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Optimalisasi pelayanan di pelabuhan senantiasa 
diberikan Pelindo III kepada pengguna jasanya, mulai dari 
jenis layanan operasional di lapangan hingga layanan 
berbasis aplikasi yang memudahkan penggunanya. 
Dibidang operasional, penambahan empat alat angkat 
berupa RTG di Terminal BJTI Port merupakan wujud 
peningkatan layanan. Hal ini tentunya akan mempercepat 
proses pemindahan peti kemas dari chasis ke lapangan 
penumpukan ataupun sebaliknya yang akan berujung 
pada peningkatan kecepatan bongkar dan muat. Namun 
demikian, dukungan kegiatan operasional dari lini lain 
juga diberikan dengan meluncurkan p3pot yang sangat 
cocok untuk kebutuhan operator crane maupun pekerja 
operasional yang bekerja di ketinggian sehingga bisa 
bekerja lebih tenang dan aman karena tidak harus naik 
turun. 

Selain itu, aplikasi meeting online juga ikut andil dalam 
peningkatan layanan kepelabuhanan. Tanpa harus 
bertemu secara fisik dan datang ke Pusat Pelayanan Satu 
Atap (PPSA) para pengguna jasa kini dapat melakukan 
rapat perencanaan untuk kapal yang akan sandar di 
pelabuhan.

Pada edisi ini, kami juga mengulas, tentang peti kemas 
mini atau yang dikenal dengan minicon. Inovasi logistik 
Pelindo III berupa peti kemas berukuran sepertiga lebih 
kecil yang dapat dimuat ke dalam satu petikemas ukuran 
20 TEUs. Tidak hanya itu, inovasi yang dilakukan oleh 
anak usahanya yang bergerak dalam bidang kesehatan 
seperti RS PHC meluncurkan anjungan pendaftaran 
mandiri (APM) turut memberikan perhatian kepada 
pengguna jasanya guna memangkas antrean.

Pada pertengahan September, Pelindo III juga 
mengenalkan dunia kepelabuhanan kepada generasi 
milenial di Universitas Indonesia melalui kegiatan yang 
bertajuk Pelindo III Goes to Campus. Berbagai keseruan 
dan kemeriahan lomba 17 Agustusan yang dilaksanakan 
di beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Perak 
dan Tanjung Emas juga disajikan.

Pembaca, semoga sajian artikel kali ini dapat menambah 
wawasan kita semua akan perkembangan perusahaan 
yang ada di Majalah Dermaga. Jangan lupa download 
aplikasi Majalah Dermaga pada Play Store dan 
e-magazine setiap edisinya yang bisa diunduh pada 
majalahdermaga.co.id/magazine. Kontribusi Portizen 
untuk mengungkapkan ide-ide segar dalam bentuk tulisan 
artikel dapat dikirimkan ke humas@pelindo.co.id.

pelayanan 
Prima



tar isi
daftar isi 3

Serunya Lomba Agustusan Tips dan Trik Hemat Tokyo Trip22. 54.

26. Change or Be Disrupted?

40. Why Jog When You Can Plog?

42. Jurus RS PHC Pangkas Antrean

46. Pentingnya Kepemimpinan Bagi Pemimpin Maritim Masa Depan

48. Portizen Certification

60. 5 Warna Garis di IGD, Artinya?



ceO QuOte4

September Ceria
Saudara-saudaraku sekalian,

Sudah banyak perubahan yang kita perbuat bersama, dengan rasa haru, 
sedih dan tertawa, hingga membawa kita pada titik ini. 

Saya bersyukur telah bersama tim Pelindo III Group dan dikelilingi oleh 
orang-orang hebat yang telah dan terus akan melakukan perubahan. Hasil 
perubahan tersebut bukanlah pepesan kosong yang hanya indah dibaca 
atau sekedar dibuat namun sesuatu yang fundamental serta sulit dilupakan. 

Atas nama pimpinan berterima kasih kepada seluruh insan Pelindo III 
Group atas pencapaian ini, dan mengajak semua untuk terus bersyukur 
kepada Sang Pencipta. 

Ada rasa yang berat di dada ini untuk juga menyampaikan bahwa mungkin 
ini adalah quote Saya yang terakhir, rangkaian kata dan motivasi terakhir 
yang dapat Saya share kepada semua pegawai Pelindo III Group. 

16 bulan, tepat nya 16 bulan 7 hari sejak Saya ditugaskan di Pelindo  III 
Group, banyak moment yang berkesan dan membuat Saya tidak bisa ke 
lain hati, terasa mata basah ketika menuliskan kata-kata terakhir ini, namun 
terbesit rasa haru dan bangga atas capaian kita bersama. 

Banyak hal-hal monumental, pertama bagi dunia dan Indonesia yang kita 
ciptakan bersama dan kita tuliskan bersama, kelak juga bisa berguna 
bagi perubahan yang selalu kita cita-citakan untuk anak cucu kita.

Saya hanya berharap moment perubahan ini tetap dijalankan dan 
jangan pernah berhenti mencoba dan membuat yang baru. Rasa 
takut dan ragu adalah teman yang biasa berada dalam suatu 
tindakan, namun bukanlah sesuatu yang harus menang atas 
kemauan yang tinggi dan siap untuk suatu kegagalan, namun 
cepat untuk mengulang dengan tidak melakukan kesalahan 
yang sama. 

Perpisahan ini adalah kali ke dua setelah yang pertama di 
tahun 2014, dan doa Saya tetap sama dengan waktu itu, yaitu 

diberikan kesempatan kembali lagi, walau sulit sepertinya 
untuk terjadi lagi di masa yang akan datang. 

Di ujung akhir huruf-huruf ini di rangkai, Saya 
menitipkan pesan untuk kita tetap kompak 
dan terus berubah untuk suatu yang lebih 
baik, bicara dengan hati tulus dan bersih, 

jujur satu sama lain, dan cintai keluarga 
serta orang tua. 

Adios amigos, Sayonara All...

Sampai kita berjumpa lagi dalam perubahan-perubahan di masa 
yang akan datang.

Yang Selalu Bangga untuk Pelindo III, 

Ari Askhara 

CEO PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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Dengan wilayah kerja mencakup Bali dan kepulauan Nusa Tenggara menjadikan 
Pelindo III memiliki potensi pengembangan usaha untuk kegiatan Pariwisata bagi Kapal 
Pesiar dan Yacht (Foto oleh: Siti Juairiah)

Yacht di Pelabuhan badas
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Gula itu manis

Oleh: 
adrian  

syahminur

Pegiat 
Pelabuhan

PT Muria Sumba Manis membangun pabrik gula di NTT. 
Tepatnya di Kabupaten Sumba Timur. Pabrik ini besar. 
Teknologinya modern dan mesinnya otomatis. Bisa 
menggiling 12.000 ton batang tebu per hari. Dengan 
rendemen gula 10 persen. Artinya, dalam sehari bisa 
hasilkan 1.200 ton gula kristal. Hampir 400 ribu ton 
per tahun. Dan itu tidak mustahil. Perusahaan punya 
kebun tebu luas di sana. Dengan target panen 100 ton 
per hektar. Dukungan bahan baku jadi sangat terjamin.

Gula sebanyak itu tentu tidak untuk konsumsi lokal 
kabupaten. Terlalu banyak. Harus dikirim ke Jawa. Ke 
pabrik makanan dan minuman. Tentu saja diangkut 
dengan kapal. Melalui pelabuhan Waingapu milik 
Pelindo III. Pelabuhan yang sekarang dipandang 
sebelah mata. Kecil dan sepi. Tapi nanti akan ramai. 
Kapal-kapal bakal berdatangan. Jumlahnya banyak. 
Tidak hanya mengangkut gula.  

Ada gula ada semut. Begitu pepatah lama mengatakan. 
Gula di pelabuhan Waingapu pasti akan mengundang 
semut. Dengan kebun dan pabrik sebagai sumber 
magnetnya. Sumber yang besar Juga manis sekali. 
Pelindo III bergerak gesit. Menyiapkan jembatan yang 
lebih besar. Meningkatkan kapasitas pelabuhan Waingapu. 
Supaya semut-semut lebih mudah datang. Menyeberang 
dalam jumlah lebih banyak. Semut ini akan mendorong 
perekonomian daerah tumbuh secara sinambung. 

Pemilik pabrik - grup Djarum - bilang ini investasi 
nekat. Siapa pun tahu Sumba Timur bukan daerah 
dengan sejarah produksi. Tapi kenekatan ini punya 
maksud mulia. Mungkin baru terlihat di tahun 2020 
nanti. Ketika pabrik sudah mulai berproduksi. Ketika 
kapal-kapal mulai ramai. Kabupaten ini pun tampil 

gemerlap. Menarik dan seksi. Orang-orang mencari 
kesempatan mencicipi manisnya gula. Ada yang 
berasal dari jauh. Bahkan dari pulau seberang. Datang 
membuka warung makan. Atau toko pakaian. Ada 
juga orang lokal. Membongkar tabungan membangun 
kamar kos-kosan. Macam-macam.

Grup Djarum membuka kebun dan pabrik gula. Hasil 
produksinya menciptakan kargo buat pelabuhan. 
Pelindo III bersedia melayani bongkar muatnya. Tentu 
saja ada ongkosnya. Jumlahnya sangat cukup. Minimal 
untuk membiayai pelabuhan Waingapu. Membayar gaji 
pegawai, memelihara infrastruktur, membayar buruh. 
Mungkin bisa kasih sedikit insentif. Untuk menghargai 
keringat pegawai yang bekerja berpeluh berdebu. 

Ini langkah klasik pelabuhan. Melayani perusahaan 
yang berinisiatif bikin pabrik. Karena yakin pabrik 
itu akan memproduksi kargo. Siapkan fasilitasnya. 
Layani bongkar muatnya. Kemudian bikin tagihan. 
Paling-paling pemilik pabrik minta beberapa syarat. 
Tidak sulit memenuhinya. Sepanjang masuk hitungan 
duitnya. Lalu, bagaimana kalau tidak ada pabrik? Apa 
lantas tidak ada kargo? 

Selama ini pelabuhan lebih banyak menunggu. 
Mengamati kargo yang lewat. Membuat analisisnya. 
Menangkapnya. Itu pun kalau cukup cepat. Kadang-
kadang terlambat. Karena terlalu lama mengambil 
keputusan. Orang bosan menunggu. Balik kanan lalu 
ambil langkah seribu. Atau kargo itu diambil orang 
lain. Yang bergerak lebih cepat dan lincah. Kemudian 
mengolahnya dengan cerdas. Menarik uang lebih 
banyak masuk ke rekening. Menikmati dagingnya. 
Meninggalkan tulangnya.



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.

Opini 9

thedollarbusiness.com

Masalahnya tidak setiap hari peluang itu ada. Tidak 
setiap hari orang buka pabrik di pelabuhan. Atau dekat 
pelabuhan. Atau di sebuah kabupaten. Kalau pun 
ada pabrik baru, belum tentu barangnya dikapalkan 
lewat laut. Bisa jadi hanya untuk konsumsi lokal. Atau 
jumlahnya tidak cukup ekonomis untuk diangkut oleh 
kapal. Banyak pelabuhan yang mengeluh. Merasa tidak 
punya kargo. Barang yang lewat sangat sedikit. Tidak 
cukup buat ongkos. Padahal gaji pegawai telanjur 
tinggi.

Beberapa tahun ini pelabuhan sudah dirancang 
sebagai pelabuhan mandiri. Ada kawasan industrinya. 
Ada kegiatan produksi di dalam pagarnya. Pelabuhan 
tampil pede karena yakin kargonya terjamin. Lalu 
lintas barangnya bisa dobel. Barang dibongkar dari 
kapal untuk bahan baku. Diolah di pabrik. Lalu dikirim 
kembali lewat pelabuhan sebagai produk jadi. Tetapi 
membangun kawasan seperti itu lama. Juga sangat 
mahal. Pelabuhan sekelas Waingapu tidak sanggup 
menanggungnya. Berat.

Untuk pelabuhan kecil, ada cara yang lebih murah. 
Melalui pendekatan ke Bupati. Minta dukungan 
penyediaan lahan 10 ribu hektar. Misalnya ditanami 
jagung. Kerjasama dengan pabrik pakan ternak 
di Jawa. Pabrik memberikan bibit dan bimbingan 
teknis. Kebunnya dikelola oleh kelompok masyarakat. 
Masyarakat diberdayakan. Pasokan pabrik pakan juga 
terjaga. Dengan standar mutu jagung sesuai spesifikasi 
pabrik. Jagung yang baik bisa menghasilkan 7-8 ton 

per hektar. Setahun bisa 2-3 kali panen. Paling tidak 
bisa menghasilkan produksi 120 ribu ton per tahun. 
Sangat cukup untuk menghidupi pelabuhan kecil. 
Belum lagi kargo lain seperti bibit, pupuk, dan alat-
alat perkebunan. Perusahaan lain dalam grup bisa 
hidup. Memanfaatkan kegiatan ikutan. Bisa jadi kuenya 
lebih lezat.

Pelabuhan tidak lagi hanya melihat. Tidak hanya 
mengamati. Pelabuhan sudah bergeser menjadi 
penggerak kargo. Menciptakan kargo. Secara 
harfiah. Melalui kemitraan dengan banyak pihak. 
Kargo digerakkan ke pelabuhan. Dilayani. Tentu saja 
menghasilkan uang. Uang yang banyak. Tidak seperti 
katak yang menunggu serangga lewat. Serangganya 
luput, hanya bisa melongo dan ngedumel.

Pelabuhan harus mulai melakukan cargo rising. Tidak 
hanya fund rising. Untuk menjamin keberlangsungan 
hidupnya. Supaya perdagangan juga bergerak. 
Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang 
sinambung. Ah, istilah cargo rising mengingatkan 
saya pada lagu You Rise Me Up-nya Josh Groban. Pak 
Ferdinand Nainggolan, senior saya, menyanyikannya 
dengan sangat merdu. Pada sebuah acara beberapa 
tahun lalu. Beliau juga selalu menyenandungkan 
istilah “Self-generating Cargo Port” kemana-mana. 
Pelabuhan mandiri. Menghasilkan kargo sendiri. Tidak 
menunggu dari luar.

You raise me up… to more than I can be…



lapOran utama10
Lapangan Penumpukan Peti Kemas di Terminal Peti Kemas Semarang

Peningkatan  
Standar Layanan PeLabuhan

Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang melanda beberapa negara Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia. Arus peti kemas ekspor - impor masih relatif tidak banyak berubah. 
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P3Pot atau Kantung Urine Portable untuk Kebutuhan Operator Crane

“Berdasarkan data Pelindo III per Juli 2018, di 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, arus peti kemas 
ekspor tercatat meningkat 8,48 persen year on year  
sedangkan arus impor juga meningkat 10,45 persen,” 
papar VP Corporate Communication Pelindo III R. 
Suryo Khasabu di Surabaya, Rabu (5/9).

Ia menambahkan, pertumbuhan arus logistik 
tersebut mendorong Pelindo III sebagai BUMN 
operator terminal untuk terus melakukan evaluasi 
dan inovasi layanan. Terutama untuk jasa utama 
seperti bongkar muat dari kapal ke dermaga 
(stevedoring)  dan pemindahan barang dari 
dermaga ke lapangan penumpukan atau gudang 
(cargodoring). 

