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Suksesi pemimpin menjadi kunci dalam menjalankan 
roda bisnis perusahaan. Tongkat estafet pucuk pimpinan 
BUMN Kepelabuhanan Pelindo III saat ini dipegang Doso 
Agung yang sebelumnya memimpin Pelindo IV. Direktur 
Operasional, Keuangan dan Teknik pun juga mengalami 
pergantian. Kehadiran mereka akan mewarnai perjalanan 
Pelindo III. Tentunya keberhasilan dalam segi pelayanan 
dan operasional akan senantiasa berlanjut. 

Pada edisi ini, kami mengajak para milenial creative 
content creator di media sosial untuk lebih mengenal 
dunia pelabuhan. Mereka melakukan port visit ke 
beberapa terminal di Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal 
Petikemas Surabaya dan Terminal Teluk Lamong. 
Kehadiran mereka diharapkan menjadi awareness 
campaign dunia kemaritiman kepada generasi muda. 
Sehingga milenial menyadari betapa vitalnya sektor 
maritim serta diharapkan turut mendorong Indonesia 
menjadi bangsa maritim yang besar.

Terkait aksi korporasi Pelindo III, simak juga laporan 
tentang komitmen dan kekonsistenan Pelindo III Group 
dalam memberikan pelayanan yang optimal sehingga 
mampu memborong penghargaan pelayanan prima pada 
puncak Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 
lalu. Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras yang 
senantiasa melayani para pengguna jasa dan masyarakat 
dengan layanan terbaik. Begitu juga dengan Terminal 
Teluk Lamong (TTL) yang menyabet penghargaan dalam 
kategori Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, pengembangan pelabuhan ASEAN dalam rapat 
Asosiasi Pelabuhan Asean (APA) juga dibahas. Pertemuan 
tersebut membahas agenda rutin APA, sekaligus berbagi 
informasi terkait pengembangan pelabuhan di kawasan 
Asean mencakup perencanaan komprehensif pelabuhan 
terkait aspek keselamatan, kesinambungan lingkungan, 
produktivitas pekerja pelabuhan dengan tetap 
mengedepankan efisiensi, serta selalu mengacu kepada 
standar kinerja yang bernilai guna bagi masyarakat. 

Pembaca, semoga sajian artikel kali ini dapat menambah 
wawasan kita dan portizen senantiasa setia menantikan 
perkembangan dunia maritim Indonesia dan internasional 
. Jangan lupa unduh aplikasi Majalah Dermaga pada 
Play Store dan e-magazine setiap edisinya pada 
majalahdermaga.co.id/magazine.  

SukSeSi 
Direksi



tar isi
daftar isi 3

Inilah Alasan Mengapa Milenial Perlu Tahu Pelabuhan Suksesi Tiga Direksi, Momentum Konektivitas Timur10. 16.

20. BUMN Rasa Milenial

24. Pelindo III Boyong Penghargaan Menhub

28. Tank Storage, Layanan Baru Pelindo III

34. TPS Siap Implementasikan Online Booking Ekspor

44. RS PHC Resmi Jadi Teaching Hospital

48. The New Pelindo III’s Transformers!
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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“Pelindo III selaku pengelola pelabuhan Stagen mengambil langkah-langkah kerja 
sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan area pelabuhan, 
salah satunya dengan memanfaatkan area pelabuhan sebagai tempat penumpukan 
dan trasit (banker) Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu tidak hanya menjadi 
keuntungan bagi pihak pelabuhan, namun juga dapat dirasakan pengaruhnya oleh 
daerah, bergeraknya roda perekonomian di daerah yang semakin cepat juga akan 
mengundang masuknya investor-investor baru.” (Moh. Rizal Andika Franda)

stagen Makin keren!
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MANFAAT ekONOMis 
DAri iNVesTAsi 

PeLABUHAN
Oleh: 
Yona  

Asri Carera

Staf di Terminal 
Tenau Kupang

timeofoman.com

Bisnis kepelabuhanan pada umumnya membutuhkan 
modal yang sangat besar karena investasi yang 
tinggi tetapi bersifat slow yielding. Namun demikian, 
pelabuhan dapat memberikan dampak positif dari 
sisi ekonomi dan sosial suatu daerah. Pesatnya 
pertumbuhan produksi terutama dari sektor kontainer 
telah mendorong perusahaan yang bergerak di bisnis 
kepelabuhanan untuk terus membangun infrastruktur 
dan fasilitas kepelabuhan demi meningkatkan 
kapasitias produksinya.

Pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, 
dan perubahan bentuk organisasi cukup berpengaruh 

dalam pengembangan pelabuhan yang semakin 
capital intensive. Perubahan pada tiga aspek tersebut 
menggerakkan investasi pelabuhan untuk mengurangi 
tenaga kerja dan memperluas lahan. Di sisi lain 
industri pengguna jasa pelabuhan mengharapkan 
penurunan tarif jasa kepelabuhanan dan waktu 
sandar kapal karena tingginya persaingan industri 
yang menyebabkan profit margin semakin tipis. 
Bagaimanapun, investasi infrastruktur pelabuhan 
merupakan hal yang cukup penting dan strategis 
karena berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah walaupun manfaat ekonominya tidak 
terlalu nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat.



Pembaca dapat mengirimkan opini kepada redaksi via email ke humas@pelindo.co.id sepanjang 2 halaman A4 dengan font Arial 
Narrow ukuran 12 dalam spasi 1,5.
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Mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan 
dalam mengembangkan pelabuhan, ada beberapa 
hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil 
keputusan investasi. Indikator pertama yang perlu 
dipertimbangkan adalah prediksi trafik, bagaimana 
investasi yang akan dibangun dapat memfasilitasi 
dan mendukung trafik tertentu yang diharapkan 
dan apa saja kebutuhan pengguna jasa yang dapat 
dipenuhi. Kemudian strategi perusahaan pelayaran 
sebagai salah satu pengguna jasa utama di pelabuhan, 
terutama bagaimana mereka melayani pelanggan dan 
bagaimana pelabuhan dapat menyesuaikan dengan 
konfigurasi pelayanan tersebut dalam hal kapasitas 
kapal dan frekuensi pelayaran. Selanjutnya kapasitas 
transportasi hinterland dan aksesibilitas dari dan 
menuju hinterland ke pelabuhan juga berperan dalam 
pertimbangan investasi karena dapat menggambarkan 
cargo eksisting maupun potensial yang dapat di handle 
oleh masing-masing terminal dalam pelabuhan 
tersebut. Oleh karena ada kemungkinan bahwa 
dalam satu lingkungan pelabuhan terdapat lebih 
dari satu terminal, bagaimana kompetisi antar 
terminal juga perlu dijadikan salah satu faktor 
dalam pertimbangan investasi. Jika hanya ada satu 
terminal yang mempunyai kekuatan monopoli, maka 
penyesuaian tarif akan lebih mudah untuk dilakukan 
sehingga returnnya juga akan lebih tinggi. Terakhir 
adalah sumber pendanaan investasi, biasanya proyek-
proyek infrastruktur pelabuhan besar didanai oleh 
obligasi atau lembaga keuangan internasional seperti 
bank, sovereign wealth funds,  dan lembaga dana 
pensiun yang mempunyai sumber dana besar dengan 
jangka panjang dan bunga kompetitif.

Pun demikian dengan investasi di PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) diawali dengan feasibility study 
untuk menilai tingkat pengembalian internal dan 
payback period-nya sedangkan sumber pendanaannya 
sebagian besar berasal dari dana Global Bond. Jenis 
investasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia 
III (Persero) dibedakan menjadi empat jenis yaitu, 
Level of Revenue, Level of Service, Level of Safety, 
dan Minimum Requirement. Adapun megaproyek 
investasi yang diharapkan dapat memberikan 
manfaat ekonomis adalah Terminal Teluk Lamong 
dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). 
Kedua proyek investasi tersebut diprediksikan 
dapat meningkatkan efisiensi dalam supply chain 
dan mendukung kelancaran arus barang dengan 
mengurangi congestion, terutama di wilayah Surabaya 
sebagai salah satu pintu gerbang utama logistik untuk 
wilayah Indonesia Timur.

Kegiatan kepelabuhanan memberikan multiplier effects 
yang lebih besar dibandingkan dengan pelabuhan itu 

sendiri. Oleh karena itu, manfaat ekonomis dari sebuah 
pelabuhan umumnya diukur pada level makro dengan 
beberapa indikator seperti value added, penambahan 
lapangan pekerjaan, tambahan pendapatan bagi 
negara berupa pajak, dan tingkat pengembalian 
investasi yang dapat diperoleh dari berbagai macam 
metodologi, antara lain dengan survey, input-output 
model, dan analisis perbandingan. Pada kenyataannya, 
peran pelabuhan dalam mendukung rantai logistik 
suatu daerah sangatlah penting, sehingga manfaat 
ekonomis suatu pelabuhan biasanya berkaitan dengan 
pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, diantara beberapa manfaat 
ekonomis dari investasi pelabuhan, masih terdapat 
beberapa ketimpangan antara manfaat ekonomis 
global dan lokal. Salah satunya dari sisi tenaga kerja, 
yaitu ketimpangan upah tenaga kerja di lingkungan 
pelabuhan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan 
di sektor industri pabrikan, dan dengan adanya 
tren mekanisasi dan kontainerisasi juga cukup 
berperan dalam mengurangi jumlah tenaga kerja di 
sekitar pelabuhan. Selanjutnya dari sisi pendanaan 
atau modal yang biasanya bersumber dari asing. 
Contohnya dari Pelindo III sendiri cenderung untuk 
menggunakan dana dari Global Bond untuk mendanai 
investasinya daripada menggunakan obligasi dalam 
negeri. Kemudian beberapa perusahaan asing juga 
turut serta dalam mengelola bisnis kepelabuhanan 
lokal, seperti DPW yang memiliki 49% saham dari 
Terminal Petikemas Surabaya yang kontraknya 
akan berakhir di tahun 2019 mendatang. Dari segi 
tranportasi juga terdapat ketimpangan, misalnya akses 
dari dan menuju ke pelabuhan pada umumnya dapat 
dilalui dengan bebas atau lebih murah dibandingkan 
dengan biaya pemeliharaannya yang sering rusak 
karena padatnya trafik oleh kendaraan berat. Di 
samping itu, kegiatan ekspor impor di lingkungan 
pelabuhan umumnya dipungut pajak dan cukai yang 
tidak menjadi bagian dari penghasilan pelabuhan 
namun menjadi sumber pendapatan negara. Dan 
yang terakhir adalah issue terkait lingkungan dan 
sosial seperti polusi, kebisingan, kecelakaan kerja 
yang terdapat di lingkungan pelabuhan.

Pro dan kontra selalu akan muncul dari berbagai 
pihak. Bahkan konflik dan tekanan dari komunitas 
lokal yang mungkin kurang puas atau kecewa karena 
manfaat ekonomis dari investasi pelabuhan tidak 
seperti yang mereka harapkan atau bahkan lebih kecil 
dibandingkan efek samping terhadap lingkungan yang 
timbul. Meskipun manfaat ekonomisnya cukup sulit 
untuk diukur, namun pelabuhan tetap merupakan hal 
yang sangat fundamental dalam mendukung kegiatan 
ekonomi suatu daerah.
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VP Corporate Communication Pelindo III R. Suryo 
Khasabu menyebutkan, meski sebagian besar bisnis 
Pelindo III ialah B to B dengan pengguna jasa logistik 
alias hampir tidak ada dagangan langsung (retail), 
namun tetap menjadi korporasi profesional yang 
membuka diri di media baru, seperti media sosial. 
Terutama aplikasi Instagram yang sedang booming. 
“Jadi para netizen yang kami sebut dengan portizen 
merupakan stakeholder baru yang patut diajak 
bekerja sama. Konten media sosial Pelindo III akan 
berguna sebagai awareness campaign tentang dunia 
kemaritiman untuk generasi milenial. Semakin sadar 
mereka betapa vitalnya sektor maritim, akan semakin 
siap mereka untuk turut mendorong Indonesia 
menjadi bangsa maritim yang besar,” ujarnya.

@caesadhanisa atau Caesa Ramadhanis membenarkan 
hal tersebut. Menurutnya di era digital seperti sekarang 

Halo Portizen! Awal Oktober ini Pelindo 
III kedatangan tamu para creative content 

creator muda yang aktif membagikan 
pengalaman-pengalaman mereka pada 

media sosial Instagram. Mereka ialah @
boylagi, @catatanbackpacker, @mrizag, @
dianrockmad, @astrityas, @caesadhanisa, 

@kopertraveler, dan @efener. Secara 
gabungan, mereka memiliki lebih dari 325 
ribu follower. Pelindo III mengajak mereka 

port visit ke Terminal Petikemas Surabaya, 
Terminal Teluk Lamong, Surabaya North 

Quay, dan ke destinasi wisata binaannya, 
Kampung Lawas Maspati, hingga ke 

Pameran IBD Expo 2018. 

MENGAJAK MilENiAl 
MEMAJUKAN PElAbUhAN
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Milenial Berkunjung ke Terminal Petikemas Surabaya
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Milenial Berkunjung ke Kampung Binaan Pelindo III Kampung Lawas Maspati
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““Konten media sosial Pelindo III akan berguna 
sebagai awareness campaign tentang dunia 
kemaritiman untuk generasi milenial” - VP 
Corcom, R. Suryo Khasabu
“Rasanya tagline BUMN terus membangun negeri 
ini benar adanya” - Influencer, @mrizag

ini, para influencers bisa memberikan informasi dgn 
gaya bahasa yang mudah dipahami oleh audience 
instagram. “Sekarang ini anak muda lebih suka 
buka platform digital daripada printed, jadi untuk 
lebih mudah menggaet Generasi Z sebenarnya 
menggunakan influencer adalah inovasi baru untuk 
membantu perusahaan dalam menyampaikan 
pesannya kepada generasi muda,” ujar sarjana di 
bidang transportasi laut tersebut.

@efener atau Farchan Noor Rachman, blogger, 
mengungkapkan, masyarakat perlu tahu business 
process sebuah BUMN. “Ternyata pelabuhan 
itu sesuatu yang kompleks dan menjadi tulang 
punggung distribusi. Bertemu dengan operator 
crane dan masuk ke kabinnya. Saya bisa merasakan 
bagaimana sibuknya kerja sebagai operator crane 
di pelabuhan,” komentarnya usai melihat langsung 
bagaimana profesionalitas insan pelabuhan penting 
untuk menwujudkan kerja logistik yang efektif.

@catatanbackpacker atau Ashari Yudha juga tidak 
menyangka, bekerja di pelabuhan tidak semudah yang 
dikira. Penuh risiko dan tanggung jawab. “Sebagai 
negara maritim, Indonesia membutuhkan sistem 
pelayaran logistik yang kuat. “Mulai dari Pelindo 
1, IPC, Pelindo III, dan Pelindo 4 sudah sangat siap 
mendukung sistem pelayaran Indonesia tersebut,” 
tambahnya saat mengunjungi booth Pelindo di 
Pameran IBD Expo 2018 di Grand City, Surabaya. @
kopertraveler atau Hartadi Putro juga melihat bahwa 
layanan yang diberikan oleh Pelindo III sudah bisa 

disejajarkan dengan negara maju lain dan hal tersebut 
menunjukkan kesiapan yang sangat bagus untuk 
menyongsong era yang akan datang.

@dianrockmad atau Dian Bayutirto bahkan awalnya 
mengaku skeptis terhadap BUMN yang bukan go public, 
tapi nyatanya Pelindo III mampu berkembang pesat, 
baik dari kinerja, teknologi, informasi dan komunikasi. 
“Dari trip dengan Pelindo III saya jadi lebih tahu bahwa 
pelabuhan atau bidang kemaritiman memegang peranan 
penting dari sektor penghubung perdagangan agar 
pemenuhan kebutuhan merata di seluruh Indonesia. 
Karyawan Pelindo III juga sangat hangat dan welcome 
(terbuka). Warga kampung binaannya juga tidak 
kalah ramah. Seperti mendapati rumah kedua, ingin 
silaturahmi ke sana lagi jika ke Surabaya,” akunya.

