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Mudik Gratis
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara serentak 
memfasilitasi para pemudik pulang ke kota asalnya 
dalam program mudik gratis. Animo masyarakat 
sangat terlihat ketika Pelindo III mempromosikan hal 
tersebut kepada penumpang kapal laut baik di wilayah 
Kalimantan maupun Sulawesi. Setidaknya target 
14.000 orang penumpang kapal laut yang dilayani 
oleh Pelindo III tercapai melalui pemberangkatan 
dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Emas 
ke beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 
Tidak berhenti disitu, Pelindo III juga memberikan 
fasilitas layanan di terminal penumpang Gapura Surya 
Nusantara berupa penyediaan hotel capsule sebagai 
pendukung fasilitas kenyamanan bagi penumpang.

Pada edisi ini, kami mengulas wajah ramah mudik 
gratis di Pelabuhan yang lebih memanusiakan para 
penggunanya. Kepedulian petugas mulai dari lini 
depan seperti petugas keamanan membuktikan 
kepada masyarakat bahwa pelabuhan juga 
mengedepankan humanis bagi penggunanya.

Tidak hanya itu, kami juga membahas mengenai 
rencana pengembangan pelabuhan di regional Jawa 
Tengah dengan mengajak pelabuhan tetangga dalam 
pengelolaan dan pengoperasiannya seperti PSA. 
Pada kesempatan berbeda, investasi secara masif 
juga dilakukan untuk mengembangkan Pelabuhan 
Tanjung Emas. Pelayanan pelabuhan juga menunjukan 
hal yang semakin positif bagi para stakeholder 
akibat berthing time yang semakin menurun dengan 
diterapkankannya  klasterisasi pandu.

Melalui kegiatan Bina Lingkungan, Pelindo III juga 
memberikan bantuan berupa empat truk kepada 
Kota Surabaya guna mendukung program green city. 
Hal tersebut senada dengan fokus pengembangan 
Pelabuhan Tanjung Perak sebagai green port, dimana 
pelabuhan memang selayaknya menjadi fitur bisnis 
kota yang harus sejalan dengan konsep besar kotanya.

Pembaca, semoga sajian artikel kali ini dapat 
menambah wawasan kita semua akan perkembangan 
perusahaan. Dan pada kesemmpatan yang berbahagia 
ini, Redaksi Majalah Dermaga mengucapkan Selamat 
Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah, Minal Aidzin 
Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin.  
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PROFESiONALiSME
Portizen yang saya cintai,

Libur lebaran kali ini lebih panjang dari biasanya sebagaimana 
kebijakan dari pemerintah dengan harapan memberikan 
waktu yang cukup bagi kita untuk dapat berkumpul dengan 
keluarga di kampung halaman. Meskipun tidak semuanya dari 
kita dapat menikmati hal tersebut karena tugas kita. Terutama 
rekan-rekan kita yang ditugaskan di cabang-cabang ‘remote 
area’ yang harus tetap memberikan pelayanan pada saat 
libur lebaran. Manajemen memberikan appresiasi setinggi-
tingginya bagi pegawai yang rela mengorbankan kepentingan 
pribadi demi kepentingan perusahaan. 

Sebagai penunjang revenue generator, kegiatan operasional 
khususnya pelayanan kapal dan barang sudah relatif baik. 
Meskipun tetap harus ada perbaikan secara kontinyu. 
Namun berbeda halnya dengan pengelolaan properti 
kita yang masih memerlukan perhatian dan penanganan 
yang lebih professional lagi. Hasil evaluasi sementara dari 
internal audit kita, menunjukkan perlunya perhatian khusus 
kepada pengelolaan properti ini, di mana masih banyak aset-
aset properti kita yang masih belum dioptimalkan untuk 
memperoleh pendapatan, disamping rendahnya awareness 
petugas lapangan kita untuk ’mengejar’ pendapatan dari 
aset properti kita.

Hal ini perlu penanaman pemahaman yang benar bagi petugas 
lapangan kita bahwa, setiap jengkal tanah atau aset sekecil 
apapun dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan 
kita. Serta pemahaman bahwa sistem kerjasama yang baik 
tidak hanya sebatas menyewakan aset kita kepada pihak lain, 
tetapi model kerjasama yang memberikan nilai lebih kepada 
kita. Sebagai contoh melalui skema minimum throughput atau 
sharing revenue sehingga dengan berkembangnya bisnis mitra 
kita, kita juga ikut menerima manfaat berupa pendapatan 
yang lebih besar. Jauh lebih besar dibanding hanya dengan 
menyewakan aset/lahan.

Kita semua saat ini masih punya PR besar untuk membenahi 
pengelolaan properti ini. Saat ini, secara konseptual, 
manajemen telah menyepakati menyerahkan pengelolaan 
properti ini kepada PT PPI dengan pertimbangan di samping 
agar lebih fokus, juga agar lebih ‘militan’ dalam mengejar 
target. Kita akan mulai saat kita masuk kerja kembali setelah 
libur panjang kita.

Ari Askhara

CEO Pelindo III
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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Tampak kapal-kapal yang berukuran relatif kecil dengan ciri khas merah dan putih 
berlayar didekat kapal yang lebih besar. Kapal tersebut ialah tug boat, atau yang 
biasa kita sebut dengan kapal tunda. Ciri utama dari kapal tunda adanya ban-ban 
yang mengelilingi body terluar kapal. Berfungsi sebagai pelindung agar tidak 
mengalami kerusakan saat menarik atau mendorong kapal besar. Selain itu, kapal 
tunda memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain: membantu pelaksanaan 
mooring (menambat) dan unmooring (melepas) tanker, memantau kondisi cuaca 
disekitar dermaga/pelabuhan, dan membantu dalam penanggulangan kebakaran 
saat bertugas dan penyelamatan apabila terjadi keadaan darurat di sekitar 
perairan. (Foto oleh: Faridhatul Qomariyah)

Kapal tunda,  
Kecil Bertenaga
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PELiNDO iii & aLKi
Oleh: 

Wahyu agung 
Prihartanto 

Direktorat Operasi 
dan Komersial PT 

Pelindo III

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan 
konsensus yang ditetapkan pada Peraturan 
Pemerintah No 37 tahun 2002, dengan membagi 
wilayah Indonesia untuk dilewati oleh 3 jalur 
ALKI dengan adanya keputusan IMO pada sidang 
Marine Safety Comitte ke-69. Jalur ALKI menjadi 
sebuah representasi dari luasnya wilayah 
perairan yurisdiksi nasional yang berkaitan erat 
dengan status Indonesia sebagai sebuah negara 
maritime. ALKI sendiri merupakan suatu wilayah 
terbuka yang membagi Indonesia dalam empat 
kompartemen strategis. ALKI terbentuk setelah 
United Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) tahun 1982 (yang diratifikasi dengan UU 
No. 17 Tahun 1985) dan dinyatakan sebagai Hukum 
Positif Internasional sejak 16 November 1994 telah 
mengakui hak Indonesia sebagai Archipelagic 
State.

Pengakuan tersebut muncul karena Indonesia 
memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer 
dan luasnya bentang landas kontinen. UNCLOS 
mengatur seluruh kewenangan negara pantai 
dan negara kepulauan terhadap wilayah laut 
(laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas 
kontinen). 

Dukungan status juga diperkuat dikarenakan 
Indonesia memiliki potensi sumberdaya laut hayati 
dan nonhayati yang sangat berlimpah. Dipandang 
dari segi estetika, memiliki nilai yang sangat 
tinggi bagi pariwisata bahari. Dari sisi ekonomi 
dan industri, sangat menguntungkan bagi alur 
transportasi laut dan daerah penangkapan hasil 
laut. Sementara dari segi geografis, terletak pada 
posisi silang antara dua samudera yang merupakan 
jalur penting perdagangan dunia. Konsekuensi logis 
dari sisi geografis ini, perairan Indonesia memiliki 
nilai politik dan strategi keamanan yang sangat 
penting bagi negara lain.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 
di dunia dengan   luas perairan mencapai 3,25 
juta kilometer persegi atau 63 persen dari total 
luas Indonesia. Letaknya pun sangat strategis, di 
persimpangan dan persilangan jalur perdagangan 
laut antar benua. Namun potensi dahsyat tersebut 
belum bisa dimanfaatkan secara optimal hingga 
kini. Indonesia tak kunjung menjadi hub atau 
transit pelayaran internasional. Perairan Indonesia 
yang luas itu sejauh ini hanya menjadi tempat 
perlintasan belaka. Ribuan kapal-kapal asing lewat 
begitu saja di perairan Indonesia untuk menuju 



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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“Perwujudan aktifitas Bisnis Maritim di ALKI memerlukan sebuah kekuatan kompetensi 
untuk memformulasikan regulasi dan penegakan hukum pada sektor-sektor tersebut”

negara lain. Indonesia ibarat persimpangan yang 
gagal menjadi tempat persinggahan. Selama ini, ada 
puluhan ribu kapal asing yang melewati perairan 
Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan hitung-
hitungan kasar, ada sekitar 88.000 kapal asing yang 
hanya lewat begitu saja di perairan Indonesia, tanpa 
pernah singgah atau transit di pelabuhan-pelabuhan 
Indonesia. 

PT Pelindo III (Persero) dapat mengoptimalkan 
aktifitas Bisnis Maritim khususnya di ALKI II sebagai 
berikut :

1. Hukum dan penegakan hukum terkait bisnis 
maritim;

2. Bisnis Penyediaan Pelayanan Pemanduan;

3. Bisnis penyediaan bunker minyak dan LNG 
ke kapal – kapal yang transit;

4. Bisnis penyediaan jasa pertukaran awak kapal 
dan spareparts kapal;

5. Bisnis penyediaan jasa pengumpulan sampah 
dan slop serta B3 receptions facilities;

6. Bisnis pencegahan dan penanggulangan 
tumpahan minyak di laut;

7. Pembangunan storage terminal minyak dan 
LNG di wilayah PT Pelindo III;

Pembangunan pelabuhan RoRo Passenger. Hub 
and spoke di Tanjung Perak Port sebagai Hub ke 
seluruh pelabuhan Nusantara.
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Ari Askhara menegaskan bahwa saat ini Pelindo 
III sedang gencar melakukan transformasi. Tiga 
aspek menjadi fokus utama, yaitu people, process, 
dan technology. ”Jadi bagaimana merubah SDM 
dalam organisasi untuk menjalankan proses 
bisnis yang lebih efisien dengan mengoptimalkan 
implementasi teknologi,” paparnya. Melalui 

transformasi BuMn

HaDirKaN 
WajaH ramaH 

PELabuHaN
Di bawah kepemimpinan CEO Ari Askhara, Pelindo III bertransformasi menjadi salah satu 

BUMN yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Perbaikan secara komprehensif terus 
dilakukan hingga melahirkan insan pelabuhan yang berorientasi kepada pelayanan.

transformasi yang berfokus pada tiga aspek 
tersebut,  kinerja perusahaan pun semakin 
meningkat. Tidak hanya dari sisi pendapatan, 
bahkan transformasi tersebut mampu mendorong 
perwujudan aspek budaya kerja perusahaan yang 
berfokus pada customer focus, care, and integrity 
(CCI).

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dilengkapi fasilitas playground yang rutin menjadi sarana edukasi maritim.
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”Dengan budaya perusahaan 
tersebut, setiap insan Pelindo 
III selalu berusaha memberikan 
pelayanan yang optimal pada para 
pengguna jasa. Tidak hanya kepada 
mitra bisnis logistik, tetapi juga 
para penumpang kapal laut,” - Ari 
Askhara.

“
”Dengan budaya perusahaan tersebut, setiap insan 
Pelindo III selalu berusaha memberikan pelayanan yang 
optimal pada para pengguna jasa. Tidak hanya kepada 
mitra bisnis logistik, tetapi juga para penumpang kapal 
laut,” ujar Ari. Keberhasilan transformasi Pelindo III 
dalam mengubah budaya perusahaan juga berdampak 
kepada bentuk pelayanan. Pelindo III saat ini sangat 
memperhatikan aspek kemanusiaan. Hal itu dibuktikan 
dengan menghadirkan pelabuhan yang lebih ramah, 
memudahkan, dan mampu memenuhi kebutuhan 
penumpang. 