“Standar layanan kepelabuhanan akan ditingkatkan 
sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan. Saat 
ini sedang proses pembahasan dengan beberapa 

pengguna jasa perusahaan, terutama dari sisi 
komersialnya,” katanya.

Ia mengungkapkan, evaluasi layanan akan dilakukan di 
seluruh pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III.  Saat 
ini evaluasi sudah berjalan di Regional Kalimantan 
dan Regional Jawa Timur.  Untuk wilayah lainnya akan 
dilakukan oleh Pelindo III secara bertahap.

“Kami targetkan dengan komunikasi yang intens, 
pada satu bulan ke depan kami sudah mencapai 
kata sepakat dengan pengguna jasa kami, dan tidak 
mengakibatkan gangguan layanan jasa kepelabuhanan 
yang disediakan oleh Pelindo III,” tutupnya.

PeLuncuRan P3Pot

Selain layanan jasa, inovasi juga dilakukan pada 
produk Pelindo III. Salah satunya oleh RS PHC 
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Surabaya, lini usaha Pelindo III di bidang medis, 
yang meluncurkan P3pot atau kantung urine portable 
yang cocok untuk kebutuhan operator crane. “Tidak 
hanya crane operator di pelabuhan, tetapi juga cocok 
untuk kebutuhan pekerja operasional yang bekerja di 
ketinggian untuk mengoperasikan alat berat. Sehingga 
mereka bisa kerja lebih tenang, lebih efisien, dan lebih 
aman karena tidak harus naik turun,” katanya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Dirut PT PHC dr. Agus 
Akhmadi menjelaskan, kebutuhan orang dewasa 
muda saat bekerja selama 8 jam dapat memproduksi 
urine hingga 600 cc. Sedangkan untuk pekerja yang 
berumur 30 tahun lebih untuk waktu kerja yang sama 
kecenderungannya sudah tidak bisa menahan kencing, 
sehingga setidaknya perlu sekali ke kamar kecil. 

“Karenanya pada setiap kemasan P3pot sudah 
disiapkan serbuk super absorbent polymer (sap) 

yang akan menggumpal ketika bereaksi dengan 600 
cc cairan urine. Dengan menyediakan P3pot saat 
bekerja, crane operator dapat terhindar dari risiko 
pembengkakan ginjal, infeksi saluran kemih dan batu 
ginjal. Selain itu juga akan dilengkapi dengan tisu 
basah agar lebih higienis dan untuk mengakomodir 
tata cara bersih diri sesuai kepercayaan,” pungkasnya. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah dan Suryo Khasabu)

““Standar layanan kepelabuhanan akan 
ditingkatkan sehingga dapat memenuhi harapan 
pelanggan. Saat ini sedang proses pembahasan 
dengan beberapa pengguna jasa perusahaan, 
terutama dari sisi komersialnya,” – Suryo Khasabu
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kaPan Lagi ada  
Peti kemaS merah Putih?
Pelindo III siap memproduksi MiniCon atau peti kemas mini. Inovasi logistik 

tersebut praktis karena dapat dilipat dan berukuran sepertiga lebih kecil. Tiga 
MiniCon dapat dimuat sekaligus ke dalam satu peti kemas ukuran 20 TEUs. 



15lapOran khusus
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““Kami beharap ada kerja sama 
selanjutnya, Silog siap di bidang 
forwarding, pelayaran, dan 
distribusi semen. Semoga sinergi 
BUMN ini bermanfaat bagi bangsa,” 
- Retno Sulistyowati

“MiniCon merupakan inovasi Pelindo III sebagai solusi 
atas permasalahan real di lapangan pada industri layanan 
logistik di Tanah Air. Pelindo III melalui anak usahanya, PT 
Pelindo Marine Service (PMS) melakukan sinergi BUMN 
dengan menggandeng Semen Indonesia Logistik (Silog) 
yang sudah berpengalaman di bidang fabrikasi baja. 
Harus kita dorong, ini saatnya. Kapan lagi ada peti kemas 
Merah Putih?” kata Engineering and ICT Director, Pelindo 
III, Husein Latief di RS PHC Surabaya, Rabu (29/8).

Ia melanjutkan, MiniCon dalam peti kemas dapat 
dibongkar langsung saat mencapai distribution center 
sehingga bisa langsung diangkut ke truk. Kemudahan 
tersebut mampu menghapus biaya pekerja dan 
handling di gudang lokal. Maka diharapkan, pada 
skenario terbaik proses distribusi bisa lebih cepat 2 
sampai 3 hari, sehingga pengiriman door to door juga 
lebih cepat. Biaya logistik pun lebih efisien di daerah-
daerah yang cocok mengimplementasikan MiniCon.
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Direktur Keuangan Silog, Retno Sulistyowati, pada 
acara yang sama, mengapresiasi kepercayaan 
yang diberikan pada Silog untuk produksi inovasi 
Pelindo III tersebut. Ia mengungkapkan bahwa 
produksi MiniCon merupakan kerja sama kedua 
di antara Pelindo III dan Silog. Sebelumnya sudah 
terjalin di bidang angkutan. “Kami beharap ada kerja 
sama selanjutnya, Silog siap di bidang forwarding, 
pelayaran, dan distribusi semen. Semoga sinergi 
BUMN ini bermanfaat bagi bangsa,” ujarnya.

Pada acara tersebut entitas usaha lainnya dari Pelindo 
III Group, yakni RS PHC Surabaya, juga menyepakati 
kerja sama dengan Pertamina terkait pembangunan 
First Aid Clinic di wilayah operasi Region V BUMN migas 
nasional itu. Pelindo III sebagai operator terminal dan 
operasional bongkar muat mengelola First Aid Clinic 
di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

dr. Agus Akhmadi, Dirut PT PHC menjelaskan, bahwa 
PHC telah ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (PJK3). Sesuai dengan UU 
Ketenagakerjaan No. 1 tahun 1970, bahwa Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) karyawan suatu perusahaan 
menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja. 

“Penunjukkan tersebut sesuai dengan syarat yang 
ditentukan yaitu memiliki dokter yang bersertifikat 
Hiperkes dan Dokter Pemeriksa Tenaga Kerja 
yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. First Aid Clinic yang dikelola PHC di wilayah 
operasional Pelindo III dilayani dengan perawat yang 
kompeten, bersertifikat Hiperkes, PPGD, ATLS dan ACLS. 
Maka mampu memberikan pertolongan tingkat pertama 
(penyelamatan) sebelum pekerja yang kecelakaan 
dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi,” jelasnya. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)
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U. Saefudin Noer Saat Memberikan Paparan di Universitas Indonesia
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Finance Director Pelindo III U. Saefudin Noer yang 
menjadi nara sumber menjelaskan perubahan-
perubahan yang telah dilakukan Pelindo III dalam 
menghadapi era disrupsi.  Perseroan menjawab 
perubahan dengan menciptakan hal-hal baru atau 
inovasi dan melakukan terobosan baik dalam hal 
teknologi, bisnis dan organisasi. 

“Kreatifitas dalam berpikir dan bertindak dari 
human capital yang kami miliki terus kami lakukan 
karena menjadi modal penting bagi Pelindo III 
agar tetap bisa bersaing dengan para kompetitor. 
Kami tidak membatasi bahkan lebih menekankan 
kepada mereka untuk tidak berhenti mencoba dan 
membuat hal yang baru. Rasa takut dan ragu harus 
dihilangkan agar ide baru bisa bermunculan dan 
membuat perusahaan semakin berkembang,” 
ucapnya.

gaet miLLeniaL,  
PeLindo iii Sambangi ui 

BUMN Pelindo III  bekerjasama dengan Universitas Indonesia 
(UI) melaksanakan kegiatan Pelindo III Goes to Campus 
(P3GTC) yang bertempat di Balai Sidang UI di Depok, 

Jawa Barat, Selasa (18/09) . Kegiatan yang bertujuan untuk 
mengenalkan dunia kepelabuhanan dan mendekatkan 

perusahaan kepada generasi muda tersebut diselenggarakan 
dengan metode seminar bertajuk menghadapi era disrupsi 

dengan digitalisasi teknologi, diversifikasi bisnis dan 
transformasi organisasi.



Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pelindo III juga 
menerapkan teknologi yang lebih canggih dan ramah 
lingkungan (eco green port).  Pembaruan tersebut saat 
ini sudah diterapkan di salah satu anak usaha Pelindo 
III yakni Terminal Teluk Lamong.  Di Lokasi tersebut 
peralatan yang digunakan menggunakan sistem 
otomatis pada alat bongkar muatnya dan terhadap 
kendaraan berat pengangkut barang  menggunakan 
bahan bakar gas. 

“Transformasi perusahaan juga dilakukan di Pelindo 
III dengan menekankan tiga hal yaitu people, process, 
technology,” tambah Saefudin.

Menurutnya, penggunaan teknologi informasi (TI) 
sangat membantu perusahaan beradaptasi terhadap 
perubahan perkembangan bisnis yang terjadi. 
Demikian halnya dengan SDM untuk mengoperasikan 
teknologi tersebut karena SDM merupakan asset bagi 
perusahaan (human capital) yang perlu dilatih dan 

ditingkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Hal 
itu ditujukan agar SDM mampu mampu beradaptasi 
dengan cepat terhadap perubahan.

Sementara itu, Rektor UI Prof.Dr.Ir.Muhammad Anis, 
M.Met menuturkan bahwa kehadiran Direksi Pelindo III 
diharapkan mampu mendorong semangat membuka 
wawasan bagi para mahasiswa UI. Menurutnya belajar 
tidak hanya terbatas di dalam kelas, melainkan juga 
melalui seminar yang menghadirkan pembicara 
unggul dan mampu menuturkan best practice di 
dunia kerja.

“Acara seperti ini perlu untuk dijaga kesinambungannya 
karena memberikan gambaran langsung bagi para 
mahasiswa untuk lebih menyiapkan diri mereka 
selepas lulus dari bangku perguruan tinggi,” ucapnya.

Vice President Corporate Communication Pelindo 
III R. Suryo Khasabu menyebut kegiatan Pelindo III 
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Pemberian Bantuan Pelindo III kepada Universitas Indonesia berupa Sarana Pendidikan



““Kreatifitas dalam berpikir dan bertindak dari 
human capital yang kami miliki terus kami 
lakukan karena menjadi modal penting bagi 
Pelindo III agar tetap bisa bersaing dengan 
para kompetitor. Kami tidak membatasi 
bahkan lebih menekankan kepada mereka 
untuk tidak berhenti mencoba dan membuat 
hal yang baru. Rasa takut dan ragu harus 
dihilangkan agar ide baru bisa bermunculan 
dan membuat perusahaan semakin 
berkembang,” - U. Saefudin Noer

Goes to Campus sebagai upaya untuk mengenalkan 
perusahaan kepada para generasi muda.  Menurutnya 
banyak generasi muda yang saat ini masih belum 
mengenal BUMN secara umum maupun Pelindo 
III secara khusus.  Kegiatan yang berkolaborasi 
dengan insan perguruan tinggi tersebut juga dapat 
meningkatkan sinergi antar instansi yang saling 
menguntungkan bagi masing-masing pihak.

“Kami membawa pesan bahwa BUMN khususnya 
Pelindo III memberikan kontribusi yang besar bagi 
negara kita, anggapan BUMN yang tertutup dan anti 
perubahan itu tidak benar, buktinya banyak inovasi 
yang kami lakukan, dan satu hal yang penting adalah 
kerja di Pelindo III dan BUMN lainnya itu fun,” katanya. 

Acara Pelindo III Goes to Campus di Universitas 
Indonesia ditutup dengan penyerahan Bantuan Bina 
Lingkungan yang diterima oleh Direktur Pengembangan 
Karir dan Hubungan Alumni UI Erwin Nurdin. (Oleh: 
Kharis Fauzi)
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Kemeriahan Pelindo III Goes to Campus di Universitas Indonesia.
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Lomba Teriak Merdeka
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Serunya 
Lomba  
aguStuSan
Ibarat sayur tanpa garam, kurang 
afdol rasanya apabila Peringatan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia tanpa 
dimeriahkan gelaran berbagai lomba khas 17 
Agustusan. Beberapa pelabuhan di wilayah 
Pelindo III turut memeriahkan hari bersejarah 
tersebut dengan berbagai lomba diantaranya 
Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas 
dan PIPP-3.

Pelabuhan Tanjung Perak menyelenggarakan 
berbagai kegiatan lomba selama dua pekan di bulan 
Agustus dengan diikuti oleh pegawai dan tenaga 
alih daya di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak. 
Sedikitnya sepuluh jenis lomba diselenggarakan 
baik perseorangan maupun beregu meliputi lomba 
olahraga, permainan ketangkasan tradisional dan 
hiburan. Untuk kegiatan olahraga diselenggarakan 
lomba bola voli berdaster, untuk kegiatan permainan 
ketangkasan tradisional diselenggarakan lomba 
makan kerupuk, lomba tepung estafet dan lomba 
sepeda lambat. Sedangkan untuk kegiatan tampilan 
hiburan diselenggarakan lomba teriak merdeka, lomba 
meracik rujak uleg, lomba cerdas cermat budaya 
perusahaan, lomba menyanyi lagu perjuangan, lomba 
fashion show ASIAN Games 2018 dan lomba eco green 
recycle carnaval. 
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Lomba Vocal Group PIPP-3

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh pegawai di 
Pelabuhan Tanjung Emas dengan menggelar event 
serupa. CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, 
Ardhy Wahyu Basuki di sela - sela kegiatan tersebut 
menyampaikan bahwa manajemen Pelindo III Regional 
Jawa Tengah menyelenggarakan rangkaian aneka 
perlombaan tersebut untuk memeriahkan peringatan 
HUT RI. “Lomba ini diadakan bukan hanya sekedar 
memperingati HUT RI, namun juga bertujuan untuk 
mempererat kebersamaan antar karyawan dan juga 
membangun teamwork yang solid,” tuturnya.

Terdapat enam jenis perlombaan antara lain: 
lomba makan krupuk, lomba makan pisang, lomba 
menangkap belut, lomba bakiak, lomba memasak nasi 
goreng serta lomba mirip pahlawan kemerdekaan. 
Setiap lomba yang diadakan tentunya memiliki tingkat 
kesulitan dan keunikan sendiri, karena mereka harus 
melakukan setiap tantangan yang diberikan dengan 
berpasangan atau berkelompok.

Tjandra, salah satu pemenang lomba menyatakan, 
pada perayaan tahun ini sangat menarik karena 
salah satu cabang perlombaan yang diadakan 
adalah lomba mirip tokoh pahlawan, hal tersebut 
menjadi pelajaran bagus untuk kita mengenang jasa 
para pahlawan. “Lomba ini sangat unik dan besar 
maknanya karena dapat memupuk rasa nasionalisme 
kita saat mengingat jasa para pahlawan yang telah 
gugur, selain itu dapat meningkatkan keakraban dan 
kekompakan,” ungkapnya.