@astrityas atau Astri Gustiningtyas juga merasakan hal 
yang sama. “Orang-orang di sini (Kampung Maspati) 
ramah dan kreatif banget, dari ujung jalan sampai 
ke ujung RT melihat kanan-kiri warna-warni. Salut 

Salah Satu Anak Dari Warga Kampung Lawas Maspati Menjelaskan Tulisan Aksara Jawa
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bisa membuat sebuah kampung menjadi objek 
pariwisata yang menarik dikunjungi,” ceritanya. Ia 
juga memberikan saran, perlu mendatangkan tenaga 
ahli kreatif untuk mengajarkan ibu-ibu atau remaja. 
Misalnya untuk mengolah hasil sumber daya laut 
yang dijadikan makanan atau souvenir. Sehingga bisa 
mengembangkan bisnis di kampung lawas. 

Selain itu, Astri juga terkesan saat menikmati suasana 
sunset dengan barbeque dan live music di Surabaya 
North Quay. “Indah banget warna langitnya!,” 
kenangnya. @Masboy atau Hardiyanto yang kondang 
sebagai ‘papanya para Instagrammer’ mengungkapkan 
bahwa BUMN perlu mengelola media sosial dengan 
baik untuk menginformasikan kepada banyak orang 
yang belum tahu. “Apalagi jika punya lokasi atau 

tempat-tempat bagus yang instagramable!,” ujarnya.

Setelah seluruh kunjungan selama dua hari itu usai, @
mrizag atau Rizal Agustin mengungkapkan, peningkatkan 
produktivitas, pelayanan, hingga fasilitas menjadi bukti 
kinerja membangun negeri dari masing-masing peran. 
Bukan hanya di sisi ekonomi tapi juga sisi pariwisata. 
“Rasanya tagline BUMN terus membangun negeri ini 
benar adanya. Pengalaman pribadi saya setelah diajak 
berkeliling di area Pelindo III dengan berbagai macam 
keunggulan dan kecanggihan yang dimiliki Pelabuhan 
Tanjung Perak, kebanggaan saya menjadi orang 
Indonesia pun ikut bangkit. Rasanya masyarakat di luar 
sana perlu juga informasi lebih jauh mengenai BUMN 
yang mendorong pembangunan negeri,” ungkapnya 
bangga. (Oleh: Hafidz Novalsyah)

Milenial Bercengkerama dengan Warga Kampung Lawas Maspati

Dirut Terminal Teluk Lamong Dothy (kiri) Menyambut Para Social Media Influencer
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Milenial Sekaligus Social Media Influencer Kunjungi Booth Pelindo Saat Acara IBD Expo
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Dirut Baru Pelindo III Doso Agung Memberikan Sambutan Saat Pisah Sambut 
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Pada arahan singkatnya di acara Pisah Sambut 
Direksi di Grand Varuna Convex, Surabaya, akhir 
September lalu, ia mengungkapkan motivasinya untuk 
memprioritaskan konektivitas wilayah timur dan barat 
Indonesia. Kondisi ketimpangan pembangunan antar 
kawasan di Nusantara memang menjadi masalah 
pelik bagi Indonesia. Dengan pengalaman memimpin 
Pelindo 4 selama tiga tahun, Doso Agung tentunya 
paham betul tentang tantangan tersebut. Di sana ia 
memimpin pengerjaan hingga 16 Proyek Strategis 
Nasional.

“Pelindo III itu sentral karena posisinya berada 
di wilayah timur dan barat, sehingga Pelindo III 
akan menjadi tulang punggung konektivitas yang 
diinginkan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo. 
Banyak sinergi Pelindo III dan Pelindo 4 yang bisa 
diwujudkan,” ujarnya. Ia lalu memberi contoh, 
misalnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) 
untuk mengetahui rencana bongkar muat kapal-
kapal dari Sorong atau Jayapura. Jadi begitu angkat 
jangkar pelabuhan-pelabuhan tujuan sandar sudah 

sUksesi tiga direksi

MOMENTUM 
KONEKTiViTAS 
TiMUR DENGAN 
bARAT
Memasuki triwulan terakhir tahun 2018, 
Pelindo III diperkuat dengan adanya suksesi 
3 direksi baru. Pertama ialah Direktur 
Utama Doso Agung yang menggantikan 
Ari Askhara. Kedua yaitu Direktur Teknik 
dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Joko Noerhudha yang menggantikan 
mentornya, Husein Latief. Ketiga yakni 
Direktur Keuangan Iman Rachman yang 
menggantikan U. Saefudin Noer. Kemudian 
posisi Direktur SDM dan Umum tetap 
dijabat oleh Toto Heliyanto. Doso Agung 
sebelumnya merupakan Direktur Utama 
Pelindo 4. . Kemudian Iman Rachman juga 
bergeser dari posisi sebelumnya sebagai 
Direktur Keuangan Pelindo II/Indonesia Port 
Corporation. Sedangkan Joko Noerhudha 
merupakan pejabat karir Pelindo III yang 
sebelum ini menjadi nakhoda utama anak 
perusahaan, Terminal Petikemas Surabaya, 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
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terinformasikan tentang berapa peti kemas yang 
dibongkarmuat, berapa luas lapangan penumpukkan 
yang dibutuhkan, gudang-gudang mana saja yang 
jadi tujuan. Jadi dalam jangka waktu 5-6 hari kapal 
berlayar, pelabuhan sudah siap dengan layanan yang 
dibutuhkan. Maka akan tercipta efisiensi dan menekan 
biaya logistik.

Ia juga menyinggung terkait potensi efisiensi yang 
bisa didapat dari penerapan TI. Besarnya bisa sampai 
20 persen - 30 persen. Hal ini akan menolong angka 
efisiensi logistik nasional yang masih terhitung rendah 
jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun 
ada potensi dampak ikutan berupa pertumbuhan 
volume kargo yang jugda dapat naik hingga di 20 
persen - 30 persen, baik di kawasan timur maupun 

barat. “Nantinya juga akan didiskusikan untuk joint 
program, seperti joint investment, joint procurement, 
dan lainnya,” ujarnya optimis.

saLam PeRPisahan

Pada acara pisah sambut tersebut, suasana 
mengharu biru saat Ari Askhara menitikan air mata 
saat menyampaikan salam perpisahan. Ia teringat 
berbagai inovasi kerja dan hobi olah raga yang rutin 
dilakukannya bersama keluarga besar Pelindo III 
Group. Di antaranya yaitu implementasi paperless 
culture, IT-based business process, bike to work, work-
life balance mindset, dan lainnya. “Saya percaya 
Pak Doso akan lebih banyak lagi menciptakan dan 
melakukan perubahan yang baik,” ucapnya haru.

Ari Askhara Memberikan Pesan dan Kesan Selama Menjadi Dirut Pelindo III
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Sementara itu, Husein Latief menyampaikan bahwa 
tidak ada air mata darinya malam itu. “Karena saya 
senang. Orang-orang terbaik yang mengganti posisi 
direksi baru. Saya kenal Pak Doso sejak saat masih 
bersama di Pelindo II. Beliau meneruskan tugas saya 
sebagai GM Pelabuhan Panjang, Lampung. Saya juga 
selama ini agak keras ke Joko (Noerhudha). Hal itu 
karena saya tahu dia bagus. Ga perlu khawatir,” 
ceritanya yang telah bertugas di Pelindo III selama 
9 tahun. Ratusan karyawan bahkan juga mengadakan 
kegiatan gowes perpisahan dengan rute finish di 
rumahnya. Dalam poster dari acara tersebut Husein 
Latief disebut sebagai “Abahe arek Pelindo III...”

Saefudin Noer melihat bahwa penugasannya di 
Pelindo III merupakan amanah untuk Merah Putih 
dan akan selalu siap untuk mengabdi pada amanah-
amanah selanjutnya demi Indonesia. Ia pun sempat 
dengan syahdu membacakan puisi gubahan KH. 
Mustofa Bisri yang juga menyitir lagu nasional. 
“Indonesia Tanah Air beta. Pusaka abadi nan jaya. 
Indonesia sejak dulu kala. Selalu dipuja-puja bangsa. 
Sayang, dimanakah kini engkau? Mungkinkah kita 
bisa bernyanyi kembali. Lagu kesayangan kita dulu. 
Dengan akrab seperti dulu,” pungkasnya.

Kemudian Joko Noerhudha pada pidatonya, 
menegaskan hal senada dengan Doso Agung, bahwa 
tidak akan hanya bekerja sama dengan perusahaan 
swasta lain, tetapi juga akan lebih bersinergi lagi 
dengan Pelindo lainnya. Ia menyebutnya sebagai 
bersinergi untuk melayani bangsa. Selain itu, 
kapasitas role model seorang Joko Noerhudha sebagai 
sosok pembelajar di internal Pelindo III terlihat saat 
ia menyampaikan testimoni pada seniornya. Kepada 
Ari Askhara ia menyampaikan terima kasih karena 
sudah ‘memaksa’ penerus-penerusnya untuk terus 
belajar dan berinovasi. Lalu kepada Orias Petrus 
Moedak (CFO PT Inalum, mantan CEO Pelindo III) 
yang juga hadir, ia berterima kasih karena telah 
menjadi inspirasi figur pemimpin yang bekerja 
dengan penuh integritas. (Oleh: Hafidz Novalsyah) 

““Pelindo III itu sentral karena posisinya berada 
di wilayah timur dan barat, sehingga Pelindo III 
akan menjadi tulang punggung konektivitas yang 
diinginkan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo.” 
- Doso Agung.

Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Pelindo III Joko Noerhudha

Direktur SDM dan Umum Pelindo III Toto Heli Yanto

Direktur Keuangan Pelindo III Iman Rachman
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Keramaian di Booth Pelindo III Acara IBD Expo

Secara keseluruhan ajang tersebut diikuti oleh 
103 peserta pameran, 33 visiting country, dan 27 
rangkaian acara. Pelindo 1, IPC, Pelindo III, dan 
Pelindo 4 membuka booth bersama yang menyajikan 
video dan brosur informasi terkait pengenalan 
BUMN operator kepelabuhanan tersebut dan anak 
perusahaannya. Selain itu juga tidak tanggung-
tanggung ada beberapa monitor panel yang 
memutar video terkait karya-karya inovasi Pelindo 
dalam meningkatkan efisiensi logistik maritim di 
Tanah Air.
Pada acara pembukaan, Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan 
bahwa yang harus menjadi perhatian saat ini, yakni 
untuk menyadari kegagalan program pembanguan 
pasca reformasi yang tidak melanjutkan secara 
penuh pembangunan industrialisasi. Akibatnya 
berdampak pada  perkembangan ekonomi negara,   
investasi dan peningkatan ekspor tidak tumbuh sesuai 
harapan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. 
“Tantangan kedepan, tak hanya memperkuat investasi 
dan meningkatkan ekspor, Darmin Nasution juga 
mengharapkan peran BUMN untuk memperkuat 

sumber daya manusia untuk meningkatkan daya 
bersaing dan lebih produktif,” ujarnya, seperti dikutip 
dari KoranBUMN.com.

Ia melanjutkan, dengan kemampuan dana yang 
dimiliki BUMN, diharapkan BUMN dapat berperan 
meningkatkan  kemampuan daya dukung modal 
dananya untuk pembangunan maupun peningkatan 
daya saing dan produktivitas angkatan kerja generasi 
milenial. Acara tersebut memang sangat kental dengan 
nuansa milenial. Pada acara penutupan expo, Menteri 
BUMN Rini Soemarno hadir dan melakukan flash mob 
bersama ratusan milenial pegawai berbagai BUMN 
nasional.

Pada kesempatan itu, Rini Soemarno juga menggelar 
talkshow bertajuk Cangkrukan Milenial dan Bincang 
Bersama Menteri BUMN. Ia berharap agar generasi 
milenial tak berhenti memberi masukan kreatif dan 
inovatif terhadap BUMN agar tetap bertahan hingga 
ratusan tahun ke depan. Ia melihat bahwa keadaan 
akan terus berubah dan berkembang, khususnya 
di bidang teknologi. Di mana pimpinan dan direksi 

bUMN RASA MilENiAl
Kementerian BUMN kembali menggelar pameran Indonesia Business and Development 

Expo (IBD Expo) 2018 di Grand City, Surabaya, akhir September hingga awal Oktober lalu. 
Surabaya menjadi tuan murah setelah dua gelaran sebelumnya dihelat di ibu kota Jakarta. 
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Menteri BUMN Rini Soemarno Menyapa Para Milenial di IBD Expo

BUMN saat ini harus mendapat pendampingan dan 
diingatkan oleh generasi muda agar tidak keliru dalam 
memanfaatkan teknologi.

“Generasi milenial sangat penting untuk membuat 
perusahaan lebih maju, sebab masukan-masukannya 
untuk membuat seperti apa dan menjadi bagaimana 
harus dipikirkan dari sekarang. Meskipun begitu, 
mereka yang generasi pasca-milenial terutama 
direksi dan pimpinan BUMN kebanyakan harus tetap 
semangat dan mengikuti perkembangan. Mereka 
diperlukan ilmunya untuk mengajarkan kepada anak 
muda tentang bagaimana menjadi pemimpin yang 
baik dan membawa perusahaan menjadi hebat,” 
jelasnya bersemangat.

IBD Expo 2018 mencatat jumlah pengunjung yang 
meningkat pesat daripada penyelenggaraan tahun 
2017. Di tahun sebelumnya ada sebanyak 56.100 
peserta, sedangkan di tahun ini mencapai 70.000 lebih 
pada hari penutupan. Banyaknya jumlah pengunjung 
terutama karena adanya BUMN Career Opportunity. 
Anak perusahaan Pelindo III, Pelindo Daya Sejahtera 
ikut menjaring pencari kerja terbaik untuk posisi 
sekretaris, staf marketing, staf keuangan, staf TI, 
resepsionis, operator head truck dan RTG, serta tenaga 
port security. Booth Pelindo pun ramai dikunjungi 
para pencari kerja yang ingin berdiskusi dan mencari 
informasi terkait perusahaan. Secara total tercatat 
hingga sekitar 65 ribu pelamar kerja yang mencoba 
peruntungannya pada event tersebut.

Fungsi business matching berjalan produktif 
karena banyaknya kerja sama dan sinergi yang 
disepakati selama acara. Termasuk Pelindo III yang 
menandatangani MoU dengan PT Dok dan Perkapalan 
Surabaya (DPS) terkait relokasi aset yang aset yang 
saat ini berada di dalam area kerja Pelabuhan Tanjung 
Perak, Surabaya. “Pelindo III mengacu pada Rencana 
Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Perak yang ditetapkan 
oleh Kementerian Perhubungan yang menyebutkan 
dalam RIP tidak ada lokasi docking (pemeliharaan) 
kapal di dalam area kerja Pelabuhan Tanjung Perak. 
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak juga 
mengacu pada arus barang yang semakin meningkat 
sehingga dibutuhkan lahan untuk memperluas area 
kerja operasional pelabuhan.   Saat ini Pelabuhan 
Tanjung Perak merupakan pintu gerbang bagi 
distribusi barang di kawasan timur Indonesia,” kata 
Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat pada 
kesempatan terpisah. (Oleh: Hafidz Novalsyah)

““Generasi milenial sangat penting untuk membuat 
perusahaan lebih maju, sebab masukan-
masukannya untuk membuat seperti apa dan 
menjadi bagaimana harus dipikirkan dari 
sekarang,” – Rini Soemarno
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Para Komite Kerja Asosiasi Pelabuhan Asean

Chief Executive dari MPAB, Haji Mohammad Salihin bin 
Haji Aspar mengatakan, bahwa pertemuan ini menjadi 
sangat penting karena tidak saja membahas mengenai 
agenda rutin tahunan APA, namun juga saling 
melakukan pertukaran informasi pengembangan 
pelabuhan di Kawasan Asean. 

“Seperti yang kami lakukan, saat ini Brunei melakukan 
pengaturan terhadap operator pelabuhan yakni 
MPC (Muara Port Operator) Sdn Bhd yang telah 
mengoperasikan Terminal Petikemas Muara, dan saat 
ini juga akan mengambil alih Pelabuhan Konvensional 
di Muara juga,“ ungkapnya di hadapan peserta delegasi 
dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, 
Myanmar, Philipina, Thailand, dan Vietnam. 