Semangat untuk memberikan pelayanan optimal 
kepada seluruh lapisan masyarakat akan dilakukan 
secara konsisten. Hal itu akan terus diwujudkan meski 
penumpang kapal laut terus menurun tiap tahun 
karena tren penumpang jarak jauh yang bergeser ke 
transportasi udara. Pengembangan Terminal Gapura 
Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 
menjadi salah satu bukti usaha tersebut. Terminal 
penumpang tersebut akan terus dibangun dan menjadi 
kapal laut modern pertama di Indonesia. Fasilitas dan 
kenyamanannya pun berstandar airport. Di antaranya 

toilet, customer service, waiting room, boarding bridge, 
musholla, dan fasilitas khusus untuk difabel. 

Beragam inovasi dan pembangunan itu juga menyentuh 
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Berbagai fasilitas 
penunjang kenyamanan para penumpang kapal laut 
juga disediakan. Bahkan, Pelabuhan Tanjung Emas juga 
menghadirkan fasilitas playground untuk anak-anak 
dan rutin menggelar edukasi maritim kepada para 

 Capsule Hotel kini tersedia di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 
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akan terus dibenahi agar dapat mendorong 
perekonomian. Terminal Gapura Surya Nusantara 
sudah melakukannya dengan menghadirkan Surabaya 
North Quay (SNQ). Saat ini SNQ menjadi salah satu 
destinasi wisata maritim favorit bagi arek-arek 
Suroboyo. SNQ tak hanya mampu mengembangkan 
kegiatan ekonomi berskala besar. Namun, juga mampu 
mendongkrak ekonomi kecil terutama di sektor 
periwisata. Bersandarnya cruise dan kehadiran turis 
mancanegara di SNQ menggairahkan perekonomian 
UKM mitra binaan Pelindo III dan Dekranasda Surabaya 
yang membuka gerai di SNQ. 

”Selain layanan operasional yang prima dan 
memastikan turis cruise aman dan bisa sandar 
dengan baik, Pelindo III juga mempersembahkan 
atraksi kesenian lokal setempat untuk menyambut 
turis ketika tiba di dermaga guna mengenalkan 
budaya lokal kepada turis mancanegara,” tambah 
Ari Askhara.

Tagline BUMN Hadir Untuk Negeri juga memberikan 
dorongan kuat kepada Pelindo III kontribusi nyata 
kepada masyarakat. Spirit tersebut diwujudkan 
dengan kembali menghelat program mudik gratis. 
Tahun ini, Pelindo III telah menyiapkan 14 ribu tiket 
gratis untuk mudik. Jumlah itu meningkat lebih 
dari dua kali lipat dibanding pencapaian tahun lalu 
yang tercatat sekitar 6 ribu tiket. Akhirnya program 
tersebut dibanjiri peserta sehingga tercatat ada 
lebih dari 16 ribu peserta dapat mencapai kampung 
halaman gratis dengan bus dari Pelindo III (Oleh: 
Erwin Zulfikar dan Hafidz Novalsyah).

pelajar. Begitu pula dengan Pelabuhan Bandarmasih 
Banjarmasin. Di tempat tersebut, penumpang bisa 
menikmati fasilitas hiburan yang jarang ditemukan 
di pelabuhan lain. Misalnya, Taman Bandarmasih, 
Taman Rambai Trisakti, dan kebun binatang mini (mini 
zoo). Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat 
menyegarkan suasana terminal dan menjadi hiburan 
bagi penumpang.

”Pembangunan kebun binatang mini, Taman 
Bandarmasih, dan Taman Trisakti sebagai upaya 
Pelindo III untuk menciptakan green port, memperbaiki 
layanan penumpang kapal, serta menghapus stigma 
bahwa terminal penumpang angkutan laut cenderung 
monoton dan apa adanya,” ungkap CEO Pelindo III 
Regional Kalimantan Recky Julius Uruilal.

Dorongan untuk terus berinvoasi juga datang dari 
ramainya kunjungan cruise atau kapal pesiar ke tujuh 
provinsi yang menjadi wilayah Pelindo III. Infrastruktur 

Penambahan fasilitas taman 
sebagai perwujudan green port, 
memperbaiki layanan penumpang 
kapal, serta menghapus stigma 
bahwa terminal penumpang 
angkutan laut cenderung monoton 
dan apa adanya,” - Recky Julius 
Uruilal.

“
Taman yang asri menjadi sudut hijau di Pelabuhan Banjarmasin Banjarmasin.
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16.502 PEmuDiK KaPaL Laut  
DiaNtar KE KamPuNG HaLamaN
“Adanya program mudik gratis sangat membantu, khususnya bagi 
kawulo alit seperti aku,” - Pemudik.
Tidak hanya memastikan pemudik yang tiba di 
pelabuhan dapat terfasilitasi dengan aman dan 
nyaman, tapi Pelindo III sekaligus mengantarkan 
16.502 pemudik hingga ke kampung halamannya pada 
libur Idul Fitri tahun ini. BUMN operator pelabuhan 
tersebut memberangkatkan pemudik yang tiba di 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang ke 12 kota tujuan. Bersinergi 
dengan Pelni dan Perum Damri, puluhan armada bus 
eksekutif lengkap dengan boks makanan berbuka 
disiapkan untuk mengantar pemudik.

CEO Pelindo III Ari Askhara mengungkapkan rasa 
syukur atas lancarnya pelaksanaan Program Mudik 
Gratis Bareng Pelindo III yang sejalan dengan amanah 

Presiden agar kementerian, lembaga, dan BUMN untuk 
bekerja sama mendukung mudik tahun ini dengan 
motto Mudik Bareng Guyub Rukun. “Dari target semula 
14.000 orang, tercapai 16.502 orang pemudik jalur laut. 
Mereka kebanyakan dari masyarakat kelas menengah 
ke bawah, bisa selamat dan nyaman diantar sampai ke 
terminal terdekat di kampung halamannya,” ujarnya.

Ari Askhara juga menambahkan bahwa Program Mudik 
Gratis Bareng Pelindo III merupakan wujud konkret 
dari transformasi perusahaannya untuk berkomitmen 
menjalankan bisnis dengan mengutamakan 
aspek kemanusiaan. “Pelindo III kini mengusung 
slogan Beyond Port of Indonesia,  jadi menyediakan 
14.000 kursi bus gratis menjadi bentuk  beyond 

Ribuan pemudik jalur laut tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
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CEO Pelindo III Ari Askhara melepas perjalanan bus Mudik Gratis Bareng Pelindo III.

services  atau pelayanan pelabuhan yang lebih 
bermanfaat lagi bagi masyarakat. Harapannya ‹BUMN 
Hadir Untuk Negeri› semakin terasa,» tambahnya.

Testimoni untuk layanan tersebut terlihat pada SMS 
Center Mudik Gratis yang dikelola Pelindo III. “Saya 
ucapkan terima kasih kepada Pelindo III dan Perum 
Damri yang telah (memberikan) gratis bus mudik 
lebaran hari ini. Kami merasa puas atas jamuannya 
dan  driver  yang sangat bagus dan hati-hati,” tulis 
Mashudi, pemudik tujuan Saradan, Madiun. Sementara 
itu harapan agar program serupa diadakan lagi di tahun 
depan terungkap pada SMS dari pemudik yang tidak 
menyebutkan namanya. “Terima kasih Pelindo III. 
Adanya program mudik gratis dari Pelindo III sangat 
membantu, khususnya bagi kawulo alit (masyarakat 
kecil) dari Jogja seperti aku. Semoga tahun-tahun 
depan ada lagi mudik gratis seperti ini,” tulisnya.

Corporate Secretary Pelindo III Faruq Hidayat 
memaparkan, berdasarkan catatan Pelindo III, sesuai 
yang diprediksikan bahwa mayoritas pemudik dari 
Pelabuhan Tanjung Perak mengambil bus gratis 
dengan rute Surabaya-Madiun sebanyak 2.843 
pemudik dan rute Surabaya-Jember 2.546 pemudik. 
Sedangkan untuk keberangkatan bus gratis dari 
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang rute dengan 
pemudik terbanyak yaitu Semarang-Wonosobo 
dengan 931 pemudik dan Semarang-Purworejo 
dengan 834 pemudik.

“Puncak arus mudik gratis di kedua pelabuhan 
terjadi pada hari yang sama yakni tanggal 11 Juni. 
Di Tanjung Perak dalam satu hari sandar 3 kapal, yakni 
KM Labobar, KM Awu, dan KM Niki Barokah dengan 
peserta mudik gratis mencapai 1.824 orang. Kemudian 
di Tanjung Emas sandar KM Leuser dengan peserta 
mudik gratis sebanyak 517 orang,” paparnya.

GERbAnG MERAntAu
Meski harga tiket pesawat semakin terjangkau, namun 
kapal laut masih jadi moda transportasi pilihan bagi 
masyarakat. Terutama oleh pekerja informal dari Jawa 
yang bekerja pada sektor informal yang merantau di 
Pulau Kalimantan dan Sulawesi. “Hal tersebut terlihat 
dari masih tingginya jumlah penumpang arus balik 
Lebaran 1439 H yang melalui pelabuhan-pelabuhan 
yang dikelola Pelindo III. Puncak arus balik ialah pada 
H+12 dengan 23.446 penumpang yang tercatat di 13 
pelabuhan dari 7 provinsi, yaitu Jateng, Jatim, Bali, 
NTB, NTT, Kalsel, dan Kalteng,” jelas VP Corporate 
Communication Pelindo III Lia Indi Agustiana.

“Saya ucapkan terima kasih kepada 
Pelindo III dan Perum Damri yang 
telah (memberikan) gratis bus mudik 
lebaran hari ini. Kami merasa puas 
atas jamuannya dan driver yang 
sangat bagus dan hati-hati,” - 
Mashudi, pemudik tujuan Madiun.

“
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Lia Indi melanjutkan, berdasarkan catatan Pelindo 
III, jumlah penumpang pada angkutan lebaran 2018 
(H-15 hingga H+15) sejumlah 454.059 orang atau 
menurun tipis 2,3 persen daripada tahun 2017 lalu 
yang sejumlah 464.752 orang. Meski begitu, jumlah 
kapal angkutan lebaran yang sandar di pelabuhan-
pelabuhan yang dikelola Pelindo III bertambah, yakni 
sejumlah 781 unit kapal atau meningkat 18 persen 
dibandingkan tahun 2017 yang sejumlah 659 unit 
kapal. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menjadi 
yang terpadat dengan total arus kapal mencapai 195 
unit. Dengan total penumpang debarkasi (datang) 
88.555 orang dan penumpang embarkasi (berangkat) 
65.170 orang.

Peningkatan jumlah kapal yang sandar salah 
satunya dikarenakan oleh peningkatan kesiapan 
petugas operasional sehingga utilisasi dermaga 
semakin efektif dan mampu melayani lebih banyak 
kapal untuk bersandar. Sementara itu tantangan 
pelayanan angkutan lebaran tahun ini masih sama, 
yakni keterlambatan kedatangan dan keberangkatan 
kapal yang diakibatkan oleh faktor cuaca. 

“Faktor alam ini harus sangat diperhatikan karena 
menyangkut keselamatan pelayaran. Untuk itu Pelindo 
III sebagai operator pelabuhan menyediakan tempat 
transit yang representatif. Selain aman dan nyaman, 
juga ada takjil dan makan sahur gratis. Seperti 
pelayanan yang kami berikan di Pelabuhan Tanjung 

Wangi Banyuwangi untuk penumpang kapal tujuan 
Masalembu yang tertahan karena cuaca buruk,” 
ujarnya.