Tidak hanya para pegawai Pelindo III, Perkumpulan Istri 
Pegawai Pelindo III (PIPP-3) juga menyelenggarakan 
kegiatan bertajuk “Festival 17 Agustus”. Setiap peserta 
diwajibkan untuk mengenakan pakaian bercorak 
warna merah dan putih sesuai warna bendera negara.

Pimpinan PIPP-3 Dewi Ari Askhara menyatakan 
bahwa dengan mengambil tema “Festival 17 Agustus”, 
kegiatan PIPP-3 dimeriahkan dengan berbagai lomba 
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Lomba Memasak Nasi Goreng

khas 17 Agustusan yang dapat diikuti oleh ibu – ibu 
istri pegawai Pelindo III Group. 

“Berbagai lomba diselenggarakan untuk menimbulkan 
rasa cinta dan bangga sebagai Bangsa Indonesia yang 
“Bhinneka Tunggal Ika” yang terdiri dari berbagai suku 
bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda – beda. 
Nuansa “Merah Putih” dipilih agar semakin menambah 
semarak,” ujar Ibu Dewi Ari Askhara.        

Mengawali acara, lomba pertama yang diselenggarakan 
adalah Lomba Vocal Group dengan lagu wajib “Gebyar 
– Gebyar” karya Gombloh dan lagu pilihan adalah 
Lagu Tradisional Daerah. Total sebanyak  sembilan 
Vocal Group mengikuti lomba tersebut yaitu peserta 
dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, PT. Berlian 
Jasa Terminal Indonesia, PT. Pelindo Marine Services, 
Kantor Pusat, Tanjung Perak, Gresik dan PT. Terminal 
Teluk Lamong, PT. Pelindo Daya Sejahtera dan peserta 
dari Regional C Kalimantan 

Menyusul kemudian, sebagai lomba berikutnya juga 
diselenggarakan Lomba Make-Up Character dengan 
ciri khas riasan wajah pengantinTradisional Daerah 
yang dilanjutkan dengan Lomba Fashion Show Baju 
Tradisional Daerah. (Oleh: Diah Ayu Puspita dan Tisna 
Prabamita)

““Berbagai lomba diselenggarakan 
untuk menimbulkan rasa cinta dan 
bangga sebagai Bangsa Indonesia yang 
“Bhinneka Tunggal Ika” yang terdiri dari 
berbagai suku bangsa dengan adat dan 
budaya yang berbeda – beda. Nuansa 
“Merah Putih” dipilih agar semakin 
menambah semarak,” - Dewi Ari Askhara.
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ChanGe Or Be 
DisruPteD?

Several companies collapsed because they did not 
recognized it. For example, conventional taxi companies. 
Big or small taxi companies have new competitors such 
as online taxis (Go Car, Grab and Uber). At the beginning 
of online taxis occurred, conventional taxi companies 
did not under pressure because they still felt that they 
were the best taxi companies. 

Nevertheless, it appeared oppositely, most of their 
customers were slightly moved to online taxis due to 
the price was cheaper, offer discounts, and easy to 
order because using application on mobile phone.  This 
condition had encouraged taxi companies to make 
some changes. Otherwise, they will be disrupted. For 
instance, improved their technologies, services and 
even incorporated with online taxi by joining on the 
online taxi application. 

On line taxi is cheaper because they do not have to 
invest on vehicle and man power, but they invest 
on application and system. Everybody can join it by 
downloaded and registered on the application and of 

course by obeying their terms and conditions.

The other example is shopping mall. During weekend, 
most of families go to mall or supermarket to shop 
their daily need. But, lately this behavior slightly 
transformed, people preferred to shop online. Why? 
It is more effective and efficient, they just typed what 
they wanted on mobile phone and the next few days, 
the goods arrived. They do not have to spend their 
money and time to mall or supermarket.

Therefore, our company has made some changes 
too. Pelindo III has transformed its organization 
structure from headquarter with 17 branches, to 
headquarter with 4 regions and several terminals. 
Head quarter, regions and terminals, each of it have 
different functions and clear distinctions. Head quarter 
as policy maker, region as monitoring and planning, 
terminal as operation and service.   

This circumstance happened because of advance 
technologies had been implemented. Such as SAP, 

Why we transform? This question may appeared in most of 
employees when their companies made some changes. They did not 

realize in this disruption era, transformation is needed. 

evolve, change, adapt, innovate, improve
change, adapt, innovate, improve,

adapt, innovate, improve

change, adapt, innovate, improve, evolve.
change, adapt, innovate, improve, evolve.

change, adapt, innovate, improve, evolve.
disr  uptchange, 

adapt, 
innovate,
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’’Any business in today’s fast-moving 
environment that is looking for the pace 
of change to slow is likely to be sorely 
disappointed. In fact, businesses should 
embrace change. Change is important 
for any organization because, without 
change, businesses would likely lose 
their competitive edge and fail to meet 
the needs of what most hope to be a 
growing base of loyal customers,’’ - 
Leigh Richards

“

GEN-C, Remote, Meeting online, and others. These 
technologies had encouraged the company to make 
some changes on people and business process, called 
PPT (People, Process and Technology).These efforts 
were needed in order to make the company more 
effective and efficient. Furthermore, it can accelerate 
our service to the customers.

For instance, meeting online application. Initially, 
customers had to go to PPSA (Centralized Services 
Building) in order to attend the vessel and terminal 
services meeting. But, through this application, they 
able to do it by their mobile phone at any time and 
any place.

Moreover, the company will be able to reduce the 
consumption of electricity, and employee costs. Why? 
As the company does not has to prepare for meeting 
room, food and drink or etc. The positive impacts for 
the customers that they don’t have to spend money 
and energy to come to PPSA

The other example is SAP. Initially, procurement and 
finance activities can be processed in the branches, but 
by this application (SAP), these activities are processed 
in the headquarter (Centralized). These changes have 
made positive impact because all branches (now 
terminals) able to focus on operation and service 
rather than administrative. Furthermore, it will reduce 
employee cost because the company does not have 
to provide employee for procurement and finance or 
maintain the building for these actions in the branches.  

’’Any business in today’s fast-moving environment 
that is looking for the pace of change to slow is 
likely to be sorely disappointed. In fact, businesses 
should embrace change. Change is important for any 
organization because, without change, businesses 
would likely lose their competitive edge and fail to 
meet the needs of what most hope to be a growing 
base of loyal customers’’ (Leigh Richards, 2018, 
https://smallbusiness.chron.com/change-important-
organization-728.html, 27 Juni 2018). Now, everything 
is depend on us. We want to change now or be 
disrupted now? (By: Oscar Yogi Yustiano)

change, adapt, innovate, improve, evolve.
change, adapt, innovate, improve, evolve.

change, adapt, innovate, improve, evolve.
change, adapt, innovate, evolve. 

change, adapt, innovate, improve, evolve.
adapt, innovate, improve, 
innovate, improve, evolve.disr  upt evolve.

improve
change
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Terminal Kalimas sendiri selama ini dikenal sebagai 
pelabuhan rakyat (Pelra), tempat sandar kapal kayu 
dan kapal kecil yang keberadaannya tidak akan 
tergantikan sampai saat ini karena negara Indonesia 
merupakan negara maritim yang terdiri atas kepulauan 
dimana tidak semua pelabuhan yang ada d ipulau-
pulau tersebut dapat disandari kapal besar. Terlebih 
kapal-kapal kayu tersebut membawa pasokan 
kebutuhan bahan pokok yang sangat dibutuhkan.

Salah satu bentuk revitalisasi adalah dengan 
membangun gudang modern di terminal Kalimas. 

Wajah Kalimas 
seKaranG

Dari puluhan gudang yang ada di Terminal Kalimas, 
kini telah berdiri gudang yang kokoh dan megah. 
Modernisasi gudang tersebut adalah salah satu 
langkah untuk merubah wajah Kalimas lebih baik. 

Pelindo III Regional Jawa Timur mengoperasikan 
dua unit gudang baru di Terminal Kalimas Surabaya. 
Gudang yang baru saja selesai dibangun itu rencananya 
akan secara resmi mulai digunakan secara komersial 
pada Bulan Oktober 2018. “Diharapkan dengan 
penambahan dua unit gudang baru tersebut dapat 
menunjang kelancaran operasional penumpukkan 

Satu persatu program revitalisasi Terminal Kalimas di Pelabuhan Tanjung Perak 
terealisasi. Pelindo III berusaha merubah wajah terminal yang identik dengan 

kapal-kapal kayu antar pulau yang terkesan kumuh agar tampak lebih bersih dan 
tertata rapi, namun masih mengutamakan fungsi utama revitalisasi kalimas untuk 

memperlancar arus bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. 

Kondisi Gudang Baru di Terminal Kalimas
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“Diharapkan dengan penambahan 
dua unit gudang baru tersebut dapat 
menunjang kelancaran operasional 
penumpukkan barang di wilayah 
Pelabuhan Tanjung Perak dan 
kebutuhan pengiriman komoditi lokal 
dengan tujuan antar pulau di wilayah 
Indonesia,” -  Wilis Aji Wiranata

barang di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak dan 
kebutuhan pengiriman komoditi lokal dengan tujuan 
antar pulau di wilayah Indonesia,” ujar Wilis Aji, Humas 
Pelindo III Regional Jatim.

Gudang yang dibangun tersebut memiliki banyak 
keunggulan diantaranya lokasinya di dalam Pelabuhan 
Tanjung Perak, konstruksi bangunan yang kuat, 
menggunakan struktur atap rangka baja,  dan pondasi 
berupa pile dan beton bertulang serta lantai gudang 
menggunakan beton bertulang kapasitas 15 Ton / M2 
serta Ventilasi dan pencahayaan yang baik.

Dari aspek keamanan, sebagaimana Pelabuhan 
Tanjung Perak beroperasi 24/7 non stop maka gudang 
tersebut telah masuk dalam parameter wilayah 
pengamanan, dan dapat beroperasi juga tanpa henti. 
Yang tak kalah penting juga gudang tersebut bebas 
dari banjir serta akses ke gudang dapat dilalui oleh 
truk berukuran besar.

Kedua gudang tersebut memiliki total luasan yang 
berbeda, yaitu 2.300 m2 dan 6.100m2 yang saat ini 
telah dikontrak sewa oleh salah satu perusahaan agri-
food dan perusahaan produsen bumbu masak. Dengan 
mempertimbangkan berbagai kelebihan gudang yang 
dibangun tersebut, maka kedua perusahaan tersebut 
telah memilih gudang baru tersebut untuk menyimpan 
bahan baku food grade. 

Gudang tersebut dibangun untuk mendukung 
kegiatan bongkar muat oleh Pelindo III yang bekerja 
tanpa pernah berhenti 24/7 nonstop 3 shift dimana 
mungkin banyak gudang di luar pelabuhan yang 
hanya buka 1 shift saja. “Berbeda  jika menggunakan 
jasa Perusahaan Bongkar muat (PBM) Pelindo III 
maka gudang yang ada di Pelindo III tak pernah 
berhenti demi mendukung kelancaran arus logistik 
nasional, dan tidak menutup kemungkinan, akan 
berdiri dengan megah gudang-gudang baru di 
Kalimas dengan tanpa mengurangi nilai sejarah 
yang ada di Pelabuhan Kalimas,” tutup Wilis. (Oleh: 
Tisna Prabamita dan Wilis Aji Wiranata)
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Peserta Seminar Pelabuhan Sehat di Tanjung Emas

arus logistik
WujuDKan PelaBuhan sehat 

Di tanjunG emas 
Kesehatan pelabuhan bukan hanya menjadi ketetapan kementerian saja, tetapi 

sudah menjadi ketetapan internasional. “Pelabuhan perlu memperhatikan 
pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat agar tumbuh dan berkembang 

rasa aman, nyaman, tertib dan sehat yang merupakan bentuk pelayanan prima,” 
seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, Ahmad Wahid pada saat kegiatan 
penilaian Pelabuhan Sehat Tanjung Emas Semarang di Terminal Penumpang 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (8/8).
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Aspek kegiatan pelabuhan sehat 
melingkupi penyelenggaraan kesehatan 
lingkungan, penataan sarana dan fasilitas, 
peningkatan perilaku hidup bersih dan 
sehat, peningkatan keselamatan dan 
kesehatan kerja, peningkatan keamanan dan 
ketertiban,” -  Pradigdo

Kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penilaian 
pelabuhan sehat yang berada di Tanjung Emas 
Semarang dihadiri oleh tim verifikasi lapangan 
dari Kementerian Perhubungan dan Kesehatan ini 
merupakan kerjasama antara KSOP, Pelabuhan Tanjung 
Emas, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung 
Emas dan Terminal Petikemas Semarang (TPKS). 

Dalam sambutannya, CEO Pelindo III Regional 
Jawa Tengah, Ardhy Wahyu Basuki menyampaikan 
beberapa langkah yang akan dilakukan untuk 
mewujudkan pelabuhan sehat, yang pertama akan 
membuat lingkungan kering di dalam lingkungan 
Tanjung Emas Semarang, karena mengingat setiap 
tahunnya sering terjadinya rob di area pelabuhan. 

Kedua, penyiapan fasilitas kesehatan berupa 
penyediaan klinik Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) yang berada di lantai 1 Terminal Penumpang, 
Ketiga, penerapan area sehat di lingkungan 
pelabuhan yang dilakukan oleh masing-masing 
instansi di Pelabuhan Tanjung Emas seperti halnya 
senam bersama dan gowes. Keempat, penerapan 
sistem manajemen dan terakhir, menyiapkan sistem 
keamanan pelabuhan. 

”Sementara ini kami sudah melakukan beberapa upaya 
untuk menyentuh sisi kesehatan lingkungan, untuk 
bentuk fisiknya sendiri kami akan bentuk lingkungan 
yang lebih hijau di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang,” tuturnya.

Ketua Forum Pelabuhan Sehat, Pradigdo pada 
saat memaparkan materi, menjelaskan pengertian 
Pelabuhan Sehat yang merupakan suatu kondisi 
wilayah pelabuhan yang bersih, aman, nyaman dan 
sehat untuk komunitas pekerja dan masyarakat 
pelabuhan dalam melaksanakan aktifitasnya. 
“Aspek kegiatan pelabuhan sehat melingkupi 
penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penataan 
sarana dan fasilitas, peningkatan perilaku hidup bersih 
dan sehat, peningkatan keselamatan dan kesehatan 
kerja, peningkatan keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Setelah berakhirnya sesi pemaparan materi, kegiatan 
dilanjutkan dengan melakukan kunjungan dan 
pemeriksaan fasilitas yang ada di Terminal Penumpang 
oleh tim verifikasi lapangan dari Kementerian 
Perhubungan dan Kementrian Kesehatan. Untuk 
mencapai standarisasi yang telah ditetapkan, 
selanjutnya manajemen akan melakukan perbaikan 
pada Pelabuhan Tanjung Emas. (Oleh: Diah Ayu 
Puspitasari)
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Pelindo III di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang mencatat secara positif trafik arus barang 
dan arus penumpang pada semester I tahun 2018 
mengalami peningkatan apabila dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, Ardhy Wahyu Basuki 
menyampaikan bahwa arus penumpang yang masuk ke 

Pelabuhan Tanjung Emas pada semester I tahun 2018 
mengalami kenaikan sebanyak 55% yakni 187.210 orang 
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni 
121.008 orang. Dan telah tercapai 124% dari anggaran 
yang ditetapkan yakni 151.331 orang. “Kenaikan jumlah 
penumpang tersebut dikarenakan pada semester I 
bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri dimana penduduk 
melakukan aktifitas mudik lebaran,” tuturnya.

tanjunG emas alami 
lOnjaKan PenumPanG

Pelindo III merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang 
pelayanan jasa kepelabuhanan seperti pelayanan jasa kapal, pelayanan 

petikemas, pelayanan non peti kemas general cargo, pelayanan non peti kemas 
curah kering, pelayanan non petikemas curah cair, konsolidasi dan distribusi 

barang, pengusahaan alat, properti, pengusahaan air, listrik dan rupa-rupa usaha.

