapat menampung 
hingga 320 ribu penumpang per tahun. Pelabuhan Benoa 
merupakan salah satu pelabuhan cruise tersibuk di Indonesia. 
Pada tahun 2017 ini sudah ada 67 cruise yang sandar, termasuk 
MV. Astor yang sandar besok (Sabtu, 23/12),” tutup Wayan 
Eka. (Lamong)

GM Pelindo III Benoa, I Wayan Eka Saputra (Pakaian Batik) Menjelaskan Pengembangan Pelabuhan Benoa
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H
ari raya Natal menjadi momentum tepat 
bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
atau Pelindo III untuk berbagi kebahagiaan 
bersama warga Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Tak kurang dari 800 paket bingkisan Natal 
disalurkan kepada para anggota Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) dan masyarakat pra-sejahtera yang 
tinggal di wilayah pelabuhan. Selanjutnya, ke-800 bingkisan 
ini akan didistribusikan ke empat wilayah pelabuhan di NTT 
yakni Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Kawasan Ende, Pelabuhan 
Kawasan Kalabahi, dan Pelabuhan Kawasan Waingapu. 
Bagi General Manager Pelabuhan Tenau, I Putu Sukadana, 
paket bingkisan Natal ini merupakan wujud kepedulian 
sekaligus bentuk representasi kasih Natal dari Pelindo III kepada 
masyarakat setempat. “Jangan melihat dari nilai bingkisannya. 
Kami berharap ini dapat menambah sukacita para anggota 
TKBM dan warga setempat dalam merayakan Natal,” ujar I 
Putu Sukadana. 

Representasikan Kasih Natal 
Bagi Warga NTT

Sinergi Bumn BerBagi
Sementara itu, Pelindo III dan PT Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk. atau Telkom membagikan bingkisan Natal kepada 1.000 
anak panti asuhan, bantuan kepada 17 panti asuhan, serta 
empat gereja di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/12). 
Sekretaris Menteri BUMN RI Imam Aprianto Putro bersama 
Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Direktur Human Capital 
Management Telkom Herdy Harman dan CEO Pelindo III I 
Gusti Ngurah Askhara Danadiputra berkesempatan hadir dan 
menyerahkan bingkisan tersebut secara langsung.
Sekretaris Menteri BUMN Imam Aprianto Putro mengatakan, 
kegiatan bertema “BUMN Berbagi Melalui Santunan kepada 
Anak Panti Asuhan” ini merupakan bagian program BUMN 
Hadir untuk Negeri yang diinisiasi oleh Kementrian BUMN. 
Selain untuk menambah sukacita anak-anak Panti Asuhan 
dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, kegiatan ini juga 
hendak memperkuat komitmen BUMN Hadir untuk Negeri. “Ini 
adalah wujud kontribusi dan sinergi BUMN dalam membangun, 

CEO Pelindo III, Ari Askhara (kanan tiga) Rayakan Natal di NTT
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melayani, serta memberi yang terbaik bagi masyarakat 
Indonesia tanpa terkecuali,” kata Imam Aprianto.
CEO Pelindo III, Ari Askhara pun menambahkan, Pelindo 
III akan terus menggiatkan budaya berbagi untuk sesama 
baik secara mandiri maupun bersinergi dengan BUMN 
lainnya. “Harapannya agar masyarakat dapat merasakan 
langsung keberadaan BUMN sebagai agen pembangunan 
sekaligus mendekatkan BUMN kepada masyarakat,” kata 
Ari Askhara. 
Program “BUMN Berbagi Melalui Santunan kepada Anak 
Panti Asuhan” dilaksanakan secara serentak di tujuh 
ibukota provinsi yang memiliki mayoritas penduduk 
beragama Nasrani, yakni Kupang (NTT), Jayapura 
(Papua), Manokwari (Papua Barat), Manado (Sulawesi 
Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Ambon (Maluku) 
dan Medan (Sumatera Utara). Pun, sasaran penyaluran 
santunan adalah panti asuhan dan yayasannya berlatar 
belakang Nasrani.
Pelindo III juga menyerahkan secara simbolis Program 
Dana Kemitraan sebesar Rp.1,1 Milyar untuk 27 mitra 
binaan Pelindo III di wilayah NTT. Hadir sebagai 
perwakilan penerima Dana Kemitraan adalah Hera 
Istiawati, pengusaha UKM butik di Kupang. Acara 
berlangsung khidmat dan berakhir dengan pembagian 
doorprize berupa tabungan pendidikan masing-masing 
senilai dua juta rupiah bagi 10 anak yatim piatu yang 
berani maju dan menjawab pertanyaan dari Sesmen 
dan CEO Pelindo III.

kunJungan kOmiSi V Dpr ri
Momentum Natal juga dimanfaatkan oleh Ketua Komisi 
V DPR RI Fary Djemy Francis beserta sejumlah pejabat 
untuk memantau kesiapan fasilitas Pelabuhan Tenau 
Kupang pada Kamis (14/12). I Putu Sukadana selaku GM 
Pelabuhan Tenau hadir menerima rombongan Komisi DPR 
tersebut dan memberi penjelasan tentang keberadaan 
Posko Arus Mudik di Terminal Penumpang Helong. 
“Kami ingin memastikan arus penumpang selama 
masa mudik berjalan tertib dan lancar,” kata Fary dalam 
kunjungannya. Arus mudik diprediksi akan dimulai pada 
tanggal 18 Desember 2017 hingga tanggal 10 Januari 
2018. Adapun pejabat yang turut serta dalam kunjungan 
tersebut antara lain Distrik Navigasi kelas II Kupang 
Saham Amir Syarif, KSOP Kelas III Kupang Kapten Ari 
wibowo dan Kepala Cabang Pelni Ishak Gerald.
Putu menjelaskan bahwa keberadaan posko arus mudik 
merupakan wujud sinergi lintas-stakeholder pelabuhan. 
Masing-masing berbagi peran guna memberi rasa aman 
dan nyaman kepada para penumpang. Pembagian peran 
tersebut antara lain: penyiapan dua kapal dari Basarnas, 
penyiapan satu ambulance beserta obat-obatan dari 
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), pemutakhiran 
informasi cuaca oleh BMKG, dan Pelindo III sebagai 
penyedia fasilitas posko di terminal penumpang.
“Ini memudahkan koordinasi antar-instansi sekaligus 
mengantisipasi kondisi jika terdapat penumpang sakit 
atau kebutuhan informasi terkait,” tegasnya. Komisi V 
DPR RI turut mengapresiasi kinerja para stakeholder 
pelabuhan dalam memberikan pelayanan terbaik selama 
liburan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. (Manyar)

TKBM Pelabuhan Tenau Menerima Bingkisan Natal Pelindo III



beHandLe 34

K
epedulian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
atau Pelindo III di bidang kesehatan masyarakat 
diwujudkan melalui kegiatan khitan gratis di 
tiga lokasi, yakni Kumai (13/12), Surabaya 
(18/12), dan Semarang (20/12). Program sosial 
ini sekaligus sebagai bentuk penerapan bina 

lingkungan guna membantu masyarakat sekitar. Khusus 
penyelenggaraan di Surabaya, kegiatan khitan gratis ini 
berlangsung sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari 
Ulang Tahun dari anak perusahaan Pelindo III, yaitu PT Berlian 
Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI), PT Pelindo Marine Service 
(PT PMS), PT Terminal Teluk Lamong (PT TTL) yang jatuh pada 
bulan Desember. 

Sedikitnya terdapat 260 anak dari tingkat usia 3-15 tahun 
yang menerima pelayanan khitan gratis. Rinciannya adalah 
102 anak di Rumah Sakit Rakyat Kumai, 128 anak di Rumah 
Sakit PHC, dan 30 anak di Klinik PHC Pedurungan Semarang. 
Untuk khitan gratis di Semarang dan Surabaya, metode yang 
digunakan adalah smartklamp. Keunggulan khitan dengan 

Pelindo III Selenggarakan 
Khitan Gratis Bagi 260 Anak

teknik smartklamp ini adalah tidak menimbulkan pendarahan, 
tanpa jahitan dan anak langsung dapat beraktifitas secara biasa. 
Sementara di Kumai, pelaksanaan khitan gratis menggunakan 
metode electric cauter. 

Bagi Plt Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra, dr. Agus 
Akhmadi, teknik smartklamp ini merupakan salah satu produk 
unggulan dari Rumah Sakit PHC dengan menggunakan alat 
khitan sekali pakai (disposable), berteknologi tinggi, dan 
didesain agar menghasilkan khitanan yang lebih aman, 
cepat dan canggih. “Setelah lima hari, alat smartklamp 
dilepas oleh dokter atau perawat. Perawatan pasca-khitan 
pun sangat mudah. Tidak memerlukan perawatan khusus”, 
kata Agus Akhmadi. 

Salah satu peserta Arya (10) yang ditemui usai mengikuti operasi 
khitan di Surabaya menyatakan bahwa dia senang meskipun 
merasakan sedikit sakit, “Sakitnya seperti digigit semut tapi 
jadi gak kerasa lagi karena dapet banyak hadiah dan sertifikat,” 
katanya sambil tersenyum. Sama halnya di Kumai. Masing-

GM Pelabuhan Kumai, Sutopo Berikan Bingkisan Kepada Peserta Khitanan Masal
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penyelenggara lOkaSi pelakSanaan tanggal partner JumlaH 
peSerta

range 
uSia metODe

Pelabuhan Tanjung Emas Klinik PHC Pedurungan 
Semarang

20/12 Lembaga Amil 
Zakat Al-Ihsan 
(Lazis) Jateng

30 7-15 tahun Smartklamp

PT BJTI, PT PMS dan PT TTL RS PHC Surabaya 18/12 RS PHC 128 3-13 tahun Smartklamp

Pelabuhan Kumai RS Rakyat Kumai 13/12 SD di Kumai & 
Bumiharjo

102 7-12 tahun Electric Cauter

masing peserta khitan juga menerima cinderamata 
berupa sarung, peci, baju koko, serta uang tunai.

Kegiatan khitanan ini disambut baik oleh sejumlah 
pihak. Diantaranya adalah Direktur Lembaga Amil 
Zakat Al-Ihsan (Lazis) Jawa Tengah, Arief Nurhayadi. 
Dalam sambutannya, Arief menyampaikan bahwa 
teknik smartklamp tidak menyebabkan anak menjerit 
kesakitan. “Ini adalah hal yang baik. Kami berharap 
ini (teknik khitan smartklamp) dapat bermanfaat dan 
barokah bagi anak-anak penerimanya,” jelas Arief. 