Kemudian selama angkutan lebaran tersebut, secara 
umum penumpang kapal laut yang bekerja di sektor 
informal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya untuk menuju ke Balikpapan (14.235 orang), 
Makassar (13.258 orang), Banjarmasin (10.356 orang) 
dan Sampit (5.299 orang). Sedangkan dari Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang mayoritas pelabuhan 
destinasinya ialah menuju Kumai (8.417 orang), 
Tanjung Priok Jakarta (7.799 orang), Sampit (6.206 
orang), dan Pontianak (4.505 orang). (Oleh: Hafidz 
Novalsyah)

“Faktor alam ini harus sangat 
diperhatikan karena menyangkut 
keselamatan pelayaran. Untuk 
itu Pelindo III sebagai operator 
pelabuhan menyediakan tempat 
transit yang representatif. Selain 
aman juga nyaman.” - Lia Indi 
Agustiana.

“

CEO Pelindo III Ari Askhara dan HC & GA Director Toto Heli Yanto menyapa pemudik di dalam bus.



Playground at Bandarmasih Terminal, Port of Banjarmasin
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Under the leadership of CEO Ari Askhara, Pelindo III transformed into one of the 
state-owned enterprises that put forward humanism. Continuous improvement is 

made to create a service-oriented. 

Ari Askhara said that Pelindo III is currently intensively 
transforming. Three aspects become the main focus are 
people, process, and technology. “So how to change 
human resources in organization to run business process 
to be more efficient by using technology,” he explained. 
Through those aspects, the company’s performance 
is increasing. Not only in terms of revenue, even the 
transformation is able to encourage the realization of 
corporate culture such as customer focus, care, and 
integrity (CCI).

PELiNDO iii briNGs YOu 
POrt’s HOsPitaLitY

“With the corporate culture, every employee of 
Pelindo III always strives to provide optimal service 
to its customers. Not only for business partners 
of logistics, but also passengers of ships,” said 
Ari. The successful transformation of Pelindo 
III in cultural change also impacts on service. 
Pelindo III is currently highly concerned about 
humanitarian aspect proven by providing more 
friendly and comfort port that is able to meet the 
needs of passengers.
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Kindergarten Students Visit Bandarmasih Passenger Terminal

The spirit to provide optimal services to all levels 
of society will be undertaken consistently. It will 
continue to be realized although passenger ships 
continue to decline every year due to trend of long-
distance passenger being shifted to air transport. The 
development of Gapura Surya Nusantara Terminal, 
Port of Tanjung Perak, became one of the evidence. 
The passenger terminal will continue to be built and 
become the first modern ship terminal in Indonesia. 
The facilities and comfort are also airport-standard 
such as toilets, customer service, waiting rooms, 
boarding bridges, mosques, and special facilities for 
disabilities.

Various innovations and development also deploy 
Port of Tanjung Emas Semarang. Various supporting 
facilities for passengers are also provided such as 
playground facilities for children and maritime 
education for students as well as in Bandarmasih, 
Port of Banjarmasin. In these places, guests can enjoy 
the facilities which are rarely found in any port. For 
example, Taman Bandarmasih, Trisakti Rambai Park, 
and mini zoo. It is expected that the presence of these 
facilities can refresh the atmosphere of the terminal 
and become entertainment for passengers.

“The development of mini zoo, Bandarmasih and 
Trisakti Park as part of Pelindo III effort to create 
a green port, improve ship passenger service, 
and remove stigma that sea transport passenger 
terminal tends to be monotonous,” said Pelindo 
III Regional CEO Kalimantan Recky Julius Uruilal.  
(by: Kharis Fauzi)
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PELiNDO iii ajaK Psa 
KEmbaNGKaN KENDaL

Kerja sama internasional

Pelindo III berencana akan kerjasamakan Kendal International Port dengan 
dua perusahaan berskala internasional. 

Fasilitas lapangan penumpukkan peti kemas di TPKS, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.



lapOran khusus 19

Kerjasama tersebut dituangkan dalam MoC yang 
ditandatangani oleh CEO Pelindo III Ari Askhara, 
President Director PT China Communications 
Construction Engineering Indonesia Fan Fiyeng, dan 
Head of Terminal Services PSA Seow Hwee di Jakarta 
(6/6).

CEO Pelindo III Ari Askhara menyebut MoC ini sebagai 
bentuk komitmen dan semangat positif dari semua 
pihak untuk bersama-sama membahas kemungkinan 
pendirian perusahaan patungan untuk pelaksaan 

proyek pengembangan Pelabuhan Kendal di Jawa 
Tengah yang memerlukan investasi sebesar Rp4 triliun 
untuk infrastruktur dan suprastrukturnya.

“Kami mengajak kerjasama dengan dua perusahaan 
internasional tersebut karena mereka sudah 
memiliki reputasi yang sudah dikenal baik di 
dunia internasional. Diharapkan nantinya dapat 
meningkatkan potensi pasar sehingga bisa 
meningkatkan kunjungan kapal internasional untuk 
melakukan kegiatan operasional di Pelabuhan Kendal, 
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Kegiatan bongkar muat peti kemas di TPKS
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“Kami mengajak kerjasama dengan 
dua perusahaan internasional 
tersebut karena mereka sudah 
memiliki reputasi yang sudah 
dikenal baik di dunia internasional. 
Diharapkan nantinya dapat 
meningkatkan potensi pasar 
sehingga bisa meningkatkan 
kunjungan kapal internasional 
untuk melakukan kegiatan 
operasional di Pelabuhan Kendal, 
seperti PT China Communications 
Construction Engineering Indonesia 
yang merupakan Badan Usaha yang 
bergerak di bidang Jasa Konstruksi 
dan PSA Indonesia Pte Ltd, yang 
merupakan operator jasa pelabuhan 
yang berpartisipasi di Asia, Eropa 
dan Amerika,” - Ari Askhara.

“
seperti PT China Communications Construction 
Engineering Indonesia yang merupakan Badan Usaha 
yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi dan PSA 
Indonesia Pte Ltd, yang merupakan operator jasa 
pelabuhan yang berpartisipasi di Asia, Eropa dan 
Amerika,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ruang lingkup pada kerjasama MoC 
termasuk namun tidak terbatas pada perencanaan, 
pengembangan, pembangunan, pengoperasian, 
investasi, pendanaan, namun juga juga dapat 
memberikan masukan atas rencana pengembangan 
pelabuhan seperti studi lingkungan, studi perencanaan, 
studi geoteknik, studi pengembangan wilayah, desain 
lay out dan teknis pelabuhan, desain operasional, 
analisa potensi pasar dan kelayakan proyek.

Pengembangan Pelabuhan Kendal merupakan inisiasi 
Pelindo III bersama Pemerintah Kabupaten Kendal 
untuk mendukung arus logistik barang di Provinsi 
Jawa Tengah sekaligus guna mengantisipasi dan 
mengakomodir layanan Terminal Petikemas Semarang 
yang diproyeksikan pada tahun 2021 melebihi 
kapasitasnya.  

“Pelabuhan Kendal akan menjadi fitur yang menarik 
bagi investor untuk berinvestasi di Kawasan Industri 
Kendal (KIK) yang sedang dibangun oleh pemerintah. 
Karena adanya fasilitas pelabuhan yang terintegrasi 
dalam suatu kawasan industri dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi dari distribusi barang produksi. 
Sehingga dapat meningkatkan manfaat ekonomi, tidak 
hanya untuk warga Kendal, tetapi juga pemangku 
kepentingan logistik di hinterland Pelabuhan Kendal, 
yakni industri Jawa Tengah (Jateng) dan sekitarnya,” 
ungkap Ari Askhara. (Oleh: Kharis Fauzi)

Rencana Pengembangan Pelabuhan Kendal
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muHibaH DaLiaN maritimE uNiVErsitY 
bErsama KaPaL Yu KuN

Dengan menggunakan kapal latih YU KUN, rombongan dari Dalian Maritime University 
tersebut bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak setelah 

sebelumnya melakukan kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Edukasi Maritim

Dalam rangkaian penyelenggaraan studi banding 
program pendidikan dan pelatihan bidang pelayaran 
dan kemaritiman (On - board Training) Dalian Maritime 
University – China dengan dua universitas di Indonesia 
yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi 
Sepuluh November Surabaya (ITS), beberapa dosen 
pengajar dan mahasiswa Dalian Maritime University – 
China menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pelindo III. 

Bertempat di Lt. V Kantor Pusat, Faruq Hidayat selaku 
Corporate Secretary didampingi oleh Rudi Herdyantoro 

selaku Vice President Investor Relations and Corporate 
Governance Pelindo III, berkesempatan menerima 
kunjungan tersebut yang terdiri dari 38 orang tenaga 
pengajar dan pejabat institusi pendidikan dengan 
dipimpin Mr. Liu Zhengjiang, Vice President Dalian 
Maritime University, dengan disertai oleh lima orang 
dosen dan Rektor ITS dengan Raja Oloan Saut Gurning 
sebagai Wakil Juru Bicara. 

Dalam kegiatan tersebut, Faruq Hidayat menyatakan 
senang menerima kunjungan perwakilan dari Dalian 

Kapal Yu Kun Saat Akan Bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak
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Maritime University yang berkeinginan untuk melihat 
secara langsung kemajuan pembangunan pelabuhan 
dan kemaritiman di Indonesia. Dengan antusias seluruh 
rombongan menyimak presentasi yang ditampilkan 
dan mengadakan tanya jawab tentang perencanaan 
pengembangan beberapa pelabuhan di wilayah 
kerja Pelindo III untuk mengantisipasi perubahan 
dan perkembangan bisnis kepelabuhanan di masa 
mendatang. Acara kemudian dilanjutkan dengan 
rombongan mengadakan kunjungan lapangan (site 
visit) ke Surabaya North Quay, Terminal Nilam dan 
Terminal Kalimas yang diakhiri dengan melakukan 
anjangsana ke Terminal Petikemas Surabaya (TPS).

Dengan ITS sendiri, Dalian Maritime University – China 
melakukan kesepakatan untuk menandatangani 
Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan 
Fakultas Teknologi Kelautan di bidang riset teknologi, 
khususnya dalam sektor kemaritiman dan juga program 
pertukaran mahasiswa dan dosen antar kedua perguruan 
tinggi. Bidang kelautan memegang peranan penting bagi 
perekonomian negara terutama bagi perdagangan kedua 
negara yaitu Indonesia dan China yang pada akhirnya 
akan mendorong peningkatan volume ekspor impor di 
pelabuhan. 

Proyek besar Jalur Sutra China, yang ingin 
menghubungkan negara tirai bambu tersebut 
dengan negara-negara di ASEAN melalui jalur laut 
membutuhkan kesepakatan dalam level pemerintah 
yang tentunya kesepakatan itu juga harus didukung 
oleh perguruan tinggi dan dunia usaha. Selanjutnya 
penjajakan kerjasama di bidang industri utamanya 
sektor ICT (Information and Communication Technology), 
elektronika dan engineering akan menjadi fokus untuk 
diselenggarakan lebih lanjut. Dalian Maritime University 
– China akan mengakhiri lawatannya di Surabaya 6 Juni 
2018 dengan ditandai oleh kapal latih YU KUN bertolak 
dari Pelabuhan Tanjung Perak. (Oleh: Tisna Prabamita)

Corporate Secretary Pelindo III Faruq Hidayat (kanan) Berikan Cindermata kepada Perwakilan Dalian Maritime University
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arus baraNG  
Di PELabuHaN bErGELiat

Trafik

Performa sektor logistik, terus digenjot untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. 
Salah satunya pada kinerja pelabuhan sebagai simpul penting distribusi barang dalam 

rantai pasok perdagangan. 

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I yang 
naik dari 5,01% di tahun 2017 menjadi 5,06% pada 
periode yang sama tahun ini, juga terindikasi pada 
kinerja logistik. Arus kapal dan barang di Pelabuhan 
Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Banjarmasin yang 
dioperatori Pelindo III meningkat sepanjang triwulan 
I tahun 2018,” papar CEO Pelindo III Ari Askhara, di 
Surabaya, Senin (28/5).