Para Penumpang Kapal Laut Debarkasi di Pelabuhan Tanjung Emas
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Senada dengan kenaikan arus penumpang, arus barang 
semester I tahun 2018 juga telah melampaui target yang 
ditetapkan baik dalam satuan ton maupun M3. Arus 
barang dalam satuan ton tercapai 108% dari anggaran 
yang ditetapkan yang terealisasi sebesar 2.566.358 Ton 
dibandingkan anggaran semester I Tahun 2018 sebesar 
2.382.115 Ton. 

“Untuk arus barang dalam satuan M3 telah terealisasi 
120% sebesar 483.497 M3 dari anggaran dan meningkat 
60% sebesar 483.497 M3 dibanding periode yang sama 
tahun 2017 yang hanya tercapai sebesar 302.605 M3,” 
jelasnya. 

Tercapainya target arus barang sendiri dikarenakan 
beberapa faktor yaitu adanya project pembangunan PLTU 
Jawa Tengah  (Batang dan Jepara) sehingga berdampak 
pada peningkatan perdagangan luar Negeri general cargo 
khususnya heavy cargo, dan peningkatan signifikan 

terdapat kemasan curah kering dan curah cair khususnya 
yang berkegiatan di TUKS Dwimatama dan Opsico. 

Selain itu, tambah Ardhy, untuk arus kunjungan kapal 
dalam satuan GT (Gross Ton) pada semester I tahun 2018 
juga mengalami peningkatan 10% yang terealisasi sebesar 
12.996.003 GT apabila dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun sebelumnya yakni sebesar 11.836.801 GT.  

Selain itu Ardhy kembali menjelaskan pada semester 
I tahun 2018, Pelindo III di wilayah kerja Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang telah merealisasikan pekerjaan 
investasi dalam bentuk penataan area di Pelabuhan 
Dalam, perkuatan dan peninggian Dermaga Samudera, 
pengadaan dua unit Grab, pembangunan Dermaga Log di 
Pelabuhan Dalam, pembuatan Pipe Rack dan peninggian 
lahan “Pembangunan Jalan Akses di pelabuhan Tanjung 
Emas Semarang”, serta otomasi panel pompa Polder 
Cluster 2 dan Polder Cluster 3. (Oleh: Diah Ayu Puspitasari)



MENHUB TINJAU 
PELABUHAN BADAS

SAIL MOYO TAMBORA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Saat Meninjau Kesiapan Sail Moyo Tombora.
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Untuk mensukseskan acara, 
Pelindo III melakukan perbenahan 
infrastruktur salah satunya dengan 
adanya pelaksanaan pekerjaan 
peningkatan jalan operasional 
Pelabuhan Badas,” - Wahyu Wirawan

Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi, mengecek persiapan Sail 
Moyo Tambora 2018 di Pelabuhan 

Badas, Sumbawa, Minggu (26/8). 
Pengecekan di Pelabuhan Badas 

adalah salah satu dalam beberapa 
tahap persiapan guna mendukung 

acara pariwisata maritim bertaraf 
internasional yaitu Sail Moyo 

Tambora 2018. Acara tersebut 
dilaksanakan September 2018.

“Karena ini adalah kegiatan internasional, saya 
harap Pelindo III bisa mendukung fasilitas yang 
akan digunakan pada saat kegiatan berlangsung,” 
kata Budi Karya.

Diselenggarakan dari tanggal 9 s.d 22 September 
2018, rencananya akan ada 17 kegiatan di Sail Moyo 
Tambora 2018. Mulai dari Maritim Expo, Culture 
Performance Moyo Tambora, Festival Budaya, 
International Tenun 
Festival, Barapan 
Kebo, International 
Surfing,  Dialog 
Budaya Maritim, 
Parade 1000 Perahu 
Tradisional, Moyo 
Tambora Fun Run, 
Investment Forum, 
s a m p a i  a c a r a 
Bersih Pantai.

Pada kesempatan 
yang sama, General 
Manager Pelindo 
III Terminal Badas 
Wahyu Wirawan, menjelaskan bahwa pada acara 
opening ceremony, seperti yang dijelaskan di awal, 
akan ada ratusan yacht yang datang dari beberapa 
negara. Peserta yacht mengunjungi Teluk Saleh 
sebelum akhirnya singgah di Pelabuhan Badas. 
Peserta yacht mengikuti acara pembukaan serta 
beberapa rangkaian acara Sail Moyo Tambora di 
Kabupaten Sumbawa.

Ia menambahkan, Pelindo III siap memberikan 
fasilitas area pelabuhan dalam kondisi yang 
terbaik. “Untuk mensukseskan acara, Pelindo 
III melakukan perbenahan infrastruktur salah 
satunya dengan adanya pelaksanaan pekerjaan 
peningkatan jalan operasional Pelabuhan Badas,” 
ujarnya.

Ia mengungkapkan dengan adanya Sail Moyo 
Tambora 2018, diharapkan bisa menjadi gerbang 
pariwisata internasional yang modern bagi 
Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa memiliki 
potensi wisata yang cukup menjanjikan yang 
tidak kalah dengan daerah lain di Nusantara. 
Wahyu menyampaikan bahwa mengenai potensi 
pariwisata di Sumbawa, Pelindo mendukung 
wacana Pemerintah Daerah yang ingin membuat 
pengelolaan pariwisata di Sumbawa menjadi lebih 
baik. (Oleh: M. Riduan)
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Direktur Utama TPS Joko Noerhudha Menerima Penghargaan K3
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PT Terminal Petikemas Surabaya berhasil meraih 
dua penghargaan sekaligus dalam momen 
penganugerahan K3 tersebut, yakni penghargaan 
kecelakaan nihil (zero accident) dan penghargaan 
implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) 
dengan kategori memuaskan.

Direktur Utama PT TPS, Joko Noerhudha hadir 
langsung untuk menerima kedua penghargaan 
tersebut.  Joko menyampaikan bahwa 
penghargaan ini tidak begitu saja dengan mudah 
didapatkan oleh TPS, tetapi secara konsisten TPS 
harus berhasil mewujudkan kecelakaan nihil dan 
menerapkan SMK3 di lingkungan kerja, tentunya 
dengan mendongkrak kesadaran para pekerja 
untuk selalu berkerja dengan aman.

“Upaya TPS dalam menciptakan kecelakaan nihil 
adalah tidak hanya fokus pada atribut-atribut 
keselamatan saja, tapi lebih pada medorong para 
pekerja untuk lebih aware bahwa keselamatan 
kerja merupakan tanggung jawab kita bersama,” 
ungkap Joko.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif 
Dhakiri, saat memberikan sambutan pada acara 
Penghargaan K3 yang dibacakan oleh Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery 
Sudarmanto menyampaikan bahwa penghargaan 
K3 diberikan kepada perusahaan yang berhasil 
melaksanakan K3. “Penghargaan ini diharapkan 
dapat memotivasi pekerja, pengusaha, 

perusahaan, dan berbagai pihak terkait untuk 
menerapkan K3, serta penerapan K3 dapat 
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan 
tenaga kerja,” ungkapnya.

Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2018 
meliputi lima kategori, yaitu penghargaan 
kecelakaan nihil, penghargaan sistem manajemen 
K3 (SMK3), penghargaan program pencegahan dan 
penanggulangan HIV-AIDS (P2HIV-AIDS) di tempat 
kerja, penghargaan pembina K3, dan penghargaan 
pemeduli HIV-AIDS di tempat kerja. (Oleh: Susana 
Emiliasari)

PENGHARGAAN K3 
TPS RAIH 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggelar acara 
Penganugerahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau K3 Award 
Tahun 2018 di Jakarta, (9/8). Acara penghargaan ini diadakan sebagai 
bentuk apresiasi kepada perusahaan yang telah menerapkan K3 di 
lingkungan kerja dengan baik.

Upaya TPS dalam menciptakan 
kecelakaan nihil adalah tidak 
hanya fokus pada atribut-atribut 
keselamatan saja, tapi lebih pada 
medorong para pekerja untuk lebih 
aware bahwa keselamatan kerja 
merupakan tanggung jawab kita 
bersama,” – Joko Noerhudha
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Empat unit alat bongkar muat RTG tersebut telah 
tiba di Terminal Berlian pada Minggu (26/8/2018), 
diangkut dengan kapal DA Cui Yun Hongkong 
berbendera Hongkong. Kapal dengan jenis general 
dry cargo ship ini memiliki panjang 166.50 meter 
dengan bobot  20.949 GT. 

Direktur Operasi dan Teknik BJTI Port, Warsilan 
mengatakan, kapasitas angkat RTG yang baru 
tiba tersebut adalah SWL 40 ton. Dengan high 
stacking 6+1 dan span 23,47 meter atau 6 row + 
1 (truck line).

RTG buatan Cargotech Kalmar Finlandia buatan 
tahun 2018 ini diproduksi di China. Yang 
membedakan spesifikasi RTG baru dengan RTG 
lama adalah system control menggunakan drive 
dan PLC system merk Siemens Latest Version. 

Dengan cara kerja yang cukup cepat dari RTG 
baru, diharapkan dapat menunjang target 
produktivitas bongkar muat barang di Terminal 
Berlian. Untuk Terminal Berlian, saat ini telah 
tersedia 24 unit HMC, 7 unit reach stacker (RS), 
13 unit forklift dan 50 unit head truck dan chasis. 

“Dengan kedatangan 4 unit RTG terbaru di 
Terminal Berlian, total RTG yang dimiliki Terminal 
Berlian saat ini berjumlah 22 unit. Kami harap 
dengan adanya penambahan alat ini kecepatan 
bongkar muat akan semakin meningkat, “ jelas 
Warsilan. (Oleh: Daniar Hapsari)

TAMBAH ALAT, 
DONGKRAK 

BONGKAR MUAT 
BJTI PORT

PT. Berlian Jasa Terminal Indonsia 
(BJTI PORT) melakukan investasi 

senilai 73 milyar pada triwulan 
ketiga, dengan mendatangkan empat 

unit Rubber Tyred Gantry (RTG) di 
Terminal Berlian, Minggu (26/8).
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BJTI Port Menambah Dua RTG Untuk Meningkatkan Layanan Operasional di Terminal
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WHy JOG WHEN yOU 
CAN PLOG?

PT PDS melakukan kegiatan plogging bersama dengan segenap insan PT 
Pelindo III Group (7/9). Plogging sendiri adalah tren olahraga terbaru yang 

berfokus pada kesehatan dan lingkungan. Disini para pelari diharapkan 
agar mengambil sampah yang dibuang sembarangan saat melalui rute 

berlari. Diambil dari kata pick up & jogging, menjadi plogging. 

Berolahraga Sambil Memungut Sampah
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Dalam rangka mendukung program pengurangan 
kantong plastik yang dihimbau oleh pemerintah,     
PT PDS juga menghimbau agar peserta plogging 
membawa kantong non-plastik untuk peletakan 
sampah yang diambil ketika melewati rute berlari 
yang telah ditetapkan. Rute yang di tempuh adalah 
sekitar Perak (GSN-Kalianget-Prapat Kurung-
Kalimas). PT PDS 
juga menyediakan re-
usable bag yang dapat 
digunakan sebagai 
kantong sampah serta 
sarung tangan, untuk 
digunakan dalam 
kegiatan plogging 
berikutnya.

Dalam kesempatan 
plogging perdana ini, 
antusias para pelari 
dan kesadaran atas 
peduli lingkungan 
sekitar sangat tinggi. 
Diharapkan dengan 
b e r t a m b a h n y a 
peserta plogging 
pada kesempatan 
berikutnya,  akan 
m e n a m b a h 
k e p e d u l i a n 
ba g i  ke b e r s i h a n 
l i n g k u n g a n  d a n 
kesehatan di kalangan 
Pelindo III Group. 

“Secara konsep acara 
ini asyik banget, salut 
untuk PDS yg punya konsep acara yg bagus & 
kreatif. Kedepan agar pengemasan acara lebih 
mantap terutama dalam menyusuri setiap route yg 
dilewati dan memungut sampah yg ada sehingga 
peserta dapat tetap semangat dan konsisten 
dalam melakukan Plogging,” tutur Bapak Riki 
W Setiawan yang menjadi peserta perwakilan 
dari PT Terminal Teluk Lamong dan Komunitas 
Pelindo III Runners.

Kegiatan ini pertama kali dilakukan di ruang 
lingkup Pelindo III Group, dan dilakukan dengan 
konsep sederhana dan mengutamakan kesehatan 
dan meminimalisir penggunaan plastik. Kegiatan 
plogging ini ditutup dengan memberikan hadiah 
kepada tiga Peserta yang mengumpulkan sampah 
terbanyak. (Oleh: Regina Bestrya)

Secara konsep acara ini asyik 
banget, salut untuk PDS yg punya 
konsep acara yg bagus & kreatif. 
Kedepan agar pengemasan acara 
lebih mantap terutama dalam 
menyusuri setiap route yg dilewati 
dan memungut sampah yg ada 
sehingga peserta dapat tetap 
semangat dan konsisten dalam 
melakukan Plogging,” tutur Bapak 
Riki W Setiawan yang menjadi 
peserta perwakilan dari PT Terminal 
Teluk Lamong dan Komunitas 
Pelindo III Runners, - Riki W 
Setiawan

PT PDS mengundang Pelindo III Group untuk 
melakukan plogging bersama dan banyak 
respon baik yang menerima kegiatan plogging 
dan antusias dalam keikutsertaan kegiatan ini. 
Sedikitnya 100 peserta hadir mengikuti plogging 
pagi ini yang mencakup karyawan dari Pelindo 
III dan anak cucunya bahkan perwakilan dari 
komunitas Pelindo III runners.

Kegiatan dibuka dan diresmikan oleh HC GA and 
Finance General Manager PT PDS, Bapak Rendra 
Krestyawan. “PT PDS mengharapkan kegiatan ini 
dapat berlangsung secara berkesinambungan dan 
dapat melibatkan banyak pihak sehingga dapat 
meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan 
lingkungan,” tutur Rendra Krestyawan.
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Semua dari kita pasti sepakat jika menunggu 
merupakan suatu hal yang seringkali membuat 
kita frustrasi, terlebih jika kita mengalaminya di 
rumah sakit. Namun, pada pelayanan tertentu, 
menunggu adalah hal yang tidak bisa kita hindari 
untuk kepastian dilakukannya tindakan medis, 
misalnya agenda cerebrovascular screening 
(skrining pembuluh darah otak dan organ vital 
lain), pasien harus melakukan pemeriksaan MRI, 
pemeriksaan darah lengkap dan serangkaian tes 
lainnya untuk melihat kondisinya memungkinkan 
atau tidak untuk dilakukan tindakan tersebut.