PENGEMbANGAN 
PElAbUhAN ASEAN

Pada awal September lalu dilaksanakan pertemuan ke 39 Komite Kerja Asosiasi Pelabuhan 
Asean (the 39th Asean Port Association Working Committee) di Brunei Darussalam oleh The 

Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam (MPAB). 

Lebih lanjut Haji Mohd Salihin menekankan juga arti 
penting perencanaan komprehensif pelabuhan terkait 
aspek keselamatan, kesinambungan lingkungan, 
produktivitas pekerja pelabuhan dengan tetap 
mengedepankan efisiensi, serta selalu mengacu 
kepada standar kinerja yang bernilai guna bagi 
masyarakat. 

Delegasi  Indonesia yang diwakil i  t im dari 
Sekretariat Tetap (Sektap)   Pelindo I, II, III dan 
IV yang diketuai oleh Tito Gutoro Muliawan 
melakukan pemaparan tentang perkembangan 
pelabuhan Indonesia yang semakin pesat di era 
pembangunan sektor maritim pemerintahan 
saat ini.
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“Pembangunan kemaritiman Indonesia difokuskan 
kepada peningkatan sarana dan prasarana 
infrastruktur, sehingga level of service untuk 
menjamin kecepatan layanan, keselamatan dan 
keamanan semakin baik. Cargo care, productivity, 
safety dan security serta sustainable port in terms of 
infrastructure, operation, dan port security to ensure 
efficient productivity, “ ungkap Tito yang kenyang 
pengalaman di bidang operasional dan administrasi 
pelabuhan di Jakarta. 

Tito juga menyatakan bahwa kontrol kinerja 
operasional di Indonesia telah semakin baik dengan 
penetapan key performance indicator untuk semua 
lini, karena dasar penilaian prestasi saat ini adalah 
berdasarkan kinerja dan kompetensi. 

Delegasi dari negara lain juga memaparkan kondisi 
terkini pengembangan pelabuhan di negaranya 
masing masing. Selanjutnya, dibahas juga bagaimana 
meningkatkan kerja sama serta ketersambungan 
(connectivity) antar pelabuhan di Kawasan ASEAN.

indonesia Tuan Rumah aPa sPoRT meeT 2019

Selain membahas agenda-agenda rutin APA, rapat juga 
memiliki agenda penting untuk membahas mengenai 

kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah APA Sport 
Meet di tahun 2019 mendatang. Dimulai dengan 
paparan delegasi  Vietnam yang menjadi tuan rumah 
APA Sport Meet 2016 yang lalu, diskusi menghangat 
karena delegasi Indonesia mengusulkan beberapa 
cabang olah raga baru untuk dipertandingkan. 

“Jika di Vietnam hanya mempertandingkan enam 
cabang olah raga, maka kami usulkan untuk tahun 
2019 mendatang ada sebelas cabang olah raga untuk 
meningkatkan kemeriahan dan nuansa prestasi 
kompetisi olah raga,” ungkap Tito  dari Indonesia. 

Sebagaimana diketahui, APA Sport Meet 2016 di 
Vietnam, Indonesia tampil juara umum dengan 
menyabet medali secara dominan untuk cabang 
olah raga Golf, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Futsal, 
Mini Maraton, dan Badminton. Sementara itu, 
diusulkan untuk 2019 mendatang cabang olah raga 
akan ditambah untuk catur, pencak silat, voli Pantai, 
bowling, dan sepak takraw. 

“Meski demikian, kami menunggu kepastian partisipan 
delegasi masing-masing negara, minimal empat 
negara untuk setiap cabang olah raga, sehingga 
nuansa kompetisi akan meriah,“ imbuh Tito yang 
direspon masing masing delegasi negara untuk 
membahasnya di manajemen. Direncanakan rapat 
teknis akan digelar di Yogyakarta bulan Oktober 2018 
sekaligus tinjauan venue. Sebagaimana surat yang 
ditujukan ke Sekretariat APA, tahun 2019 hostnya 
adalah Indonesia dengan venue utama di Yogyakarta 
dengan mempertimbangkan kelengkapan fasilitas 
dan biaya. 

Dengan demikian, Indonesia diharapkan akan 
mengulang sukses penyelenggaraan  ASIAN Games 
di Jakarta dan Palembang. Hanya saja, untuk event 
ini bersifat kegiatan seperti gathering bisnis karena 
melibatkan pengelola pelabuhan di Asia Tenggara. 
(Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi)

““Pembangunan kemaritiman Indonesia 
difokuskan kepada peningkatan sarana dan 
prasarana infrastruktur, sehingga level of 
service untuk menjamin kecepatan layanan, 
keselamatan dan keamanan semakin 
baik. Cargo care, productivity, safety dan 
security serta sustainable port in terms of 
infrastructure, operation, dan port security 
to ensure efficient productivity, “ - Tito 
Gutoro Muliawan
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bORONG 11 PENGhARGAAN
PElAyANAN PRiMA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan 11 penghargaan pelayanan 
prima kepada Pelindo III dari 147 penghargaan pelayanan prima sektor transportasi yang 
diserahkan Menhub kepada para insan transportasi Indonesia di Jakarta, Senin (17/09).  

Penghargaan tersebut diserahkan Menhub pada puncak perayaan Hari Perhubungan 
Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 September.

Ekspresi Bahagia  Pelindo III Group Setelah Terima Penghargaan Pelayanan Prima
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““Penilaian dilakukan langsung oleh tim 
dari Kementerian Perhubungan melalui 
beberapa aspek seperti aspek kebijakan 
pelayanan, aspek profesionalisme SDM, 
aspek sarana prasarana pelayanan 
publik, aspek sistemm informasi 
pelayanan publik, aspek konsultasi 
dan pengaduan, sera aspek inovasi dan 
prestasi,” – R. Suryo Khasabu

“Penghargaan ini merupakan salah satu cara untuk 
mengevaluasi layanan transportasi baik di darat, 
laut, maupun udara agar layanannya lebih baik lagi,” 
terangnya.

Sementera itu Human Capital and General Affair 
Director Pelindo III Toto Heliyanto mengaku puas 
terhadap penghargaan pelayanan prima yang 
diraih oleh perseroan. Menurutnya penghargaan 
ini merupakan wujud dari komitmen Pelindo III 
untuk senantiasa melayani para pengguna jasa dan 

masyarakat dengan layanan terbaik.  

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami 
untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada 
masyarakat,” kata Toto.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penghargaan ini 
merupakan buah kerja keras setiap insan Pelindo 
III yang sesuai dengan nilai-nilai budaya korporasi.  
Untuk itu pihaknya mengatakan akan terus memacu 
para insan Pelindo III untuk terus berinovasi untuk 
meningkatkan layanan bagi masyarakat.

VP Corporate Communication Pelindo III R.Suryo 
Khasabu merinci penghargaan pelayanan prima 
yang diterima oleh Pelindo III.  Menurutnya ada dua 
kategori penghargaan yang diterima oleh Pelindo III 
yakni Penghargaan Prima Utama dan Penghargaan 
Prima Madya.  Penghargaan Prima Utama diraih 
oleh Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara 
Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Penumpang 
Pelabuhan Banjarmasin, Terminal Petikemas 
Surabaya, Pusat Pelayanan Satu Aatap Tanjung 
Perak, Terminal Petikemas Pelabuhan Banjarmasin 
dan Terminal Teluk Lamong.

Selanjutnya Penghargaan Prima Madya diraih oleh 
Pusat Pelayanan Satu Atap Pelabuhan Banjarmasin, 
BJTI Port, Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung 
Emas Semarang, Terminal Petikemas Semarang, dan 
Terminal Penumpang Pelabuhan Benoa.

“Penilaian dilakukan langsung oleh tim dari 
Kementerian Perhubungan melalui beberapa 
aspek seperti aspek kebijakan pelayanan, aspek 
profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana 
pelayanan publik, aspek sistemm informasi pelayanan 
publik, aspek konsultasi dan pengaduan, sera aspek 
inovasi dan prestasi,” ucapnya. (Oleh: Kharis Fauzi)
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DigiTALisAsi, DiVersiFikAsi  
DAN TrANsFOrMAsi  

Di erA DisrUPsi
Pelindo III  menggandeng Universitas Trisakti dalam penyelenggaraan kegiatan 

bertajuk Pelindo III Goes to Campus (P3GTC). Tujuannya untuk mengenalkan 
perusahaan ke generasi muda sekaligus mengubah mindset para milenials tentang 

BUMN khususnya kepelabuhanan. Kegiatan yang dilakukan dengan metode seminar 
tersebut mengusung tema menghadapi era disrupsi dengan digitalisasi teknologi, 

diversifikasi bisnis dan transformasi organisasi.

P3gtC

Corporate Secretary Pelindo III Faruq Hidayat 
mengatakan acara tersebut merupakan acara rutin 
Pelindo III untuk mendekatkan diri pada generasi 
muda sebagai penerus bangsa. 

“Kerja di BUMN saat ini lebih fun, jangan dibayangkan 
semua BUMN pasti birokratis. Sebagai perusahaan 
milik negara tetap kami harus mengikuti perubahan 
zaman, jika kami tidak mengikuti perubahan itu BUMN 
akan mengalami ketertinggalan dalam menghadapi 
persaingan global,” tutur Faruq Hidayat.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa era disrupsi 
merupakan fenomena yang cepat berubah. Oleh 
karena itu, dibutuhkan adaptasi secara cepat dan 
tepat.  

“Contoh yang bisa kita lihat saat ini adalah kemunculan 
transportasi daring adalah salah satu dampak dari era 
disrupsi yang paling populer. Kendati mereka tidak 
memilik kendaraan sendiri, namun mereka dapat 
menguasai pasar secara global. Tidak hanya di Indonesia, 
namun mereka ada di berbagai negara,” imbuhnya.

Pelindo III Berikan Bantuan Sarana Pendidikan Kepada Universitas Trisakti
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“Kerja di BUMN saat ini lebih fun, 
jangan dibayangkan semua BUMN pasti 
birokratis. Sebagai perusahaan milik 
negara tetap kami harus mengikuti 
perubahan zaman, jika kami tidak 
mengikuti perubahan itu BUMN akan 
mengalami ketertinggalan dalam 
menghadapi persaingan global,” – 
Faruq Hidayat

“

Wakil Rektor III Universitas Trisakti Dr. Hein Wangania, 
SH., MM., MH dalam sambutannya saat membuka acara 
tersebut mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang 
kepelabuhanan sangat dibutuhkan oleh generasi muda 
sebagai penerus bangsa karena Indonesia merupakan 
salah satu negara kepulauan dan kemaritiman terbesar 
di dunia. 

Ia  berharap agar mahasiswa Trisaksi dapat 
bergabung dengan Pelindo III kedepannya untuk 
lebih mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di 
Indonesia agar mampu bersaing dengan pelabuhan 
negara tetangga seperti Singapura dan Shanghai yang 
merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. 

Pada kegiatan seminar tersebut diisi oleh tiga 
narasumber dari Pelindo III Group yaitu Corporate 
Secretary Pelindo III Faruq Hidayat, Direktur Utama 
BJTI Port Hot Rudolf Marihot dan Direktur Utama PT 
Terminal Teluk Lamong Dothy. Pada paparannya, 
para nara sumber menjelaskan mengenai pengenalan 
Pelindo III secara umum mulai dari bidang usaha 
kepelabuhanan hingga inovasi yang dilakukan oleh 
Pelindo III.

Dalam menjalankan bisnis perusahaan di era disrupsi, 
Pelindo III menerapkan tiga hal yaitu digitalisasi 
teknologi, diversifikasi bisnis dan transformasi 
organisasi. Salah satu digitalisasi teknologi yang 
dimiliki Pelindo III dalam menjawab perubahan 

zaman adalah aplikasi Home Terminal System yang 
berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah 
proses pemesanan layanan jasa kepelabuhanan 
sehingga pengguna jasa dapat memesan berbagai 
layanan cukup melalui aplikasi di smartphone.

“Aplikasi ini dihadirkan sebagai nilai tambah layanan 
Pelindo III yang manfaatnya bisa langsung dirasakan. 
Selain sebagai media marketing dan informasi ke 
pelanggan serta marketplace sekaligus menjadi 
implementasi model pemasaran yang mengutamakan 
kebutuhan pelanggan/customer-based,” pungkas 
Faruq. (Oleh: Kharis Fauzi)

Keseriusan Mahasiswa Saat Mengikuti Seminar.
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TANk sTOrAge, LAYANAN 
BArU PeLiNDO iii

Pelindo III sebagai operator pelabuhan kini memiliki jenis layanan baru 
dalam pelayanan curah cair. Sebelumnya kegiatan ini dilakukan oleh pihak 

swasta dengan sistem truck loosing atau dari kapal langsung dibongkar 
ke truck tangki dan kemudian dikirim ke pemilik barang. Namun kini 

para pemilik barang curah cair dapat memanfaatkan tank storage yang 
disediakan oleh Pelindo III di Terminal Nilam.

Tank Storage di Pelabuhan Tanjung Perak
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Storage tank Pelindo III yang 
diperuntukan untuk layanan CPO 
(turunannya) dan Mollases itu juga 
memiliki keunggulan diantaranya 
menerapkan manajemen sistem 
monitoring terpadu dengan sistem 
otomasi. Untuk tangki dilengkapi 
dengan flow meter dengan akurasi + 
0,1% control level dan temperature 
sensor.

tambatan 285 m dengan kedalaman kolam hingga 
-9 Mlws. 

Dengan adanya fasilitas storage tank tersebut, maka 
kapal yang akan bongkar curah cair tidak perlu 
menunggu ketersediaan truck tanker lagi namun 
kapan pun bisa membongkar muatannya karena dari 
kapal langsung terhubung dengan pipa dan dapat 
disalurkan ke tangki penimbun sementara.

Storage tank Pelindo III yang diperuntukan untuk 
layanan CPO (turunannya) dan Mollases itu juga 
memiliki keunggulan diantaranya menerapkan 
manajemen sistem monitoring terpadu dengan sistem 
otomasi. Untuk tangki dilengkapi dengan flow meter 
dengan akurasi + 0,1% control level dan temperature 
sensor. Filling system dengan 4 titik pipe line pengisian 
truck tanker dengan 4 unit jembatan timbang dan 
pompa dengan kapasitas 120 M3/Hour.

Dengan kehadiran layanan baru tersebut diharapkan 
dapat mempersingkat waktu sandar kapal dari 
sebelumnya 44 jam menjadi 25 jam karena kecepatan 
bongkar curah cair dari sebelumnya 72 ton dan setelah 
ada storage tank menjadi rata-rata 120 ton per jam. 
(Oleh: Wilis Aji Wiranata)

Dari hasil analisa, tren arus barang curah cair 
non BBM di dermaga umum Pelabuhan Tanjung 
Perak selama 3 tahun terakhir naik ± 11% dimana 
pada tahun 2017 sebesar 2,7 juta ton. Hal tersebut 
menjadi peluang bisnis jika Pelindo III dapat 
mengoptimalisasi pelayanan dan kinerja bongkar 
muat curah cair.

Menempati lahan seluas 6.693 M2 di jalan Nilam 
tengah, tank storage dilengkapi enam tangki yang 
terdiri dari tiga unit berkapasitas 5.600 ton dan 
tiga unit lainnya berkapasitas 3.600 ton. Storage 
Tank  tersebut terhubung dengan pipa hingga ke 
dermaga di Nilam Timur yang memiliki panjang 
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Pelindo III Regional Jawa Tengah mencatat kinerja positif pada arus kapal dan 
barang di triwulan III tahun 2018. Arus barang di Regional Jawa Tengah periode 

Januari s.d September tahun 2018 meningkat sebesar 119 persen apabila 
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.