Berdasarkan catatan Pelindo III untuk triwulan I 
tahun 2018, arus kapal di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya meningkat 39% atau dari 2.375 unit pada 
tahun 2017 menjadi 3.297 unit pada tahun 2018. Arus 
kapal tersebut dalam satuan gros ton melonjak 56% 
atau dari 16,9 juta gros ton pada tahun 2017 menjadi 
26,5 juta gros ton. Arus peti kemas di Pelabuhan 

Tanjung Perak Surabaya meningkat dari 126.693 boks 
atau setara 140.361 TEUs menjadi 138.603 boks atau 
setara 152.769 TEUs pada 2018 atau tumbuh 9%. Arus 
pengiriman hewan juga meningkat dari 1.982 ekor di 
tahun 2017 menjadi 2.699 ekor atau meningkat 36%.

Kemudian realisasi arus barang dalam satuan meter 
kubik tercatat sebesar 186 ribu meter kubik atau 
tercapai 186% di atas target proyeksi yang sebesar 
110 ribu meter kubik. Sedangkan arus barang dalam 
satuan ton sebesar 2,7 juta ton terealisasi 85% dari 
target proyeksi yang sebesar 3,2 juta ton. “Meski 
begitu hal tersebut (di bawah target) bukan semata 
karena penurunan, salah satunya karena bongkar 
muat food grain (bahan makanan curah) dipindah 
ke Terminal Teluk Lamong (TTL) karena kapal yang 

Pertumbuhan Ekonomi
Bongkar curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
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Aktivitas bongkar muat peti kemas di TPKB, Pelabuhan Banjarmasin, berlangsung 24 jam.

“Tercapainya target arus barang 
dikarenakan peningkatan barang-
barang impor general cargo, 
khususnya heavy cargo seperti 
roda-roda mesin dan besi baja. 
Untuk peningkatan arus barang 
dalam negeri di dermaga umum, 
berupa komoditas curah kering 
seperti batubara dan pasir,” - Ardhy 
Wahyu Basuki.

digunakan membutuhkan draft (kedalaman kolam 
pelabuhan) yang lebih dalam. Pelindo III memang 
telah membangun fasilitas silo khusus untuk food 
feed grain di TTL agar lebih bersih dan efektif,” jelas 
Ari Askhara.

tREn KAPAL bESAR

Dari Semarang, CEO Pelindo III Regional Jawa Tengah, 
Ardhy Wahyu Basuki, memaparkan peningkatan 
kinerja yang juga positif di Pelabuhan Tanjung 
Emas. Peningkatan arus barang disokong oleh tren 
penggunaan kapal yang berukuran semakin besar. 
Hal tersebut terlihat pada realisasi arus kapal selama 
triwulan I tahun 2018 sebesar 6,1 juta gros ton atau 
103% di atas target yang sebesar 6 juta gros ton. Juga 
di atas realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 
5,7 juta gros ton atau meningkat sebesar 8%.

Arus barang sepanjang triwulan I melebihi target 
yang diproyeksikan sebelumnya. Pertumbuhan 
tersebut tercatat sebesar 1,14 juta ton dan 193 ribu 
meter kubik di tahun 2017 yang meningkat menjadi 
1,26 juta ton dan 226,7 ribu meter kubik di tahun ini. 
Dengan persentase pelampauan target arus barang 
sebesar 110% dalam satuan ton dan 117% dalam 
satuan meter kubik.

“Tercapainya target arus barang dikarenakan 
peningkatan barang-barang impor general cargo, 
khususnya heavy cargo seperti roda-roda mesin dan 
besi baja. Untuk peningkatan arus barang dalam negeri 
di dermaga umum, berupa komoditas curah kering 
seperti batubara dan pasir,” jelas Ardhy Wahyu Basuki.

tREn KontAInERISASI

Di Pelabuhan Banjarmasin yang menjadi gerbang 
logistik utama di selatan Pulau Kalimantan, Pelindo 

III mencatatkan capaian yang signifikan. Seperti 
diungkapkan oleh CEO Pelindo III Regional Kalimantan 
Recky Julius, target arus kunjungan kapal selama 
triwulan I yang diroyeksikan sebesar 3.587 unit 
tercapai hingga 6.721 unit atau 187% daripada target. 
Pelampauan tersebut juga terlihat dari satuan bobot 
kapal. Dari target 11,5 gros ton, terealisasi 13,6 juta 
GROS TON ATAU TERCAPAI HINGGA 118%.

Sementara itu dari sisi arus peti kemas, BUMN jasa 
kepelabuhanan tersebut juga mencatatkan capaian 
positif. Realisasi arus peti kemas yang ditangani di 
Terminal Peti Kemas Banjarmasin (TPKB) tercatat 
104,6 ribu TEUs atau tercapai 105% di atas target yang 
ditetapkan sebesar 104,7 ribu TEUs. “Hal tersebut 
menunjukan tren kontainerisasi dalam pengiriman 
barang di TPKB meningkat. Perusahaan pelayaran di 
Banjarmasin mulai beralih dari semula lebih banyak 
menggunakan peti kemas berukuran 20 feet menjadi 
ukuran 40 feet yang lebih besar dan lebih efisien,” kata 
Recky Julius. (Oleh: Hafidz Novalsyah)
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 Inovasi Konstruksi

tEraPKaN bim  
PaDa PrOYEK iNVEstasi

Sebagai badan usaha kepelabuhanan, Pelindo III menjadi BUMN di sektor logistik yang pertama 
menerapkan Building Information Modelling (BIM) dalam melakukan perencanaan pembangunan 

untuk proyek investasinya. BIM menjadi bagian penting dalam penerapan Architecture, 
Engineering, Construction, Operation dan Maintenance (AECOM) untuk mewujudkan infrastruktur 

pelabuhan lebih cepat terselesaikan sehingga Pelondo III lebih prima.

Engineering, Information and Communication 
Technology Director Pelindo III Husein Latief menyebut 
penerapan BIM di Pelindo III dapat memberi banyak 
keuntungan, utamanya dalam penyampaian sebuah 
proyek sesuai yang diharapkan karena menghasilkan 
informasi dalam bentuk digital, dimana informasi 
tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 
membutuhkan selama siklus hidup bangunan tersebut. 

“BIM mampu menyelesaikan permasalahan 
disemua tahap seperti desain, konstruksi, operasi 
dan pemeliharaan yang kerap timbul dalam suatu 
proyek sehingga berdampak pada biaya dan waktu 
pelaksanaan serta memiliki keakuratan yang tinggi 

dan lebih memudahkan dalam perencanaan proyek. 
Nantinya penggunaan teknologi bisa dihubungkan 
dengan program aplikasi lain untuk mendapatkan 
hasil yang optimal,” imbuh Husein Latief.

Beberapa proyek Pelindo III yang menggunakan BIM 
antara lain pembangunan Pelindo Place Tower, lapangan 
penumpukan/container yard (CY) Terminal Teluk Lamong, 
Flyover Terminal Teluk Lamong, dermaga Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang, lapangan penumpukan, 
dermaga dan gudang Pelabuhan Waingapu.

 “Yang pasti penerapan BIM dapat menghasilkan sebuah 
produk desain yang lebih efisien, terutama pemangkasan 

Gambar rekaan rencana pembangunan flyover akses Terminal Teluk Lamong. 
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biaya yang kemungkinan timbul selama berlangsungnya 
proyek akibat perbedaan antara perencanaan dan realitas 
di lapangan,” jelas Husein Latief.

Pembangunan dengan menggunakan BIM ini mulai 
diterapkan oleh Pelindo III di triwulan I tahun 2018. 
Penggunaan BIM ini diperkirakan dapat meningkatkan 
pelayanan bisnis di kepelabuhahan dan berdampak 
positif bagi kinerja perusahaan.

Dalam hal kinerja hingga April 2018, Pelindo III 
mencatatkan  peningkatan trafik arus petikemas dalam 
satuan boks hingga April tahun 2018 sebesar 6 persen 
yang terealisasi sebesar 1.371.394 boks dibandingkan 
periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 
1.297.866. Peningkatan arus petikemas dalam satuan 
boks tersebut juga diikuti dalam satuan TEUs tercatat 
meningkat sebesar 5 persen yang terealisasi sebesar 
1.686.846 TEUs dibandingkan periode yang sama tahun 
2017 yang tercatat sebesar 1.600.761 TEUs. 

Sementara itu, dari sisi non operasional, Direktur 
Keuangan Pelindo III U. Saefudin Noer menjelaskan 
bahwa adanya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap 
Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak di level Rp 13.887 
per USD pada penutupan 30 April 2018. Angka tersebut 
masih jauh melemah jika dibandingkan dengan angka 
yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Meski 
Rupiah melemah, namun hal tersebut tidak terlalu 
berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. 
Laba operasional (usaha) Pelindo 3 tercapai Rp 1,14 
triliun atau 131% dibandingkan tahun sebelumnya 
yoy,” tutur Saefudin. 

“Pertumbuhan pesat dari laba usaha ini secara finansial 
didapat dari pendapatan jasa pelayanan bongkar muat 
petikemas yang naik sekitar 12 % yoy, tidak terlepas 
dari komitmen perusahaan dalam peningkatan 

kapasitas handling petikemas serta perbaikan terus 
menerus dalam sarana prasarna bangunan dan alat 
fasilitas pelabuhan, sehingga hal ini diharapkan dapat 
mempercepat arus logistik nasional sesuai dengan 
program pemerintah,” pungkas Saefudin.

Kenaikan yang signifikan ditunjukkan dari realisasi 
kunjungan kapal hingga April tahun 2018 dalam satuan 
Gross Tonnage (GT). Tercatat arus kunjungan kapal di 
Dermaga Umum mengalami peningkatan sebesar 14 
persen yang terealisasi sebesar 55.225.412 GT dibanding 
periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 
48.270.838 GT. Sedangkan dalam satuan unit arus 
kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar  
5 persen tercatat ditahun 2018 sebesar 13.311 unit 
dibanding dengan periode yang sama tahun 2017 tercatat 
sebesar 12.725 unit. Kenaikan juga diikuti arus barang 
sebesar 14 persen yang tercatat sebesar 15.942.459 Ton 
dibanding periode yang sama tahun 2017 yang terealisasi 
sebesar 13.975.448 Ton. (Oleh: Kharis Fauzi)

“BIM mampu menyelesaikan permasalahan 
disemua tahap seperti desain, konstruksi, 
operasi dan pemeliharaan yang kerap 
timbul dalam suatu proyek sehingga 
berdampak pada biaya dan waktu 
pelaksanaan serta memiliki keakuratan 
yang tinggi dan lebih memudahkan dalam 
perencanaan proyek. Nantinya penggunaan 
teknologi bisa dihubungkan dengan 
program aplikasi lain untuk mendapatkan 
hasil yang optimal,” - Husein Latief.

Maket desain proyek gedung Pelindo Place office tower. 
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Performa Tanjung Wangi

musim LEbaraN 
arus muDiK  

DaN baraNG 
ramai LaNCar

Geliat arus mudik lebaran 2018 sudah terasa di 
Lingkungan Pelabuhan Tanjung Wangi. Sejumlah 

angkutan jalur darat sudah mulai tampak 
melintasi jalan raya depan Pelabuhan Tanjung 

Wangi, Kamis (8/6).

Para pemudik yang sedang menantikan keberangkatan kapal 
perintis rute Pelabuhan Tanjung Wangi – Sapeken, Madura 
pun demikian. Mereka sudah tampak berdatangan untuk 
mendapatkan tiket keberangkatan kapal Perintis baik yang 
gratis disediakan Pemerintah Dinas Perhubungan Jatim 
sejak sepekan terakhir.