Di beberapa titik layanan rumah sakit, seperti 
pendaftaran rawat jalan dan pengambilan obat 
di farmasi, ada kecerendungan proses layanan 
tersebut membutuhkan waktu lebih untuk 
dilayani (waste time). Dan bisa diprediksi, pasti 
ada masukan atau kritik yang masuk melalui kotak 
saran yang tersebar dibeberapa layanan RS PHC 
Surabaya setiap minggunya menyangkut waktu 
tunggu layanan diatas. 

Merespon masukan dari customers terkait dengan 
lamanya antrian di pendaftaran rawat jalan dan 
pelayanan farmasi, awal semester II tahun 2018, 
manajemen PT Pelindo Husada Citra melakukan 
beberapa terobosan untuk menjawab tantangan 
percepatan pelayanan pada pendaftaran rawat 
jalan dan pelayanan farmasi di RS PHC Surabaya.

 
ANJUNGAN PENDAFTARAN 
MANDIRI (APM)
Jika sebelumnya pasien RS PHC Surabaya sudah 
dimudahkan dengan adanya pendaftaran rawat 
jalan online melalui aplikasi RS PHC Care (dapat 
diunduh gratis di Google Play Store), kali ini jurus 

JURUS RS PHC
PANGKAS ANTREAN 

Persaingan yang ketat dan banyaknya pilihan “pemain” bidang healthcare 
industry seperti di perumahsakitan, membuat para pemain di bidang ini 

tidak cukup hanya dengan modal menyediakan fasilitas dan layanan sesuai 
SOP. Sebaliknya, para pemain di bidang ini harus terus membuat customer-

nya terkesan dan memiliki wow experience di setiap sisi layanan. Lalu, 
bagaimana jurus RS PHC Surabaya menjawab tantangan ini?
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yang dilakukan RS PHC Surabaya agar antrian 
pendaftaran rawat jalan tidak menumpuk lagi, 
ialah dengan meluncurkan Anjungan Pendaftaran 
Mandiri (APM). 

“Apabila sebelumnya pasien ingin mendaftar 
rawat jalan ke rawat jalan atau poli spesialis 
yang dituju harus menunggu 5-10 menit untuk 
dilayani petugas admisi, dengan adanya 
fasilitas APM ini, sekarang pasien hanya perlu 
waktu sekitar 45-50 detik untuk melakukan 
pendaftaran rawat jalan ke poli spesialis yang 
dituju secara mandiri,” kata President Director 
PT PHC, dr. Agus Akhmadi, M. Kes., pada acara 
HUT ke-19 PT Pelindo Husada Citra (PHC) di 
Surabaya, Sabtu (1/9) saat peresmian Anjungan 

Pendaftaran Mandiri di Gedung PMC Lantai 1 
RS PHC Surabaya.

Peresmian APM yang juga bisa dikatakan sebagai 
kado HUT ke-19 PHC tersebut makin istimewa 
dengan beberapa fitur unggulan yang di klaim 
memiliki nilai lebih dibandingkan APM rumah 
sakit lain. Dokter Agus - sapaan akrab dr. Agus 
Akhmadi, M.Kes- menjelaskan, ada sejumlah 
manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh pasien 
dengan hadirnya APM tersebut. 

Pertama, cut the queue, daftar rawat jalan 
tanpa harus antre lagi di admisi. Kedua, 
paperless, hasil cetak atau print out antrean yang 
biasanya menggunakan kertas, diganti dengan 

Pasien RS PHC Menggunakan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) untuk Mengurangi Antrian
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menggunakan SMS gateway. Jadi notifikasi 
pendaftaran yang berhasil, akan dikirim melalui 
SMS ke ponsel pasien. Ketiga, better healthcare 
planning, pasien bisa leluasa memilih dokter 
terbaik sesuai keinginan.

Tak hanya itu, dokter alumni Pendidikan Dokter 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tersebut 
menambahkan, bahwa yang membedakan APM 
RS PHC Surabaya dengan APM rumah sakit lain 
ialah sudah terintegrasinya sistem APM dengan 
komputer dan tablet/tab masing-masing perawat 
di poli spesialis. 

“Jadi, ketika pasien sudah berhasil melakukan 
pendaftaran, lalu mendapat notifikasi SMS, 
pasien bisa langsung ke poli  spesial is 
yang dituju, database pasien yang telah 
berhasil  melakukan pendaftaran secara 
real time diketahui perawat melalui tablet/
tab. Kemudian untuk aplikasi RS PHC Care, 
enaknya pasien yang mendaftar melalui 
aplikasi RS PHC Care, pada H-3 sebelum 
pemeriksaan bisa melakukan pendaftaran by 
apps, early registration yang dituju sesuai jam 
dan hari yang dipilih, kemudian check in ke 
APM, selanjutnya bisa langsung ke spesialis. 
Jadi, ada dua opsi pendaftaran dan yang 
terpenting lebih simple,” ujarnya.

“Kami memahami waktu sangatlah berharga, 
dengan hadirnya APM ini, akan memangkas 50-75 
persen waktu antrean rawat jalan pasien,” ujarnya.

Di RS PHC Surabaya yang juga merupakan 
salah satu layanan kesehatan favorit di wilayah 
Indonesia Timur, pasien dapat memanfaatkan 
mesin APM yang tersedia di lokasi Gedung PMC 

Jadi, ketika pasien sudah berhasil 
melakukan pendaftaran, lalu 
mendapat notifikasi SMS, pasien bisa 
langsung ke poli spesialis yang dituju, 
database pasien yang telah berhasil 
melakukan pendaftaran secara real 
time diketahui perawat melalui tablet/
tab. Kemudian untuk aplikasi RS PHC 
Care, enaknya pasien yang mendaftar 
melalui aplikasi RS PHC Care, pada H-3 
sebelum pemeriksaan bisa melakukan 
pendaftaran by apps, early registration 
yang dituju sesuai jam dan hari yang 
dipilih, kemudian check in ke APM, 
selanjutnya bisa langsung ke spesialis. 
Jadi, ada dua opsi pendaftaran dan 
yang terpenting lebih simple,” - dr. Agus 
Akhmadi, M. Kes..

Layanan Halodoc Untuk Mengurangi Antrian Obat
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Lantai 1 (2 APM), Gedung PMC Lantai 2 (4 APM) 
dan 3 APM lainnya di Gedung Grha Lantai 1 RS 
PHC Surabaya. 

CLUSTERING FARMASI DAN 
KERJASAMA HALODOC
Tak berhenti sampai di APM, jurus RS PHC 
Surabaya memangkas waktu tunggu juga ada 
di Pelayanan Farmasi. Beberapa masukan atau 
keluhan yang masuk selama ini adalah keluhan 
karena peracikan dan pengambilan obat yang 
cukup lama yang memakan waktu 30 menit - 1 jam 
untuk obat jadi dan 1-2 jam untuk obat racikan.  

Lalu, jurus apa yang diambil manajemen untuk 
mengatasi hal tersebut? pertama ialah dengan 
melakukan clustering (pengelompokan) farmasi 
pada beberapa layanan. “Sebelum semester II 
2018, selain depo induk farmasi (Pelayanan 
farmasi Lantai 2), sebenarnya kami sudah 
mempunyai cluster depo obat farmasi di Instalasi 
Gawat Darurat (IGD), Kamar Operasi (OK) dan 
ICU, sehingga petugas yang berhubungan dengan 
emergency dan tindakan operasi dapat dengan 
cepat menggunakan obat yang dibutuhkan,” 
ujar Lichijati Pjs SVP Pharmacy and CSSD RS 
PHC Surabaya.

S e t e l a h  m e l a k u k a n  e v a l u a s i  s e c a ra 
komprehensif, awal semester II 2018, clustering 
juga dilakukan didua area lainnya yang 
mempunyai antrian padat, diantaranya di 
poli rawat jalan/spesialis dan poli khusus ibu 
dan anak. “Jadi sekarang ada 3 depo farmasi 
(non emergency) di RS PHC Surabaya, lengkap 
dengan apoteker di masing-masing depo. 

Evaluasi lama waktu tunggu obat pasien sesuai 
survei terakhir kami, dari yang semula sampai 1 
jam, rata-rata sekarang cukup dengan 20 menit 
(obat jadi). Untuk obat racikan sesuai resep dokter, 
standar kami maksimal satu racikan obat paling 
lama 30 menit. Evaluasi ini juga sejalan dengan 
turunnya komplain dari pasien di kotak saran 
sebesar 30%,” imbuhnya.

Dalam penuturannya, cluster Depo Farmasi Pusat 
(Lantai 2) digunakan sebagai cluster pelayanan 
farmasi untuk pasien spesialis penyakit dalam, 
saraf, jantung, bedah dan bedah syaraf. Kemudian 
pada cluster Depo Farmasi Rawat Jalan (Lobby 
PMC Lantai 2), digunakan sebagai cluster pasien 
semua spesialis kecuali yang sudah disebutkan 
di atas. Sedangkan satu cluster depo farmasi 

lainnya (PMC Lantai 1), digunakan sebagai cluster 
pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan anak.

“Kami mengakui mungkin masih ada beberapa obat 
yang membutuhkan waktu cukup lama untuk kami 
serahkan ke pasien, namun hal itu semata-mata 
karena kami concern terhadap patient safety. Kami 
tidak mau asal cepat memberikan obat, namun obat 
harus diberikan sesuai dengan peraturan dan SOP 
di RS PHC Surabaya, salah satunya harus sesuai 
prinsip tujuh benar, yaitu benar identitas pasien, 
benar obat, benar indikasi obat, benar dosis obat, 
benar waktu pemberian obat, benar cara pemberian 
obat dan benar dokumentasi,” jelas ibu Lichi -sapaan 
akrab Lichijati, S.Si.,M.Farm-Klin., Apt-

Lalu, bagaimana jika saat itu antrian pasien yang 
menunggu obat banyak, sedangkan pasien harus 
segera kembali bekerja atau tidak punya banyak 
waktu untuk menunggu? Hal ini  sudah dapat 
diatasi dengan digandengnya HaloDoc oleh PT 
PHC per 24 Mei 2018. “Dengan digandengnya 
HaloDoc, bagi pasien yang tidak ingin menunggu 
pemberian obat, bisa menggunakan jasa layanan 
antar gratis obat oleh HaloDoc. Dimana setelah 
pasien menerima resep dari dokter kemudian 
menuju farmasi untuk serah terima resep, pasien 
bisa menggunakan jasa HaloDoc untuk mengirim 
obat yang sudah diresepkan tadi untuk dikirim 
ke rumah. Free alias gratis, dan biaya antar tidak 
ditambahkan ke biaya obat lho, jadi murni gratis. 
Jarak rumah apakah berpengaruh? Selama pasien 
berada di 40 km dari area RS PHC Surabaya, maka 
pengiriman gratis,” papar ibu 2 anak yang juga 
sering ditunjuk sebagai penguji sidang skripsi 
mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Surabaya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang jam operasional 
HaloDoc di RS PHC Surabaya, ia mengungkapkan, 
“Per 1 September 2018, jam operasional yang semula 
hanya sampai jam 5 sore (1 shift), sekarang sudah 
ditambah menjadi 2 shift, artinya jam operasional 
layanan antar obat gratis kerjasama dengan HaloDoc 
mulai dari jam 8 pagi hingga 10 malam”.

Dalam arahan President Director PT PHC saat 
bertepatan dengan HUT ke-19 PHC dan Peresmian 
APM di RS PHC Surabaya (1/9), ia menuturkan 
“Jelas kami tak berhenti sampai disini, baik 
RS PHC Surabaya, Klinik serta PT Prima Citra 
Nutrindo (PCN) terus kami push untuk secara 
kontinyu melakukan pengembangan dan inovasi 
dalam segala hal. Goal utamanya apa? customer 
memperoleh pengalaman dalam pelayanan 
kesehatan yang mudah, cepat dan bermutu tinggi. 
Bagi perusahaan, perusahaan mampu adaptif dan 
terus tumbuh memberikan kinerja dan capaian 
positif bagi Pelindo III Group. Akhirnya, we can 
make everybody happy”. (Oleh: Irvan Prayogo)
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PENTINGNyA KEPEMIMPINAN BAGI 
PEMIMPIN MARITIM MASA DEPAN

Pelindo III menggelar International Maritime Leadership Seminar di kantor 
pusatnya di Surabaya, Kamis (30/8). Seminar tersebut menghadirkan 

pembicara dari pakar maritim dan logistik asal Belanda, STC International, 
yakni Capt. Albert Bos dan A. A. Hofman, akademisi dari STIAMAK 

Barunawati Ismi Rajiani, serta Commercial and Operational Director 
Pelindo III, Mohammad Iqbal. 

“Kini Pelindo III sedang bertransformasi dengan 
slogan Beyond Port of Indonesia, yang artinya 
mengembangkan berbagai layanan untuk menjadi 
solusi terbaik bagi kebutuhan logistik di Indonesia. 
Transformasi ini juga menjadi moment yang tepat 
untuk menggandeng institusi pendidikan seperti 
STC International dan STIAMAK Barunawati untuk 
bekerja sama mendidik calon pemimpin maritim 
bangsa di masa depan,” kata Mohammad Iqbal, 
di sela acara.

Capt. Bos mengungkapkan bahwa basis dari 
kegiatan tersebut ialah kesepakatan antara 
Pemerintah Belanda dan Indonesia pada 2016 
terkait pengembangan maritim dan pelabuhan. 
“Kerja sama tersebut disepakati saat Presiden 

Jokowi berkunjung ke Belanda, dan edukasi 
menjadi point penting dalam kerja sama 
tersebut untuk memastikan semua pihak siap 
untuk (tantangan maritim) masa depan dengan 
menyiapkan calon-calon pemimpin dunia maritim 
Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu Benedicta, dari Forum Laras 
Dikdudi, seorang peserta seminar, mengaku 
tertarik mengikuti seminar tersebut karena 
sedang meneliti tentang topik kepemimpinan, 
ingin lebih mengetahui konsep kepemimpinan 
dari perspektif maritim. “Pembahasan tentang 
bagaimana presiden mendorong sektor maritim 
negeri ternyata menjadi contoh bagaimana peran 
pemimpin untuk tidak hanya menjadi regulator, 

Nara Sumber International Maritime Leadership Seminar
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tetapi juga menjadi fasilitator pada implementasi 
inovasi,” jelasnya.

Capt. Bos juga menjelaskan, bahwa pemimpin 
masa depan harus fleksibel, inovatif, dan siap 
untuk berkompetisi dengan terminal-terminal lain 
di dunia. Ketiga hal tersebut yang diharapkan pada 
figur pemimpin baru. “Saya rasa itulah mengapa 
Pelindo III terus mendorong edukasi maritim, baik 
melalui event seminar ini dan bagaimana mereka 
telah mengirim puluhan karyawannya ke universitas-
universtitas maritim dunia,” tambah Capt. Bos.