TriwULAN iii, ArUs BArANg 
regiONAL JAwA TeNgAH NAik

CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, Arief Prabowo 
menjelaskan bahwa arus kunjungan kapal di Pelindo 
III Regional Jawa Tengah mengalami peningkatan 
kunjungan kapal baik dalam satuan unit maupun 
Gross Tonnage (GT). Arus kunjungan kapal dalam 
satuan unit terealisasi sebesar 108 persen yaitu 4.102 
unit dari anggaran yang ditetapkan sebesar 3.793 
unit dan apabila dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun 2017 meningkat 5 persen yang hanya 
terealisasi sebesar 3.907 unit. 

Arus kunjungan kapal dalam satuan GT terealisasi 
sebesar 112 persen yaitu 39.231.089 GT dari anggaran 
yang ditetapkan yaitu 35.039.269 GT dan apabila 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 
sebelumnya meningkat 9 persen yang terealisasi 
sebesar 36.054.716 GT. “Peningkatan ini disebabkan 
oleh beberapa faktor yaitu kunjungan kapal general 
cargo luar negeri terkait dengan proyek PLTU Batang 
dan Tanjung Jati Jepara, kegiatan pembongkaran 
general cargo luar negeri dengan metode ship to 
barge yang mempengaruhi peningkatan ship call jenis 

Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Emas
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tongkang dan tug boat,  serta kunjungan kapal cruise 
yang memiliki GRT lebih besar,” jelasnya.

Lebih lanjut Arief menjelaskan, arus barang dalam 
satuan M3 terealisasi sebesar 149 persen yaitu 938.999 
M3 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 630.498 
M3 dan apabila dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun sebelumnya meningkat 87 persen yang 
terealisasi sebesar 501.318 M3. Arus barang dalam 
satuan unit terealisasi sebesar 213 persen yaitu 22.258 
unit dari anggaran yang ditetapkan yaitu 10.444 unit 
dan apabila dibandingkan dengan periode yang sama 
tahun sebelumnya meningkat 119 persen yang hanya 
terealisasi sebesar 10.141 unit. Hal ini disebabkan 
adanya project pembangunan PLTU Batang dan PLTU 
Tanjung Jati di Jawa Tengah sehingga berdampak 
positif pada peningkatan perdagangan luar negeri 
general cargo khususnya heavy cargo dilanjutkan 
dengan peningkatan pada kemasan curah kering 
dan curah cair khususnya yang berkegiatan di TUKS 

Dwimatama, Sriboga Lour Mill dan Opsico, kemudian 
adanya operator kapal Ro-Ro. “Peningkatan yang 
cukup signifikan dalam satuan unit ini disebabkan 
adanya operator kapal Ro-Ro yaitu PT Atosim Lampung 
Pelayaran (ALP) yang beroperasi di Terminal Tanjung 
Emas,” pungkasnya. 

Selain kenaikan arus kunjungan kapal dan barang, 
realisasi kinerja pelayanan barang luar negeri dan 
dalam negeri komoditi curah kering sampai dengan 
triwulan III Tahun 2018 baik di Terminal Tanjung Emas 
dan Terminal Tanjung Intan juga tercatat meningkat. 
“Realisasi produktivitas curah kering di Terminal 
Tanjung Emas sampai dengan triwulan III Tahun 
2018 tercapai 153,26 persen sebesar 168,59 Ton/
Gross/Hour (T/G/H) jika dibandingkan anggaran Tahun 
2018 sebesar 110,00 T/G/H,” ungkapnya. Pencapaian 
ini dikarenakan kegiatan bongkar muat di Dermaga 
Samudera yaitu komoditi SBM, Soya bean dan Raw 
Sugar menggunakan kapal-kapal yang berukuran lebih 
besar dimana untuk ship crane memiliki kinerja yang 
baik dan kapasitas angkat yang besar. Sedangkan 
untuk realisasi produktivitas curah kering dalam negeri 
sampai dengan triwulan III Tahun 2018 sebesar 112,33 
T/G/H jika dibandingkan anggaran tahun 2018 sebesar 
100,00 T/G/H maka telah tercapai sebesar 112,33 
persen. Hal ini disebabkan oleh kegiatan B/M curah 
kering komoditi batu bara, pasir kuning, batu split dan 
pasir kwarsa tidak terlalu terpengaruh oleh cuaca. 

Lebih lanjut Arief menjelaskan untuk Pelabuhan 
Tanjung Intan, realisasi kinerja bongkar muat barang 
luar negeri komoditi curah kering sampai dengan 
triwulan III Tahun 2018 sebesar 126,78 T/G/H jika 
dibandingkan anggaran sebesar 100 T/G/H tercapai 
sebesar 126,78 persen. Peningkatan tersebut 
disebabkan oleh kegiatan bongkar muat menggunakan 
crane kapal luar negeri yang relatif cepat dan handal. 
Sedangkan untuk realisasi kinerja pelayanan barang 
dalam negeri sampai dengan  triwulan III Tahun 
2018 sebesar 147,25 T/G/H dibanding anggaran 
pada periode yang sama sebesar 100 T/G/H tercapai 
sebesar 147,25 persen. Hal ini disebabkan adanya 
koordinasi yang berkelanjutan antara PBM, EMKL 
dan pemilik barang serta peningkatan jumlah truk 
yang dioperasikan pada kegiatan bongkar batubara 
tongkang. 

Hasil peningkatan kinerja menjadi salah satu bukti 
bagaimana pencapaian perusahaan khususnya 
Regional Jawa Tengah terletak di lokasi strategis yaitu 
di tengah-tengah pulau Jawa. Pengembangan fasilitas 
dan layanan yang berkaitan dengan kegiatan industri 
dikerjakan dengan maksimal yang memberikan 
pelayanan jasa kepelabuhanan yang handal, aman, 
dan terintegrasi antar moda serta didukung dengan 
penggunaan teknologi informasi yang modern dan 
didesain untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 
(Oleh: Diah Ayu Puspitasari)



Festival Sail Moyo Tambora telah berlangsung 
pada 9 s.d 23 September 2018 di Sumbawa, 
Nusa Tenggara Barat dipusatkan di Pelabuhan 
Badas, Sumbawa, sehingga pengunjung pun 
dapat menyaksikan keseluruhan acara sekaligus 
menikmati keindahan alam Pulau Moyo.

Pembukaan festival Sail Moyo Tambora 2018 di 
Pelabuhan Badas menyajikan berbagai atraksi 
seru, salah satunya yang paling menarik perhatian 

FESTIVAL SAIL MOYO TAMBORA 
EKSOTISME PULAU SUMBAWA
Perhelatan Festival Sail Moyo Tambora 2018, turut menyajikan eksotisme 

destinasi di sekitar Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Khususnya 
segitiga eksotis yang biasanya disebut Samota. Yaitu Teluk Saleh, Pulau 

Moyo, dan Gunung Tambora.

adalah atraksi penerjun payung yang berasal dari 
Korps Marinir TNI Angkutan Laut. Pembukaan 
festival juga dilengkapi dengan atraksi marching 
band dari Politeknik Pelayaran Surabaya serta 
aksi sailing pass oleh 248 perahu nelayan. Para 
nelayan ini menghiasi kapal-kapalnya dengan 
bendera dan pernak-pernik lainnya.

Turut hadir pula Menteri Koordinator Kemaritiman 
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan 

Yacht Dalam Festival Sail Moyo Tambora Berlabuh di Pelabuhan Badas
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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 Wirawan

Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief 
Yahya, Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul 
Majdi yang juga memberikan sambutan dalam 
acara ini berharap, event ini menjadi awal 
pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumbawa, 
khususnya NTB. “Saya memberi apresiasi kepada 
instansi-instansi yang turut membantu serta 
mensukseskan pelaksanaan pembukaan festival 
Sail Moyo Tambora, salah satunya PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) Terminal Badas yang telah 
menjadi tuan rumah dalam pembukaan festival 
Sail Moyo Tambora,” ujarnya.

General Manager Terminal Badas Wahyu 
Wirawan mengungkapkan untuk mensukseskan 
acara pembukaan festival  Sail  Samota, 
Pelindo III telah melakukan pembenahan 
i n f r a s t r u k t u r  s a l a h  s a t u n y a  d e n g a n 
melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan 
operasional Pelabuhan Badas, memastikan 
kelancaran mobilitas di area pelabuhan, dan 

membuat beberapa 
taman kecil guna 
memperindah area 
pelabuhan.

Ia mengungkapkan 
d e n g a n  a d a n y a 
Sail Moyo Tambora 
2018, diharapkan 
b i s a  m e n j a d i 
ge r ba n g  pa r i w i s ata  i n te r n a s i o n a l  ya n g 
modern bagi Pulau Sumbawa. Kabupaten 
Sumbawa memiliki  potensi  wisata yang 
c u k u p  m e n j a n j i k a n  ya n g  t i d a k  k a l a h 
dengan daerah lain di Nusantara. Wahyu 
menyampaikan bahwa mengenai potensi 
pariwisata di Sumbawa, Pelindo mendukung 
wacana Pe me r i ntah Dae rah yang i ngi n 
m e m b u a t  p e n g e l o l a a n  p a r i w i s a t a  d i 
Sumbawa menjadi lebih baik. (Oleh: Achmad 
Noor Riduansyah)
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TPS SIAP IMPLEMENTASIKAN 
ONLINE BOOKING EKSPOR

Setelah sukses mengimplementasikan Online Booking impor sejak bulan 
Juli 2018, kini TPS siap meluncurkan online booking ekspor yang saat ini 

masih dilakukan trial sejak bulan Juli 2018. 

Lapangan Penumpukan Petikemas/ Container Yard di TPS
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“Nantinya online booking ekspor ini akan mulai 
diberlakukan per tanggal 1 November 2018,” 
ungkap M. Soleh, Kahumas PT TPS.

Online booking sendiri merupakan layanan 
berbasis online yang disediakan oleh TPS melalui 
Clique247 yang tersedia di website www.tps.
co.id, dimana pengguna jasa dapat melakukan 
pemesanan pelayanan baik ekspor maupun impor 
kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang 
ke kantor pelayanan TPS, sehingga prosesnya 
pun lebih mudah, cepat dan akurat.

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 Wirawan

Hal ini merupakan salah satu inovasi yang 
dilakukan TPS dalam hal peningkatan 
pelayanan prima kepada pengguna jasa. TPS 
pun menyediakan beberapa komputer di konter 
customer service untuk mendukung uji coba 
online booking ini, dimana petugas customer 
service TPS akan memberikan tutorial secara 
langsung kepada para pengguna jasa tentang 
cara pengoperasian online booking.

Sebelumnya, Kamis (4/10), TPS juga telah 
memberikan sosialisasi sekaligus sharing session 
kepada pengguna jasa terkait penerapan online 
booking ini. Acara ini diselenggarakan di Hotel 
Aria Surabaya dan dihadiri oleh kurang lebih 22 
perusahaan pelayaran. “Melalui acara sosialisasi 
ini, kami ingin merespon dan menjawab semua 
pertanyaan serta keluhan customer selama trial 
dan penerapan online booking ini”, ungkap Soleh.

Trafik petikemas
Arus petikemas ekspor impor sampai dengan 
bulan September 2018 yang melalui TPS secara 
total tercatat 1.076.810 TEUs naik 5,41% dari 
realisasi tahun 2017 pada periode yang sama. 
Capaian tersebut diperoleh dari arus petikemas  
internasional mencapai 996.153 TEUs naik 4% 
dibanding tahun lalu pada periode yang sama 
dan pada petikemas domestik sebanyak 80.657 
Teus naik 27% dari tahun lalu pada periode yang 
sama. (Oleh: Susana Emiliasari)
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Direktur SDM, Keuangan dan Umum TTL, Wahyu 
Widodo, mengutarakan bahwa kegiatan tersebut 
sekaligus untuk mengetahui kesan dan pesan 
pelanggan saat melakukan pelayanan jasa TTL. 
“Kami mengunjungi customer langsung di atas 
kapal sebagai apresiasi dan terima kasih atas 
kesediaan melakukan pelayanan jasa di TTL 
sekaligus untuk mengetahui masukan dari 
customer untuk peningkatan pelayanan,” ujarnya. 

Eslit Edgar Boco, Kapten Kapal MV Flag Evi asal 
Filipina, mengutarakan kesan bahwa pelayanan 
curah kering TTL mengalami peningkatan sejak 
awal operasi hingga kini sehingga mempercepat 
proses bongkar muat. “Pelayanan TTL sangat 
cepat apabila dibandingkan dengan terminal 
lain terutama pada pelayanan curah kering 
dan kami selalu menikmati setiap peningkatan 
kecepatan pelayanan sehingga diharapkan agar 
dapat mempertahankan kinerja baik ini,” jelasnya

“Pada pelayanan bongkar muat petikemas, TTL 
telah menunjukkan kinerja yang baik bahkan 
dapat disetarakan dengan terminal lain yang 
sudah lama beroperasi,” kesan Chief Officer Alfa 
Trans 1, Ano Suparno. Suparno menambahkan 
bahwa TTL memberikan pelayanan prima 
dengan melayani pengguna jasa secara 
konsisten selama 24 jam. 

Selain berkunjung ke atas kabin kapal, pada Hari 
Pelanggan Nasional TTL berbagi kepada supir truk 

APRESIASI CUSTOMER dI HARI 
PELANGGAN NASIONAL

Terminal Teluk Lamong

Terminal Teluk Lamong (TTL) 
memberikan apresiasi kepada 

pengguna jasa dengan berkunjung 
ke kabin kapal menemui kapten dan 
anak buah kapal. Kegiatan tersebut 

dilakukan untuk memperingati 
Hari Pelanggan Nasional sekaligus 

memberikan apresiasi atas 
kesetiaan pelanggan untuk 

menggunakan jasa layanan TTL. 
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sedikitnya dua bulan sekali, dilakukan kegiatan 
dengan konsep yang sama, yaitu Menghargai 
Pelanggan

Seluruh pencapaian TTL tidak lepas dari kerjasama 
dan kesetiaan pengguna jasa sehingga TTL 
berkomitmen akan selalu memberikan pelayanan 
terbaik karena senyum pelanggan, senyumku 
juga. (Oleh: Magdalena Dini)

dengan memberikan bingkisan dan makan siang. 
Wahyu Widodo juga melakukan pelayanan eksepsi 
dokumen secara langsung kepada para supir truk 
di area transfer TTL. Hal tersebut sesuai dengan 
tema Hari Pelanggan Nasional 2018, “Pemimpin 
yang Melayani”. Kegiatan semacam ini sebenarnya 
telah rutin dilakukan oleh pimpinan dan jajaran 
manajemen di Terminal Teluk Lamong, tidak 
hanya pada momen hari pelanggan, namun, 

Direksi Terminal Teluk Lamong Memberikan Apresiasi Kepada Pengguna Jasa
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PEdULI LINGKUNGAN, 
TERMINAL TELUK LAMONG 

RAIH  PENGHARGAAN 
Prestasi Terminal Teluk Lamong kembali diakui oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea & Cukai Tanjung Perak Surabaya. Dua penghargaan diraih 

sekaligus oleh TTL Yaitu, Penghargaan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dengan kategori Baik  dan Penghargaan Pengusaha Tempat 

Penimbunan Sementara Lini 1, dengan kategori terbaik.

Pemberian Penghargaan Kepada Institusi yang Peduli Lingkungan.
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“Konsistensi Terminal Teluk 
Lamong untuk memberikan 
kontribusi bagi lingkungan 
bukan hanya dilakukan pada 
segi pelaporan saja namun 
bukti nyata melalui program-
program bina lingkungan 
bersama dengan masyarakat 
sekitar perusahaan,” - Anang 
Januariandoko

Penghargaan untuk PT Terminal Teluk Lamong 
diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa 
Timur, Syaifullah Yusuf Pada peringatan Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Konservasi 
Nasional 2018 di Paiton, Probolinggo. Terminal 
Teluk Lamong mendukung kegiatan Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia bertema “Bersama 
Kendalikan Sampah Plastik ” dengan melakukan 
kegiatan pemberian tas non plastik kepada istri 
nelayan sekitar ring 1 dan kampanye tas non 
plastik di Pasar Induk Osowilangun (PIOS) pada 
bulan April lalu. 

Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus 
Ipul pada sambutannya menekankan bahwa 
polusi sampah plastik kini menjadi ancaman 
bukan hanya di darat namun juga di perairan 
sehingga dihimbau agar semua pihak, bersama- 
sama menjaga kelestarian lingkungan terutama 
konservasi laut karena didapati bahwa muara 
terbesar sampah plastik berada di laut. 

Terminal Teluk Lamong sebagai terminal semi-
otomatis dan ramah lingkungan berkomitmen 

penuh pada kelestarian lingkungan terutama di 
wilayah sekitar Pantai Utara Surabaya. Berbagai 
kegiatan telah dilaksanakan, diantaranya 
penanaman 22.000 pohon mangrove dan program 
Bersih Laut bersama ratusan nelayan binaan di 
Surabaya dan Gresik 

A n a n g 
J a n u a r i a n d o k o , 
Q H S S E  S e n i o r 
Manager Terminal 
Te l u k  L a m o n g , 
pada penerimaan 
p e n g h a r g a a n 
tersebut  berujar 
bahwa konsistensi 
Te r m i n a l  Te l u k 
L a m o n g  u n t u k 
m e m b e r i k a n 
k o n t r i b u s i  b a g i 
lingkungan bukan 
hanya dilakukan pada 
segi pelaporan saja 
namun bukti nyata 
melalui program-
program bina lingkungan bersama dengan 
masyarakat sekitar perusahaan. 

Pada hari yang sama, Terminal Teluk Lamong 
mendapatkan penghargaan dari Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak 
Surabaya sebagai Pengusaha Tempat Penimbunan 
Sementara Lini 1 Terbaik di wilayah  kerja KPPBC 
Tipe Madya Pabean Tanjung Perak. Penghargaan 
diserahkan langsung oleh Kepala KPP Bea Cukai 
Tanjung Perak, Basuki Suryanto.

Operation Planning Manager Terminal Teluk 
Lamong, Herman Yuni Irawan, sebagai 
perwakilan perusahaan pada penerimaan 
penghargaan tersebut menjelaskan bahwa 
Terminal Teluk Lamong didukung oleh peralatan 
semi-otomatis di lapangan penumpukan 
sehingga dipercaya meraih penghargaan. “Kami 
menggunakan Automated Stacking Crane (ASC) 
di lapangan penumpukan, se-Asia Tenggara 
baru ada di Teluk Lamong. Pengoperasian 
dikendalikan secara semi – otomatis sehingga 
ketepatan dan kecepatan pelayanan kami layak 
diapresiasi,” ujar Herman.

Capaian prestasi tersebut merupakan bentuk 
apresiasi dari komitmen Terminal Teluk Lamong 
sebagai terminal semi-otomatis dan ramah 
lingkungan.  Peningkatan produktivitas dan 
pelayanan akan terus ditingkatkan seiring dengan 
perkembangan bisnis perusahaan sehingga 
menjadi pelabuhan berkelas dunia kebanggaan 
bangsa. (Oleh: Magdalena Dini)  
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Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) 
siap dan mendukung manajemen Pelindo III dalam 
terminasi kerja sama dengan Dubai Port World (DPW) 
untuk pengelolaan Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. “Pada 
April 2019, tahun depan, kontrak kerja sama antara 
Pelindo III dan DPW akan berakhir, sehingga jadi 
momen yang tepat bagi Pelindo III untuk mengelola 
TPS secara mandiri. Hal ini juga sebagai langkah BUMN 
mengoptimalkan pengelolaan aset negara untuk 
kepentingan nasional,” kata Muhammad F. Malik, 
usai terpilih sebagai Ketua SPPI III dalam Musyawarah 
Besar Luar Biasa di Surakarta, Sabtu (29/9). Malik yang 
berpasangan dengan Muhammad Adib Fadli sebagai 
Sekretaris Jenderal terpilih dengan suara bulat dalam 
Mubeslub yang penutupannya dihadiri oleh Direktur 
Utama Pelindo III Doso Agung tersebut.

Malik melanjutkan, SPPI III yang mengusung prinsip 
smart partnership, yakni menjadi mitra kerja 
manajemen Pelindo III yang produktif. Karenanya 
akan mendukung berbagai transisi pengelolaan 

SINERGI dAN KERjA NYATA 
SERIKAT PEKERjA PELINdO III

TPS, terutama pada sisi human capital (sumber 
daya manusia). “Pengalaman kerja sama mengelola 
TPS dengan DPW sejak 1999 dipandang telah cukup 
bagi SDM Pelindo III untuk mandiri. Terlebih lagi, 
di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelindo III telah 
terbukti bisa mengelola Terminal Teluk Lamong 
yang merupakan terminal semi-otomatis pertama 
di Indonesia. Jadi Pelindo III Group sebagai BUMN 
mampu mengelola seluruh aset pelabuhan secara 
mandiri dan profesional,” tegasnya.

Kemudian M. Adib Fadli menjelaskan, dengan 
mendukung pengelolaan aset pelabuhan secara 
mandiri, bukan berarti merupakan sikap anti asing. “ 
Namun sebagai upaya optimalisasi peran BUMN dan 
memperkuat sinergi antar BUMN di berbagai sektor 
sebagai agent of development (agen pembangunan) 
negara. Sedangkan kerja sama dengan investor 
dan perusahaan baik dari dalam atau luar negeri 
akan lebih bermanfaat bagi negara jika diarahkan 
untuk pengembangan pelabuhan di kawasan timur 
Indonesia (KTI),” jelasnya.

Musyawarah Besar Luar Biasa SPPI III
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Sementara itu pada acara penutupan Mubeslub, 
Dirut baru Pelindo III Doso Agung, menyampaikan 
dukungannya agar SPPI III bertransformasi 
menjadi federasi serikat pekerja dengan 
mendorong pendirian SP di seluruh anak dan 
cucu perusahaan Pelindo III Group. “Anak dan 
cucu perusahaan jadi satu kesatuan dalam derap 
langkah SP. Sehingga gaung suaranya lebih 
terdengar untuk memperjuangkan kepentingan 
pegawai,” ujarnya Doso Agung.

Doso Agung sendiri memiliki latar belakang yang 
kental dengan perjuangan kepentingan negara 
di sektor pelabuhan. Ia termasuk figur di Serikat 
Pekerja Pelindo II yang berperan aktif menggodog 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran yang merevolusi pembagian peran di 
pelabuhan, sehingga mendorong peningkatan 
profesionalitas para pelaku bisnis di pelabuhan. 
“Profesionalitas dari setiap stakeholder itulah 
yang meningkatkan produkivitas pelabuhan, 
manfaatnya ialah efisiensi logistik yang dirasakan 
oleh seluruh bangsa,” ungkapnya.

Ia juga mengharapkan agar SPPI III jadi motivator 
bagi rekan-rekan pekerja. “SP bukan oposan, tapi 
mitra manajemen. Silakan adakan rapat secara 
rutin agar komunikasi lancar. Agar kebijakan 
perusahaan nyambung dengan harapan dan 
kinerja pegawai di seluruh bagian perusahaan. 
Serta ingatlah, untuk bekerja dengan hati dan 
berhati-hati. Salam Solidaritas!,” pesannya. 

Selain kegiatan Mubeslub sinergi dari kegiatan 
SPPI III juga berhasil menghimpun dana sedikitnya 
Rp127.000.000,- dari seluruh pegawai dan 
komunitas di lingkungan Pelindo III Group sebagai 
bentuk kepedulian terhadap kondisi saudara-
saudara kita yang terdampak musibah tsunami 
dan likuifaksi di Palu dan Donggala Sulawesi 
Tengah. Kegiatan ini merupakan kerja pertama 
dari pasangan terpilih Malik-Adib sebagai ketua 
SPPI3 periode 2018-2023. 

Bantuan untuk korban tsunami dan likuifaksi yang 
dirupakan tenda, terpal, beras, makanan siap saji, air 
kemasan siap minum, bantal, termos, obat-obatan, 
susu, pakaian dan lainnya telah sampai di Palu dan 
Donggala para diserahkan langsung perwakilan SPPI 
III kepada korban Kamis (18/10) sore.

Koordinasi dan penyerahan bantuan dilakukan 
bersama-sama dengan FSPPI (Federasi Serikat 
Pekerja Pelabuhan Indonesia) di Makasar dan 
Palu diikuti 7 orang perwakilan dari SPPI III 
selama 5 hari mulai 15-19 Oktober 2018, untuk 
memastikan amanah dari seluruh pekerja 
di lingkungan PT Pelindo III Group sampai 
kepada para korban.

SP bukan oposan, tapi 
mitra manajemen. Silakan 
adakan rapat secara rutin 
agar komunikasi lancar. 
Agar kebijakan perusahaan 
nyambung dengan harapan 
dan kinerja pegawai di seluruh 
bagian perusahaan. Serta 
ingatlah, untuk bekerja dengan 
hati dan berhati-hati. Salam 
Solidaritas!” – Doso Agung

“Bantuan sudah sampai di Palu dan sudah 
didistribusikan perwakilan SPPI III, semoga bisa 
meringankan beban para korban,” tutur Muhammad 
F Malik selaku Ketua SPPI III. Sementara itu, secara 
terpisah perwakilan SPPI III di Palu, Agus Tariansyah, 
menyampaikan ucapan terima kasih dari saudara-
saudara di Palu untuk 
semua Pekerja PT 
Pelindo III Group.

“Puji syukur kami 
b i s a  m e m b a n t u 
meringankan beban 
saudara di Palu, 
mari kita berdoa 
bersama agar segera 
bangkit dan pulih 
kembali,” tandasnya. 
Perwakilan SPPI III 
bekerjasama dengan 
relawan melakukan 
o p t i m a l i s a s i 
mobilisasi bantuan 
p a d a  s e l i m u t , 
tenda,makanan air 
bersih dan sanitasi.

Kegiatan yang di lakukan oleh Ser ikat 
Pekerja Pelabuhan Indonesia I I I  selalu 
bersinergi dengan PT Pelindo III Group demi 
menciptakan harmonisasi dalam lingkungan 
kerja dan mendukung kemajuan perusahaan 
dan pekerja kearah yang lebih baik. (Oleh: 
Hafidz Novalsyah)

Penyaluran Bantuan kepada Korban Bencana Gempa dan Tsunami di Palu.
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TEBAR BAHAGIA 
BERSAMA PARA LANSIA

 “Ku duduk sendiri tuk menikmati anugerah Sang Pencipta
Terkenang aku masa mudaku

Merenung aku sendiri tanpa suami
Kini usiaku telah lanjut, namun semangat hidupku masih bergejolak

Masih ingin menikmati hidup lebih panjang
Kucari teman sebaya, seangkatan, maka masuklah aku

Panti Werdha Tresno Hargo Dedali”

Ibu Itiek Maimoena Soepangat Membacakan Puisi t
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Itulah satu bait penggalan puisi yang diciptakan 
dan dibacakan langsung oleh Ibu Itiek Meimoena 
Soepangat, nenek salah satu penghuni panti 
werdha hargo Dedali yang sontak membuat 
seluruh sukarelawan Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) yang hadir terenyuh hingga meneteskan air 
mata mendengarnya, entah mungkin teringat akan 
orang tua masing-masing.

Rabu (5/9), sukarelawan pegawai TPS hadir 
menghibur para penghuni panti werdha Hargo 
Dedali yang terletak di Surabaya Timur. Suasana 
yang sempat haru itu akhirnya luruh dengan 
penuh canda dan tawa, dimana para penghuni 
panti sebanyak 46 wanita lanjut usia itu, tampak 
asik bernyanyi dan menari.

“Kami ingin berbagi kebahagian dengan ibu-ibu 
di sini, mari bernyanyi dan menari bersama kami,” 
ungkap Finance Director TPS, Nur Syamsiah yang 
turut hadir dalam kegiatan bakti sosial kali ini.

Selain itu TPS juga memberikan bantuan 
kebutuhan panti, mulai dari perlengkapan 
sandang pangan, popok dewasa, emergency 
lamp dan kebutuhan lainnya.

Kesehariannya para penghuni panti juga berkarya 
membuat kerajinan tangan, mengikuti pengajian 
bagi yang muslim  dan mendatangkan para tokoh 

“Kami ingin berbagi kebahagian 
dengan ibu-ibu di sini, mari 
bernyanyi dan menari bersama 
kami,” - Nur Syamsiah

agama sesuai agamanya masing-masing bagi non 
muslim, selain itu kegiatan nonton bareng film 
sejarahpun difasilitasi oleh pengelola panti.

Para wanita lanjut usia ini sangat antusias 
bernyanyi dan menari, menyanyikan lagu-lagu 
kenangan masa lalu bahkan berdansa bersama 
para sukarelawan TPS. Seperti nenek Harti yang 
dengan semangat 
menyanyikan lagu 
yang dipopulerkan 
oleh Yuni  Shara 
berjudul Kau Selalu 
di Hatiku.

“Meski usia tidak 
lagi muda, tetapi 
semangatnya benar-
benar menginspirasi 
kami yang muda-
muda,” ungkap Ria, salah satu sukarelawan TPS.

Kegiatan sosial ini merupakan salah satu kegiatan 
Corporate Social Responsibility (CSR) TPS, sebagai 
wujud kepedulian kepada masyarakat.

“Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kami 
untuk menghibur kami,” ungkap salah satu nenek 
yang tampak sedih ketika para sukarelawan 
berpamitan pulang. (Oleh: Susana Emiliasari)

Sukarelawan TPS Bercengkerama Dengan Ibu-Ibu Panti Werdha Hargo Dedali
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RS PHC RESMI 
jAdI TEACHING HOSPITAL

Apa yang pertama kali muncul dibenak Anda, 
ketika mendengar atau mengetahui rumah sakit 
menyandang status “teaching hospital” atau rumah 
sakit pendidikan? Mungkin ada yang beranggapan, 
“hmmm… paling sama aja dengan rumah sakit 
pada umumnya”. Ya, anggapan orang semacam ini 
mungkin saja terlontar. Tak salah memang, karena 
mungkin mereka juga belum tahu. Pengertian 
teaching hospital atau rumah sakit pendidikan 
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 
tentang Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit 
yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, 
penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu 
dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau 
kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan 
pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Nah, setidaknya fungsi inilah yang juga akan 
diemban oleh RS PHC Surabaya. Karena sesuai 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor HK.01.07/MENKES/410/2018 pada tanggal 
26 Juli 2018,  RS PHC Surabaya ditetapkan 
oleh Menteri Kesehatan sebagai Rumah Sakit 

Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 

Dari pengertiannya sebagai “teaching hospital”, 
jika ditelisik lebih dalam, rumah sakit yang 
menyandang status teaching hospital bisa 
dikatakan mempunyai standar mutu yang lebih 
baik dibandingkan rumah sakit pada umumnya. 
Karena sudah mengintegrasikan antara pelayanan 
kesehatan dengan research and education. 

Apa iya, buktinya? Dalam salah satu poin Parameter 
dan Indikator Penilaian Rumah Sakit Pendidikan 
pada aspek Standar Penunjang Pendidikan, 
parameternya adalah adanya prasarana penunjang 
pendidikan seperti ruang pembelajaran, ruang 
diskusi, perpustakaan, sistem informasi rumah 
sakit, sistem dokumentasi, skill laboratorium, 
peralatan phantom dan audiovisual. Itu baru salah 
satu poin parameternya, sedangkan jumlah poin 
parameternya sebanyak 52 aspek. Jika salah satu 
poin tidak terpenuhi, dapat dipastikan tidak akan 
lulus proses akreditasi rumah sakit pendidikan.

Proses Pembelajaran di Teaching Hospital
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“Teaching hospital berarti setiap 
sumber daya manusia di dalam 
rumah sakit dituntut untuk terus 
meng-upgrade knowledge, skill dan 
attitude-nya. Sehingga nantinya, 
akan lahir tenaga medis atau tenaga 
kesehatan yang makin profesional 
dan memiliki kreativitas yang tak 
terbatas. ” 
– dr. Agus Akhmadi 

Dokter Muda ini sudah lulus Ujian Kompetensi 
Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). 
Kemudian setelah lulus UKMPPD, para calon 
dokter umum ini wajib mengikuti internship 
selama satu tahun di rumah sakit. Setelah itu 
baru bisa mengajukan Surat Tanda Registrasi (STR) 
untuk mengurus 
SIP. Jadi, cycle time 
d a r i  m a h a s i s w a 
menjadi  seorang 
d o k t e r  u m u m , 
membutuhkan waktu 
rata-rata antara 6 
sampai dengan 7 
tahun. Setelah itu 
baru bisa praktik 
menangani pasien 
secara umum.