Sementara bagi Camat Kumai Teguh Winarno, 
kegiatan khitan gratis ini mendukung program 
kesehatan di lingkungannya. “Kepada para orang 
tua agar turut serta memastikan pergaulan yang 
sehat bagi anak-anaknya,” katanya. (Manyar)

Peserta Khitanan Masal di Pelabuhan Tanjung Emas

CEO Pelindo III, Ari Askhara Berikan Bingkisan Kepada Peserta Khitanan Masal
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Dipenghujung tahun 2017, Pelindo III melalui Pelabuhan 
Tanjung Intan Cilacap hadir ditengah tengah-tengah 
masyarakat sekitar wilayah perusahaan untuk 

memberikan manfaat bagi warga Kelurahan Tambakreja 
dengan memberikan bantuan Hibah Bina Lingkungan berupa 
motor roda tiga pada Kamis (21/12) di Jl. Sirkaya Cilacap.

Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Cilacap tersebut 
sekaligus menandai dibentuknya Komunitas Peduli Lingkungan 

Aksi BerBAgi
Pelabuhan Tanjung intan dan Lembar

Sungai (KOPLINGS) dimana nantinya komunitas tersebut 
akan melaksanakan tugasnya untuk mengatasi/menangani 
permasalahan sampah khususnya yang ada di aliran sungai 
di lingkungan Kelurahan Tambakreja dan sekitarnya. 

Samsul Aulia Rahman Wakil Bupati Cilacap dalam sambutanya 
mengatakan kegiatan ini murni ide dari Lurah Tambakreja 
Siswadi agar bisa ditiru olah para lurah atau tokoh masyarakat 
yang lain untuk bisa mewujudkan semangat Bangga Bangun 

Penyaluran Dana Hibah di Pelabuhan Lembar
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oleh Wakil Bupati Kebumen KH. Yazid Mahfudz, GM Pelindo 
III Tanjung Intan Budi Siswanto, Forkopimcam Ayah, Pramuka 
Sakabahari, LSM peduli lingkungan Pansela, rukun nelayan 
Kecamatan Ayah dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Komandan Lanal 
Cilacap bahwa aksi sosial bersih-bersih ini merupakan agenda rutin 
tahunan yang didukung oleh Pelindo III Tanjung Intan Cilacap, 
diharapkan dari kegiatan ini akan membawa dampak positif 
terhadap ekosistem  serta bisa menjaga keseimbangan alam 
sekitar. Hal  yang sama disampaikan oleh Wakil Bupati Kebumen, 
KH. Yazid Mahfudz yang berharap dalam peringatan  Hari Armada 
RI Tahun 2017 ini semakin terwujud nyata kemanunggalan TNI 
dengan rakyat, juga semakin terciptanya keamanan lingkungan 
dengan adanya POSAL diwilayah tersebut.

Diakhir kegiatan tersebut dilakukan peninjauan lapangan 
terhadap penanaman mangrove yang telah dilakukan 
penanaman satu hari sebelumnya dengan menggunakan 
perahu menyusuri muara Sungai Bodo, dikarenakan kondisi 
air laut  pasang tinggi sehingga bibit mangrove yang telah 
dilakukan penanaman sebelumnya tidak nampak kelihatan 
sempurna.  (Manyar)

Selain memberikan bantuan Hibah Bina Lingkungan di Tanjung 
Intan, Pelindo III melalui Pelabuhan Lembar juga menyalurkan 
bantuan berupa dana hibah untuk pembangunan sarana 
umum, sarana ibadah, sarana pendidikan, bedah rumah dan 
pemberian bantuan satu unit mobil ambulan untuk lembaga 
amil zakat di wilayah Lombok Barat. 

Penyaluran secara simbolis diberikan langsung oleh Staf Ahli 
bidang Administrasi Umum dan Kesra,Drs.H Mahyudin dengan 
didampingi General Manager Pelindo III Lembar, Baharudin. 

Baharuddin menjelaskan bahwa sebelumnya Pelindo III telah 
menyalurkan dana hibah bina lingkungan tahap pertama pada 
bulan juni 2017 lalu dengan memberikan bantuan sembako 
gratis sebanyak 2400 paket di lingkungan operasional Pelindo 
III diantaranya Wilayah Lembar, Jembatan Kembar, Lembar 
Selatan, Sekotong dan Teluk Waru Selatan.  

“Ini merupakan komitmen kami, semoga dengan program bina 
lingkungan yang dilaksanakan Pelindo III dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat Lombok Barat dan berkontribusi dalam 
pengembangan industri pariwisata dan ekonomi masyarakat. 
Seiring dengan pengembangan Pelabuhan Lembar, ini dapat 
disinergikan dengan semua pemangku kepentingan. Ini juga 
butuh dukungan dari Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat 
untuk mengembangkan akses dari dan ke Pelabuhan Lembar. 
Termasuk antara Port to Port juga dengan Mandalika sehingga 
program pembangunan selalu saling berkontribusi sesuai arah 
pembangunan daerah,” ucap Baharuddin.

Sementara itu, Staf Ahli bidang Administrasi Umum dan 
Kesra, Drs.H Mahyudin dalam sambutannya menyampaikan 
ucapan terima kasih atas kepedulian Pelindo III terhadap 
masyarakat di Kabupaten Lombok Barat khususnya di wilayah 
kerja Pelabuhan Lembar. “Bantuan Program Bina Lingkungan 
Pelindo III ini sangat bermanfaat membantu Pemerintah 
Kabupaten Lombok Barat dalam pengentasan kemiskinan di 
wilayah Lombok Barat,” ujarnya. (Manyar)

Desa yang merupakan semboyan dari Kabupaten Cilacap, 
apalagi didukung dari kalangan dunia Usaha seperti Pelindo 
III, KSOP dan juga Holcim, Wakil Bupati juga berpesan agar 
masyarakat berhati-hati dan bijak dalam meyikapi berita 
yang ada di internet maupun WA yang belum tentu bisa 
dipertanggung jawabkan kebenarannya (Hoak) serta tidak 
menyebarluaskan informasi tersebut.

Disela sela sambutannya Camat Cilacap Selatan juga 
menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pelindo III yang 
sudah membantu warganya mulai program bedah rumah 
hingga bantuan yang diberikan saat ini berupa 1 Unit Motor 
Gerobak Roda 3 yang akan dimanfaatkan oleh Komunitas 
Kopling tersebut. Ia menambahkan  bahwa kecamatan 
Cilacap Selatan membawahi 5 Kelurahan berharap juga bisa 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa dibantu 
seperti di Kelurahan Tambakreja saat ini.

Tak ketinggalan GM Pelindo III Tanjung Intan Budi Siswanto 
menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan salah satu 
bentuk tanggung jawab perusahaan dalam bidang sosial, yang 
langsung memberikan pengaruh pada kemandirian masyarakat 
untuk peduli terhadap lingkungannya. Serangkaian penyaluran 
dana Hibah Bina Lingkungan yang sudah dilaksanakan seperti 
pemberian bantuan korban terdampak gempa di minggu ke 
II Desember ini, secara langsung memberikan pengaruh pada 
penguatan kondisi sosial masyarakat khususnya yang ada di 
wilayah kerja perusahaan.

Tidak hanya itu, Pelabuhan Tanjung Intan juga melaksanakan 
kegiatan Bhakti Sosial dengan Pangkalan TNI AL Cilacap 
berupa aksi bersih pantai dan program penghijauan dengan 
melaksanakan penanaman pohon mangrove dan nyamplung 
sebanyak 4000 bibit di Muara Sungai Boddo sepanjang 3 Km 
di Pantai Wisata Logending, Kecamatan Ayah, Kabupaten 
Kebumen. Kegiatan yang bertujuan untuk memperingati 
Hari Armada RI tersebut tersebut merupakan salah satu 
bentuk sinergi antara Pelindo III  dengan unsur forkompimda 
dalam kepedulian terhadap lingkungan maupun masyarakat 
nelayan sekitar

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanal 
Cilacap Kolonel Laut Agus Parabowo Adi, S.E. tersebut  dihadiri 

Penanaman Pohon Mangrove di Pantai Wisata Logending



Tepat pada tanggal 22 Desember 2017 kita 
memperingati Hari Ibu yang menandai keterlibatan 
perempuan dalam Kongres Perempuan Pertama 
tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang 

telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk 
mendorong kemerdekaan Indonesia. Hari Ibu sekaligus 
mengingatkan kita pada tonggak sejarah keterlibatan kaum 
wanita dalam kemerdekaan dan kebebasan Bangsa Indonesia 
dari penjajahan. Peristiwa ini menjadi refleksi betapa luar biasa 
peran wanita baik dalam keluarga, sosial masyarakat, bahkan 
bangsa dan negara.

Para wanita telah berkontribusi di setiap bidang 
pekerjaan dan mampu membuktikan kemampuannya tanpa 
melupakan kodratnya sebagai seorang Ibu atau seorang Isteri. 
Peringatan Hari Ibu ini juga menunjukkan bahwa perjuangan 
kaum perempuan Indonesia, telah menempuh proses yang 
sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran 
dan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Besarnya peran 
wanita inilah yang mendasari Terminal Teluk Lamong untuk 
menyelenggarakan Lomba Puisi Untuk Ibu, sebuah ungkapan 
penghargaan dari lubuk hati terdalam untuk para Ibu yang 
telah sangat berjasa dalam kehidupan kita. Berikut ialah 3 (tiga) 
pemenang Lomba Puisi Untuk Ibu Terminal Teluk Lamong 2017:

KESERUAN
PERINGATAN 

HARI
IBU

trolly 38



Juara I
Diraih oleh Sdr. Fajar 
dengan akun Instagram @fajarschizoprenia

Ingatlah nak,

Pernah ada ribuan rengekan ketika 
air susu ibu mu nisbi,

Pernah ada ribuan malam ketika 
lelap ibu mu kau curi

Percayalah nak,

Akan ada masa ketika khawatir 
nya kalis terbantah cacian dan 

hujatan mu

Akan ada masa ketika nanar doa 
nya tak ubahnya nyanyian kosong 

yg hanya kau simpan di laci 
tertahan

Akan ada masa ketika kau 
berharap diwarnai dengan tinta yg 
lain ketimbang darah dan air mata 

ibu mu

Sekalipun percayalah juga nak,

Setelah puluhan dasawarsa 
berlalu, kau akan berujar, "ach, 

seandai pun aku diberi kuasa 
untuk dilahirkan dr rahim yg lebih 

baik, aku akan tetap memilih 
untuk dilahirkan dari rahim yg 

sama..ibu"
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Juara II
Diraih oleh Sdr. Fahmi  Argadahana 

dengan akun Instagram @fahmiargadahana

Juara III
Diraih oleh Sdr. Joni Irawan dengan akun 
Instagram @joni.irawan.07

Ibu
Hutang Yang Tak Pernah Lunas
Ibu. . 
tiada yang lebih hebat dari ibu
kasih sayang yang telah kau beri
pengorbananmu 
jerih payahmu selalu kaucurahkan 
untukku
tiada pernah sanggup kubayar
Ibu
Aku bukan Wais Alqanri
yang mampu mencintai sang ibu lebih 
dari apapun
yang Mampu mengorbankan raganya 
untuk seorang ibu
Namun Ibu
Pengorbanan Wais Alqanri pun tak 
mampu menebus satu tetespun 
darah yang dikorbankan ibu ketika 
melahirkannya. 
apalagi aku ibu. .