Mohammad Iqbal membenarkan hal tersebut, 
ia juga memberikan contoh bagaimana Pelindo 
III yang mengelola STIAMAK Barunawati untuk 
berperan menjadi laboratorium inovasi-inovasi di 
bidang kepelabuhanan. Ia pun memberikan pesan 
filosofis kepada peserta seminar yang kebanyakan 
mahasiswa. “Untuk menghadapi tantangan bisnis, 
terutama sektor maritim yang melibatkan banyak 
pihak, untuk menjadi pemimpin, kita harus 
menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri terlebih 
dahulu. Semakin produktif kita membawa diri, 
semakin besar manfaat yang kita berikan pada 
komunitas kita,” pesannya.

A. A. Hofman mempresentasikan pengembangan 
Pelabuhan Rotterdam di Belanda sebagai contoh 
pengembagan pelabuhan sebagai pemimpin 
dalam pengembangan kawasan, termasuk kota. 
Ia menjelaskan, awalnya di era 1960an pelabuhan 
hanya berfungsi sebagai tempat bongkar muat 

barang. Lalu pada 1980an menjadi pelabuhan 
yang mendukung sektor industri. Selanjutnya 
berkembang menjadi bagian penting dalam rantai 
pasok logistik. “Di masa depan pelabuhan harus 
berkembang menjadi smart port yang terintegrasi 
dengan pengembangan kota untuk menjadi smart 
city. Pengembangan smart port bisa dimulai 
segera oleh pelabuhan-pelabuhan yang menjadi 
hub-port (pelabuhan penghubung) bagi banyak 
wilayah,” kata Hofman.

Pemikiran Hofman tersebut diperkuat pada 
presentasi Mohammad Iqbal yang memaparkan 
berbagai inovasi Pelindo III untuk mengembangkan 
pelabuhan dengan konsep smart port.  
“Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sebagai 
pelabuhan dengan rute pelayaran terbanyak di 
Nusantara, mengembangkan berbagai inovasi 
untuk meningkatkan efisiensi, sehingga tidak 
membebani arus logistik Kota Surabaya,” ujarnya.

Seperti membangun flyover akses Terminal Teluk 
Lamong, persiapan penerapan e-RTG yang efisien 
di Terminal Petikemas Surabaya, layanan energi 
listrik untuk kapal sandar (shore connection) di BJTI 
Port, hingga membuat aplikasi Home Terminal yang 
menyatukan empat layanan utama untuk vessel 
services, port activities, logistics, and container 
management. “Aplikasi ini membawa era baru pada 
layanan kepelabuhanan yang mudah, simple, dan 
transparan. Akan memangkas kebutuhan perantara 
yang tidak perlu. No more hanky-panky at the port!” 
tegasnya.  (Oleh: Hafidz Novalsyah)

Commercial and Operational Director Pelindo III Mohammad Iqbal memberikan sambutan pada International Maritime Leadership Seminar 
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PORTIzEN 
CERTIfICATION

Untuk mewujudkan Knowledge Worker di Pelindo 
III, Perusahaan menyusun konsep Portizen 
Certification dalam framework Knowledge 
management.  Sebuah program penilaian 
pengetahuan bagi karyawan yang bertujuan 
menstandardisasi pengetahuan minimum dalam 
pekerjaan di bidang kepelabuhanan.

Karena kemasannya adalah sertifikasi, 
tentunya hal ini tidak jauh dari metode tes 
yang bertujuan untuk menguji pengetahuan. 
Untuk mengikuti ujian, tentunya lazimnya akan 
ada proses pembelajaran. Disinilah peran dari 
Knowledge Management dalam menyediakan 
informasi (knowledge base) sebagai sumber dari 
pengetahuan.

Pengetahuan merupakan aspek intangible, yang 
manfaatnya tidak langsung dapat dirasakan. 
untuk menciptakan whats in it for me bagi 
pegawai, Portizen Certification menjadi bagian 

Pengetahuan setiap orang cenderung tidaklah sama, memang ketika 
direkrut seluruh pegawai Pelindo III dibekali dengan pengetahuan dasar, 
namun setelah bekerja beberapa waktu mereka akan mulai terjebak 
dengan rutinitas dan lambat laun hanya pengetahuan yang rutin mereka 
gunakanlah yang akan tersimpan dalam memorinya.  Dengan pengetahuan 
yang luas akan Perusahaan, dapat membantu dalam menciptakan inovasi 
bagi perusahaan.

dalam penilaian Performance Management System 
(SMKI) Pegawai. Kalau dulu untuk level staf nilai 
dibebankan adalah 60 persen SKI dan 40 persen 
PI, maka Portizen Certification mengambil bagian 
5 persen dari PI, Sehingga penilaian SMKI Pegawai 
menjadi 60 persen SKI, 35 persen PI dan 5 persen 
Knowledge, dan berlaku penyesuaian bobot PI 
serupa pada level struktural dan fungsional. 

Seperti kata pepatah lama “Tak kenal, maka tak 
sayang”, maka sebagai wujud sayang dan cinta 
kita kepada Perusahaan, maka kita harus mampu 
mengenal lebih jelas seluk beluk perusahaan. 
Cinta yang jauh lebih dalam dan tak terbutakan 
hanya “jatuh hati” akan berbagai “keelokan” 
manfaat yang telah diberikan perusahaan dan 
membuat kita lupa mengerti apa dan bagaimana 
Pelindo III itu.  

Portizen Certification ini menjadi solusi bagi insan 
Pelindo III untuk meningkatkan pengetahuan 
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terkait dengan bisnis kepelabuhaanan yang 
digeluti Perusahaan selama ini. Dengan 
kemudahan akses informasi dan pengetahuan 
yang telah diciptakan perusahaan, mendapatkan 
informasi perusahaan bukanlah menjadi hal yang 
sulit lagi. Dengan memanfaatkan media portal 
knowledge management  (iknow.pelindo.co.id) 
semua informasi dan pengetahuan tersedia untuk 
anda kapanpun dan dimanapun. 

Oleh karena itu, maka tidak ada lagi ruang 
untuk berfikir  “specialist”  dalam pekerjaannya 
masing-masing. Mengetahui lebih dalam tentang 
perusahaan akan mampu mendorong pegawai 
agile dan berfikir Zig Zag, serta responsif terhadap 
segala perubahan.     

Jadwal dan teknis pelaksanaan
Portizen Certification dilakukan secara online melalui 
platform ujian online (web-based assessement)  
melalui https://iknow.pelindo.co.id/cerr . Portizen 
akan diberikan soal-soal pilihan ganda dari berbagi 
topik pengetahuan strategis perusahaan dalam 
tempo waktu yang telah ditentukan. 

Adapun dalam pelaksananaya terbagi menjadi 
tiga tahapan yaitu:
1. Tahapan belajar dan Pre-test
•	 Dalam tahap ini, Portizen diberikan 

kesempatan untuk mempelajari materi 
Portizen Certification sembari melakukan 
latihan ujian (pre-test). Pre-test dapat 
dilakukan berkali-kali mulai dari bulan 
Agustus hingga Oktober 2018.

2. Tahapan Ujian Final (final test)
•	 Ujian final dilakukan sekali di periode bulan 

November 2018 dan menjadi perhitungan 
dalam penilaian SMKI pegawai.

3. Ujian Perbaikan (Remediation)
•	 Bagi Portizen yang tidak memenuhi nilai 

sesuai dengan standar kelulusan, maka akan 
diberikan kesempatan untuk melakukan 
ujian ulang pada bulan Desember 2018.

Kita bisa
Memulai sesuatu yang berbeda dan baru mungkin 
akan terasa sukar dilakukan, namun sepanjang 
kita giat berusaha maka niscaya pasti kita bisa 
melewatinya. “Awalnya serem juga sih karena 
kita mengerjakan tersebut dan ada waktunya 
dan soalnya cenderung sulit,” sebut Sora Risako.  
Namun dengan semangat untuk terus belajar, 
wanita yang saat ini menjabat sebagai staf I HC 
& Legal Regional Jawa Timur di Terminal Gresik 
ini, berhasil memperoleh nilai nyaris sempurna 
yaitu 99.  Ia pun menyampaikan kunci suksesnya 
yaitu dengan rajin belajar bahan materi pre-test 
yang telah disajikan pada aplikasi. 

“Awesome!!!” testimoni dari M. Riduansyah 
pegawai Terminal Badas (regional Bali Nusra), 
ketika ambil pre test, ternyata yang saya tau dari 
perusahaan barulah secuil, melalui program ini 
saya bisa tahu hal-hal lain di perusahan.

Jadi, tunggu apa lagi? Ayo seluruh Portizen 
mulai persiapkan dirimu sebaik mungkin untuk 
menghadapi ujian Final test di bulan November 
nanti. Practice make perfect! #PortizenCertification 
#DareToChange. (Oleh: Nyoman Kajeng SP)
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Sesuai dengan umur PHC, lomba ini diikuti oleh 
19 unit kerja yang kemudian saling beradu kreasi 
menghias nasi bancakan unitnya sepanjang 1 
meter. Jika nasi bancakan yang telah dihias dari 
ke-19 unit dijadikan dalam satu ukuran, maka 
totalnya 19 meter!. Sesuai umur PHC.

Tak hanya kreasi menyusun nasi dan lauk 
yang menjadi faktor penting dalam penilaian 
lomba, tapi juga keamanan dan kualitas 
pangan juga masuk dalam kategori penilaian. 

HAPPINESS IS ONLy REAL 
WHEN SHARED

Kebahagiaan hanya nyata bila dibagi. Setidaknya kalimat itulah yang 
menjadi salah satu pesan yang diangkat dalam peringatan Hari Ulang 

Tahun (HUT) ke-19 PHC yang jatuh pada 1 September 2018. Rangkaian HUT 
ke-19 PHC tahun ini sendiri, telah dibuka dengan event Lomba Hias Nasi 

Bancakan yang diselenggarakan pada (24/8). 

“Kita ingin menjamin, apa yang akan mereka 
sajikan nanti, mempunyai standar minimal 
keamanan pangan. Nah, selesai penilaian 
pasti  nasi  hias bancakan akan dimakan 
rame-rame kan? sesuai salah satu pesan 
HUT PHC tahun ini, makna sharing happiness 
ke sesama pegawai bisa dapet juga, setelah 
lomba semua orang bisa makan dengan 
aman dan bahagia,” ujar Direktur Utama 
PT Prima Citra Nutrindo Afifah Ariyani yang 
juga menjadi salah satu juri penilai.

Perlombaan Menghias Nasi Bancakan Peringatan HUT RS PHC
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Kita ingin menjamin, apa yang akan mereka sajikan nanti, mempunyai standar 
minimal keamanan pangan. Nah, selesai penilaian pasti nasi hias bancakan akan 
dimakan rame-rame kan? sesuai salah satu pesan HUT PHC tahun ini, makna 
sharing happiness ke sesama pegawai bisa dapet juga, setelah lomba semua 
orang bisa makan dengan aman dan bahagia,” - Afifah Ariyani

Tak berhenti pada lomba hias nasi bancakan, 
selang 7 hari, sharing happiness HUT ke-19 
PHC juga dilanjutkan dengan bagi-bagi aneka 
minuman dan jus sehat pada tanggal 1 September 
2018. dokter Agus Akhmadi, President Director 
PT PHC mempimpin langsung acara bagi-bagi 
minuman tersebut yang juga bertepatan dengan 
acara Potong Tumpeng sekaligus Peresmian Mesin 
Anjungan Pendaftaran (APM) Online Rawat Jalan 
di RS PHC Surabaya. 

“1 September 2018, PHC tepat berusia 19 tahun, 
acara pagi ini tadi sudah kita mulai dengan 
berbagi aneka minuman dan jus sehat ke 
beberapa pengunjung dan pegawai di pelayanan. 
Disambung dengan pemberian gift kepada      

sembilan customers di pelayanan rawat inap dan 
pelayanan hemodialisa berupa bingkisan dan 
PHC Privilege Card atau layanan Medical Check 
Up (MCU) premium di RS PHC Surabaya. Nah, 
pemegang kartu ini, bisa melakukan MCU gratis 
dengan kualitas layanan premium untuk satu 
kali pemakaian. Jika yang menggunakan kartu 
ini perempuan, bisa juga melakukan vaksin HPV 
untuk mencegah kanker serviks. Semuanya gratis 
bagi pemegang kartu ini,” ungkap dokter Agus.

Prih Untari, salah satu pasien hemodialisa asal Tuban 
yang menerima PHC Privilege Card mengungkapkan 
“Terimakasih PHC, semoga kartu PHC Privilege 
Card ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 
kesehatan kami. Terimakasih”. (Oleh: Irvan Prayogo)

Juri Menilai Hasil Kreasi Lomba Menghias
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BEKERJA
KEJENUHAN 

CARA 
KREATIf

Buku dengan tebal 124 halaman ini terbilang 
cukup ringan karena hanya terdiri dari lima bab. 
Urutan bab tersebut secara terstruktur membuat 
kita mengerti tentang faktor-faktor yang membuat 
kita menjadi jenuh dalam bekerja, kemudian 
mencoba membantu kita untuk menemukan dan 
menciptakan hal-hal yang menyenangkan, yang 
mudah, baru dan bermanfaat untuk kepuasan 
kita dalam bekerja.

“Kebiasaan bekerja dengan senang hati adalah 
kebiasaan bekerja yang paling efektif.” Quote ini 
menjadi kata pembuka di bab pertama. Semua 
sepakat apabila kita berada dalam kondisi 
senang, pekerjaan yang berada di hadapan 
kita akan selesai dengan singkat dan cepat. 
Begitu pun sebaliknya, jika kita tidak senang 
dan tertekan dalam pekerjaan (bahasa lain dari 
jenuh), pekerjaan yang berada di hadapan pun 
akan tersendat.

Perasaan jenuh dapat muncul dari pekerjaan yang 
susah, “Kebanyakan pekerjaan tidaklah mudah, 
kecuali kita membuatnya mudah.” Salah satu 
penyebab pekerjaan kita sulit adalah kemalasan. 
Seringnya kita malas karena sering berada dalam 
zona nyaman yang tidak mengharuskan untuk 
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ARtIkEL POPULER52



bekerja atau berusaha untuk lebih giat lagi, 
sehingga sering menunda-nunda pekerjaan, 
yang menyebabkan pekerjaan menjadi lebih sulit. 

Pada Bab II, Cara kreatif mengatasi kejenuhan 
dalam bekerja adalah dengan menemukan 
dan menciptakan hal-hal mudah dalam 
bekerja.

Bab III, Membahas mengenai cara 
menciptakan dan menemukan 
hal-hal yang bermanfaat dalam 
bekerja. Pekerjaan bisa membuat 
senang jika kita bisa menikmati 
manfaat finansial dan non 
finansial pekerjaan tersebut 
secara maksimal. Adapun cara 
yang bisa meningkatkan manfaat 
finansial dan non finansial dalam 
pekerjaan kita adalah: (1) Pikirkan 
hasil yang akan dicapai; (2) 
Pikirkan masa depan; (3) Pikirkan 
dampak pekerjaan kita bagi orang 
lain; (4) Pikirkan kemungkinan 
lain.