Lantas, apa yang 
menjadi main goal 
RS PHC Surabaya 
m e n ge j a r  stat u s 
sebagai teaching 
hospital atau rumah 
sakit pendidikan? 
Lebih lanjut Dokter Agus Akhmadi –President 
Director PT PHC- menjelaskan, “Teaching hospital 
berarti setiap sumber daya manusia di dalam 
rumah sakit dituntut untuk terus meng-upgrade 
knowledge, skill dan attitude-nya. Sehingga 
nantinya, akan lahir tenaga medis atau tenaga 
kesehatan yang makin profesional dan memiliki 
kreativitas yang tak terbatas. Lebih dari itu, 
dengan menyandang status teaching hospital, 
berarti kita juga wajib memberikan pelayanan 
yang terbaik, mempunyai tenaga pendidik terbaik 
sekaligus mempunyai researcher terbaik,” ujarnya.

Dokter Agus lantas juga mengajak mengunjungi 
sesi in class materi yang diberikan oleh salah 
satu Dokter Spesialis RS PHC Surabaya kepada 
mahasiswa kedokteran di PHC Learning Center. 
“Lihat, teaching hospital juga berarti kita berada 
di garis depan dalam penelitian medis dan bisa 
menjadi salah satu rujukan untuk kasus medis yang 
langka dan ekstrim. Dengan adanya in class materi 
ini, pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang 
akan dilontarkan para mahasiswa kedokteran 
kepada pembimbingnya (dokter spesialis RS 
PHC Surabaya). Kemudian juga ada sesi sharing 
medical journal terbaru. Ini memaksa dokter 
spesialis kita mau tidak mau harus terus meng-
upgrade diri. Salah satunya dengan menempuh 
pendidikan doktoral atau pendidikan yang lebih 
tinggi. Saya senang, ini akan membawa atsmosfer 
lain, atsmosfer intelektual yang hidup di RS PHC 
Surabaya dan PT PHC pada umumnya,” tutupnya. 
(Oleh: Irvan Prayogo)

Lebih dari itu, mengutip tulisan dari salah satu 
platform media online dari Dosen Fakultas 
Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dan 
Dokter RSUD Ulin Kota Banjarmasin, “Kalau Anda 
kebetulan berada di luar negeri dan mendadak 
sakit serius, ada nasehat : datanglah ke “teaching 
hospital” atau rumah sakit pendidikan. Mengapa? 
Karena Anda akan mendapatkan pelayanan yang 
lebih baik. Kedua, kata “pendidikan” bermakna 
garansi bagi Anda. Garansi bahwa rumah sakit 
tersebut mempunyai tim medis dan tenaga 
kesehatan yang lebih unggul dari rumah sakit 
umum lainnya, baik secara knowledge, skill dan 
attitude-nya”

Apakah ada alasan lain? Ya. Wajah kemajuan 
teknologi medis suatu rumah sakit pendidikan 
(teaching hospital) juga diukur dalam pelayanan 
kepada pasien dan prestasi risetnya. Artinya, 
rumah sakit pendidikan, dituntut dan selalu 
terdepan menghadirkan teknologi medis modern 
dalam operasionalnya. 

Lalu, pernyataan yang mungkin muncul adalah 
“kan rumah sakit pendidikan, berarti pasiennya 
dibuat percobaan dong oleh tenaga medis 
atau tenaga kesehatan?”. Dapat dipastikan 
statement semacam ini salah besar dan harus 
dikoreksi. Dokter Pudji Djanuartono -Head 
of PHC Hospital- menganalogikan, “Bedanya 
rumah sakit pendidikan dengan rumah sakit 
biasa, salah satunya, misal ada kasus penyakit 
jantung yang langka dan ekstrem yang harus 
membutuhkan penanganan segera. Jika di rumah 
sakit lain, mungkin tidak bisa menangani, entah 
karena keterbatasan resources dan daya dukung 
lainnya. Tapi, lain halnya dengan rumah sakit 
yang berstatus teaching hospital, karena didukung 
research yang optimal, medical networking serta 
dukungan tenaga medis dan kesehatan yang 
baik, kemungkinan besar kasus tersebut dapat 
tertangani,” ujarnya.

Dokter Pudji juga menambahkan “Artinya pasien 
bukan menjadi bahan percobaan. Tetapi pasien 
ditangani setelah dilakukan diagnosis dan 
assessment oleh para professional medis. Plus 
dukungan medical research dari kolaborasi rumah 
sakit dengan perguruan tinggi, agar tindakan 
yang akan dilakukan sudah dinilai benar-benar 
tepat serta memenuhi kaidah patient safety 
(keselamatan pasien)”.

Asal tahu saja, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang 
Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, 
setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan 
praktik kedokteran wajib memiliki SIP (Surat Izin 
Praktik). Nah, SIP ini baru bisa diperoleh jika para 
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Teknologi informasi 
dan komunikasi (data 
dan komunikasi 
digital) akan berimbas 
semakin besar pada 
perusahaan yang 
semakin tradisional.

INDUSTRI MARITIM

Tototheo Maritime Agustus tahun ini menerbitkan laporan 
bertajuk Staying Relevant 2019: Next Steps in Evolving Maritime 
Related Technologies, yang menyebutkan bahwa pada Era 
Revolusi Industri 4.0, perubahan yang diakibatkan oleh 
teknologi informasi dan komunikasi (data dan komunikasi 
digital) akan berimbas semakin besar pada perusahaan yang 
semakin tradisional. Berikut prediksi Tototheo akan intrusi 
teknologi yang akan merubah industri pelayaran pada satu 
abad ke depan:

Blockchain
Teknologi ini akan menciptakan platform koneksi antara 
pemerintah, swasta, dan konsorsium pada jaringan 
transportasi. Sejak diujicoba secara massal pada tahun 
2018, diyakini memiliki potensi yang signifikan pada bidang-
bidang industri yang berhubungan langsung ke pelayaran. 
Di antaranya mulai dari transparansi logistik, jaringan 
pembiayaan kargo, suplai bahan bakar, laporan emisi, dan 
kontrak pengiriman kargo global, sudah banyak penyedia 
jasa yang menggunakan blockchain.

Manfaat: cepat, aman, dan bisa dihandalkan. Hambatan: Masih 
terlalu banyak sistem blockchain yang terpisah dan mungkin 
tidak bisa disambungkan, sehingga dapat menyebabkan 
kebingungan bagi pemilik barang dan end-user dari rantai 
pasok.

Cloud Computing and Edge 
Computing
Komputasi tersentral menjadi pondasi bagi IoT industri 
(Internet of Things). Pun begitu dengan banyaknya jaringan, 
spesifikasi kebutuhan antar jaringan perlu sama. Misalnya 
dari jenis data dan sistemnya yang berada pada titik sensor 
data. Hal tersebut menjadi kunci bagi pengembangan maritim 
di masa depan. Maka sektor maritim dan pelayaran perlu 
menemukan keseimbangan yang tepat.

Satelit untuk Keperluan Massal
Rencana pengorbitan ribuan satelit mikro oleh perusahaan-
perusahaan besar akan membantu konektivitas global. Meski 
mayoritas dari perusahaan tersebut, terutama yang berasal 
dari negara berkembang, lebih fokus pada penggunaan di 
daratan. Kini juga telah banyak yang mulai mengeksplorasi 

kesempatan komersial dari pemanfaatan satelit tersebut untuk 
kebutuhan maritim. Lebih banyak satelit, maka konektivitas 
akan semakin cepat. Evolusi dari komunikasi modern berbasis 
satelit telah mendatangkan customer baru, seperti galangan 
kapal, produsen mesin, dan produsen teknik lainnya yang ingin 
bermain di bisnis penjualan barang bekas dan industri jasa.

Penyimpanan Tenaga Listrik
Perkembangan teknologi baterai pada sisi biaya produksi dan 
bobot fisik membawa perubahan besar pada implementasi 
sistem kelistrikan pada kapal-kapal modern. Maka dengan 
biaya dan faktor operasional lain yang berubah, kebutuhan 
sistem elektrifikasi di kapal tersebut semakin handal dan 
aman. Pengangkutan di darat kini beralih ke tren elektrik, 
seperti halnya pada teknologi mobil. Kereta bahkan sudah 
menggunakan listrik sejak bertahun-tahun lalu. Di industri 
penerbangan kini mulai diperkenalkan pengapian elektrik 
di tengah upaya perusahaan-perusahaan berusaha untuk 
tetap relevan dengan teknologi modern.

Otomasi dan Manusia
Sistem otomasi mengikuti peningkatan IoT dan konektivitas, 
namun sektor maritim masih mencoba memahami 
pemanfaatannya. Kapal pesisir kecil tanpa awak sudah siap 
diluncurkan pada 2019 dan pada tahun-tahun selanjutnya. 
Semakin dirasa memberikan solusi, maka akan semakin 
berkembang. Perkembangan teknologi tersebut nantinya 
diharapkan dapat melayani jasa logistik dengan ukuran 
standar pada tahun-tahun ke depan. Hal ini membuat  regulasi 

2019: LANGKAH EVOLUSI
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SINERGI GARAP 
PASAR FEEdER
Hapag-Lloyd dan Ocean Network Express (ONE) menyepakati 
sinergi strategis untuk menggarap pasar feeder (kapal 
pengumpan). Kedua perusahaan tersebut akan berbagi 
ruang kargo pada layanan kapal feeder mereka. Sebelum 
kerja sama tersebut, keduanya juga sudah melayani rute intra-
Asia dengan Bohai Feeder (BHX) pada Agustus lalu. Selain itu 
pada pertengahan Oktober ini juga memperkenalkan layanan 
rute intra-Eropa dengan North Sea Poland Express (NPX).

Maka sinergi Hapag-Lloyd dan ONE akan meliputi rute 
perdagangan spesifik yang dilayani dengan feeder, yaitu Intra-
Eropa (BAX, NBS, NPX, REX, SDX, ADX, LEX) and Intra-Asia 
(BHX, HAS, PID). Rute tersebut diproyeksikan akan semakin 
berkembang di masa depan. Kedua operator pelayaran itu juga 
bekerjasama dalam THE Alliance dan juga bersama menggarap 
pasar Amerika Latin, Afrika, dan sub-benua India.

Bahkan pada September tahun ini pula, Hapag-Lloyd, ONE, 
dan Yang Ming mengumumkan kerja sama dengan CMA-
CGM, COSCO, dan OOCL untuk mengembangkan layanan 
rute Mediterania - pesisir timur Amerika Serikat dengan 
AL6 (Atlantic 6). Layanan baru itu merupakan konsolidasi 
dari layanan AL6 (Hapag-Lloyd, ONE, dan Yang Ming) dan 

layanan Amigo (yang dioperasikan oleh CMA-CGM, 
COSCO, dan OOCL) untuk meluaskan cakupannya 
dengan penggunaan 6 kapal peti kemas berukuran 
8.000 TEUs. 3 kapal dari AL6 dan 5 kapal dari 
Amigo. Sedangkan kerja sama besar CMA-CGM, 
COSCO, dan OOCL akan dimulai Desember 2018 
penghujung tahun ini. (Diterjemahkan oleh Hafidz 
Novalsyah dari artikel The Maritime Executive)

Berbagi ruang kargo 
pada layanan kapal 
feeder untuk melayani 
rute intra-Asia dan 
memperkenalkan 
layanan rute intra-
Eropa.

perlu berkembang dan akan berimbas pada prinsip utama 
bisnis pelayaran, misalnya regulasi penghindaran tabrakan. 
Pertanyaan besarnya adalah, apakah kapal tanpa awak atau 
otomatis dapat dioperasikan di perairan yang padat?

Kesadaran Siber dan Keamanannya
IoT semakin canggih di berbagai industri, termasuk juga di 
sektor maritim. Berdasarkan laporan terbaru, para pemilik 
kapal mulai berinvestasi dalam ranah IoT sebagai solusi dan 
layanan di masa depan. Tapi tentunya tujuan utamanya ialah 

untuk mengurangi biaya operasional dan untuk membantu 
membuat keputusan bisnis dengan lebih efektif, daripada 
hanya untuk mengamankan laba usaha. Selain itu solusi lain 
yang ditawarkan ialah monitoring dan tracking aset, sehingga 
akan lebih terkoneksi dengan jaringan lain dalam rantai pasok. 
Koneksi tersebut, baik menggunakan satelit, wi-fi, maupun 
jaringan pita pendek, akan membutuhkan SDM yang kompeten 
dan harus meningkatkan keamanan pada segala sisi. Di masa 
depan, perusahaan pelayaran akan berinvestasi besar pada 
keamanan siber dan pendidikan serta kepahaman bidang 
kerja dari SDM. (Hafidz Novalsyah)

TEKNOLOGI MARITIM
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Setiap perusahaan di era globalisasi 
saat ini akan mengalami beberapa 
kondisi seperti persaingan bisnis/ 
kompetisi yang ketat, perubahan 
struktur pasar, perubahan pola 
kebutuhan hingga kebutuhan 
pengelolaan bisnis secara 
realtime. Untuk tetap tumbuh dan 
berkembang menghadapi kondisi 
tersebut, sebuah perusahaan 
harus memutar otak dan segera 
melakukan penyesuaian. Salah 
satunya melalui Inovasi.  Inovasi 
sendiri hadir sebagai salah satu 
unsur strategis yang memungkinkan 
perusahaan untuk bertransformasi 
mengikuti kondisi yang terjadi. 

Bertransformasi tentunya tidak mudah, apalagi 
merubah mindset seseorang. Hal ini dikarenakan 
sulitnya melupakan keberhasilan, kenyamanan, 
kenikmatan, kehebatan atau berbagai pengalaman 
masa lalu yang menyenangkan. Hal tersebut 
membuat kita enggan untuk meninggalkan 
berbagai kenyamanan yang kita dapat sehari-
hari (comfort zone). Perilaku tersebut membuat 
organisasi tidak lincah menghadapi perubahan 
dan akan terus tergerus oleh waktu hingga 
akhirnya tidak tersisa lagi. Untuk itu, keberanian 
untuk keluar dari zona nyaman senantiasa perlu 
digalakkan, seperti yang terus digaungkan 
manajemen hingga diturunkan dalam salah satu 
budaya kita, Continuous Improvement. 

Berinovasi menjadi salah satu kunci untuk 
dapat terus eksis, tampil sebagai pemimpin 
dan pembeda dalam industri. Budaya inovasi 
di Pelindo III bukanlah sebuah kebiasaan baru 
yang muncul dengan tiba-tiba. Semangat seluruh 
insan Pelindo III untuk memajukan perusahaannya 
tentu perlu diapresiasi, terbukti dengan semakin 
berkembangnya ide-ide inovasi baru yang berhasil 
diperoleh perusahaan dan diimplemantasikan 
dari tahun ke tahun. 

TRANSFORMERS!
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Inovasi Pelindo III di tahun 2018 ini telah memasuki 
tahun ke empat, berbagai macam terobosan telah 
diperoleh seperti sistem pencatatan G-tally dan 
power monitoring berkonsep green building 
(2015), Spinner dan Anjungan (2016), dan 
pemenang kompetisi inovasi tahun lalu (2017) 
yaitu Monic dan Pevita. Adapun pemenang 
untuk tahun kompetisi inovasi tahun 2018 tidak 
kalah keren jika dibandingkan dengan tiga tahun 
terakhir tersebut.

Mengusung tema “happy employee, outstanding 
result for 3 trillion profit” kompetisi inovasi resmi 
bergulir sejak tanggal 13 April lalu. Insan Pelindo III 
group kembali diajak untuk berfikir dan keluar dari 
zona nyaman dengan berpikir kreatif menciptakan 
sebuah inovasi. Tentu hal ini menjadi sebuah kotak 
pandora yang seru untuk dipecahkan. 