Jika kau yakin bahwa *doa ibumu adalah 
ridho-Nya, maka kau tak akan lelah menyapa 
ibumu, memijat tulus tubuhnya yang renta, 
meminta penuh harap doanya setiap langkah 
yang akan ingin kau pijak

Oh.. ibu.. kuharapkan doamu mengalir di 
setiap nafasku_

  Jika kau mengaku *taat & cinta pada ibumu*, 
kata-kata "ah.." tak akan mungkin pernah 
terlontar dari lisanmu. Jika dirimu bermimpi 
jadi raja, *muliakanlah ibumu bak raja* 
niscaya mimpimu tidak sekedar jadi angan. 
Jika dirimu menghendaki surga, maka *ibumu 
punya surga* itu

Bukankah *surga ada di telapak kaki ibu* 

Doakan, hadirkan cinta & taat, muliakan 
ibumu

*Selamat Hari Ibu*

Jangan lupa pastikan waktu untuk ibumu hari 
ini, dekat ataupun jauh bliau berada
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Tidak ketinggalan, Pelabuhan Tanjung Intan bekerjasama 
dengan PT Manunggal Perkasa menyelenggarakan kegiatan 
baking class untuk memperingati hari Ibu sekaligus 
meningkatkan kreatifitas dan inovasi pegawai, 

Bertempat di Ruang laboratorium baking milik PT Manunggal 
Perkasa yang merupakan perusahaan tepung terbesar di Cilacap, 
kegiatan baking class diikuti oleh seluruh pegawai perempuan 
dan perwakilan Perispindo.  Sebelum peserta melakukan demo 
pembuatan roti, mereka dibekali pengetahuan mengenai 
jenis-jenis tepung berdasarkan kadar protein dalam tepung 
yang dapat memepengaruhi hasil jenis produk roti dan kue 
yang berbeda. Pada kesempatan ini seluruh peserta dapat 
terjun langsung praktek membuat roti seperti roti manis, 
roti tawar dan almond crispy dengan dipandu oleh chef yang 
berpengalaman. 

Kegiatan ini merupakan bentuk penyegaran dari rutinitas 
beban pekerjaan sehingga diharapkan pegawai perempuan 
dapat semakin kreatif, kompak dalam menyelesaikan pekerjaan 
dikantor dan mampu menghasilkan ide-ide baru. Menjadi  
wanita karir adalah sebuah pilihan, dibutuhkan kekuatan 
ekstra, karena selain menangani target-target pekerjaan di 
kantor sekaligus mereka harus berperanan sebagai seorang 
istri maupun ibu di rumah. Layaknya membuat roti dibutuhkan 
waktu, ketrampilan tangan, kesabaran dan keberanian 
membuat terobosan baru untuk menciptakan hasil yang 
sempurna begitupun dalam bekerja. 

Sementara itu, euforia peringatan hari ibu di Pelabuhan Tanjung 
Emas dilakukan  dengan menggelar upacara Peringatan Hari 
Ibu ke-89 yang ditandai dengan agenda mengheningkan cipta, 
pembacaan sejarah singkat Hari Ibu serta pembacaan sambutan 
dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise.

“Perempuan Berdaya, Indonesia Jaya” merupakan tema yang 
diusung sebagai peringatan Hari Ibu. Tema tersebut dimaknai 
sebagai peningkatan akses ekonomi bagi perempuan menuju 
perempuan mandiri, sejahtera dan bebas dari kekerasan. 
Manager Sistem Manajemen dan Keselamatan, Kesehatan 
Kerja, Linda Rahayu menyampaikan bahwa momentum 
Hari Ibu dijadikan sebagai refleksi dan renungan bagi kita 
semua, tentang berbagai upaya yang telah dilakukan dalam 
rangka memajukan pergerakan perempuan di semua bidang 
pembangunan. Ditegaskannya bahwa perempuan dan laki-laki 
memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai 
tujuan negara serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan 
di semua bidang pembangunan seperti bidang pendidikan, 
ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 

S e l a m a t  h a r i  I b u .

Kasihmu tak terhingga sepanjang masa.

H a n y a  m e m b e r i ,  t a k  h a r a p  k e m b a l i .  B a g a i  S a n g 
S u r y a  m e n y i n a r i  d u n i a .

T e r i m a  k a s i h  i b u !

aku yang hanya mampu membuatmu 
kecewa. sakit hati. 
Ibu aku tahu semua jerih payahmu itu 
tulus
engkau tak pernah menginginkan apa 
apa
bukan harta jabatan yang kamu minta
bahkan semua hebatku takkan pernah 
ada tanpa ikhlas dan pengorbananmu
tak pernah kau berharap budi balasan

Namun bakti. taat menjaga hati
hanya itu yang kamu pinta
sebegitu mudahnya pintamu ibu
namun tak jarang aku melupakannya 
ibu

ibu maafkan aku yang selalu 
mengecewakanmu
namun doamu selalu hanya untukku
ibu sabdamu adalah doa
doa yang nyaring terdengar dan pasti 
kudengar

Maafkan aku ibu
kadang tanpa kusengaja membuat 
hatimu terluka
kuingin kau tahu ibu

betapa kumencintaimu lebih dari 
segalanya

ku hanya pinta restumu dalam setiap 
langkahku

bahagiaku teriring doamu

IBU
SELAMAT HARI IBU
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Zaman sudah berubah. Begitu kira-kira, ungkapan 
yang sering kita dengar saat dunia sudah mengalami 
berbagai macam perubahan, khususnya di dunia 
informasi dan teknologi. “Zaman Now”, istilah yang 

sekarang mahfum dipakai untuk menggambarkan perubahan 
media informasi dan teknologi. Termasuk korporasi, mau 
tidak mau juga harus mengikuti perkembangan teknologi 
yang ada. Perusahaan tidak bisa lagi eksklusif seperti dahulu 
lagi. Perusahaan juga harus insklusif dalam menyampaikan 
informasi kepada masyarakat. Bagi Pelindo IIIGroup, zaman 
digital ini mendapatkan perhatian yang khusus. Informasi 
positif yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, sudah 
tersedia diberbagai media sosial Pelindo III Group.

PT Terminal Teluk Lamong ( TTL ) merupakan anak perusahaan 
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berkonsep ramah 
lingkungan dan semi otomatis pertama di Indonesia. Pada 
tanggal 6 -7 Desember 2017, TTL mengajak para pegiat sosial 
media untuk mengunjungi TTL dan melihat fasilitas serta 
peralatan yang ada di terminal. Direktur Utama TTL, Dothy, 
menyambut baik teman – teman blogger dan berdialog 
langsung saat sharing session. “Terimakasih kepada bloggers 
yang turut memperkenalkan TTL kepada masyarakat melalui 
media sosial dan melakukan liputan langsung pada beberapa 
kegiatan. We’re really glad you’re here and do the best for TTL,” 
ujar Dothy.

Bike to Work
Pelindo III mengutamakan health and fun sebagai refreshment 
dari rutinitas pekerjaan pada cabang dan anak perusahaan. 
Kegiatan Bike to Work, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 
setiap hari Rabu di lingkungan Pelindo III Group. TTL sebagai 

Semangat
Ulang Tahun

Terminal
Teluk Lamong

salah satu anak perusahaan Pelindo III, mengemas kegiatan 
tersebut sebagai ajang untuk menjalin kebersamaan antara 
Direksi, pejabat struktural dan pegawai TTL lainnya. Selain 
itu, hari Rabu, merupakan pertengahan mingguan yang 
bisa dijadikan recharging point pada rutinitas harian. Direksi 
dan seluruh manajer diwajibkan mengikuti Bike to Work. 
Sedangkan bagi pegawai yang lain, merupakan himbauan. 
Rute Bike to Work TTL dibuat beragam setiap minggunya, rute 
mayoritas adalah dari TTL menuju kawasan – kawasan wisata 
di kabupaten Gresik. 

Selain menikmati health and fun Wednesday dari Bike to Work, 
kegiatan tersebut diselingi dengan aktivitas bermanfaat seperti 
inspeksi K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di 
kawasan pelabuhan menggunakan sepeda. Direksi, pejabat 
struktural dan staff TTL melakukan kegiatan inspeksi K3 dalam 
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rangka monitoring konsistensi pelaksanaan K3 di lingkungan 
TTL. “Pegawai TTL berjiwa muda dan antusias, sehingga energi 
besar tersebut harus dimanfaatkan untuk lebih sehat, fun dan 
produktif melalui Bike to Work,” jelas Eko Hariyadi, Direktur SDM, 
Keuangan dan Umum TTL kepada para blogger.

Exercise ISPS Code 2017
TTL bekerjasama dengan seluruh fasilitas pelabuhan di 
wilayah Tanjung Perak mengadakan kegiatan Exercise 
ISPS Code 2017. International Ship and Port Security (Code) 
adalah regulasi yang ditetapkan oleh International Maritime 
Organization (IMO) sebagai lembaga keamanan pelabuhan 

untuk mengatur kegiatan dan prosedur yang harus diambil 
untuk menanggulangi ancaman keamanan di laut. Kegiatan 
ini merupakan latihan bersama dalam rangka penanganan 
pengamanan diwilayah pelabuhan Tanjung Perak. 