Kendati demikian, kegiatan bongkar muat (B/M) dan arus 
distribusi barang tampak masih ramai lancar. Sejumlah kapal 
tampak memenuhi dermaga umum Pelabuhan Tanjung 
Wangi sepanjang 543 meter untuk melakukan aktifitas 
bongkar muat baik curah cair maupun curah kering. Tercatat 
sebanyak 6 calls bersandar pada Kamis (7/6).

General Manager Pelabuhan Tanjung Wangi, Moh. Nizar 
Fauzi, memastikan bahwa arus mudik menggunakan kapal 
laut melalui Pelabuhan Tanjung Wangi tidak mengganggu 
aktifitas bongkar muat dan arus distribusi barang di 
Pelabuhan Tanjung Wangi.

“Hari Minggu (3/6) kegiatan B/M memang sempat terhenti 
sekitar 3 jam akibat lonjakan penumpang kapal perintis 
yang tertahan karena jumlah kuota kapal tidak mampu 
menampung antusias jumlah penumpang, namun hal 
tersebut tidak lantas berimbas pada aktifitas distribusi 
pupuk.” Ungkap Nizar.

“Syukur Alhamdulillah, kapal rute Pelabuhan Tanjung 
Wangi – Sapeken Madura yang sebelumnya hanya dilayani 
oleh 1 unit kapal, saat ini sudah mendapat kebijakan dari 
pemerintah untuk mendapatkan 2 unit kapal tambahan,” 
imbuh Nizar.

Pelabuhan Tanjung Wangi merupakan salah satu Pelabuhan 
yang melayani kapal perintis rute Sapeken- Madura. 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini telah menyediakan 

Kegiatan Bongkar Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Wangi
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2 unit kapal perintis gratis dan 1 unit kapal regular untuk melayani 
arus mudik penumpang melalui Pelabuhan Tanjung Wangi, 
yakni Kapal Sabuk Nusantara 56 (Angkutan Gratis), Kapal Sabuk 
Nusantara 115 (Angkutan Gratis) dan Kapal Sabuk Nusantara 98 
(Angkutan Reguler)

Beberapa pelabuhan di daerah lain juga melayani rute Sapeken – 
Madura, salah satunya diantaranya yakni dari Pelabuhan Kalianget 
dan Pelabuhan Celukan Bawang Bali.

“Angkutan kapal menuju Sapeken-Madura sebenarnya tidak 
hanya dilayani di Pelabuhan Tanjung Wangi. Hanya saja masih 
minimnya informasi, sehingga lonjakan penumpang yang rata 
– rata berasal dari luar daerah Banyuwangi ini (Bali, Jember) 
tertuju pada satu titik lokasi,” ungkap Adi Nurcahya, Manager 
SDM, Umum dan Kesisteman Pelabuhan Tanjung Wangi.

“Mudah mudahan 3 unit kapal ini dapat menampung jumlah 
penumpang, harapan kami kedepannya sistem pembagian dan 
penjualan tiket juga dapat dilaksanakan jauh hari sebelumnya 
dengan kemudahan sistem, sehingga penumpang mendapatkan 
kepastian jadwal keberangkatan.” imbuh Adi.

Pelabuhan Tanjung Wangi berkontribusi ketersediaan bahan 
bakar.

Sejak dilaksanakannya proses penggantian struktur dermaga 
pertamina TBBM Tanjung Wangi tahun 2017, suplai bahan bakar 
PT Pertamina TBBM Tanjung Wangi telah dialihkan melalui 
Dermaga Umum Pelabuhan Tanjung Wangi. 

Agus Sumiyanto, Manager Operasi dan Komersial Pelabuhan 
Tanjung Wangi menjelaskan bahwa selama libur lebaran ini, 
pihak Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Wangi tetap melayani 
proses B/M bahan bakar kapal Pertamina. Tercatat 3 unit kapal 
diagendakan akan melaksanakan kegiatan B/M bahan bakar 
pada hari H lebaran.

“Pertamina TBBM Tanjung Wangi melayani suplai bahan bahar 
melalui jalur darat maupun jalur laut menggunakan kapal yang 
berukuran kecil,” ungkap Agus.

“Jalur darat dengan tujuan Lumajang hingga wilayah Probolinggo, 
sedangkan distribusi via kapal lebih kecil dengan tujuan pulau 
kecil seperti Pulau Sapudi, Pulau Sapeken dll; area Bali dan 
area Nusa Tenggara Barat,” imbuhnya. (Oleh: Mareta Mulia A)

“Selama libur lebaran ini, pihak Pelindo 
III di Pelabuhan Tanjung Wangi tetap 
melayani proses B/M bahan bakar 
kapal Pertamina. Tercatat 3 unit kapal 
diagendakan akan melaksanakan 
kegiatan B/M bahan bakar pada hari H 
lebaran,” - Agus Sumiyanto.

Kegiatan Distribusi Tampak Lancar Menjelang Arus Mudik



 INVESTASI Rp 1,6 TRILIUN
Pengembangan Tanjung Emas

Pelindo III mendukung program tol laut yang ditetapkan oleh Presiden Joko 
Widodo. Dukungan tersebut dilakukan dengan mengembangkan wilayah 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menjadi salah satu jalur tol laut 
dengan nilai investasi sebesar Rp1,6 triliun untuk proses reklamasi di wilayah 

Kalibaru Barat seluas 22 Ha.

Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Emas

Commercial and Operational Director Pelindo III 
Mohammad Iqbal menyebut upaya pengembangan 
Pelabuhan Semarang tersebut bertujuan untuk 
memperkuat kegiatan bongkar muat di pelabuhan 
sekaligus mendukung perekonomian Provinsi Jawa 
Tengah yang semakin meningkat sejak tahun 
2012. “Tentunya peningkatan perekonomian 
di Jawa Tengah menginisiasi Pelindo III untuk 

mengembangkan pelabuhan yang dikelolanya 
dalam mendukung ekonomi Negara. Apalagi 
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi salah 
satu dari 24 pelabuhan feeder bagi pelabuhan 
utama dan pelabuhan pengumpul dari rangkaian 
jalur tol laut sehingga dengan adanya terminal baru 
maka proses pemindahan barang bisa dilakukan 
di dalam area pelabuhan,” imbuh Iqbal.
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Tentunya peningkatan 
perekonomian di Jawa Tengah 
menginisiasi Pelindo III untuk 
mengembangkan pelabuhan yang 
dikelolanya dalam mendukung 
ekonomi Negara. Apalagi Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang menjadi 
salah satu dari 24 pelabuhan 
feeder bagi pelabuhan utama 
dan pelabuhan pengumpul dari 
rangkaian jalur tol laut sehingga 
dengan adanya terminal baru 
maka proses pemindahan barang 
bisa dilakukan di dalam area 
pelabuhan,” - Mohammad Iqbal.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Emas memasuki 
tahap pra reklamasi, dimana area pelabuhan 
termasuk yang telah dilakukan reklamasi nantinya 
akan menerapkan sistem zonasi sebagai zona 
curah, zona peti kemas internasional, zona 
terminal penumpang, dan cruise. Dalam rencana 
pengembangan wilayah tersebut, Pelindo III 
telah mengantongi Surat Kelayakan Lingkungan 
Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi (SKL) dan Izin 
Lingkungan (IL) yang ditetapkan pada tahun 2017 
oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

“Saat ini pengembangan terminal terhambat karena 
SKL dan IL yang dimilki oleh Pelindo III tengah 
digugat. Tentunya hal ini tidak menyurutkan niat 
Pelindo III untuk tetap melanjutkan proses perijinan 
di Kementerian Perhubungan,” tegas Iqbal.

Sementara itu VP Corporate Communication Pelindo 
III Lia Indi Agustiana menegaskan bahwa Pelindo 
III sebagai Badan Usaha Pelabuhan pemegang 
konsesi di Pelabuhan Tanjung Emas, berwenang 

melaksanakan pengembangan di wilayah Tanjung 
Emas berdasarkan Perjanjian Konsesi dan ketentuan 
Pasal 31 Permenhub Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara 
Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di 
Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah 
dengan Permenhub Nomor 166 Tahun 2015. 

Selain itu, mendasarkan pada ketentuan Pasal 
67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 
Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua 
a t a s  U n d a n g -
undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha 
N ega ra .  A d a n ya 
g u g a t a n  P T U N 
pada prinsipnya 
t i d a k  m e n u n d a 
atau menghalangi 
pelaksanaan SKL dan 
IL milik Pelindo III 
atau dengan kata lain 
SKL dan IL Pelindo 
III  masih memiliki 
kekuatan hukum 
untuk menjadi dasar 
dalam pengajuan ijin 
pengembangan.

“Terkait  adanya 
gugatan pada izin 
SKL dan IL yang 
sebenarnya sudah 
d i b e r i k a n  o l e h 
P e m e r i n t a h  k e 
Pelindo III sebagai 
landasan hukum 
pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, demi 
menghormati supremasi hukum, perseroan 
mempersilakan pihak penggugat untuk menempuh 
jalur hukum melalui PTUN. “BUMN yang berfungsi 
sebagai agen pembangunan negara tidak bisa 
berhenti atau menunda pembangunan. Karena 
Pelabuhan Tanjung Emas berfungsi penting 
untuk memastikan distribusi kebutuhan barang 
masyarakat Jateng dan DIY, juga ada Terminal 
Peetikemas Semarang yang menjadi gerbang 
ekspor,” pungkas Lia. (Oleh: Kharis Fauzi)
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pERcEpAT pRoSES BISNIS 
DENgAN INTEgRASI 

Kunjungan Kerja

Komisaris Utama Pelindo III, Hari Bowo beserta dewan komite melakukan 
kunjungan kerja ke Regional Kalimantan. Ditemani CEO Regional Recky Julius 

Uruilal mereka berkeliling ke tiga terminal yakni Pelabuhan Kumai, Sampit 
dan Banjarmasin. 

Recky Julius Uruilal  Dampingi  Komut Pelindo III Hari Bowo Saat Kunjungan di Banjarmasin
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Dengan pembentukan masing-
masing wilayah regional akan tercipta 
satu kendali dan koordinasi antar 
terminal pelabuhan,” - Hari Bowo.

Selain memberi arahan kepada General Manager 
di masing-masing Pelabuhan Regional Kalimantan, 
rombongan juga mengunjungi lapangan untuk meninjau 
kegiatan operasional dengan melihat langsung kondisi 
terminal penumpang dan container crane. Dalam 
memberikan arahan, Hari Bowo menyampaikan bahwa 
pengintegrasian antar cabang menjadi satu regional 
merupakan salah satu upaya untuk mempercepat 
proses bisnis dan meningkatkan perluasan usaha guna 
meningkatkan produktivitas perusahaan. “Dengan 
pembentukan masing-masing wilayah regional akan 
tercipta satu kendali dan koordinasi antar terminal 
pelabuhan,” kata Hari 
Bowo. 

D e n g a n  a d a n y a 
pembagian wilayah 
regional  diharapkan 
dapat meningkatkan 
ni lai  perusahaan. 
Seperti diketahui pada 
1 Juli 2018 Pelindo III 
menerapkan kebijakan 
baru pembentukan 4 
wilayah Regional yaitu Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara, 
Jawa Tengah dan Kalimantan.  

Pada dasarnya kebijakan internal perusahaan yang 
perlu diperhatikan adalah rencana transformasi 
perusahaan agar dapat menjadi leader in port business. 
Terdapat beberapa hal yang menjadi pembahasan 
antara manajemen dan komisaris antara lain 
strategic objectives berupa tiga poin penting seperti 
government agencies, revenue enhancement (seperti 
port productivity) dan cost eficiency  yang menjadi salah 
satu poin penting dari kebijakan direksi. 