Tantangan berinovasi tersebut berhasil menarik 
minat 125 pegawai Pelindo III Group beradu ide 
dan gagasan. Nurul Khafid, dari PT Terminal 
Teluk Lamong mengaku sangat tertantang untuk 
dapat ikut berkompetisi tahun ini. Melihat kondisi 
lingkungan kerja yang masih belum optimal 
terutama monitoring kondisi CTT yang masih 
manual dan menimbulkan banyak komplain, 
membuatnya menciptakan inovasi kreatif yang 
disebutnya MOMS. 

Terbagi dalam 76 proposal, kompetisi inovasi 2018 
telah melalui berbagai macam tahapan seleksi 
yaitu: seleksi administrasi, seleksi penilaian 
konten oleh dewan juri, seleksi presentasi 
langsung dihadapan dewan juri, poling inovasi 
terfavorit hingga babak akhir yaitu penilaian oleh 
Direksi Pelindo III. 

Adapun finalis kompetisi inovasi 2018 terdiri dari 
enam proposal inovasi yaitu:

1. Mobile Equipment Monitoring Systems 
(MOMS) (terfavorit) adalah sebuah inovasi 
untuk melakukan monitoring alat-alat 
operasional secara real time;

2. Pre Inspection & Operation Alat (Si-PRILA) 
adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk 
melakukan pencatatan, pelaporan dan 
tanggapan kondisi alat sebelum melakukan 
pekerjaan secara online;

3. Integrasi Monic dan SAP (In-SAP) yaitu 
inovasi yang mengintegrasikan antara sistem 
Monitoring Crane (Monic) dengan System 
Application & Production (SAP)  untuk modul 
Plant Maintenance (PM);

4. Smart Daily Activity (SAMADIYA) yaitu 
inovasi pemanfaatan mobile application 
untuk membantu melakukan pengecekan 
dan monitoring alat dan fasilitas pelabuhan 
secara mudah; 

5. Aplikasi Gateway e-Proc dan SAP adalah 
aplikasi yang mengintegrasikan antara 
program SAP dan program  e-Proc dengan 
mengintegrasikan berbagai fitur yang ada 
pada aplikasi lainnya seperti cetak PO, 
Vendor payment dan tracking PR; 

6. Pelindo III Newsroom yaitu sebuah platform 
kolaborasi antara manajemen dan karyawan 
untuk berbagi informasi, prestasi dan cerita 
keseruan kerja di Pelindo III.

Inovasi yang disampaikan oleh para finalis 
memiliki kualitas yang bagus sesuai dengan 
bidangnya masing-masing.  Mempertimbangkan 
hal tersebut, seluruh inovasi tersebut terpilih dan 
ditetapkan menjadi inovasi Pelindo III tahun 2018. 
Adapun untuk mendapatkan hasil inovasi yang 
maksimal khususnya terkait dengan inovasi 
bidang alat operasional, maka inovasi MOMS, Si-
PRILA, In-SAP dan SAMADIYA akan berkolaborasi 
dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan inovasi 
yang saling mendukung. 

Selanjutnya inovasi yang terpilih akan dilakukan 
pendampingan pembangunan sistem  dan 
prototype alat. Kemudian dilakukan proses uji 
coba dan terakhir yaitu proses implementasi alat 
secara langsung di lapangan.

Direktur SDM dan Umum Pelindo III, Toto Heliyanto 
mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh 
pegawai Pelindo III Group yang telah berpartisipasi 
dalam kegiatan inovasi tahun 2018 ini. Diharapkan 
lomba inovasi ini dapat menelorkan ide-ide baru, 
sehingga keberlanjutan inovasi di Pelindo III akan 
tetap terjaga. 

Selamat kepada Pemenang Kompetisi inovasi 
2018, Pelindo III’s Transformers! (Oleh: Nyoman 
Kajeng S.P)
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Integrasi Knowledge  Management pada Proses Bisnis.

PENGALAMAN AdALAH GURU 
YANG PALING BERHARGA

Sebuah data dan informasi yang digunakan menjadi 
Knowledge. Knowledge yang digunakan menjadi 
Wisdom. Wisdom menjadi sebuah justifikasi dalam 
pengambilan keputusan dari setiap organisasi. 
Berangkat dari tujuan untuk bertahan dan 
berkembang dalam berbagai perubahan yang ada. 
Belajar adalah sebuah keharusan yang dilakukan. 
Sebagai organisasi yang hidup, organisasi harus 
belajar sebagai “obat awet muda” memperpanjang 
fase perkembangan dan menjauhkan diri dari fase 
”kematian”.

Belajarpun saat ini tidak susah. Dengan bantuan 
teknologi informasi, data dan informasi tersedia 
berlimpah di dunia maya. Akan tetapi tidak 
semua data dan informasi yang tersedia tersebut 
dapat kita gunakan secara langsung dan sesuai 
dengan kondisi dan keadaan yang kita alami. 
Pada kenyataanya bahwa data dan informasi 
yang sesuai dengan kita biasanya berasal dari 
pengalaman kita sendiri atau orang disekitar 
kita. Pengalaman adalah guru pembelajaran 
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yang paling penting dan berharga. Namun yang 
menjadi permasalahannya adalah sudahkah 
kita mendokumentasikan pengetahuan tersebut 
sebagai bahan belajar kita dimasa mendatang?

Manusia mempunyai kendala yaitu susah ingat 
dan mudah lupa. Berbagai pengalaman 

pembelajaran yang kita peroleh kita 
simpan secara personal dalam 

otak kita (tacit knowledge) dan 
kita akan mencoba me-recall 

pembelajaran tersebut jika 
diperlukan. Namun dengan 

keterbatasn kemampuan 
otak yang kita miliki 

maka potensi lupa 
itu menjadi tinggi, 

dan akibatnya kita 
harus mengulang 

kesalahan yang 
kita alami yang 

d a pat  s a j a 

menimbulkan 
konsekuensi 

y a n g  t i d a k 
m u r a h  d a n 

mudah. 

Knowledge 
Capture

Knowledge capture adalah 
sebuah program pengelolaan 

p e n g e t a h u a n  ( K n o w l e d g e 
Management/KM) yang melakukan 

konversi pengetahuan yang ada di otak 
seseorang (ahli) menjadi sebuah bentuk 
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berwujud dokumen yang dapat diketahui dan 
dipelajari oleh individu lainnya (tacit menjadi 
explicit knowledge). Pengalaman pembelajaran 
sekecil apapun yang dimiliki seorang individu 
adalah hal yang berharga. Jika disebarkan/
sharing maka akan dapat menjadi sebuah 
referensi pembelajaran bagi individu lainnya. 
Disinilah peran campur tangan KM dalam bentuk 
pendokumentasian pengetahuan (knowledge 
capture). 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 
program knowledge capture ini antara lain:

1. Mencegah pengulangan kesalahan;

2. Memastikan kesuksesan dapat ditiru;

3. Proyek atau pekerjaan dapat berjalan lebih 
efektif dan efisien;

4. Mencegah hilangnya pengetahuan dari dalam 
organisasi;

Integrasi proses bisnis 
bidang Teknik dan ICT
Menjadi perusahaan yang terus berkomitmen 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
pengguna jasa pelabuhan, berbagai improvement 
telah dilakukan perusahaan secara konsisten. 
Tidak hanya dalam perbaikan proses bisnis 
namun juga berbagai hal yang berkaitan dengan 
infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan. Sebut 
saja berbagai proyek investasi yang dilakukan 
Pelindo III dalam beberapa tahun terakhir seperti: 
Pembangunan Terminal Teluk Lamong dan Gapura 
Surya Nusantara di Surabaya, Terminal mini LNG 
di Benoa dan lain sebagainya. Pembangunan 
tersebut tidak hanya menggunakan banyak 
dana namun juga berpotensi untuk direplikasi 
di pelabuhan lainnya atau dimasa mendatang, 
sehingga pengulangan kesuksesaan yang telah 
diperoleh tersebut menjadi “wajib” diperoleh 
dimasa mendatang. 

Pelindo III dalam proses pembangunan dan 
penyediaan infrastruktur dan suprastruktur 
tersebut tentunya melibatkan banyak pihak 
khususnya dengan vendor/kontraktor pelaksana 

pekerjaan. Kontraktor pelaksana pekerjaanlah 
yang melakukan kegiatan day to day operation 
di lapangan, sehingga mereka yang mengetahui 
secara jelas setiap kejadian dan pembelajaran 
yang terjadi. Pembelajaran dari pengalaman 
tersebut harus kita ketahui dan tangkap dengan 
jelas dan lengkap untuk menjadi aset pengetahuan 
organisasi yang digunakan dimasa mendatang. 

Semangat untuk menjadi organisasi pembelajar 
dan belajar berkelanjutan (continuous learning) 
tersebut diwujudkan dengan program kebijakan 
manajemen berupa proses integrasi proses bisnis 
bidang teknik dan teknologi informasi dengan 
program knowledge management khususnya 
dalam pendokumentasian pengetahuan 
(knowledge capture). Program yang aktif berlaku 
mulai tanggal 01 Oktober 2018 mensyaratkan 
penambahan kewajiban vendor/kontraktor 
pelaksana pekerjaan untuk proyek investasi 
maupun pemeliharaan di lingkungan Pelindo III 
untuk melakukan dokumentasi pembelajaran yang 
diperolehnya selama pengerjaan berlangsung 
kepada Pelindo III. 

Dengan adanya program ini, akan memberikan 
manfaat bagi perusahaan seperti:

1. Mempermudah pegawai untuk belajar dan 
menemukan ide inovasi – inovasi baru/
perbaikan;

2. Memiliki dokumen pembelajaran yang 
lengkap untuk referensi kegiatan dimasa 
mendatang.

Legacy pembelajaran untuk 
masa depan
Dalam proses pembangunan infrastruktur dan 
suprastruktur terdapat berbagai cerita dan 
pembelajaran. Kita perlu tahu cerita-cerita 
pembelajaran tersebut. Bukan hanya bangunan 
yang kokoh, tapi juga pembelajaran di dalamnya. 
Sehingga sudah seharusnya mindset kita dapat 
diubah, warisan (legacy) kepada generasi penerus 
tak cuma dalam bentuk fisik, namun juga dapat 
berbentuk dokumentasi pembelajaran untuk 
dipelajari sehingga kejayaan tersebut akan terus 
konsisten. (Oleh: Nyoman Kajeng S.P)

chANGE MANAGEMENt 53



REVIEW FILM

Setelah cukup lelah kerja keras bagai quda selama lima hari berturut-turut, pastinya 
kita butuh refreshing atau me time on the weekend kaaannn. Bagi sebagian orang, 

salah satu cara untuk menikmati liburan akhir pekan adalah dengan menonton film. 
Tapi kadang kita bingung nih, mau nonton film apa, dimana dan sama siapa (eh)...? 

Nah, berikut ini ada sedikit review beberapa film yang sedang tayang di bioskop dan 
lagi hits yang bisa refresh pikiran yang udah penat semingguan kerja di kantor:

CRAzY RICH ASIANS
Kalau kalian anak asyik Twitter, pasti udah tau 
thread #crazyrichsurabayans yang jadi salah 
satu trending topik populer. Thread tersebut 
muncul semenjak film Crazy Rich Asian tayang di 
Bioskop Indonesia. Film ini memang memberikan 
gambaran tentang gaya hidup old money di Asia 
yang sejak lahir udah tajir melintir. Bahkan di scene 
pertama ada adegan dimana Eleanor Young yang 
ditolak oleh resepsionis hotel di Eropa dengan 
tidak sopan, kemudian menelepon suaminya 
untuk membeli hotel tersebut. Dan masih banyak 
lagi adegan yang bikin sobat misqueen ternganga 
seperti pesta bujang calon pengantin pria diatas 
kapal sedangkan calon pengantin perempuan di 
private island di dekat pulau Sumatera.

Secara garis besar ceritanya sih B-aja, tentang 
kisah cinta antara perempuan dari kalangan 
rakyat jelata Rachel Cu dengan pria super tajir 
Nick Young yang tidak disetujui oleh ibu dari pihak 
lelaki Eleanor Young karena perbedaan status 
sosial yang bagaikan langit dan bumi, tetapi sang 
Sutradara Jon M.Cu berhasil mengemas film ini 
dengan unik sehingga mendapatkan rating yang 
lebih tinggi dibandingkan film horror The Nun. 
Bahkan di bagian antiklimaks terdapat adegan 
yang lumayan bikin baper seorang ibu muda yang 
ngerti rasanya jadi menantu sekaligus ibu bagi 
anak cowoknya. Akting para pemainnya juga 
tidak mengecewakan, apalagi pemeran utama 
pria yang nggak bikin ngantuk waktu nonton film 
yang bergenre drama komedi ini.

So, biar kalian semua nggak penasaran dan bisa 
nambah wawasan tentang culture dan kehidupan 
glamor kalangan elite Asia, Crazy Rich Asians ini 
bisa dijadikan referensi untuk mengisi aktivitas 
di akhir pekan bersama teman atau keluarga.
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Buat kalian yang sudah terbiasa nonton film superhero 
garapan Marvel, film Venom ini bisa memberikan 
penyegaran dengan rasa baru yang jauh dari kesan 
mewah dan senjata keren. Cerita dimulai dengan scene 
yang cukup kelam dan agak menegangkan. Kemudian 
dilanjutkan dengan kisah Eddie Brock yang terpuruk 
dan dianggap pecundang karena kehilangan pekerjaan 
dan kekasihnya. Di tengah kegalauan Eddie Brock, dia 
dipertemukan dengan Dr. Dora Skirth yang membuat 
hidupnya makin complicated hingga akhirnya ia 
menemukan jalan baru yang menuntunnya menemukan 
sekutu dalam hidupnya yang menyedihkan.

Alur yang sederhana tidak membuat film ini kehilangan 
greget-nya, bahkan film ini bisa dikategorikan sebagai 
“The Best Marvel film I Ever Seen” yang mampu 
menampilkan tokoh anti-hero dengan gaya urakan 
dan slegean. Dialog antara Eddie dan sang parasit pun 
bervariasi, tidak hanya konyol dan jenaka, namun 
juga ada dialog cukup dalam dan menyentuh. Overall, 
jangan sampe kelewatan nonton film Venom yang 
bisa bikin bayi melek terus sepanjang film sambil 
nyemil popcorn saking asyiknya nyimak ceritanya 
yang keren abis. Nggak nolak kalo diajak nonton film 
ini lagi deh! (Oleh: Yona Asri Carera)

Siapa sih yang nggak kenal Rowan Atkinson? Salah 
satu aktor jenius yang bisa bikin penonton ketawa 
sekaligus gemas karena ngeliat aktingnya yang 
culun tapi juga nyebelin. Di film  Johny English 
Strikes Again, Rowan Atkinson kembali melanjutkan 
tugasnya sebagai agen mata-mata Inggris setelah 
lama berhenti dan menjalani rutinitas sebagai guru di 
sebuah sekolah dasar. Di tengah kegalauan Perdana 
Menteri Inggris karena seluruh jaringan mereka di 
hack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Johny 
ditunjuk untuk mengungkapkan siapa sebenarnya 
musuh dibalik semua kekacauan tersebut.

Tetap dengan gaya old school nya pemeran Mr Bean 
ini memilih untuk tidak menggunakan gadget sedikit 
pun di dunia yang serba canggih dalam menyelesaikan 
misinya. Meskipun ceritanya agak klise dan bisa 
ditebak, tapi Rowan Atkinson berhasil mengocok perut 
para penonton lewat akting dan mimik wajah yang 
konyol tanpa banyak dialog. Film Johny English Strikes 
Again ini lumayan menghibur dan bisa ngilangin stres 
dengan bikin kamu tertawa mulai dari awal sampai 
akhir cerita. Aman ditonton bareng temen, keluarga, 
bahkan bos mu sekalian, Nice!

jOHNY ENGLISH STRIKES AGAIN

 VENOM
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WISATA PANTAI NGLAMBOR
Pantai Nglambor salah satu pantai yang terletak di pesisir selatan Jogja ini menawarkan 

wisata murah meriah, berbekal lima puluh ribu rupiah anda dapat menikmati wisata bawah 
air lengkap dengan fasilitas foto underwater.