Anang Djanuariandoko, Manajer QHSSE (Quality, Health, Safety 
& Security) TTL menjelaskan bahwa kegiatan latihan gabungan 
tersebut merupakan persyaratan bagi pelabuhan yang telah 
memenuhi standar ISPS. “Seluruh fasilitas pelabuhan (Faspel) 
berstandar internasional, wajib melaksanakan kegiatan ISPS 
maksimal 8 bulan sekali dan itu adalah persyaratan mutlak,” 
jelas Anang. 

Sebagai penyedia pelayanan kapal domestik dan internasional, 
TTL telah mendapatkan lisensi dari ISPS Code berkode ID SUB-
0018. Bahkan, The United States Coast Guard (US Coast Guard), 

Bike to Work di Terminal Teluk Lamong
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angkatan bersenjata Amerika Serikat pada fungsi penegakan 
hukum maritim, mengunjungi TTL pada bulan Juni 2017 lalu 
untuk melihat penerapan ISPS di lingkungan TTL. 

Kegiatan Excersice ISPS Code 2017 dihadiri oleh Kepala Kantor 
Syahbandar Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kepolisian Sektor 
Tanjung Perak, 9 Direktur Fasilitas Pelabuhan wilayah Tanjung 
Perak dan unit K3 diwilayah Tanjung Perak. Latihan gabungan 
telah dilaksanakan sejak 4 Desember 2017 dan puncak acara 
dilaksanakan tanggal 6 Desember 2017. 

Sebagai perwujudan dari garansi mutu pelayanan dan 
lingkungan di TTL, maka pada usia ke-4 selain sebagai 
pelabuhan berlisensi ISPS Code, TTL telah mendapatkan 
beberapa sertifikasi mutu yaitu ISO 9001, OHSAS 18001, DAN 
ISO 14001. 

Sharing Session
Pada kegiatan Sharing Session, peserta Blogger Goes to Lamong 
mendapatkan pengenalan lengkap terkait profil TTL. Pada 
kegiatan tersebut, bloggers  berdialog langsung dengan Dirut 
TTL, Dothy, didampingi Reka Yusmara, Kepala Humas TTL. 

Sharing Session dilakukan dengan santai di ruang Direktur 
Utama TTL, Dothy. Setelah perkenalan satu persatu peserta 
Blogger goes to Lamong, Dothy memberikan overview singkat 
tentang Terminal Teluk Lamong. “Intinya, TTL ini adalah terminal 
masa depan yang bisa kita lihat sekarang,” ujarnya. Diskusi 
berjalan dengan sangat hangat, penuh antusiasme dan gelak 
tawa. Beberapa peserta blogger, aktif bertanya kepada Dothy 

terkait dengan fasilitas, peralatan dan program-program CSR 
(Corporate Social Responsibility). Salah satunya, Widyanti 
Yuliandari. Personal blogger, aktivis lingkungan, penulis dan 
pegiat sosial media. “Saya Widya, sangat interest dengan 
konsep pelabuhan yang green, karena melekatkan green itu 
tidak mudah,“ tanya Widya, di sela-sela sharing session.

Antusiasme peserta tidak hanya seputar profil Terminal Teluk 
Lamong, namun juga pada profil wanita yang memimpin TTL. 
Meskipun wanita yang memimpin perusahaan sudah semakin 
banyak di Indonesia, khusus pimpinan perusahaan dibidang 
kepelabuhanan, sangat jarang. Henni Prasetyorini, salah satu 
peserta dari Blogger, juga kagum terhadap sosok Dothy. Henni 
menyampaikan bahwa kegiatan rutin yang dilakoninya saat 
ini lebih banyak bersentuhan dengan Ibu-Ibu. Pemberdayaan 
potensi wanita, khususnya yang memutuskan untuk menjadi 
Ibu rumah tangga. “Saya masih takjub, ada seorang perempuan 
yang bisa memimpin perusahaan bidang kepelabuhanan,“ 
ungkap henni saat bertanya ke Dothy.

  

Kunjungan Putri Indonesia 
Jawa Timur 2017
Keunikan konsep TTL mengundang berbagai kalangan untuk 
berkunjung dengan tujuan mempelajari sistem pelayanan 
di TTL. Kali ini, rombongan Putri Indonesia Jawa Timur 2017, 
Fatma Ayu Husnasari,  datang untuk melepaskan rasa penasaran 
tentang TTL. Kunjungan wanita – wanita cantik asal Jawa 
Timur menarik untuk diketahui karena mereka akan belajar 

Salah Satu Kegiatan Exercise ISPS Code 2017 di Terminal Teluk Lamong

trolly 44



menjalankan Automated Stacking Crane (ASC) di lapangan 
penumpukan. Reka Yusmara, Kepala Humas TTL, berujar bahwa 
keunikan TTL telah tersebar bahkan dikalangan yang bukan 
dari dunia industri, bisnis, pelabuhan atau akademisi. “Benar – 
benar menarik kali ini, TTL kedatangan tamu dari dunia selain 
industri dan kami sangat bangga karena Putri Indonesia pun 
tertarik untuk mempelajari hal otomatisasi di TTL,” ujarnya. 

Kunjungan Putri Indonesia, Fatma, juga menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para blogger. Ketertarikan seorang Putri Indonesia, 
yang jauh dari nuansa pelabuhan, menggelitik beberapa peserta 
untuk berdialog dengan Fatma Ayu. “Saya sebagai Putri Indonesia 
Jatim, memiliki tanggung jawab memperkenalkan asset Jatim, 
yaitu TTL kepada masyarakat luas,“ jawab Fatma.

Kunjungan Di K ampung 
Sepatu Tambak Osowilangun
Pelindo III melalui program Pemberdayaan Kemasyarakat dan 
Bina Lingkungan (PKBL) membangkitkan kembali industri 
sepatu di Surabaya melalui penyaluran bantuan berupa 13 
unit mesin jahit,5 unit mesin press sepatu dan compressor 
bernilai puluhan juta rupiah.

Pelindo III berkomitmen untuk memberikan bantuan melalui 
program PKBL sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang 
program kemitraan dan bina lingkungan BUMN bahwa tujuan 
program kemitraan BUMN adalah untuk meningkatkan usaha 
kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. 

UKM sepatu Tambak Osowilangun dan Romokalisari merupakan 
salah satu UKM unggulan kota Surabaya. Bernama “Kampung 

Unggulan”, sepatu – sepatu tersebut diproduksi oleh lebih dari 
140 orang pengrajin terampil dan dapat menghasilkan ribuan 
kodi per-bulan. UKM sepatu tersebut dimulai sejak tahun 1950-
an dan hingga kini peningkatan produksi mencapai 75% per 
tahun. Distribusi produk UKM Kampung Unggulan Sepatu ini 
tersebar hingga ke seluruh wilayah di Indonesia Timur. 

Potensi besar yang dimiliki oleh Kampung Unggulan Sepatu, 
membuat Pelindo III menambah bantuan melalui bina 
lingkungan dengan memberikan pinjaman lunak sebesar 
Rp. 100.000.000,- kepada Koperasi Sepatu. Pelatihan bisnis dan 
manajemen usaha kepada pelaku industri sepatu di Tambak 
Osowilangun dan Romokalisari pun dilakukan oleh Pelindo III 
sebagai wujud pembinaan kepada masyarakat. “Home industry 
yang ada di wilayah Tambak Osowilangun dan Romokalisari 
dibina oleh Pelindo III sebagai wujud komitmen perusahaan 
kami untuk memberdayakan potensi masyarakat, tidak hanya 
berupa uang dan barang tetapi pelatihan sebagai bekal bisnis 
seumur hidup,” ujar Husein Latief. 

Para Blogger berkesempatan mengunjungi secara langsung 
Kampung Unggulan Sepatu di Osowilangun, yang kebetulan 
menjadi daerah Ring 1 wilayah pemberdayaan Terminal Teluk 
Lamong. Beberapa pengrajin juga terlihat diwawancarai oleh 
para blogger. Ekspresi senang dan terkejut, tampak dari para 
pengrajin, yang tidak menyangka mendapatkan kunjungan 
dari peserta Blogger goes to Lamong.

Sesuai  dengan tujuan awal,  T TL bermaksud untuk 
memperkenalkan perusahaan melalui digitalize information, 
yang harapannya, dapat menjangkau masyarakat yang 
lebih luas, di dunia. Selama dua hari (16-17 Desember 
2017 ) tersebut, “ Blogger Goes To Lamong “ dengan hastag 
#bloggergoestolamong telah menempati trending topic #1 in 
Indonesia. Semoga tidak hanya slogan dan pencitraan, tetapi 
menjadi sebuah implementasi yang nyata! (Manyar)

Para Blogger Kunjungi UKM Binaan Terminal Teluk Lamong
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Sebagai salah satu bagian dari rangkaian acara memperingati 
HUT TTL yang ke-4, Terminal Teluk Lamong mengadakan 
Lomba Foto TTL. Lomba Foto ini bertujuan agar seluruh 
pegawai yang bekerja di lingkungan Terminal Teluk Lamong 

baik organik maupun mitra kerja dapat merasakan keterikatan dan 
kebahagiaan bersama dengan Terminal Teluk Lamong. Foto yang 
diikutsertakan dalam lomba ini adalah foto dengan opini, aspirasi, 
atau ekspresi positif  bagi perusahaan serta menunjukkan kontribusi, 
kecintaan, dan dukungan bagi Terminal Teluk Lamong. Diharapkan 
dengan diadakannya Lomba Foto ini setiap insan yang menjadi bagian 
dari Terminal Teluk Lamong dapat lebih mencintai perusahaan dan 
menumbuhkan sense of belonging pula terhadap Terminal Teluk Lamong.

Nah, berikut ini ialah para Juara Lomba Foto Terminal Teluk Lamong 2017 :

Diraih oleh Sdr. Erik Fida ( mitra kerja NPL ) dengan akun Instagram @temenan.erik

Pict Credit @temenan.erik 1

Juara i

Terminal Teluk Lamong 

“IN CAPTURE ”

trolly 46



Juara iII

Juara iI Diraih oleh Sdr. Wildan Akbar ( mitra kerja Harbarindo ) dengan akun Instagram @wildan_akbar212

Pict Credit @wildan_akbar212

Diraih oleh Sdr. Abu Hasan Asy’ari ( organik TTL ) dengan akun Instagram @abu.hasan90

Pict Credit @abu.hasan90
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T   o be The Leader Business in Port, Visi baru Pelindo III  
sebagaimana telah tertuang pada Pakta Integritas yang 
baru baru ini ditandatangani secara elektronik oleh 
seluruh insan Pelindo III. Visi tersebut mengandung 

makna target yang lebih tinggi bahwa Pelindo III bukan 
hanya menjadi penyelenggara logistik terbaik, namun lebih 
dari itu yaitu menjadi yang paling unggul dalam segala bisnis 
Kepelabuhanan. Menguasai segala sektor bisnis di lingkup 
kepelabuhanan berarti kita melakukan massive expansion 
dalam segala sektor bisnis di kepelabuhanan. 