Bab IV, Cara kreatif mengatasi 
kejenuhan dalam bekerja 
adalah dengan menemukan dan 
menciptakan hal-hal baru dalam 
bekerja. Kita bisa melakukan 
banyak kegiatan dengan hal-
hal baru. Mengapa? Karena 
hal-hal baru tersebut membuat 
kepuaasan-kepuasan yang tepat. 
Berikut cara menemukan hal-
hal baru dalam pekerjaan : (1) 
Mencari informasi; (2) Membaca; 
(3) Bertanya; (4) Mengamati; (5) 
Membandingkan

B A B  V,  B e ke r j a  d e n ga n 
menemukan dan menciptakan 
kepusan dalam bekerja. Seperti 
yang dikatakan Peng Kheng Sun 
bahwa “Kita akan menikmati 
kepuasan bekerja yang maksimal 
dengan menjadikan pekerjaan 
sebagai hobi”. Dalam bekerja 
maka kita harus memiliki sikap 
positif dalam bekerja. Semakin 
banyak sikap positif yang dimiliki, 
semakin kita mampu mencapai 
kepuasan yang maksimal dalam 
bekerja. Sikap positif yang perlu 
dimiliki diantaranya adalah : 
(1) Proaktif; (2) Optimistik; (3) 
Kreatif; (4) Rela berkorban; (5) 
Mau belajar.

Buku ini bertujuan membangkitkan passion 
setiap orang yang ingin menikmati dan mencintai 
pekerjaannya. Yuk baca selengkapnya di 
Pepustakaan PELINDO III. #Ayo ke Perpustakaan. 
(Oleh: Devy Chrisdewanty)



TIPS
dan
TRIK 

Hemat 
TOKyO 

trip

TIKET
Pertama kita harus hunting tiket terlebih 
dahulu agar mendapatkan tiket yang murah, 
dapat memesan tiket melalui promo ataupun 
Travel Fair, disana kita bisa mendapatkan tiket 
murah ke Jepang bahkan kalau beruntung kita 
bisa mendapatkan tiket yang hanya meraup Rp. 
3.000.000,- untuk transportasi pulang dan pergi. 

Halo Portraveler! Kalau sebelumnya 
kita membahas tentang liburan 

di dalam negeri, kali ini kita akan 
mengajak Portraveler untuk 

berangkat ke Luar Negeri. Kali ini 
kita akan membahas liburan di 

Tokyo, Jepang dan juga sekaligus 
akan memberikan beberapa tips 

dan trik agar dapat berhemat 
disana.

TRANSPORTASI, 
AKOMODASI DAN TUJUAN 
WISATA
Kedua kita harus mempersiapkan tujuan 
destinasi kita, setelah menentukan destinasi 
hanya di Tokyo atau sekitar Tokyo saja, kita bisa 
sekaligus membuat anggaran dana transportasi 
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selama disana, akomodasi dan tujuan wisata 
yang akan didatangi. Nah apabila Portraveler 
akan pergi ke kota selain Tokyo maka Portraveler 
harus membeli ekstra kartu kereta JR Pass agar 
dapat bepergian tidak hanya di Tokyo, namun 
juga dapat ke Osaka, Kyoto dan kota lain yang 
rutenya dilewati oleh JR Pass. Namun harga 
kereta JR Pass memang tidak murah, hampir 
sama dengan harga tiket PP pesawat huhuhu! 

Tapi kalau Portraveler memang berkenan 
keliling selain di Tokyo, nah Portraveler dapat 
membeli kartu JR Pass karena akan menghemat 
tranposrtasi. JR Pass dapat digunakan di dalam 
kota Tokyo juga soalnya hihihi.

Nah tapi apabila Portraveler hanya ingin 
berkeliling Tokyo, tidak perlu membeli kartu 
JR Pass, Portraveler dapat membeli Suica dan 

Shibuya
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Pasmo Card. Kartu ini dapat digunakan untuk 
transportasi kereta dalam kota di Tokyo. Harganya 
pun tidak terlalu mahal. Sekitar Rp. 300.000,- 

rupiah sudah dapat 
digunakan kurang 
lebih selama 4 Hari 
di Tokyo dengan 
d e s t i n a s i  y a n g 
bermacam-macam 
tentunya. Dan untuk 
p e r j a l a n a n  d a r i 
Airport ke Kota bisa 
menggunakan Bus 
langsung membeli 
t iket  pada saat 
sudah di Bandara 
nanti, yang biayanya 
sekitar Rp. 250.000,- 
rupiah sekali jalan.

Kemudian untuk 
a k o m o d a s i , 
Portraveler tidak 
u s a h  k h a w a t i r, 
d i s a n a  b a n y a k 
Hotel yang murah 
l o h !  T e n t u n y a 

harga dibawah Rp. 500.000,- per malam 
juga ada.  Atau Portraveler  juga dapat 
menggunakan Air  Bnb dan jangan lupa 
kalau mencari penginapan cari yang dekat 
Stasiun yah, karena jarak di Tokyo tuh jauh 
jauh bangeeeeeeeeeet hiks, kecuali bagi para 
pecinta jalan kaki dengan rute jauh tentunya 
tidak akan menjadi masalah hihihi.

Lalu tujuan wisata juga harus ditentukan, karena 
nanti pada saat melakukan apply Visa harus 
mencantumkan tujuan destinasi wisata. Nanti 
kita akan memberikan rekomendasi wisata yah! 

VISA
Selanjutnya yang Ketiga kita harus mempersiapkan 
Visa! Nah, ini ini juga deg deg an. Nunggu Approval 
Visa itu kayak nunggu  jawaban pas lagi menyatakan 
cinta ke cewek/cowok yang kita suka. (Eh curhat 
hihi...) Jadi kalau yang passportnya sudah e-passport 
tidak perlu khawatir, Portraveler bisa langsung 
datang ke Kantor Konsulat Jenderal Jepang di 
kota masing-masing, lalu mengambil formulir 
dan mengisi formulir sesuai dengan data yang 
tercantum dan mengikuti prosedur yang berlaku. 
Sedangkan kalau yang belum punya e-passport tidak 
perlu khawatir, pakai passport biasa juga bisa kok. 
Isi formulir lengkap yang sudah diambil di Kantor 
Konsulat Jenderal Jepang, lengkapi formulir dan 
ketentuan berlaku (Pas Foto, KTP, Rekening Koran 3 
Bulan terakhir, Surat Keterangan Bekerja dan kalau bisa 
sudah membawa bukti pemesanan hotel yang akan 
ditempati, tentunya hal ini akan membantu percepatan 
approval visa, kemudian tujuan destinasi wisata yang 
akan dituju dan lain lain). Untuk biaya pembuatan 
Visa per orang meraup sekitar Rp. 360.000,- dan untuk 
informasi lebih lanjut dapat melihat pada website 
Kantor Konsulat Jepang langsung yah:  http://www.
surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_id/informasi.html

Portraveler tidak perlu khawatir asal melampirkan 
persyaratan sesuai dengan formulir yang telah 

Pokoknya kalau liburan ke Tokyo 
harus siap fisik, dan manajemen 

waktu yang baik karena rute wisata 
satu ke yang lain tidak dekat dan 

perjalanan dari Stasiun menuju 
tempat wisata tidak semua 

berdekatan. Dan jangan lupa 
sesuaikan pakaian dengan musim 

yang kalian datangi yah! Sayounara, 
Arigatou Gozaimasu,” – Regina 

Bestrya.

Sensoji Temple
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satu kaki depannya. Masing-masing daerah di 
Jepang biasanya memiliki kuil lokal dengan 
patung manekineko di dalamnya, tapi jumlahnya 
tidak sebanyak patung manekineko yang ada di 
Kuil Gotokuji. Cocok banget buat para pecinta 
Pus Meong karena gemes bangeeeeet banyak 
Manekineko dari berbagai macam ukuran dan 
bisa kita beli loh buat oleh-oleh.

Gundam Odaiba - Akihabara
Buat para pecinta Gundam bisa kesini nih, foto 
sama Gundam raksasa, dan bisa membeli berbagai 
macam mainan juga di Odaiba. Sedangkan kalau 
di Akihabara banyak sekali toko yang menjual 
mainan Anime Jepang. Bisa khilaf juga disini 
banyak yang terlalu gemas soalnya.

Hitachi Seaside Park
Kalau ingin melihat indahnya bunga di Jepang juga 
bisa mengunjungi wisata Ibaraki, alam dengan 
keindahan tanpa batas dapat kamu temukan 
di  Hitachi Seaside Park. Taman publik yang 
memiliki koleksi ribuan bunga dan selalu mekar 
sepanjang tahun. Pastikan kalian berkunjung ke 
sini saat wisata ke Jepang ya. Taman seluas 360 
hektar  ini memiliki lusinan koleksi bunga yang 
akan mekar sesuai dengan musimnya. Satu hal 
yang pasti, kapanpun kamu berkunjung, selalu ada 
saja yang dilihat. Inilah salah satu nilai plus dari 
taman ini,  koleksinya sangat lengkap bangeeet! 

ditentukan, Insya Allah pasti di Approve kok 
visanya. Shiken, Ganbatte ne!

WISATA
Nah ini pasti bagian yang ditunggu-tunggu, wisata 
di Tokyo tuh banyak banget, semua tempat udah 
lucu deh pokoknya hihi namun apabila ingin 
wisata ke tempat yang lebih banyak budaya 
Jepangnya bisa pergi ke Osaka dan Kyoto atau 
Hokkaido. Namun kali ini kita bahas wisata di 
Tokyo dulu yah.

Shibuya
Nah, kalau belum ke Shibuya belum ke Tokyo 
namanya hehe. Portraveler pasti tau kan film 
Fast and Furious Tokyo Drift? Itu syutingnya di 
Shibuya loh. Di Shibuya sangat terkenal dengan 
Shibuya Crossingnya, disini banyak sekali pejalan 
kaki yang menyebrangi Shibuya Crossing setiap 
harinya. Literally banyak banget yang nyebrang, 
dan disini Portraveler harus melakukan foto dulu 
pas nyebrang biar punya kenang-kenangan. Di 
Shibuya sendiri banyak sekali yang dapat dituju, 
namun lebih tepatnya untuk berbelanja. Mulai dari 
Sneakers Japan Market yang digilai Millenials Jaman 
Now yang harganya murah banget dibandingin di 
Indonesia, sampai Kosmetik yang murah banget 
juga. Di Shibuya juga terdapat patung Hachiko yang 
sangat terkenal, jadi jangan lupa foto disana ya.

Sensoji Temple
Kalau yang ini adalah kuil tertua di Tokyo dan 
memiliki sejarah ribuan tahun. Setiap tahunnya, 
hampir 30 juta orang melakukan sanpai (kunjungan) 
ke kuil ini. Tempat ini selalu ramai, seperti saat sedang 
diadakan festival. Di gerbang utama kuil ini terdapat 
lentera besar berwarna merah, kaminarimon yang 
sangat terkenal. Dari sini sampai ke situs kuil, Anda 
akan melewati jalan Nakamise-dori yang merupakan 
salah satu distrik perbelanjaan tertua di Jepang. 
Selain itu, di depan aula utama terdapat tungku 
besar untuk membakar dupa. Di sini ada anggapan 
bahwa asap dari dupa yang dibakar tersebut akan 
menghilangkan hal-hal buruk di tubuh kita. Dan di 
depan Sensoji Temple juga terdapat pasar, kita bisa 
membeli oleh-oleh khas Jepang disana.

Gotokuji Temple
Kuil Gotokuji yang terletak di Distrik Setagaya, 
Tokyo, dikenal sebagai kuil dengan banyak 
patung manekineko. Patung manekineko adalah 
patung berbentuk kucing yang mengangkat salah 

Gundam Odaiba
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Dan sesuai dengan bulannya, bunga yang mekar 
berbeda – beda sesuai dengan musim yang kalian 
datangi. Bisa dilihat pada halaman website Hitachi 
Seaside Park ya.

Yoyogi Park - Hanami
Di Tokyo, bunga sakura akan mulai mekar pada 
pertengahan bulan Maret dan akan mekar 
sempurna pada akhir bulan Maret hingga awal 
bulan April. Namun paling bagus bunga sakura 
dapat dilihat pada 1 minggu pertama bulan April. 

Pada minggu kedua bulan April, bunga sakura 
sudah berguguran dan daun-daun hijau yang 
disebut hazakura mulai bersemi. Itu artinya musim 
hanami sudah terlewat. Walaupun Tokyo terkenal 
sebagai kota metropolitan dengan jajaran gedung-
gedung tingginya, kita masih bisa menemukan 
banyak tempat indah untuk melakukan hanami.  
Di sekitar Wilayah Shinjuku, Tokyo, ada beberapa 
tempat terkenal yang cocok untuk melakukan 
hanami, yaitu Taman Shinjuku Gyoen dan Taman 
Yoyogi Koen. Disini cantik banget kalau melakukan 
Hanami. 

Tokyo Sky Tree
Tokyo Sky Tree merupakan salah satu icon dari 
Tokyo. Menara ini merupakan tempat pemancar 
jaringan televisi dan radio untuk daerah Kanto. 
Tokyo Skytree memiliki dua dek observasi yaitu 
Tembo Deck dan Tembo Gallery yang mana 
menawarkan pemandangan dari cakrawala yang 
spektakuler Kota Tokyo.  Untuk para Portraveler 
yang menginginkan cindera mata dari Tokyo 
skytree terdapat tempat untuk shopping yang 
ada di lantai dasar Tokyo Skytree, juga terdapat 
toko mainan Anime Jepang juga disini.

Harajuku
Wah kalau belum ke Harajuku, belum sah nih 
ke Tokyonya. Disini banyak banget toko gemas 
dan bocoran nih, disini bisa beli oleh-oleh murah 
banget, yaitu di Daiso Market. Daisonya besar 
banget dan lucu-lucu serta lengkap barang khas 
Jepang. Di Harajuku juga banyak Cat Cafe, dan 
jual Crepes. Oh iya, harus cobain Crepes Jepang 
karena enak banget. Di Harajuku juga bisa kuliner 
macam-macam khas Jepang.

Harajuku Street

Tokyo Sky Tree

ARtIkEL POPULER58



Disneyland – Disneysea
Nah Portraveler, kalau Disneyland kan memang 
ada di negara lain yah, tapi kalau Disneysea hanya 
ada di Tokyo. Disneysea disini memiliki wahana 
yang banyak permainan yang sedikit menantang 
dan berhubungan  dengan air. Sedangkan  
Disneyland merupakan taman hiburan yang 
lebih cocok ketika travelling membawa anak 
kecil. Dua-duanya sama sama bagusnya, dan 
sama sama memiliki ciri khas tersendiri. Namun 
sayangnya, tiket masuknya berbeda sehingga 
kalau mau masuk ke dua taman hiburan ini 
harus memakan dua tiket dan dua hari karena 
menjelajahi Disneyland memerlukan 1 hari biar 
puas hihihi.