Pemandangan Pantai Nglambor Dari Atas Bukit Diapit Dua Pulau Karang.
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Bagi anda yang bosan dengan wisata di 
Jog ja,  Pantai  Nglambor dapat menjadi 
pilihan destinasi baru. Terletak di pesisir 
selatan Jogja, tepatnya di Dusun Ngandong, 
Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunung 
Kidul .  Pantai  N g l a m bor  menyu g u h ka n 
pemandangan yang indah dengan bukit 

karang dan hamparan laut yang menghadap 
langsung dengan Samudera Hindia. Walaupun 
pantai-pantai di pesisir selatan Jogja dikenal 
dengan karakteristik pantai yang memiliki 
ombak tinggi dan berkarang tajam sehingga 
berbahaya untuk melakukan aktifitas seperti 
berenang ataupun menyelam. 
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Berbeda dengan pantai lainnya, Pantai Nglambor 
memiliki ombak yang lumayan tenang sehingga 
banyak ditemukan persewaan alat menyelam 
bagi portizen yang ingin melihat terumbu karang 
dan ikan disekitar Pantai Nglambor.

Jalan menuju Pantai Nglambor menyusuri pesisir 
pantai selatan Jogja dengan medan jalan yang 
dibilang sudah cukup baik dengan kontur jalan 
aspal yang naik turun karena banyak terdapat 
bukit-bukit karang berukuran besar dan terjal. 

Pantai nglambor sendiri mulai hits dikunjungi 
wisatawan pada tahun 2013. Berbeda dengan 
kebanyakan pantai di pesisir selatan yang 
dibumbui mitos-mitos, Pantai Nglambor tidak 
memiliki kisah mitos yang membuat wisatawan 
merinding atau takut.

Untuk menuju ke kawasan pantai dari tempat 
parkir kita dapat memilih menggunakan ojek 
dengan tarif Rp5000 untuk sekali jalan atau jika 
anda ingin berhemat anda dapat berjalan sekitar 
setengah kilo. Sesampainya di sana, portizen akan 

Kegiatan Snorkeling 
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Hamparan Pasir dan Karang Pantai Nglambor.

menemukan dua pulau karang yang mengapit 
Pantai Nglambor yaitu Watu Kalong dan Watu 
Kuntul yang anda bisa jadikan spot foto dengan 
meniti tangga yang tersedia.

Pasir Pantai Nglambor tidak seperti pasir pantai 
pada umumnya yang halus tetapi berbentuk 
bulir-bulir kasar karena terdiri dari pecahan 
karang dan cangkang kerang yang tergerus 
ombak. Permukaan air yang dangkal disertai 
karang membuat kita harus berhati-hati jika ingin 
berenang di kawasan pantai.

Selain berenang anda dapat menyewa alat 
menyelam untuk menikmati pemandangan 

bawah lautnya. Dengan tarif Rp50.000 anda 
bisa menyewa alat snorkeling berupa sepatu 
karet, pelampung dan masker snorkel lengkap 
dengan ditemani oleh pemandu dan sesi foto di 
bawah air dengan durasi satu jam. Jika portizen 
ingin menyelam sebaiknya di saat pagi ataupun 
menjelang siang sebelum laut pasang, karena 
gelombang cenderung besar dan berbahaya.

Setelah lelah menikmati pemandangan bawah 
laut portizen dapat menikmati spot foto yang 
banyak tersedia di kawasan pantai atau jika anda 
ingin membeli cinderamata, terdapat beberapa 
toko cinderamata di sekitar Pantai Nglambor.  
(Oleh: Anis Prabowo)
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CT-SCAN
CT-Scan merupakan pemeriksaan yang 
menggabungkan pemindaian menggunakan 
teknologi Sinar X (X-ray) dan komputer. Ketika 
proses pemindaian selesai, komputer akan 

memproses sehingga menghasilkan gambar 
tulang dan jaringan lunak di dalam tubuh. Saran 
dilakukannya CT-Scan antara lain meliputi indikasi 
terkait :

•	 Kelainan tulang, seperti patah atau retak 
tulang dan tumor;

•	 Pendarahan seperti di otak, kelainan 
pembuluh darah seperti jantung;

•	 Kelainan pada paru, seperti infeksi dan 
tumor;

“Pemeriksaan CT-Scan tidak boleh dilakukan 
tanpa indikasi, karena terdapat paparan radiasi 
yang akan menimbulkan efek biologi pada tubuh. 
Beberapa hal harus diperhatikan oleh dokter dan 
pasien adalah, apakah pasien memiliki indikasi 
yang kuat untuk dilakukan CT-Scan. Perlu 
diperhatikan juga kondisi pasien pada saat itu 
serta apakah pemeriksaan ini mempunyai nilai 
diagnostik yang tinggi (manfaat) dibandingkan 
dengan risikonya,” ujar dr. Lailatul Muqmiroh, 
Sp.Rad (K).

Dokter yang juga dipercaya menjadi Kepala 
Prodi D-IV Radiologi Fakultas Vokasi Universitas 

MRI VS CT-SCAN
MANA LEBIH BAIK?
Narasumber : dr. Lailatul Muqmiroh, Sp.Rad (K) - RS PHC Surabaya

Ketika salah satu dari kita merasakan gangguan kesehatan dan 
memutuskan untuk mencari penyebabnya ke rumah sakit, maka ada 
beberapa tahapan pemeriksaan yang diperlukan. Setelah dokter 
melakukan pemeriksaan fisik, dokter akan menyarankan kita untuk 
melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Hal ini dilakukan tak 
lain bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif 
tentang kondisi keseluruhan tubuh, sehingga penatalaksanaan yang 
akan dilakukan tepat antara lain pemeriksaan Magnetic Resonance 
Imaging (MRI) atau Computed Tomography (CT) Scan. Namun dibalik 
itu semua, sudah tahukah kita apa itu pemeriksaan MRI atau CT 
Scan? Kemudian kapan saat yang tepat melakukan pemeriksaan 
MRI atau CT-Scan? Lalu, pemeriksaan mana yang memberikan hasil 
kepastian diagnosa yang lebih baik?
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Airlangga Surabaya ini juga menyampaikan 
bahwa sebenarnya pemeriksaan CT-Scan aman 
dilakukan, karena sudah diatur dosis dan proteksi 
radiasinya, sehingga meminimalisir efek radiasi 
bagi kesehatan. “Namun untuk kondisi tertentu 
seperti ibu hamil dan bayi, pemeriksaan semacam 
ini harus dipertimbangkan. Pasalnya, efek radiasi 
yang diterima pada bayi dan janin akan berdampak 
lebih besar dibandingkan orang dewasa”.

MRI
Berbeda dengan CT-Scan, pemeriksaan MRI tidak 
menggunakan sinar X. MRI sendiri merupakan 
pemeriksaan medis menggunakan teknologi 
elektromagnet untuk melihat struktur tubuh 
secara detail. “Alat ini bisa juga dikatakan seperti 
scanner, dapat melihat dan memeriksa hampir 
semua bagian organ dalam pasien. MRI juga 
dapat memberikan gambaran struktur tubuh 
secara detail yang tidak bisa didapatkan pada 
pemeriksaan lain seperti Rontgen, USG atau CT-
Scan. ” ujar dokter Lailatul.

Lalu, untuk siapakah pemeriksaan jenis ini 
dilakukan? dokter yang menamatkan studi 

Program Profesi Dokter Spesialis Radiologi 
di Universitas Airlangga Surabaya Tahun 
2010 tersebut menambahkan, pemeriksaan 
menggunakan MRI ditujukan kepada orang 
yang mempunyai kelainan pada otak (epilepsi 
dan parkinson) dan saraf tulang belakang dan 
pembuluh darah, sendi, payudara, organ internal 
(tumor atau gangguan lain pada hati, ginjal, limfa, 
pankreas, rahim, ovarium, prostat dan testis) atau 
sesuai advis dokter.

LA LU,  M A N A  YA N G 
L E B I H  B A I K?
“Tergantung kondisi dan klinis pasiennya 
bagaimana. Untuk diagnosa ada tidaknya cedera 
otak dan perdarahan, kelainan pada tulang otak 
(cranial) dan tulang gerak atas-bawah, lebih baik 
menggunakan CT-Scan, sedangkan jika ingin 
mengetahui adanya jaringan lunak seperti otak, 
pembuluh darah, ginjal dan organ dalam lainnya, 
MRI dapat memberikan gambaran yang lebih 
baik. Dari segi efek biologi yang ditimbulkan, MRI 
juga lebih aman dibandingkan dengan CT-Scan.” 
pungkas dokter Lailatul (Oleh: Irvan Prayogo).
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PT Pelindo Husada Citra (PHC) 
melakukan penandatanganan nota 
kesepahaman  dengan Telkom. Sesuai 
ruang lingkup nota kesepahaman, 
BUMN yang bergerak dalam bidang 
jasa telekomunikasi akan memberikan 
support layanan berupa Implementasi 
Dedicated Internet, Uhost TV dan 
kebutuhan ICT lainnya seperti Smart 
Hospitality, Seat Management dan 
lainnya sesuai kebutuhan PHC. 

Sedikitnya 96 orang mahasiswa dengan 
didampingi lima orang dosen dari 
Universitas Tidar Magelang kunjungi 
Pelabuhan Tanjung Perak guna 
mengetahui kemajuan pembangunan 
Pelabuhan Tanjung Perak secara 
langsung. Berbagai pembahasan 
d i s a j i k a n  t e r k a i t  s e l u k  b e l u k 
Pelabuhan Tanjung Perak. 

Seusai pengenalan, acara dilanjutkan 
kunjungan keTerminal  Ni lam dan 
Terminal Mirah untuk mengetahui 
c a r a  k e r j a  a l a t  b o n g k a r  m u a t 
p e t i  k e m a s  d a n  k e  G e d u n g 
Gapura Sur ya Nusantara (GSN), 
untuk mengenal berbagai fasilitas 
te r m i n a l  p e n u m pa n g  ka pa l  l a u t 
ya n g  d i g u n a ka n  d a n  d i s e d i a ka n 
u n t u k  k e n y a m a n a n  s e r t a 
keamanan penumpang. 

“Saya ingin mengetahui infrastruktur 
dan kerja lapang sehingga bisa tahu ini 
alat apa, fungsinya untuk apa, serta 
fasilitas apa saja yang tersedia dan 
saya sangat senang dan puas bisa 
melihat secara langsung,” ungkap Elsa 
Dwi Relaga di akhir kunjungan. (Oleh: 
Tisna Prabamita)

MAHASISWA UNIVERSITAS TIdAR 
PELAjARI TANjUNG PERAK

SIMBIOSIS MUTUALISME
PHC dAN TELKOM

”Sedangkan untuk Telkom, PHC akan 
menjalin akses kerjasama dengan 
Yayasan Kesehatan Telkom dalam 
hal pelaksanaan medical check up 
dan pelayanan kesehatan lainnya 
di RS PHC Surabaya,” ujar President 
Director PT PHC, dr Agus Akhmadi. 

Executive Vice President Telkom 
Reg i o n a l  V,  S u pa r w i ya n to,  ya n g 
juga hadir dalam penandatanganan 
tersebut mengatakan “Kerjasama 
ini  sal ing menguntungkan kedua 
b e l a h  p i h a k .  B a g i  k a m i ,  s e l a i n 
kerjasama pelayanan kesehatan, 
t e r p e n t i n g  k a m i  j u g a  b i s a 
diedukasi  oleh Narasumber dari 
RS  P H C  S u ra ba ya  d a l a m  b e n t u k 
Health Talk ,  sehingga tak hanya 
fokus pada kuratifnya (pengobatan 
penyakit) saja, tapi juga preventifnya 
(pencegahan penyakit) juga. Jadi 
sepaket,” ungkapnya. (Oleh: Ir van 
Prayogo)
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Pelindo III Regional Jawa Timur 
berkerjasama dengan PT Pelindo 
Husada Citra (PHC) telah membuka 
dan meresmikan Klinik First Aid yang 
beroperasi di area Terminal Tanjung 
Wangi Banyuwangi. Dengan hadirnya 
Klinik First Aid di Terminal Tanjung Wangi 
ini, berarti sudah 21  Klinik First Aid 

Pelabuhan Tanjung Perak menerima 
kunjungan dari TIM Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Sedikitnya tujuh orang yang merupakan 
anggota dan perwakilan dari BNPB, 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur 
dan World Food Program (WFP) untuk 
Wilayah Indonesia dan ASEAN meninjau 
langsung dan pengumpulan data terkait 
pemetaan kapasitas dan Sumber Daya 
Logistik di Provinsi Jawa Timur.  

Erik Nugroho selaku Head Committe 
of  World Food Program (WFP), 
menjelaskan bahwa perlu dilakukan 
kaj ian kapasitas dan kesiapan 
infrastruktur, fasilitas dan layanan 
logistik dalam mendukung operasi 
tanggap darurat guna kepentingan 
koordinasi antar berbagai instansi 
terkait dalam SISLOGNAS Penanganan 
Bencana Alam. Untuk mendukung 
kesiapan tersebut, hal yang pertama 
dilakukan adalah membentuk jejaring 
koordinasi logistik, membangun 
kesiapan fasilitas, mempersiapkan 
personi l ,  melakukan dr i l l  dan 
training dan terakhir adalah tahapan 
implementasi dan operasional. (Oleh: 
Tisna Prabamita)

KLINIK FIRST AId KE-21
yang sudah dioperasikan oleh PT PHC. 
Tak hanya memberikan rasa aman, 
dengan adanya Klinik First Aid di 
Terminal Tanjung Wangi, diharapkan 
derajat kesehatan dan produktivitas 
pegawai di Terminal Tanjung Wangi 
terus meningkat. Salam Sehat, Salam 
Safety !! (Oleh : Irvan Prayogo)

TIM BNPB KUNjUNGI 
PELABUHAN TANjUNG PERAK 
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K a w a s a n  K o ta  Tu a  S u ra b a ya 
mempunyai daya tarik bagi turis 
domestik dan internasional. Sedikitnya 
sembilan orang wisatawan asal 

Festival Batang Arut menjadi salah 
satu rangkaian acara HUT KOBAR ke-59 
dengan lomba klotok hias dan getek hias 
yang diikuti instansi pemerintah, swasta 
dan masyarakat. Pelindo III melalui 

dAYA TARIK TERMINAL KALIMAS 
BAGI TURIS BELANdA

LOMBA KLOTOK MERIAHKAN HUT 
KORTAWARINGIN BARAT

Belanda yang mengikuti  paket 
wisata keliling pulau Jawa dan Bali, 
tertarik untuk mengikuti paket tour 
mengunjungi berbagai Heritages 

Kota Surabaya berupa  peninggalan 
bangunan dan situs bersejarah. 
Sebelum mengunjungi Monumen Tugu 
Pahlawan dan Museum 10 November 
1945, kawasan Jembatan Merah, 
Kampung Pecinan Kembang Jepun 
serta Kampung Arab Ampel, para 
wisatawan tersebut terlebih dahulu 
mengunjungi Terminal Kalimas di 
Pelabuhan  Tanjung Perak. 

Mayoritas wisatawan Belanda tersebut 
yang merupakan warga senior berusia 
lanjut, umumnya pernah tinggal dan 
menetap di Kota Surabaya pada masa 
sebelum kemerdekaan Republik 
Indonesia. Olga Jansen, salah satu 
wisatawan tersebut yang telah berusia 
80 tahun menyatakan bahwa mereka 
tertarik untuk mengunjungi Terminal 
Kalimas hanya sekedar bernostalgia dan 
mengenang masa kecil mereka di Kota 
Surabaya. (Oleh: Tisna Prabamita)

Pelabuhan Kumai turut serta dalam 
perlombaan Klotok Hias bertema “Kerja 
Nyata, Karya Bersama”. Para peserta  
menggunakan pakaian adat melayu 
dan dan dayak diikuti dengan tarian dan 

lagu daerah. Partisipasi Pelindo III dalam 
kegiatan ini untuk mengenalkan BUMN 
Kepelabuhanan kepada masyarakat 
serta  melestarikan budaya Kotawaringin 
Barat. (Oleh: Kusmiati)
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