Selanjutnya CEO Regional Kalimantan Recky Julius  
Uruilal  melakukan presentasi terkait pendapatan, 
biaya, serta action plan seperti penataan aset dan 
peningkatan throughtput. (Oleh: Fariz Hazmilzam)

CEO Regional Kalimantan Recky Julius Uruilal Menjelaskan Kondisi Pelabuhan Banjarmasin Kepada Komisaris Utama Pelindo III 
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PELABUHAN PULANG PISAU VS PELABUHAN BANJARMASIN

SINERgI ATAU KompETISI?

Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Banjarmasin
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Peta dunia logistik dan kepelabuhanan di Banua 
diwarnai beberapa dinamika yang menyiratkan 
optimisme masa depan. Pemerintah provinsi 
Kalimantan Tengah yang selama ini sangat 
tergantung pada Pelabuhan Banjarmasin di 
Kalimantan Selatan, akan membuka jalur laut 
alternatif untuk memangkas rute Surabaya-
Banjarmasin-Palangkaraya. Rute tersebut 
dipandang akan memangkas biaya logistik, 
sehingga biaya hidup rakyat akan lebih murah.

Koneksi laut yang direncanakan dari Lamongan 
Jatim langsung ke Pelabuhan Bahaur Pulangpisau 
tersebut, sebagaimana diwartakan Banjarmasin 
Post (edisi 4 April 2018 hal 14) secara ide layak 
diapresiasi meskipun secara implementatif masih 
memerlukan cerita panjang. Aksesibilitas darat 
dari dan ke pelabuhan, moda angkutan darat, 
pergudangan, infrastruktur dan suprastruktur 
hingga operator teknis, sebenarnya masih dipenuhi 
tanda tanya.

Selain itu, BUMN Pelabuhan yang mengoperasikan 
Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dikabarkan siap 
mengembangkan pelabuhan Trisakti Baru dengan 
luas lahan tidak kurang dari 400 hektare, dengan 
kekhususan terminal gas dan semen. Prospek masa 
depan, Banjarmasin sebagai kota maritim akan 
berpeluang disinggahi kapal dengan kapasitas 
5.000 metrik ton untuk terminal semen, LNG (liquid 
natural gas) dan LPG (liquid petroleum gas). Dengan 
kesiapan investor dalam dan luar negeri, salah 
satunya dari Korea, Banjarmasin dipersiapkan 
sebagai pintu logistik Kalimantan dengan model 
tiru ke Java Integrited and Industrial Port Estate 
(JIIPE), sebuah mega kota pelabuhan terpadu di 
Gresik seluas 2000 hektare dengan back up area 
1000 hektare, (Kompas, 8 Februari 2018 hal. 22).

Edukasi Kemaritiman
Dari dua hal yang layak disambut gembira tersebut, 
masyarakat masih sangat perlu diedukasi guna 
mendukung program-program pengembangan 
layanan logistik masa depan, sehingga kelak 
semua ide-ide brilian tersebut dapat dilaksanakan. 
Beberapa realita di lapangan mengemuka sebagai 
berikut sebagai alasan kita untuk terus mengedukasi 
masyarakat.
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Pertama, ide-ide bagus di dunia logistik, kadang 
masih kurang didukung pemahaman yang benar 
mengenai terminologi kemaritiman. Alih-alih 
melahirkan konseptualisasi pendukung ide 
awal, justru ketika diadakan diskusi, debat dan 
pembahasan terjebak pada kesalahpahaman 
masalah terminologi. Misalnya, pada waktu 
pelatihan Maritime Leadership di Banjarmasin yang 
melibatkan banyak kalangan profesional dan insan 
pelayaran kepelabuhanan, pada bulan Maret 2018 
yang lalu, ada pertanyaan mengapa Banjarmasin 
dipinggirkan dalam program tol laut. Menurut 
penanya, Banjarmasin sangat strategis dari sisi 
geografis dan nama besar pelabuhannya. Padahal, 
penanya tersebut tidak paham bahwa program tol 
laut adalah program yang dirancang pemerintah 
pusat untuk merangsang jalur-jalur perintis atau 
jalur baru, untuk menekan biaya logistik. Artinya, 
Pelabuhan Banjarmasin pasti bukan satu dari 
15 jalur tol laut, karena eksisting Pelabuhan 
Banjarmasin adalah salah satu pelabuhan utama 
di pulau Kalimantan yang bukan kategori “perintis”.

Kedua, tol sungai Ambang Barito yang diklaim 
sebagai satu-satunya tol yang sukses mengelola 
alur pelayaran di Kalimantan, pada kenyataannya 
masih membutuhkan penanganan yang lebih 
integrative karena alur Pelabuhan Banjarmasin 
adalah sepanjang 60 Km, sementara alur khusus 
yang dipelihara oleh badan usaha khusus 
tersebut hanya memiliki kewenangan sepanjang 
15 Km. Dengan kata lain, risiko sedimentasi dan 
“kematian” pelabuhan Trisakti Banjarmasin masih 
mengancam. Pewartaan media terkait revisi Perda 
dan tarif di alur Ambang Barito tersebut, besar 
kemungkinan memiliki kendala non teknis terkait 
kesalingpemahaman dan saling pengertian secara 
profesional yang tidak sama, mengenai tata kelola 
alur, regulasi nasional dan daerah di bidang logistic 
and suplly chain management, sehingga rumor-
rumor yang mengemuka di media tidak lebih 
dari informasi mentah dunia entah berantah. 
Dengan kata lain, jika kita semua para pemangku 
kepentingan serius mau membangun dunia 
logistic Banjarmasin khususnya, dan Kalimantan 
Selatan pada umumnya demi kejayaan Indonesia, 
masih membutuhkan banyak edukasi sehingga 
pemahaman, terminology, dan persepsi sampai 
dengan kompetensi yang sebenarnya mengenai 
dunia logistic dan kepelabuhanan akan lebih baik 
lagi.

Ketiga, sejatinya dari program restrukturisasi 
organisasi BUMN Kepelabuhanan, Pelabuhan 
Trisakti Banjarmasin adalah leader bagi pelabuhan 
lain yakni Sampit, Kumai, Pulang Pisaut, Batulicin, 
Kotabaru, dan pelabuhan-pelabuhan kecil lain 
di wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Tengah. Dengan demikian, para 
pengambil keputusan perlu untuk duduk bersama, 

sebenarnya pelabuhan di Kalsel dan Kalteng ini 
mau diapakan? Apakah akan kompetisi, yakni 
dengan membangun semua pelabuhan, masing-
masing provinsi secara sendiri-sendiri melakukan 
pengembangan, ataukah sinergi, yakni dengan skala 
prioritas yang ditata secara terpadu di antara 2 
provinsi ini.

Kompetisi atau Sinergi?
Kompetisi itu jelas ada di depan mata. Jika 
pelabuhan di Pulangpisau dikembangkan, melalui 
perencanaan Pemprov Kalteng, maka kargo-kargo 
yang melalui pelabuhan Trisakti Banjarmasin akan 
beralih ke sana. Hal ini mirip dengan Pelabuhan 
Antwerp di Belgia, dan Pelabuhan Rotterdam di 
Belanda. Meskipun dari sisi bahasa dan budaya 
dapat dikatakan serumpun, namun kedua negara 
ini diam-diam berkompetisi untuk memperebutkan 
mega hub port (pelabuhan besar pengumpul) di 
Eropa. Rotterdam, sampai saat ini masih lebih 
besar dari Antwerp. Namun, pelabuhan di Belgia 
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tersebut terus berpacu untuk saling kompetisi 
dengan Pelabuhan Belanda Rotterdam.

Lantas, apakah kompetisi Kalteng vs Kalsel, 
jika dapat dikatakan demikian, akan mencapai 
klimaks? Alih-alih kompetisi, alternatif yang lebih 
tepat adalah sinergi. Kerja sama yang baik antara 
pemangku kepentingan di kedua provinsi tersebut 
adalah penting dan perlu. Pertanyaannya, pihak 
mana saja yang sejatinya paling urgen untuk 
duduk bersama, dan bersungguh-sungguh, 
mengurusi hal ini?

Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalteng, 
dikabarkan sudah menjajaki pemotongan jalur 
logistik yang semula Surabaya-Banjarmasin-
Palangkaraya, menjadi jalur alternatif Lamongan 
Jatim-Palangkaraya via Pulangpisau, Bahaur 
Port. Bagaimana dengan kesiapan Banjarmasin, 
utamanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
dalam menghadapi inovasi-inovasi seperti ini?

Sampai saat ini Banjarmasin masih lebih besar, 
dalam zona aman sebagai pintu logistik Kalselteng. 

Namun, bukan jaminan tantangan sedimentasi, alur 
pelayaran, keterbatasan lahan, kurang pedulinya 
sebagian dari kita untuk serius melakukan inovasi 
dan problem solving atas masalah di bidang 
logistik, berisiko pintu logistik akan bergeser 
dari Banjarmasin ke Pelabuhan Bahaur, Kalteng. 
Kita, pemangku kepentingan di Banjarmasin dan 
Kalsel, perlu untuk bergegas lebih cepat memahami 
masalah, dan mencari terobosan masa depan 
sinergi dengan provinsi lain.

S e ba g i a n  d a r i  ke y  p e r s o n  m e l o n ta r ka n 
adanya urgensi melakukan lompatan inovasi 
di  bidang logistk,  namun implementasi di 
lapangan bagaimana? Melempar wacana 
mungkin terlihat seksi, namun lebih penting 
agar semua pihak terkait  duduk bersama 
untuk konseptualisasi kongkret bagaimana 
solusi-solusi di masa kini dan masa depan. 
Sebagai contoh,  kajian kongkret mengenai 
sedimentasi di muara Pelabuhan Sampit, yang 
kiranya perlu untuk diperhatikan para pihak 
terkait. Masa depan Banjarmasin, tergantung 
dari strategi saat ini, kompetisi atau sinergi. 
(Oleh: Nugroho DP)

Lapangan Penumpukan/Container Yard (CY) di Pelabuhan Banjarmasin
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Bermula dari meningkatnya jumlah kunjungan 
kapal cruise di Pelabuhan Celukan Bawang dalam 
2 tahun terakhir merupakan berkah tersendiri 
buat Pelabuhan Celukan Bawang khususnya dan 
Kabupaten Buleleng pada umumnya. Biasanya 
dari seluruh jumlah penumpang kapal cruise rata-
rata hanya setengahnya saja penumpang kapal 
cruise yang mengikuti paket tour ke destinasi 
wisata yang dikoordinir pihak pelayaran cruise, 
sedangkan setengah penumpang lainnya biasanya 
secara mandiri mencari destinasi wisata di sekitar 
buleleng dengan cara menyewa kendaraan yang 
sudah disiapkan di area Pelabuhan. 

Melihat fenomena tersebut, Pelabuhan Celukan 
Bawang mencoba memberi solusi alternatif 
kepada para penumpang kapal cruise yang 
tidak ikut serta dalam paket tour wisata 
tersebut + 200 s/d 1.800 orang, termasuk 
juga dari crew kapal yang berjumlah 200 s/d 
500 orang, yaitu membuka destinasi wisata 
di area sekitar Pelabuhan. Kebetulan di area 
sekitar Pelabuhan yang merupakan tanah aset 
Perusahaan, terdapat lahan yang selama ini 
idle belum dikelola tetapi memiliki pantai yang 
berpasir putih dengan view matahari terbenam 
dibalik bukit yang sangat menawan.

DATANgNYA TURIS cRUISE 
mUNcULKAN DESTINASI pANTAI BARU

Wisata Maritim

Pantai Nusantara Ceba Sebelum Dimanfaatkan Sebagai Wahana Wisata
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Berbekal gotong royong semua pegawai serta 
partisipasi dari berbagai pihak dan masyarat 
pesisir, jadilah lahan yang tadinya belum 
dimanfaatkan sekarang menjadi Pantai yang 
indah, bersih dan menarik, Pantai itu kita beri 
nama Pantai Nusantara Ceba. Banyak pihak 
yang mengapresiasi atas dibukanya wisata 
pantai tersebut, mulai dari instansi terkait di 
Pelabuhan, Dinas Pariwisata Daerah, media masa 
maupun masyarakat sekitar, termasuk pada 
saat kunjungan Dewan Komisaris ke Pelabuhan 
Celukan Bawang beliau mengapresiasi atas 
dibukanya Pantai tersebut.