Pembentukan PT Berkah Multi Cargo sebagai perusahaan 
logistik, PT Pelindo Properti Indonesia untuk  pengelolaan 
aset di Pelabuhan,  PT Pelindo Energi Logistik sebagai supplier 
BBM untuk industri di pelabuhan, PT BIMA sebagai perusahaan 
maintenance dan suplier alat di pelabuhan serta bisnis lainnya 
merupakan langkah awal dalm mewujudkan visi tersebut. Itu 
dari sisi korporat, lantas bagaimana yang harus kita lakukan?.

Trending topic dalam bisnis saat ini jamannya disrupsi, 
revolusi industri ke 4, shifting, digital disruption. Banyaknya 
ketidakjelasan dimana kekuatan sebuah perusahaan bukan 
lagi perkara dalam aset yang dimiliki, kita lihat contohnya 
sekarang perusahaan taksi dengan armada terbanyak bukan 
lagi perusahan berlogo burung biru, namun justru taksi daring 
(uber, grab, go-jek) yang notabene bukanlah perusahaan 
bidang transportasi melainkan perusahaan digital. Fakta-fakta 
tersebut terkadang menjadi angin lalu, apa hubungannya  
dengan bisnis kita?, namun justru itulah, kita harus bersiap-
siap menghadapi disrupsi di sektor bisnis pelabuhan.

Ari Askhara, CEO kita dalam Quotesnya berjudul “Positive 
Feelings, Entrepreneurship dan innovative” mengatakan bahwa 
Business as usual is not an option. Beliau menekankan bahwa 
pola pikir yang stagnan dan mindset ambtenaar tidak akan 
membawa Perubahan. Karena segala hal pastinya akan usang 
karena kita akan sama dengan yang lain dan tidak akan dilihat 
oleh pelanggan. Dynamic and agile adalah kuncinya. 

Mengutip artikel The Best Advice on Being a Business Leader yang 
dimuat pada thebalance.com untuk menjadi business leader, 
ada 3 pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh semua orang 
di organisasinya "Where are we going?" "How are we going to 
get there?" "What is my role?"  kejelasan antara peran dari tiap 
bagian membawa keselarasan dalam bekerja. Pentingnya kita  
memahami visi dan misi perusahaan adalah untuk mengetahui 
apa yang kita capai nantinya.

Toto Heliyanto, Human Capital and General Affair Director 
dalam arahannya menyampaikan bahwa kita harus siap 
berubah. Manajemen pun berubah. Seringkali perubahan 
menghadapi resisten dari beberapa pihak karena hal tersebut 
diluar kebiasaan atau terasa berbeda dan bahkan tidak 

mengetahui. Pengelolaan Human Capital kini memasuki babak 
baru, dibebaskannya seragam, ditambahkannya waktu grace 
periode dan nantinya juga absensi dilakukan secara online 
adalah langkah awal untuk  membuat kerja lebih fun and agile. 

Dari sisi pemasaran, Commercial and Operational Director 
juga menginisiasi perubahan dari sisi proses bisnis dengan 
implemenetasi Home Terminal System (HTS). Dengan business 
model baru, HTS mengintegrasikan layanan end to end untuk 
customer. HTS juga mengintegrasikan layanan penunjang di 
Pelabuhan seperti inland transport, fleet management, depo 
dan pengurusan dokumen pelayanan kapal sehingga Main 
Line Operator (MLO) tidak harus membuka kantor representatif 
di Pelabuhan wilayah Pelindo III. Pelayanan dapat dilakukan 
melalui satu kali klik pada aplikasi HTS.

Perubahan di atas adalah Change dari sisi proses dan teknologi. 
Software dan Hardware tinggal di install, namun diperlukan 
Human Capital sebagai brainware yang terus meng-create 
inovasi untuk mendorong akselerasi perubahan tersebut. 
Diperlukan transformasi leadership, business capabilities, 
customer engagement, employee mindset dan corporate culture 
yang hidup diatas proses dan teknologi tersebut.  

First thing first is, change our mindset kita bukan lagi hidup 
di jamannya monopoli dimana dulu  kita bisa mendapatkan 
pendapatan hanya dengan “Supervisi Fee”. Kita harus berpikir 
bahwa nantinya bukan hanya Pelindo III saja yang menjalankan 
bisnis Terminal Operator. Mungkin saat ini hanya kita saja yang 
memiliki dermaga terbanyak di Indonesia, tapi kembali lagi 
coba kita tengok fakta, hotel terbesar di Indonesia justru tidak 
memiliki gedung tapi malah Airbnb.com yang merupakan 
perusahaan digital. Disrupsi telah mengubah cara berbisnis 
yang dulunya sangat menekankan owning atau kepemilikan 
menjadi sharing atau saling berbagi peran (Kasali, R, 2017).          

Hal yang paling kecil adalah dengan selalu open / membuka diri 
dengan akses informasi yang ada. Minimal kita harus setting 
push e-mail pada Gadget kita, melek terhadap teknologi dan 
belajar untuk selalu care terhadap informasi. Selalu buka dan 
baca email yang kita terima. Karena kuncinya adalah informasi. 
Semakin banyak informasi diterima maka semakin mudah kita 
memahami apa yang harus kita lakukan. (Manyar)

Visi Baru Pelindo III:
Terbuka dan Tetap Update
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Ketersediaan alat angkat (crane) di 
pelabuhan merupakan hal yang wajib 
terpenuhi. Ketidaktersediaan alat akan 
memberi dampak yang cukup besar 

dalam kegiatan operasional, seperti menurunnya 
kinerja dan produksi. Tentu dengan menurunnya 
kinerja dan produksi berimbas pada pengurangan 
pendapatan dan kepercayaan dari pengguna 
jasa. Beberapa alat angkat dan angkut yang 
saat ini dimiliki Pelindo III antara lain Container 
Crane (CC), Rubber Tyred Gantry Crane (RTG), 
Automated RTG, Side/Top Loader, Luffing Crane, 
HMC. Untuk menjaga performa alat tersebut agar 
selalu bisa tersedia dan berkinerja baik maka alat 
harus dirawat dan dipelihara secara rutin. Perlu 
perencanaan pemeliharaan alat yang tepat, 
teratur, dan terkendali. Sehingga pemeliharaan 
rutin alat dapat dilakukan sesuai jadwal. 

Beberapa item pada alat yang dibutuhkan sebagai 
dasar perencanaan pemeliharaan alat yaitu 
engine hourmeter, container counter, hoistmeter, 
gantrymeter, dan trolleymeter. Engine hourmeter 
merupakan penghitung berapa lama waktu alat 
tersebut beroperasi, container counter merupakan 
penghitung berapa jumlah peti kemas yang 
telah di-handle oleh alat, hoistmeter merupakan 
penghitung telah berapa lama waktu operasi hoist 
atau kegiatan mengangkat peti kemas oleh alat 
dan beberapa item lainnya. Selama ini pencatatan 
item tersebut dilakukan secara manual oleh 
personel pemeliharaan alat. Pencatatan manual 
berpotensi kurang akurat, selain tentu kurang 
efisien, karena membutuhkan waktu yang lama. 
Ketidakakuratan tersebut dapat menyebabkan 
perencanaan pemeliharaan menjadi kurang 
terawasi dan terkendali. Selain itu, ketidakaktualan 

Pemenang Lomba Inovasi Pelindo III 2017

MoniC - Monitoring Crane 
data mengakibatkan perhitungan dan pelaporan kinerja alat 
menjadi kurang cepat dan tepat.   

Tahap-tahap dalam pengembangan MoniC antara lain sebagai 
berikut:

1.  Pengembangan Perangkat Hardware MoniC yang akan 
dipasangkan pada alat angkat. Untuk perancangan hardware 
sistem ini terdiri dari komponen mikrokontroler dan 
komponen pendukung lainnya yang dirangkai dalam satu 
circuit. Perangkat Monic terebut bersifat universal sehingga 
bisa diintegrasikan dengan berbagai merk alat semisal 
Konecranes, Sumitomo, Kalmar, Hino, dan lainnya.

Inovasi Monic
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Kemudian guna mempermudah monitoring data kinerja alat 
meliputi availability, utilisasi, reliability. Keakuratan data kinerja 
yang diperoleh akan membantu manajemen untuk lebih 
cepat dalam mengambil keputusan. Dengan termonitornya 
kinerja alat secara langsung, akan diketahui informasi sejak 
dini terhadap kondisi masing masing alat, sehingga deteksi 
dini terhadap kerusakan alat ini akan  mempengaruhi pada 
besarnya biaya pemeliharaan alat. Selain itu akan membantu 
operasional dalam memaksimalkan kinerja dan utilitas masing 
masing alat. Data MoniC bisa digunakan sebagai dasar tendakan 
prediktif, preventif, dan korektif perawatan alat pada SAP. Selain 
itu tidak menutup kemungkinan pengembangan versi lanjut 
dari MoniC mengarah ke Internet of Thing (IOT). (Lamong)

2.  Pengembangan jalur pengiriman data dari MoniC ke 
server. Dari setiap alat data akan dikirim atau ditarik 
secara periodik untuk ditampung dalam server database. 
Pengembangan jalur pengiriman yang saat ini kami 
anggap optimal adalah melalui GSM dan GPRS.

3.  Pengembangan aplikasi dashboard monitoring dan 
notifikasi MoniC. Aplikasi ini berfungsi untuk monitoring 
dan pemberi notifikasi serta report secara aktual. Aplikasi 
ini juga akan memberitahu jika ada kesalahan teknis 
pada alat, sehingga tim teknik bisa langsung melakukan 
pengecekan ke lapangan. 

4.  Pengembangan integrasi interface dengan TOS dan 
MDM (untuk master data alat terpusat). Integrasi dengan 
data dari TOS dan MDM bermanfaat untuk perhitungan 
produktivitas alat. 

5.  Pengembangan interface dengan modul Plan Maintenance-
SAP. Integrasi dengan SAP melalui satu jalur integrator saja 
karena semua merk alat semua datanya ditampung jadi 
satu sebelum dikirim dapat mengurangi biaya lisensi. 