Portraveler, masih banyak banget review 
tentang wisata di Tokyo  namun disini kami 
hanya memberikan sekilas beberapa Most 
Visited Places in Tokyo yang harus Portraveler 
kunjungi. Pokoknya kalau liburan ke Tokyo 
harus siap fisik, dan manajemen waktu yang 
baik karena rute wisata satu ke yang lain tidak 
dekat dan perjalanan dari Stasiun menuju tempat 
wisata tidak semua berdekatan. Dan jangan lupa 
sesuaikan pakaian dengan musim yang kalian 
datangi yah! Sayounara, Arigatou Gozaimasu. 
(Oleh: Regina Bestrya)

Harajuku Crepes Disneysea

Disneyland
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INSTALASI GAWAT DARURAT 
(IGD)

IGD terdiri dari 2 kata inti, yakni Gawat dan 
Darurat. Gawat itu bisa diartikan suatu keadaan 
yang mengancam nyawa, sedangkan darurat 
bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang 
membutuhkan pertolongan segera. Sederhananya, 
IGD itu merupakan layanan yang disediakan untuk 
kebutuhan pasien yang sedang dalam kondisi 
gawat darurat dan harus segera dilakukan 
penanganan yang secara cepat dan tepat. “Di IGD, 
kami menggunakan sistem triage [baca:triase] 
untuk menentukan prioritas penanganan dan 

perawatan pasien berdasarkan berat atau ringan 
kondisi kegawatdaruratan pasien,” ujar dokter 
Vien Anggarani Prasetyana

Dokter Vien juga menjelaskan, prinsip kerja di IGD 
bukanlah “First In, First Out”, bukan juga sistem 
antrean, dimana yang pertama datang, pertama 
juga mendapatkan penanganan. “Sistem triage 
medis sebenarnya diciptakan untuk mengevaluasi 
dan mengkategorikan pasien mana yang sakit atau 
mengalami trauma, ketika sumber daya kesehatan 
tidak sebanding dengan jumlah pasien. Sistem ini 
akan sangat berguna saat diwaktu bersamaan, 
terdapat banyak pasien yang masuk ke IGD dengan 
kondisi kegawatdaruratan bermacam-macam, 
atau efektif juga diterapkan dalam bencana alam”. 

EMPAT WARNA GARIS IGD 

Dokter yang bekerja sebagai General Practitioner 
Emergency Room di RS PHC Surabaya ini juga 
menjelaskan, triage di tiap rumah sakit mungkin 
berbeda, namun esensinya sebenarnya sama, 
yakni untuk menentukan prioritas penanganan. 
Di RS PHC Surabaya sendiri, terdapat lima label 
warna kegawatdaruratan, apa arti warna-warna 
ini?

•	 BIRU (Pasien/Penderita Gawat dan Darurat 
yang Mengancam Nyawa)

Misalnya pasien sesak nafas disertai keadaan 
gelisah dan tidak sadarkan diri, serangan jantung 
disertai tak sadarkan diri, perdarahan organ-organ 
dalam, stroke disertai kondisi tak sadarkan diri 

•	 MERAH (Pasien/Penderita Gawat Darurat 
Namun Tidak Mengancam Nyawa)

Misalnya luka robek dengan perdarahan yang 
banyak, diare dengan dehidrasi berat, sesak nafas 
akibat payah jantung, patah tulang besar (terbuka/
tertutup), retensi urine, serangan jantung akut 
dan stroke  

5 WARNA GARIS
DI IGD, ARTINyA?
narasumber : dr VIEN ANGGARANI PRASETYANA
General Practitioner - Emergency Room, RS PHC Surabaya

“Kan kami duluan yang masuk! kok dia yang baru aja 
masuk bisa langsung ditangani?”, pertanyaan semacam 

ini mungkin pernah terlontar atau terdengar oleh kita saat 
mengantar atau mengunjungi kerabat waktu berada di 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit. Namun, sebelum 
terlalu jauh menilai kejadian seperti diatas salah atau benar, 

ada baiknya kita pelajari beberapa kondisi yang memang 
harus  diprioritaskan ditangani di IGD.
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•	 KUNING (Pasien/Penderita Tidak Gawat 
Tetapi Darurat)

Misalnya nyeri kepala, luka robek tanpa 
perdarahan aktif, sesak nafas asma, maag akut, 
nyeri pinggang, diare dengan dehidrasi sedang, 
nyeri perut, panas lebih dari tiga hari, patah tulang 
kecil (tertutup/terbuka)

•	 HIJAU (Pasien/Penderita Tidak Gawat Tidak 
Darurat)

Misalnya batuk-pilek, panas kurang dari tiga hari, 
luka lama, sakit perut ringan (maag ringan), sakit 
kulit yang tidak infeksi

•	 HITAM (Pasien/Penderita Datang Sudah 
Dalaam Keadaan Meninggal)

LABELLING TAK HARUS KAKU

“Namun sistem triage ini juga tidak kaku. Artinya apa? 
Bisa juga fleksibel sesuai kondisi di lapangan, misal jika 
ada pasien masuk dengan kondisi triage kode biru, 
lalu setelah mendapat tindakan medis dan perawatan 
kondisinya sudah lebih stabil, maka triage nya bisa 

berubah menjadi kode merah. Hal ini berlaku juga 
untuk sebaliknya, pasien masuk dengan kode triage 
merah, lalu kondisi mendadak tambah parah, bisa 
saja kodenya berubah menjadi kode biru, sehingga ia 
mendapatkan prioritas penanganan terlebih dahulu.

Lalu pertanyaan yang mungkin timbul, bagaimana 
jika semua pasien yang masuk termasuk dalam 
kode biru atau merah? Jika, jumlah tenaga 
kesehatan kurang, pasti akan menyebabkan 
beberapa pasien tidak akan tertangani bukan?! 
Dokter alumni Pendidikan Dokter Fakultas 
Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 
ini menuturkan, “Kami sudah mempunyai 
contingency plan jika ada kasus seperti diatas, 
selama 24 jam ada back up tim medis (tim code 
blue) di RS PHC Surabaya, jika diperlukan, kurang 
dari 2 menit sudah sampai di IGD untuk melakukan 
back up penanganan atau perawatan medis”. 

Jadi, bagi kita atau kerabat yang mungkin dibawa 
ke IGD rumah sakit, setidaknya bisa memahami 
proses penanganan pasien oleh tim medis, 
beberapa kasus yang mungkin dianggap gawat 
oleh masyarakat awam, ternyata belum tentu 
dianggap gawat dari kacamata medis. Salam sehat 
dan selamat beraktifitas! (Oleh : Irvan Prayogo)  
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Pelindo I I I  Regional  Jawa Timur 
mengirimkan bantuan bagi korban 
ge m pa  b u m i  Lo m b o k  d i a n g ku t 
menggunakan KM. Legundi pada 
( 4 / 9 ) .  P r o g r a m  C S R  b e r t a j u k 
“ L o m b o k  C h a r i t y ”  t e r s e b u t , 
menyalurkan sebesar  Rp30 juta 
berupa selimut, pakaian, makanan 
instan siap konsumsi  dan tenda 
pengungsian. Turut pula disalurkan 
sumbangan dari  Serikat  Pekerja 
Pelabuhan Indonesia III  (SPPI-III) 
berupa uang tunai  dan pakaian 
l a y a k  p a k a i  y a n g  m e r u p a k a n 
p a r t i s i p a s i  d a r i  p a ra  p e g a w a i 
Pe l i n d o  I I I  G r o u p .  D i h a ra p k a n 
bantuan tersebut bermanfaat untuk 
meringankan para korban. (Oleh: 
Tisna Prabamita)

Bertempat di Ruang VIP Room Gedung 
Terminal Penumpang Kapal Laut Gapura 
Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung 
Perak berkesempatan menerima 
kunjungan dari Komisi D DPRD Provinsi 
Sumatera Utara. Kegiatan tersebut 
diikuti oleh 21 orang dengan tujuan 
untuk mengadakan pengumpulan 
data informasi dan melaksanakan 
diskusi terkait permasalahan logistik 
dan penataan, pengelolaan serta 
pengembangan pelabuhan di Pelabuhan 
Tanjung Perak.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera 
Utara Ari Wibowo menyatakan bahwa 
Pelabuhan Tanjung Perak dipilih karena 
merupakan pelabuhan terbesar kedua 
setelah Tanjung Priok. “Kedatangan 
rombongan kami ini ingin memperoleh 
jawaban atas tiga buah pertanyaan 
yang kami ajukan sebelumnya yaitu 
program penataan, pengelolaan serta 
pengembangan Pelabuhan di wilayah 
Pelindo III  terkait angkutan laut untuk 
orang, barang dan cargo khususnya 
dalam mendukung program tol laut; 
yang kedua terkait upaya Pelabuhan 
Tanjung Perak untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan jasa angkutan laut; 
serta yang ketiga berapa lama standar 
bongkar muat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Perak,” jelas Ari Wibowo lebih 
lanjut. (Oleh: Tisna Prabamita)

DPRD ADAKAN 
DIALOG LOGISTIK

REGIONAL JATIM 
KIRIMKAN BANTUAN KE LOMBOK 
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Teknologi  digital  sudah menjadi 
bagian dari  j iwa manusia.  Oleh 
k a r e n a  i t u ,   Pe l i n d o  I I I  m u l a i 
mewujudkan sistem berbasis digital 
yaitu apl ikasi  “Meeting Online”. 
Bertempat di  ruang VIP Lantai  2 
Terminal  Penumpang Pelabuhan 
Ta n j u n g  E m a s  S e m a ra n g ,  te l a h 
diadakan sosialisasi meeting online 
pada Selasa (7/8) dengan dihadiri 
oleh para asosiasi dan pengguna 
j a s a  d i  l i n g k u n g a n  Pe l a b u h a n 
Tanjung Emas Semarang.

VP Change Management Pelindo 
III, Eric Ferdinan saat memaparkan 
“ m e e t i n g  o n l i n e ”  t e r s e b u t 

Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal 
melakukan kunjungan ke Pelabuhan 
Tanjung perak dengan diikuti oleh 80 
orang dan didampingi oleh 4 pengajar. 
Setelah terlebih dahulu menyimak 
tampilan slide dan video presentasi 
tentang Pelabuhan Tanjung Perak, Wilis Aji 
Wiranata menjelaskan bahwa Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya merupakan 
pelabuhan terbesar kedua di Indonesia 
yang dilengkapi alur pelayaran yang 

APLIKASI MEETING ONLINE

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
KUNJUNGI TANJUNG PERAK

aman dan akses dermaga yang mudah 
untuk kapal - kapal yang ingin melakukan 
bongkar muat yang juga dilengkapi 
fasilitas peralatan bongkar muat 
seperti HMC dan RTG yang modern dan 
canggih. Selain menyediakan dermaga, 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya juga 
menyediakan pelayanan untuk keperluan 
dan kelengkapan operasional kapal, 
seperti air bersih, Bahan Bakar Minyak 
(BBM) dan sebagainya. 

Wilis Aji  Wiranata memberikan 
pengetahuan singkat tentang visi dan 
misi perusahaan serta menerangkan 
tentang sejarah berdirinya Pelindo 
II I  pertama kali  di  Indonesia, 
perkembangannya sejak awal berdiri 
hingga sekarang kini Pelindo III menjadi 
salah satu BUMN besar di Indonesia 
dengan tingkat jumlah aset yang 
meningkat setiap tahunnya. (Oleh: Tisna 
Prabamita)

menjelaskan bahwa syarat untuk 
dapat mengikuti  meeting online 
i n i  ya i t u  s u d a h  m e m i l i k i  ko d e 
pelanggan di Pelindo III,  memiliki 
a k u n  d a n  a k s e s  p a d a  p o r t a l 
anjungan,  memil iki  akses untuk 
terhubung ke internet,  memiliki 
p e r a n g k a t  u n t u k  d i g u n a k a n 
m e n ga k s e s  a n j u n ga n  d a n  te l a h 
m e n y i a p k a n  s e g a l a  d o k u m e n 
pendukung yang diperlukan saat 
meeting. “Aplikasi ini sangat flexible 
d a n  pa p e r l e s s ,  s e l a i n  i t u  pa ra 
pengguna jasa dapat mengetahui 
informasi jadwal kapal tanpa harus 
datang ke kantor,” jelasnya. (Oleh: 
Diah Ayu Puspitasari) 
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Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 
1439H, Pelindo III Regional Jawa Tengah 
berbagi hewan qurban untuk para warga 
sekitar. Bertempat di halaman workshop 
kantor Terminal Petikemas Semarang 
dilaksanakan penyerahan hewan Qurban 
secara simbolis oleh CEO Pelindo III Regional 
Jawa Tengah, Ardhy Wahyu Basuki ke Ketua 
Panitia, Adi Setiawan pada Kamis (23/8).

“Dengan momen Idul Adha ini, marilah 
kita bertekad untuk dapat menghasilkan 
langkah - langkah konkret dalam usaha 
bersama mewujudkan kemajuan 
perusahaan dengan memberikan 
perlakuan terbaik kepada masyarakat 

Sedikitnya 16 orang mahasiswa dengan 
tiga dosen pengajar berkunjung ke 
Pelabuhan Tanjung Perak. Maksud 
dan tujuan kegiatan kunjungan industri 
tersebut adalah untuk mengetahui 
lebih dalam tentang seluk beluk 
layanan jasa kepelabuhanan terutama 
berkaitan dengan sistem logistik dan 
transportasi laut di Pelabuhan Tanjung 
Perak. 

“Kunjungan ini merupakan kunjungan 
ilmiah yang dilaksanakan untuk 
me ndukung pro gram l i nk  and 
match antara perguruan tinggi dan 
perusahaan industri.  Kunjungan 
ini ditujukan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan yang kedua setelah 
sebelumnya melakukan kunjungan 
ke Pelabuhan Makassar di Pelindo 
IV,” jelas Bambang S. Tijab yang 
merupakan salah satu dosen pengajar.

Wilis Aji Wiranata Deputy Manager 
General Affairs and Communication 
menjelaskan tentang Pelabuhan 
Tanjung Perak secara global. Beberapa 
hal yang diterangkan meliputi sejarah 
perkembangan perusahaan, operator 
pelabuhan, pengelolaan pelabuhan, 
tatanan kepelabuhanan nasional, 
stakeholders pelabuhan, visi, misi, 
budaya dan strategi perusahaan, 
b i d a n g  u s a h a ,  ta n ta n ga n  d a n 
peluang, proses bisnis serta profil 
terminal. (Oleh: Tisna Prabamita)

TRISAKTI PELAJARI SELUK BELUK
TANJUNG PERAK

REGIONAL JATENG BERBAGI
HEWAN QURBAN

sekitar, sehingga kehadiran perusahaan 
dapat dirasakan manfaatnya dan 
membawa kesejahteraan bagi kita semua 
dapat kita wujudkan,” tuturnya.

Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan 
pengumpulan, penerimaan dan 
penyaluran Hewan Qurban, Adi Setiawan 
saat memberikan sambutan merinci 
jumlah bantuan yang diberikan Pelindo III 
khususnya di Regional Jawa Tengah. “Tahun 
ini Pelindo III Regional Jawa Tengah akan 
menyalurkan dan melakukan pemotongan 
hewan Kurban sebanyak 22 ekor yang terdiri 
dari  12 ekor sapi dan 10 ekor kambing,” 
tuturnya. (Oleh: Diah Ayu Puspitasari)
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HUT Ke-20 PT PORTEK Indonesia

Sukses
& Selamat



HUT Ke-19 PT Pelindo Husada Citra

& Selamat
Sukses