Yang awalnya dulu dibukanya pantai tersebut untuk 
memberikan solusi alternatif buat penumpang kapal 
cruise, sekarang pada hari-hari biasa pada saat 
tidak adanya kapal cruise, pantai tersebut dapat 
digunakan oleh masyarakat yang ingin berwisata 
bersama keluarga, sehingga citra Pelabuhan tidak 
saja untuk kegiatan ekonomi tapi lebih humanis dan 
dapat bermanfaat untuk masyarat banyak. Tantangan 
ke depan bagi Pelabuhan Celukan Bawang yaitu 
bagaimana membuat Pantai Nusantara Ceba ini 
semakin menarik dan dapat menghasilkan nilai 
ekonomis buat Perusahaan. Salam Improvement. 
(Oleh: Rio Dwi Santoso)

Setelah Dimanfaatkan Sebagai Wahana Wisata, Tampak Ramai Wisatawan Domestik Kunjungi Pantai Nusantara Ceba 
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KLASTERISASI pANDU
TURUNKAN Berthing time TpS

Strategi Operasional

Ikat Tali Saat Kapal Sandar di Dermaga Terminal Petikemas Surabaya
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M. Solech juga menyampaikan bahwa dengan 
adanya klasterisasi pandu tersebut sangat 
berdampak pada turunnya berthing time atau 
waktu dimana kapal 
mulai merapat ke 
d e r m a g a  u n t u k 
melakukan bongkar 
m u a t  s a m p a i 
kapal keluar dari 
dermaga. Sebelum 
adanya klasterisasi 
pandu,  berthing 
time di TPS tercatat 
rata-rata 22 jam, 
kemudian setelah 
d i b e r l a ku ka n n ya 
klasterisasi pandu 
per 1 Februari 2018 
lalu, berthing time 
turun menjadi rata-
rata 18 jam.

H a l  t e r s e b u t 
juga berdampak 
signifikan terhadap 
m e n i n g k a t n y a 
j u m l a h  a r u s 
kunjungan kapal di 
TPS dimana untuk 
arus kapal  baik 
e k s p o r  m a u p u n 
impor sampai dengan Mei 2018 tercatat sebanyak 
566 unit meningkat 6% dibanding periode yang 
sama tahun sebelumnya sebanyak 534 unit. Capaian 
tersebut diperoleh dari arus kapal internasional 
yang tercatat sebanyak 461 unit meningkat 14% 
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, 
dan arus kapal domestik yang tercatat sebanyak 
105 unit.

“Hal ini juga merupakan salah satu upaya kita 
untuk berkontribusi dalam menekan dwelling time 
yang tentunya juga berdampak pada biaya logistik 
Indonesia,” imbuh M. Solech. 

Sedangkan untuk arus petikemas ekspor impor 
sampai dengan Mei 2018 melalui PT Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS)  secara total naik 0,2 % 
dari tahun 2017 pada periode yang sama. Tercatat 
hingga Mei ini total arus petikemas sebanyak 
583.299 TEUs. Capaian tersebut diperoleh dari 
arus petikemas  internasional mencapai 536.541 
TEUs dan untuk petikemas domestik total sebanyak 
46.758 TEUs. (Oleh: Susana Emiliasari)

Salah satu upaya Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) dalam meningkatkan pelayanan adalah 
dengan klasterisasi Pandu. Bersama Pelindo III, 
TPS menyiagakan sebanyak 16 pandu yang siap 
melayani 24 jam dan standby khusus di TPS, 
sehingga pergerakan ship to ship lebih cepat.

“30 menit sebelum kapal berangkat, Pandu sudah 
ready di atas kapal, sehingga kapal tidak menunggu 
lama lagi untuk sandar di dermaga,” ungkap 
Kahumas Terminal Petikemas Surabaya, M. Solech.

Adanya klasterisasi pandu 
tersebut sangat berdampak pada 
turunnya berthing time atau waktu 
dimana kapal mulai merapat 
ke dermaga untuk melakukan 
bongkar muat sampai kapal 
keluar dari dermaga. Sebelum 
adanya klasterisasi pandu, 
berthing time di TPS tercatat rata-
rata 22 jam, kemudian setelah 
diberlakukannya klasterisasi 
pandu per 1 Februari 2018 lalu, 
berthing time turun menjadi rata-
rata 18 jam,” - M. Sholech.
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Era Disrupsi

TRANSfoRmASI DIgITAL pELINDo III
Pelindo III sebagai salah satu BUMN kepelabuhanan di Indonesia memiliki salah satu misi 
menjadi perusahaan berbasis IT (ICT-based corporation), untuk mencapai goal tersebut Portizen 
Pelindo III harus mau keluar dari zona nyaman mereka selama ini dan bertransformasi, dari yang 
selama ini setiap proses bisnis di lakukan secara manual menjadi aktivitas yang ICT-based.

Untuk itu Kita butuh transformasi 
digital!
Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi, dimana 
hampir semua aspek kehidupan sosio-ekonomi masyarakat 
dapat dilakukan melalui web-based atau app-based, Pelindo 
III sebagai suatu korporasi aware dengan adanya trend ini, 
untuk berubah dan menggapai misi perusahaan, Pelindo III 
telah dan sedang memanfaatkan teknologi untuk membentuk 
suatu cara-cara baru perusahaan untuk melaksanakan bisnis 
prosesnya menjadi lebih efisien dan mudah dari sebelumnya di 
semua lini bisnis perusahaan, interkonektivitas antar layanan 
yang diberikan perusahaan dengan one-stop-solutions dan 
tentu keberadaan system dengan ICT-based yang baik nantinya 
dapat membantu Manajemen dalam melakukan pengambilan 
keputusan yang lebih baik.

Mengapa sih Pelindo III butuh suatu 
transformasi digital?
Transformasi Digital sendiri adalah usaha mengintegrasikan dan 
memanfaatkan teknologi  dalam kegiatan bisnis 
perusahaan. Berbagai fenomena yang menjadi perhatian untuk 
perusahaan ini melakukan transformasi digital, yaitu: 

•	   Bigger transaction, kelancaran transaksi perdagangan antar 
negara menciptakan kenaikan trafik barang di pelabuhan. 
Capaian throughput petikemas pada tahun 2016 sebesar 
4,8 juta TEUs mengalami kenaikan drastis 500% jika kita 
bandingkan dengan nilai kenaikan di tahun 2009 dimana 
throughput hanya sebesar 872 ribu TEUs, dan akan terus 
tumbuh secara signifikan karena dampak containerization. 

•	 Industry 4.0,  adalah  industri yang menggabungkan 
teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Revolusi 
Industri 4.0 menjadi tren terbaru dalam dunia industri saat 
ini dengan melakukan otomatisasi perangkat jaringan, IoT 
(Internet of Things), big data analytics, cloud computing 
dan keamanan cyber. 

Nah, saat ini Pelindo III sedang ikut pula melakukan transformasi 
digital. Beberapa transformasi yang sudah terimplementasikan 
mungkin sudah di rasakan langsung oleh masing-masing Portizen 
Pelindo III dalam melakukan aktivitas sehari-hari di perusahaan.

Berikut beberapa transformasi digital yang dilakukan perusahaan 
yaitu: 

1. Digital document and messaging   dokumentasi surat 
menyurat baik internal maupun eksternal secara elektronik 
dan paraf, tanda tangan serta approval secara digital, 
korporasi menuju paperless society;

2. Automation and Internet of Things    menanamkan 
kecerdasan ke dalam peralatan dan memungkinkan mereka 
berkomunikasi satu sama lain;

3. Cloud and big data    berguna untuk mengambil 
data bentuk abstraksi dan tidak terstruktur dari sumber 
manapun, dan tersimpan baik, dapat di unduh kapanpun, 
dimanapun dibutuhkan;

4. Omni-channel customer interaction   pengguna jasa 
Pelindo III dapat berinteraksi dengan menggunakan banyak 
jalur komunikasi; 

5. Positioning system   melibatkan data geo-posisi yang 
real-time;

6. Mobile devices  menggunakan secara optimal potensi 
dari mobile application baik based on Android ataupun ioS;

7. Block chain    mencatat transaksi keuangan dan non 
keuangan dalam rantai yang berurutan, disimpan dan 
dapat diakses banyak pihak;

Perubahan-perubahan tersebut merupakan awal dari banyak 
transformasi lain yang akan dilakukan, demi suatu misi menjadi 
lebih baik, efisien dan berkinerja tinggi, dan mampu lebih 
mengimplementasikan budaya perusahaan. (Oleh: M.Rizal Afif 
Khan dan Bayu Widyafrasta)

So, let’s transform!

cHANGE MANAGEMENT44





SUN pRINcESS BAwA
2000 wISmAN KE LomBoK 

Sedikitnya 2069 wisatawan mancanegara (wisman) turun dari kapal pesiar MV Sun Princess 
melalui Pelabuhan Lembar dengan menggunakan sekoci MV Sun Princess dan kapal cepat 

milik Marina Srikandi yang digunakan oleh agen kapal pesiar untuk mempercepat embarkasi / 
debarkasi penumpang pada pertengahan Juni lalu.

Penyambutan Wisman dengan Kesenian Tradisional Khas Lombok

Bisnis Cruise
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Kapal MV Sun Princess yang di Nahkodai Capt.
Jon Paul Briyant datang langsung dari Fremantle, 
Australia dan tiba dipulau lombok melalui 
Pelabuhan Lembar pada pukul 07.00 WITA dan 
kembali melanjutkan perjalanannya pada pukul 
17.00 WITA ke Port Klang, Malaysia.

Tarian adat Lombok ”Gendang Be’leq” menjadi 
suguhan pada saat wisman turun dari sekoci. 
General Manager Pelindo III Lembar Made Rusli 
Suniajaya menyampaikan kunjungan MV Sun 
Princess tahun 2018 merupakan kunjungan yang 
ke dua dan kunjungan kapal pesiar yang ke tujuh 
di tahun 2018. Kedatangan ribuan wisatawan asing 
menggunakan kapal pesiar ini tentunya sangat 
berdampak pada ekonomi masyarakat di Pulau 
Lombok karena mereka akan menggunakan jasa 
transportasi dan bertransaksi dengan berbelanja 
produk maupun souvenir setempat.

Tujuan favorit wisman tersebut biasanya 
berkunjung di obyek wisata seperti Taman 
Narmada, Taman Mayure, Gili Trawangan, Gili 
Nangu, kemudian wisata pembuatan Gerabah di 
Banyumulek, pasar seni sayang-sayang, desa sade 

lombok tengah, desa sukarare dan masih banyak 
lagi. “Keindahan Pulau Lombok perlu menjadi 
perhatian dan dukungan bersama seluruh daerah 
untuk menyikapi datangnya ribuan wisatawan baik 
dari segi keramahan, keamanan dan kebersihan 
karena ada puluhan kapal pesiar yang ingin datang 
mengunjungi Pulau Lombok,” ucap Made Rusli.
 
Kunjungan Kapal Pesiar di Pelabuhan Lembar 
merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan, tapi 
kali ini berbeda karena kegiatannya dilaksanakan 
disaat bulan ramadhan dimana pelayanan dan 
keamanan tetap harus ditingkatkan mengingat 
kapal pesiar merupakan kapal yang membawa 
ribuan penumpang dari luar negeri untuk datang 
berlibur di Lombok.

Untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan saat 
kunjungan kapal pesiar, Pelindo III berkoordinasi 
dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Lembar, Kesatuan Pelaksanaan 
Pengamanan Pelabuhan Lembar, Polairud, 
Basarnas, Dinas Pariwisata NTB, dan Dinas 
Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. (Oleh: Rangga 
Nurdiansyah)

Debarkasi Wisman dari Sun Princess di Lombok

cRuIsE 47



Charity touring TpS
KE gILI gENTINg

“Menyelam sambil minum air”, peribahasa yang paling sesuai untuk TPS Rider 
Community (TRC), sambil menyalurkan hobby mengendarai motor, mereka 

juga memanfaatkan momen tersebut untuk berbagi kepada sesama.