Nilai tambah dan manfaat dari MoniC antara lain guna 
memudahkan personel pemeliharaan alat dalam melakukan 
monitoring pada alat dan melakukan pencatatan item-item 
pada alat seperti hourmeter, container counter, hoistmeter dan 
lain-lain. Sehingga bisa mempercepat tindakan perbaikan, misal 
lebih cepat memperoleh data engine hourmeter digunakan 
sebagai dasar penentuan pemeliharaan engine, container 
counter digunakan sebagai dasar perencanaan penggantian 
wirerope hoist, trolley, maupun boom.

Inovasi Diagram Monic

Proses Instalasi
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Perayaan Ultah Tiga Anak Usaha Pelindo III (TTL, BJTI dan PMS) dengan Gowes Bersama
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Sedikitnya 500 orang  memenuhi jalan raya depan kantor 
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Tanjung Perak, 

Surabaya. Pagi tadi, sekitar pukul 05.30 WIB, Pelindo III Group 
menyelenggarakan Gowes bersama bertajuk “ Charity Fun Bike 

“. 

Perayaan Bersama Hari Ultah 
BJTI, TTL dan PMS
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Dirut PT PMS, Ali Sodikin Berikan Sumbangan Secara Simbolis

Dirut PT BJTI, Putut Sri Muljanto Berikan Sumbangan Secara Simbolis
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Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka Hari 
Ulang Tahun tiga anak usaha Pelindo III ( Persero ). 
Ketiganya adalah, PT Terminal Teluk Lamong ( TTL 
), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ( BJTI ), dan PT 

Pelindo Marine Service ( PMS ). TTL berulang tahun ke-4 pada 
tanggal 30 Desember, disusul PMS berulang tahun ke-6 pada 
tanggal 31 Desember dan BJTI berulang tahun ke-16 pada 
tanggal 9 Januari.

Sebelum Start, para peserta yang berasal dari seluruh 
Direksi ,  Pegawai  dan M itra  Ker ja  Pel indo 3  Group 
melakukan senam pemanasan, dan doa bersama. Para 
peserta mulai mengayuh sepedanya bersamaan dengan 
suara terompet penanda start “Charity Fun Bike “ dimulai. 
Rute yang harus dilalui oleh para peserta adalah Tg Perak, 
melalui Jalan Rajawali, Kenjeran dan check point ( water 
refreshment ) di Graha PPAL ( Persatuan Purnawirawan 
Angkatan Laut ) di Kenjeran. Sedangkan rute kembali, 
dilewatkan di Jalan Kapas Krampung, Ambengan, Undaan, 
dan kembali ke Tg Perak. Total jarak yang harus ditempuh 
oleh peserta adalah 31 kilometer. 

Para peserta mulai memasuki garis finish pada pukul 07.30 
– 08.00 wib. Peserta yang finish, langsung disambut oleh 
iringan akustik musik dan stand makanan serta minuman, 
lengkap dengan jajanan khas Surabaya. Kemudian acara 
dilanjutkan dengan pemberian santunan dana dan sepeda 
kepada Lingkungan Pondok Sosial Kota Surabaya dan empat 
panti asuhan di wilayah Surabaya.

Dalam sambutannya, CEO Pelindo III Group, Ari Askhara, 
menyampaikan bahwa maksud dari acara “Charity Fun Bike“, 
adalah untuk rasa kebersamaan, khususnya bagi tiga anak 
usaha yang berdekatan hari ulang tahunnya. “Acara bersama 
ini memang sudah seharusnya dilakukan. Sebagai wujud 
kesolidan dan kebersamaan kita “ ujar Ari. Selain itu, Ari 
Askhara menambahkan, dengan Fun Bike, tubuh kita menjadi 
sehat. “Sehat badan saja nggak cukup, batin juga harus sehat, 
salah satunya dengan bersyukur,“ tambah Ari. Sebagai wujud 
rasa syukur, Pelindo III group membagikan dana 26 Juta bagi 
Lingkungan Pondok Sosial Kota Surabaya dan 12 Sepeda bagi 
empat Panti Asuhan di Kota Surabaya. (Manyar)

Dirut PT TTL,Dothy Berikan Sumbangan Secara Simbolis
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Berawal dari keterlibatan dalam tim pengembangan dan 
implementasi aplikasi Customer Portal Pelindo III atau 
yang biasa dikenal dengan Anjungan, muncul inisiatif 
inovasi untuk memberikan layanan kepelabuhanan 

baik dari sisi operasional, keuangan maupun bisnis kepada 
pelanggan dengan lebih dekat, mudah dan interaktif. Karena 
pada dasarnya banyak informasi dari aplikasi TOS (Terminal 
Operating System) yang kita miliki tidak tersampaikan dengan 
baik kepada para pelanggan, sedangkan informasi tersebut 
memiliki manfaat bagi keberlangsungan kegiatan operasional 
pelanggan.

Personal Port Assistant for You

Salah satu contohnya adalah dalam hal keuangan, banyak 
pelanggan yang tidak mengetahui adanya penerbitan nota 
penjualan jasa kepelabuhanan atau mendapatkan peringatan 
atas tagihan yang mendekati batas jatuh tempo locking 
piutang dengan mudah. Selain itu, sampai saat ini belum 
ada sistem layanan interaktif yang dapat berperan sebagai 
asisten kepelabuhanan pribadi bagi para pelanggan. Asisten 
kepelabuhanan pribadi yang berfungsi sebagai sistem yang 
dapat memberikan peringatan, penyampaian informasi hingga 
menjawab pertanyaan berulang para pelanggan dengan lebih 
mudah dan dekat.

Oleh: Franstia Wira Sukma Susilo

Ilustrasi Chatbot

Ilustrasi
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Pemenang Lomba Inovasi Personal Port Assistant

Seiring berkembangnya kehidupan teknologi pada “zaman 
now”, hampir setiap waktu kita melakukan interaksi dengan 
gadget atau smartphone kita hanya untuk sekedar melihat 
notifikasi atau texting melalui aplikasi instant messaging seperti 
Telegram, Line dan sebagainya. Sejalan dengan survey yang 
dilakukan oleh Gartner Research di tahun 2017, bahwa informasi 
yang dikirim melalui pesan teks memiliki kemungkinan sebesar 
98% untuk dibuka, berbeda dengan pesan melalui email 
yang hanya memiliki kemungkinan sebesar 20% saja. Oleh 
karena itu, sebuah sistem dapat menjadi asisten pribadi jika 
sistem tersebut dapat memberikan informasi dan menjadi 
reminder seperti layaknya bertukar pesan pada aplikasi instant 
messaging. Sistem seperti ini dikenal dengan istilah chatbot, 
dimana chatbot adalah kependekan dari chat robot yang 
merupakan sebuah program komputer yang menggunakan 
aplikasi instant messaging pada smartphone sebagai interface 
pertukaran informasi.

Dalam pengembangannya, pengembangan chatbot lebih 
mudah dan hemat waktu serta biaya karena tidak memerlukan 
pembangunan aplikasi dengan user interface yang lengkap 
serta tidak membutuhkan pembangunan aplikasi mobile 

yang dapat berjalan pada setiap jenis dan versi operasi sistem 
smartphone yang terus berkembang, karena chatbot dapat 
berjalan pada aplikasi instant messaging yang selalu ada dan 
compatible di pasar.

Personal Port Assistant yang dibangun memiliki tugas salah 
satunya menjadi asisten pengingat dan penjawab kebutuhan 
dalam hal operasional seperti pengingat batas waktu melakukan 
perpanjangan tambat atau kegiatan tambah jasa hingga 
mengetahui jadwal kapal yang akan sandar. Tidak hanya dalam 
hal operasional, dalam hal bisnis Personal Port Assistant dapat 
berfungsi sebagai penyampai berita atau informasi perusahaan 
kepada end-user dengan mudah dan pasti. Dalam hal keuangan 
pun sama, sistem ini dapat memberikan informasi mengenai 
tagihan, nota locking, detil informasi nota hingga peringatan 
untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang akan 
jatuh tempo. Segala pertukaran informasi yang dilakukan 
adalah melalui aplikasi instant messaging yang ada, sehingga 
dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya. Dan chat 
robot Personal Port Assistant ini juga hadir memberikan 
pelayanan secara langsung kapanpun dan di manapun selama 
24 jam penuh dalam satu minggu.

Dengan adanya Personal Port Assistant ini, kebutuhan 
kemudahan, kepastian dan kecepatan respon terhadap 
pertanyaan pelanggan, penyampaian berita perusahaan dan 
segala bentuk informasi baik operasional, keuangan, dan bisnis 
sebagai reminder kegiatan kepelabuhanan dapat tercapai. 
Selain itu, seluruh pelanggan jasa kepelabuhanan Pelindo III 
juga dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan terhadap 
ketersediaan informasi dengan adanya Teknologi Informasi 
dan Komunikasi kita yang selalu terdepan.
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Gili 
KetapanG

Pernahkah anda merasa lelah dengan rutinitas sehari-
hari yang anda jalani? Jika ya, mungkin anda perlu 
sejenak melepas penat dari hiruk-pikuk keramaian 
kota dan melakukan liburan singkat ke tempat wisata 

terdekat. Terletak sekitar 3 jam perjalanan dari Pusat Kota 
Surabaya, terdapat sebuah Pulau Gili Ketapang. 

Pulau ini pada mulanya berlokasi di satu daratan yang sama 
dengan daratan yang ada di Desa Ketapang. Kemudian, setelah 
peristiwa meletusnya Gunung Semeru, daratan yang ada di 
Desa Ketapang itu pun akhirnya terbelah dan terpisah satu 
sama lain. Salah satu daratan yang terpisah ini membentuk 

pulau pulau kecil dan salah satunya yaitu Pulau Gili Ketapang. 

Agar bisa mencapai ke Gili Ketapang, para wisatawan harus 
menyeberangi selat kecil terlebih dahulu menggunakan perahu 
sejauh 8 kilometer dari lepas pantai Probolinggo selama kurang 
lebih 35 menit bergantung pada kondisi cuaca dan tingginya 
gelombang. Saat menyeberang dari Pelabuhan Probolinggo 
ke Gili Ketapang dengan menggunakan kapal, anda akan 
melihat hal menakjubkan hadir di tengah-tengah lautan biru. 

Setelah melakukan penyeberangan sampailah anda di sebuah 
pulau kecil yang terdapat sebuah desa bernama Ketapang, 
begitulah asal-muasal dari nama tempat wisata yang terkenal 
dengan keindahan pantai dan biota lautnya. Mungkin para 
pembaca masih sedikit asing ketika mendengar namanya, 
hal ini dikarenakan tempatnya yang cukup tersembunyi 
sehingga tempat wisata bahari ini masih jarang dikunjungi oleh 
wisatawan. Birunya warna laut dan pasir yang putih serta bersih 
dari sampah menjadi daya tarik tersendiri bagi Gili Ketapang 
apabila disandingkan dengan pantai-pantai lainnya yang sudah 
populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. 
Gili ketapang tentunya dapat menjadi alternatif yang tepat 
jika anda memiliki rencana untuk melakukan liburan singkat.

Sebelum memulai hari di Gili Ketapang, ada baiknya jika anda 
menggunakan sunblock. Panas matahari di sekitar pantai Gili 

Hidden

Keindahan Gili Ketapang
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juga dapat mengabadikan momen dengan berfoto dan selfie.

Hal unik lainnya yang terdapat di Gili Ketapang adalah 
adanya objek wisata Gua Kucing. Mungkin ketika pertama kali 
mendengar namanya anda akan memiliki pikiran yang sama 
dengan wisatawan pada umumnya dan membayangkan gua 
tersebut akan dihuni oleh banyak kucing. Tapi anda memang 
tepat, sesuai dengan namanya ketika masuk ke dalam gua, 
pengunjung akan disambut oleh kucing-kucing yang tinggal 
di dalamnya. Perlu diketahui bahwa oleh penduduk sekitar, 
gua unik ini dikeramatkan, sehingga untuk anda kaum wanita 
yang sedang mengalami datang bulan, anda tidak disarankan 
untuk datang dan masuk ke dalamnya.

Sebelum memutuskan untuk berangkat, wajib hukumnya bagi 
anda untuk mencari tahu biaya perjalanan dan fasilitas apa 
saja yang akan anda dapatkan ketika datang ke suatu objek 
wisata. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa website agen 
perjalanan wisata yang menawarkan paket ke Gili Ketapang 
yang bisa anda akses. Agen perjalanan wisata menawarkan 
beberapa paket hemat sehingga anda tidak perlu khawatir 
lagi memikirkan biaya tidak pasti yang akan anda keluarkan 
nantinya. Rata-rata paket hemat yang ditawarkan oleh para 
agen perjalanan wisata tersebut berkisar 90 ribu rupiah dan  
fasilitas yang akan didapatkan sudah termasuk penyeberangan 
pulang-pergi, makan siang, foto underwater, dokumentasi 
upwater, serta asuransi kecelakaan hingga P3K. Mengingat Gili 
Ketapang tidaklah begitu ramai seperti objek wisata bahari 
lainnya yang sudah lebih terkenal, anda perlu mengetahui 
bahwa disana anda akan cukup sulit menemukan  penjual 
makanan ataupun minuman yang menjajakan dagangan 
mereka. Akan tetapi jangan khawatir, apabila anda sudah 
membeli paket wisata, menu makan siang juga akan anda 
dapatkan. Anda  bisa menikmati menu sepiring nasi dan ikan 
bakar lengkap dengan sayur-mayur, ikan yang disajikan adalah 
hasil tangkapan para nelayan lokal Gili Ketapang, tentunya  
ikan ini masih segar karena  baru  dipancing dari laut lepas.

Walaupun paket wisata yang anda beli sudah mencakup banyak 
hal, namun terdapat beberapa biaya yang tidak termasuk ke 
dalam paket yang ditawarkan oleh para agen perjalanan wisata 
yang sebaiknya anda siapkan. Anda akan dikenakan biaya 2000 
rupiah untuk masuk ke Pelabuhan Probolinggo, apabila anda 
membawa mobil maka anda akan dikenakan biaya 10 ribu 
rupiah untuk parkir dan 3000 rupiah untuk motor. 

Setelah lelah berpetualang dan menyusuri pulau kecil ini, 
saatnya anda bersantai dan menikmati sebuah es kelapa 
muda sembari menyandarkan tubuh sejenak di tepi pantai 
dan memandangi keindahan Gili Ketapang. Terdapat beberapa 
pedagang es kelapa yang bisa anda beli.

Untuk membawa anda berlabuh pulang, terdapat beberapa 
jadwal kapal yang bisa anda pilih untuk kembali ke pelabuhan 
Probolinggo antara jam 1 siang hingga setengah 6 sore. Jadwal 
ini tidaklah tetap dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung 
faktor cuaca. Penulis Tidak menyarankan anda untuk berlayar 
di atas jam tersebut, hari yang sudah menjelang gelap akan 
cukup riskan dikarenakan banyak perahu yang tidak dilengkapi 
dengan alat penerangan sehingga tentunya cukup berbahaya 
apabila perahu tersebut mengantarkan anda kembali ke 
daratan pulau jawa di malam hari. (Manyar)

Ketapang sangat terik dan cukup berbahaya bagi kulit. Ketika 
menyaksikan pemandangan bawah air, waktu yang anda 
habiskan  dan usaha yang telah anda curahkan dalam perjalanan 
akan terbayarkan. Dengan menggunakan peralatan snorkling, 
anda bisa berenang di perairan dangkal Gili Ketapang sembari 
memanjakan mata dengan melihat ikan dori dan nemo seperti 
yang terdapat pada serial finding nemo. Selain bermain dan 
berenang dengan ikan-ikan di antara terumbu karang anda 

Diving di Gili Ketapang

su
m

be
r: 

ak
un

 IG
 @

ar
dy

_m
az

59



Penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman 
corynebacterium diphtherice ditandai dengan adanya 
peradangan pada tempat infeksi, terutama pada 
selaput bagian dalam saluran pernapasan bagian atas, 

hidung dan juga kulit. Penyakit ini sangat mudah menular 
dan berbahaya karena dapat menyebabkan kematian pada 
5-10% penderita.

Di penghujung tahun 2017, masyarakat di Indonesia dihebohkan 
dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri. Data dari Kementerian 
Kesehatan menunjukkan bahwa sampai November 2017, ada 
95 kabupaten/kota yang terkena dampak dari penyakit difteri. 
Bahkan di Jawa Timur terdapat 318 kasus difteri.

Angka kejadian difteri mengalami tren yang naik dalam beberapa 
tahun belakangan ini. Menurut data Profil Kesehatan Indonesia 
dari Kementerian Kesehatan, terdapat 415 kasus dengan jumlah 
kasus meninggal sebanyak 24 kasus. Sedangkan pada tahun 
sebelumnya terdapat 252 kasus dengan 5 orang meninggal.

lalu, Bagaimana penyakit ini 
Menular?
D i f t e r i  m e n u l a r  d a r i  m a n u s i a  k e  m a n u s i a  b i l a 
t e r j a d i  k o n t a k  d e n g a n  p e n d e r i t a  d a n  c a r r i e r  
(orang sehat yang terinfeksi difteri namun tetap bisa menularkan 
kuman difteri), yaitu melalui:

1. Percikan ludah yang keluar saat batuk atau bersin

2. Kontak langsung dengan permukaan kulit atau luka 
terbuka

3. Kontak dengan benda-benda yang terkena kuman difteri 
(mainan, pakaian, kasur, dsb) 

Terkadang, difteri tidak menunjukkan gejala apapun sehingga 
penderita tidak sadar bahwa telah terinfeksi difteri. Apabila 
penderita tidak menjalani pengobatan dengan tepat, maka 
penderita berpotensi menularkan penyakit ini kepada orang di 
sekitarnya, terutama mereka yang belum mendapatkan imunisasi.

Siapa yang bisa tertular?
Semua kelompok usia dapat tertular penyakit ini, terutama 
anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Gejala
Gejala pada penyakit difteri pada umumnya adalah :

1. Demam lebih kurang 38 C

2. Adanya pseudomembran di tenggorokan, yaitu selaput 
berwarna putih keabuan/kebiruan yang tidak mudah 
lepas dan mudah berdarah

Difteri
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3. Hidung berair

4. Bengkak di area leher seperti leher sapi (bullneck)nyeri 
saat menelan

5. Kesulitan bernafas atau sesak nafas disertai bunyi (stridor)

Apabila Anda merasakan gejala diatas, segera periksakan Anda 
dan kontak terdekat Anda ke fasilitas kesehatan terdekat untuk 
mengetahui apakah menderita difteri.

Bagaimana pencegahannya?
Untuk pencegahan bagi anak adalah :

1.  3 dosis imunisasi dasar DPT-HB-Hib (Difteri, Pertusis, 
Tetanus, Hepatitis-B dan Haemofilus Influensa tipe b) 
pada usia 2,3 dan 4 bulan 

2.  1 dosis imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib saat usia 18 bulan 

3.  1 dosis imunisasi lanjutan DT (Difteri Tetanus) bagi anak 
SD/sederajat kelas 1

4.  1 dosis imunisasi lanjutan Td (Tetanus Difteri) bagi anak 
SD/sederajat kelas 2

5.  1 dosis imunisasi lanjutan Td (Tetanus Difteri) bagi anak 
SD/sederajat kelas 2

Untuk pencegahan bagi dewasa adalah :

Mengikuti jadwal imunisasi dewasa sesuai rekomendasi satgas 
imunisasi dewasa papdi tahun 2013

apakah Vaksin ini aman?
Vaksin difteri ini aman diberikan, karena merupakan produk 
dalam negeri dan sudah teruji kualitas dan keamanannya 
oleh Badan POM dan Badan Kesehatan Dunia. Meskipun 
seseorang telah di vaksin secara lengkap, tetap dianjurkan 
untuk melakukan kembali imunisasi difteri setiap 10 tahun 
dengan vaksin Td atau TdaP

dr. Wahyu hendradi, Sp.Pd
Rumah Sakit PHC Surabaya
Jadwal Praktek :
Senin-Sabtu: 09.00 WIB
Minggu: 10.00 WIB
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Ide kreatif selalu bermunculan di PT Terminal Teluk Lamong 
(TTL), salah satunya adalah bersepeda sambil melakukan 
inspeksi K3 di area operasional. Direksi, pejabat struktural 
dan staff TTL melakukan kegiatan tersebut pada hari Jumat 
pekan lalu dalam rangka Jumat Bersih di lingkungan Pelindo III. 

Eko Hariyadi, Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT TTL, 
menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Bersih dilakukan dengan 
menyenangkan untuk meningkatkan antusiasme pegawai TTL 
yang mayoritas berusia muda. “Kegiatan Jumat Bersih TTL kita 
buat lebih fun sambil mencari keringat dengan bersepeda 
sehingga teman – teman dapat lebih antusias berpartisipasi,” 
ujarnya. 

Anang Januriandoko, QHSSE Department Head T TL, 
mengungkapkan bahwa kegiatan K3 wajib dilakukan secara 
konsisten di TTL sebagai pengingat bagi TTL untuk selalu 
melakukan prosedur K3 dan bertujuan sebagai peningkatan 
kesehatan dan keselamatan kerja. “Kegiatan ini akan selalu 
konsisten kita lakukan sebagai pengingat bagi para insan TTL 
untuk selalu menaati prosedur dalam rangka meningkatkan 
keselamatan kerja serta di area TTL,” jelasnya. 

Kegiatan Jumat Bersih pekan lalu di TTL berkonsep fun and 
clean dengan melakukan pembersihan transfer area dan area 
operasional TTL. Kegiatan dikemas dengan keseruan bersepeda 
di wilayah operasional TTL sehingga aplikasi kesehatan dan 
keselamatan kerja nyata pada acara tersebut. “Bersepeda 
dengan menggunakan APD sangat menyenangkan dan 
mencerminkan keselamatan kerja di wilayah operasional,” 
ujar Anang. (Manyar)

Jumat Bersih Teluk 
Lamong, Inspeksi K3 

Sambil Bersepeda

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pelindo 
III yang ke-25, Pelindo III melalui Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk 500 
warga di Kebonharjo Kelurahan Tanjung Emas Semarang pada 
Selasa (5/12) bertempat di Balai Pertemuan RW IX Kelurahan 
Tanjung Emas Semarang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, General Manager Pelindo 
III Pelabuhan Tanjung Emas, Lurah Tanjung Emas Semarang, 
Dokter dari Klinik PHC Semarang serta para warga Kebonharjo 
Kelurahan Tanjung Emas Semarang. General Manager Pelindo 
III Pelabuhan Tanjung Emas, Ardhy Wahyu Basuki menjelaskan 
bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan 
kerjasama antara Pelindo III Pelabuhan Tanjung Emas dengan 
Klinik PHC Pedurungan Semarang.  “Kiranya program ini dapat 
terus berlanjut di kemudian hari, agar bisa memberikan manfaat 
lebih banyak lagi kepada masyarakat yang membutuhkan,” 
katanya. Ardhy lebih lanjut menjelaskan bahwa program 
Pemeriksaan Kesehatan gratis ini melingkupi pemeriksaan 
tensi, konsultasi kesehatan serta mendapat obat-obatan 
secara gratis dengan total bantuan sebesar Rp. 32,6 juta. 
Ardhy menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan salah 
satu rangkaian dari peringatan HUT Pelindo III ke-25 yang 
jatuh pada tanggal 1 Desember dan warga yang mendapatkan 
pemeriksaan kesehatan gratis adalah warga dari Kebonharjo 
Kelurahan Tanjung Emas. (Manyar)
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Selasa pagi, Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang terlihat dalam kondisi normal dan kondusif. Namun 
beberapa saat kemudian, terjadi kepanikan lantaran ada 
sekelompok orang mencurigakan yang bergerombol di 
pagar pembatas Dermaga Samudera 01. Sesaat kemudian 
anggota port security yang berjaga di dermaga samudera 
melaporkan kejadian tesebut dan petugas patrol segera 
merapat ke dermaga samudera. Anggota yang jaga melaporkan 
bahwa 4 orang lolos masuk ke Dermaga Nusantara, 1 orang 
lolos ke Terminal Penumpang, dan 3 orang lari ke Dermaga 
Nusantara merusak fasilitas pelabuhan dengan melempar bom 
molotop, sehingga terjadi kebakaran di Dermaga Nusantara. 
Koordinator melaporkan kejadian ini ke Port Facility Security 
Officer (PFSO) atau Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan 
dan menginstruksikan untuk penanganan kondisi tersebut 
sambil melaporkan ke Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
(KSOP) untuk penanganan dan kewaspadaan dari gangguan 

PFSO Pelindo III Berhasil Lumpuhkan Penyusup 
di Pelabuhan Tanjung Emas

keamanan dan keselamatan. Dengan kondisi tersebut, KSOP 
menginstruksikan ke PFSO Pelindo III Tanjung Emas Semarang 
untuk menaikkan security ke level 2 sambil meminta bantuan 
pengamanan pihak terkait. Bantuan keamanan dari Kesatuan 
Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) & KSOP datang ke 
lokasi membantu security Pelindo III Tanjung Emas Semarang 
untuk melumpuhkan orang tidak dikenal/penyusup di area 
Dermaga Samudera. Kondisi dapat dikendalikan dan KSOP 
menginstruksikan untuk menurunkan dari level II ke level I.

Kepanikan dan kericuhan yang berlangsung tersebut 
merupakan skenario Drill & Exercise International Ships 
and Port Securities (ISPS) Code penanggulangan gangguan 
keamanan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 
Rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pelindo 
III da lam mengimplementasikan ISPS Code yang merupakan 
standarisasi kode internasional keamanan kegiatan perkapalan 
dan pelabuhan, dan menjadi syarat layak atau tidaknya sebuah 
kapal dan pelabuhan untuk dapat melaksanakan interaksi 
kegiatan pelayaran internasional. 

General Manager Pelindo III Tanjung Emas Semarang, Ardhy 
Wahyu Basuki menjelaskan pelaksanaan Drill & Exercise ISPS 
Code di Pelabuhan Tanjung Emas sangat penting dan wajib 
untuk dilakukan karena merupakan bentuk komitmen Pelindo 
III dalam mematuhi/comply terhadap peraturan keamanan yang 
berstandart internasional. “Implementasi ISPS Code di Pelabuhan 
Tanjung Emas dilakukan karena Tanjung Emas merupakan salah 
satu cabang Pelindo III yang berinteraksi dan melayani pelayaran 
internasional dalam proses bisnisnya, sehingga sudah sepatutnya 
kami comply terhadap ISPS Code,” ujar Ardhy. (Manyar)

Pelabuhan Tanjung Intan menyambut hari ulang tahun ke -25 
Pelindo III yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2017. Dalam 
peringatan ulang tahun tersebut, manajemen Pelabuhan 
Tanjung Intan mengadakan sosialisasi pencegahan dan 

Kemeriahan HUT Pelindo III Pelabuhan Tanjung Intan
penanggulangan HIV/Aids, pemeriksaan VCT dan pemotongan 
tumpeng. Sedikitnya 150 orang hadir dalam acara tersebut 
yang terdiri dari pegawai Pelindo III, anak perusahaan dan 
tenaga kerja bongkar muat. 

Mengangkat tema pencegahan dan penanggulangan HIV/aids 
dalam sosialisasi ini, sekaligus dalam menyambut peringatan 
Hari Aids Sedunia yang bertepatan dengan hari ulang tahun 
Pelindo III. General Manager Pelindo III Tanjung Intan, Budi 
siswanto menyampaikan bahwa virus HIV/Aids selama ini belum 
ada pengobatan kepada penderita hanya memperlambat 
perkembangan penyakit. Dengan adanya sosialisasi ini peserta 
mampu meningkatkan kesadaran wabah HIV/aids dan cara 
penularannya. Perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri 
sendiri seperti penggunaan narkoba, melakukan seks selain 
dengan pasangan merupakan pencetus penularan penyakit 
ini. “Pesan saya sayangilah diri, keluarga dan lingkungan anda 
serta jauhi narkoba menuju Indonesia bebas HIV/aids,” tutur 
budi. (Manyar)
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Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Banjarmasin 
tidak merasakan yang namanya Soto Banjar. Soto 
Banjar adalah kuliner khas Banjarmasin, walaupun 

banyak yang menjualnya, namun yang paling dikenal 
adalah Soto Banjar Bang Haji Amat atau lebih dikenal 
sebagai Soto Bang Amat. Bertempat di jalan Banua Anyar 
nomor 6, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lokasi bisa 
dilalui dengan Jalan darat, ataupun melalui klotok yang 
langsung bersandar di samping warung yang berada di 
dekat Jembatan Banua Anyar, bersisian dengan Sungai 
Martapura. Warung soto yang sudah dikenal sejak lama 
karena kesedapan rasa soto Banjarnya ini selalu dipenuhi 
tamu dan selalu dijadikan destinasi wisata kuliner bagi 
mereka yang ingin mencicipi kuliner khas orang Banjar. 

Ada dua pilihan varian dalam Soto Bang Ahmad ini, 
dengan menggunakan nasi, ataupun potongan 
ketupat. Jika memilih dengan potongan kupat 
akan ditambahkan dengan bihun, suwiran 
daging ayam kampung, wortel dan perkedel 
kentang di dalam kuah soto banjar yang 
kaya rempah. Aroma harum selalu 
muncul dari kayu manis, biji pala dan 
cengkeh yang memang menjadi ciri 
khas tersendiri dari Soto Banjar Rasa 
gurih dan sedikit semburat rasa manis 
berpadu cantik, apalagi ditambah 
dengan cucuran jeruk limau dan 
tetesan kecap manis, juara!

Untuk varian kedua menggunakan 
nasi, akan terasa sedang asinnya di 
kuah soto, ditambah lagi dengan 
potongan daging ayam yang terasa 
masak dan empuk hingga ke dalam. 
Dagingnya empuk sehingga mudah 
dipotong dengan sendok dan garpu. 
Pelengkap dari soto ini adalah sate ayam 

Soto Banjar
Bang Ahmad

yang terasa empuk di lidah. Bumbu satenya terasa menyatu 
dengan daging. Satu porsi soto banjar dijual  dengan harga 
Rp22ribu yang bukan paket komplit, sedangkan yang 
komplit yang ditambahi sepotong ayam dan sebiji telur 
rebus dihargai Rp32ribu. Sementara untuk satenya satu 
porsi berisikan 10 tusuk, dibandrol dengan harga Rp15ribu. 
Warung ini buka tiap hari dari pukul 07.00 s.d 17.00 WITA. 
Kecuali Kamis, hanya dibuka hingga pukul 16.00 WITA, 
karena Kamis malam atau malam Jum’at di Banjarmasin 
identik dengan majelis atau pengajian yang rutin diadakan 
satu minggu sekali, oleh karena itu sang penjual perlu 
persiapan juga untuk mengikuti kegiatan keagamaan. 
(Manyar) 
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