Tepatnya pada Mei lalu TRC melakukan touring 
nya menuju Pantai Sembilan Pulau Gili Genting, 
Sumenep – Madura. Rombongan yang dipimpin 
lansung oleh Direktur Utama PT Terminal Petikemas 
Surabaya (PT TPS), Joko Neorhudha tersebut diikuti 
oleh kurang lebih tiga puluh orang pegawai.

“Ini merupakan kegiatan rutin TRC, TRC melakukan 
touring bersama-sama sekaligus melakukan 
kegiatan bakti sosial,” ungkap Joko.

Perjalanan touring tersebut menempuh jarak kurang 
lebih 175 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 
5 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam dan 
start dari Kantor TPS pada pukul 09.00 WIB di hari 
pertama.

Jam menunjukkan pukul 11.00 WIB, kondisi 
cuaca yang cukup panas, lumayan memakan 
tenaga mereka, sehingga para riders memutuskan 
untuk berhenti sejenak di sebuah swalayan 
untuk menikmati coffee break, berfoto maupun 
mengistirahatkan badan sejenak dan sekedar 
memeriksa kembali kondisi motor mereka.

Antusias, semangat dan kebersamaan sangat 
kental atmosfernya di antara para riders. Tepat 
pada pukul 12.00 WIB para riders telah sampai 
di Asela Rumah makan yang terletak di daerah 
Sampang. Suasana rumah makan yang berada di 
pinggir pantai tersebut sangat mendukung untuk 
dijadikan tempat beristirahat sejenak, menikmati 
makan siang dan melakukan ibadah shalat.

Penyaluran Bantuan dari Terminal Peti Kemas Surabaya ke Masyarakat Gili Genting
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dan Pemuka Agama setempat, serta dihadiri pula 
oleh para warga sekitar bersama dengan penjaga 
pantai Sembilan.

Adapun bantuan yang diberikan TPS untuk warga 
di  sekitar  Pantai 
S e m b i l a n  a d a l a h 
payung dan tenda 
pantai, perlengkapan 
ibadah untuk Mushala, 
pembuatan fasilitas 
t e m p a t  w u d h l u 
dan jalan setapak 
untuk Mushala, serta 
pembuatan logo TPS 
yang menandakan 
bahwa TPS pernah 
hadir di pulau ini.

Kepala Desa Pulau 
Gili Genting, Sulton, 
m e n y a m p a i k a n 
u n g ka pa n  te r i m a 
kasihnya kepada TPS 
yang telah bersedia 
jauh-jauh hadir ke pulau ini sekaligus memberikan 
bantuannya. “TPS merupakan satu-satunya 
perusahaan dari luar Pulau Gili Genting & Madura 
yang telah hadir di desa kami untuk memberikan 
bantuannya, dan saya selaku Kepala Desa mewakili 
warga sangat berterima kasih atas perhatian yang 
telah diberikan oleh TPS,” ungkap Sulton di tengah-
tengah sambutannya. (Oleh: Susana Emiliasari)

Perjalanan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB dan 
tepat pada pukul 14.30 WIB para riders telah sampai 
di sebuah pelabuhan penyeberangan menuju pantai 
Sembilan Pulau Gili Genting. Dengan menyewa Dua 
kapal yang mampu menampung 25 motor para 
riders, perjalanan laut tersebut ditempuh kurang 
lebih selama satu jam. 

Setibanya di Pantai Sembilan Pulau Gili Genting, 
Semenep Madura, para riders bahu membahu 
bekerjasama mendirikan tenda-tenda yang 
nantinya akan menjadi tempat tidur mereka serta 
mempersiapkan barang-barang yang esoknya akan 
mereka sumbangkan.

“Rasa lelah ini benar-benar terbayarkan dengan 
keindahan Pantai Sembilan Pulau Gili Genting yang 
benar-benar masih sangat alami,” ungkap Mahrus 
Yudhi salah satu riders TRC.

Pada malam harinya acara dilanjutkan dengan 
acara bebas yang bisa disebut malam keakraban, 
dimana pada malam itu semua riders berkumpul 
untuk menikmati makan malam bersama dengan 
menu masakan seafood di sebuah joglo pantai, 
kemudian sekedar mengobrol, bernyanyi dan 
berjoget bersama hingga larut malam.

Keesokan harinya merupakan acara puncak dimana 
para riders melakukan kegiatan bakti sosial untuk 
warga di sekitar Pantai Sembilan. Pemberian 
bantuan sosial tersebut diserahkan langsung oleh 
Joko Noerhudha kepada Kepala Desa Pulau Ginting 

TPS merupakan satu-satunya 
perusahaan dari luar Pulau Gili 
Genting & Madura yang telah hadir 
di desa kami untuk memberikan 
bantuannya, dan saya selaku 
Kepala Desa mewakili warga 
sangat berterima kasih atas 
perhatian yang telah diberikan 
oleh TPS,” - Sulton.

Tim TPS Rider Community
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pELINDo III BERI KADo 
4 TRUK KEBERSIhAN 

HUT Ke-725 Surabaya

Pelindo III beri kado 4 unit truk kebersihan untuk Kota Surabaya pada 
Peringatan Hari Jadi yang ke-725. Serah terima secara simbolis dilaksanakan 

oleh Human Capital and GA Director Pelindo III Toto Heli Yanto kepada Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini di Kantor Pemkot Surabaya, Kamis (31/5). 

“Kado 4 unit truk kebersihan dipilih karena memang 
selama ini Pelindo III, selalu bekerja sama erat 
dengan Pemkot (Surabaya) untuk mewujudkan Kota 
Surabaya yang asri. Ini menjadi keberlanjutan dari 
penyerahan 1 unit eskavator yang diberikan Pelindo 
III tahun 2016 lalu. Pelindo III selalu berkoordinasi 
dengan pihak terkait sebelum menyalurkan CSR, 
agar pemanfaatannya optimal,” kata Toto Heli Yanto 
di sela acara.

Bantuan Truk Pelindo III untuk Kota Surabaya
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Tri Rismaharini mengapresiasi kerja sama dengan 
berbagai perusahaan termasuk Pelindo III. “Pelindo 
III ini sering bekerjasama dengan Pemerintah Kota 
Surabaya dalam pengembangannya, kami sangat 
mengapresiasi atas pemberian dari Pelindo III 
yang bermanfaat bagi Kota Surabaya dan warga 
Surabaya. Kerjasama yang kami sering lakukan ini 
juga sangat menunjang kesejahteraan Warga Kota 
Surabaya,” tutur Tri Rismaharini.

Tri Rismaharini membenarkan tentang kebutuhan 
sarana dan prasarana kebersihan. Meski saat ini 
volume sampah di Surabaya berkurang dari 3.000 
ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Namun 
rasio ideal kendaraan kebersihan yaitu 1 eskavator 
didukung oleh 6 truk. Maka dari 54 eskavator yang 
saat ini beroperasi, idealnya didukung sekitar 300 
truk. Namun saat ini baru tersedia 90 truk. Rasio 
tersebut akan memperngaruhi kinerja normalisasi 
saluran air. Saluran primer di Surabaya ada 12 
saluran, belum termasuk yang saluran sekunder. 
Setiap tahun saluran tersebut minimal dikeruk 2 
kali dan membutuhkan 3-4 unit eskavator.

Toto Heli Yanto kembali menambahkan, bahwa 
Pelindo III di Surabaya fokus mengembangkan 
Pelabuhan Tanjung Perak dengan konsep green 
port. Karena itu pelabuhan menjadi fitur bisnis 
kota harus sejalan dengan konsep besar kotanya. 
“Kotanya hijau, pelabuhannya juga harus ‘green’ 
(berkonsep ramah lingkungan),” ujarnya lagi.

Sementara itu, Corporate Secretary Pelindo III 
Faruq Hidayat, memaparkan, penyaluran bantuan 
sosial Pelindo III diberikan untuk berbagai bidang. 
Tidak hanya kebersihan, tetapi juga dukungan 
untuk keagamaan, kesehatan, kebutuhan pokok, 
kewirausahaan, hingga pariwisata. Ia kemudian 
mencontohkan, Pelabuhan Tanjung Perak 
meski berlokasi di Surabaya, namun kawasan 
penyalurannya hingga seluruh Provisi Jawa 
Timur. Sebelumnya telah disalurkan dana bergulir 
pinjaman lunak untuk 40 peternak sapi perah mitra 
binaan Pelindo III di Kabupaten Pasuruan, senilai 
hingga Rp 1,7 miliar. Lalu melalui anak usahanya, 
PT Terminal Petikemas Surabaya, telah membantu 
payung dan tenda wisata di Pantai Sembilan, 
Gili Genting, Kabupaten Sumenep, sekaligus 
melengkapi peralatan ibadah di surau setempat 
dan fasilitas bersuci (wudlu).

Aksi CSR Pelindo III dengan kerja sama pemerintah 
juga telah dilaksanakan di Semarang. Sebagai 
pengelola Pelabuhan Tanjung Emas dan Terminal 

Peti Kemas Semarang, Pelindo III mendukung 
program Pemkot Wistara (Waras Wargane, Sehat 
Kuthone/Bugar Warganya, Sehat Kotanya) menuju 
Kota Sehat pada tahun 2019. “Kami adakan 
pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis 
untuk 250 warga Kelurahan Kemijen, Semarang 
Timur,” katanya.

Untuk bantuan sosial 
terkait  kebutuhan 
pokok yang sudah 
m e n j a d i  a g e n d a 
t a h u n a n  P e l i n d o 
III, untuk tahun ini 
sudah dilaksanakan 
oleh kantor pusat, 
pelabuhan cabang, 
d a n  a n a k  u s a h a 
BUMN kepelabuhanan 
tersebut. Di antaranya 
yaitu gelaran Pasar 
Murah Sembako di 
Pondok Pesantren 
A s  S h o d i q i y y a h 
Semarang bekerja 
s a m a  d e n g a n 
K e m e n t e r i a n 
Perhubungan. Paket 
s e m b a k o  m u r a h 
yang terdiri dari 5 kg 
beras, 2 kg gula pasir, 
2 liter minyak goreng 
seharga Rp 115.000,- 
yang bisa ditebus warga sebesar Rp 50.000,- saja. 
Bingkisan sembako ini akan dijual kepada warga 
Kelurahan Kaligawe dan hasilnya akan diserahkan 
ke Pondok Pesantren As Shodiqiyyah.

Di Kalimantan, Pelindo III bahkan tergabung 
dalam wadah Banjarmasin Corporate Social 
Responsibil ity (BCSR).  Bersama Pemkot 
Banjarmasin dan perusahaan-perusahaan lainnya 
akan adakan Pasar Murah di 52 kelurahan yang 
menjual murah 1.000 paket dengan subsidi 
perpaket sebesar Rp 15.000,-. “Sementara itu 
di Pelabuhan Banjarmasin sendiri, Pelindo III 
telah membagikan 5.500 paket sembako gratis 
untuk warga sekitar pelabuhan. Selain itu juga 
sudah dibagikan 2.800 paket sembako gratis 
di Pelabuhan, Pelabuhan Bumiharjo, serta 
Kabupaten Sukamara, dan Kota Kotawaringin 
Barat, (Kalimantan Tengah) untuk warga yang 
membutuhkan dan pekerja bongkar muat,” 
pungkas Faruq Hidayat. (Oleh: Hafidz Novalsyah)

Kado 4 unit truk kebersihan 
dipilih karena memang selama ini 
Pelindo III, selalu bekerja sama erat 
dengan Pemkot (Surabaya) untuk 
mewujudkan Kota Surabaya yang 
asri. Ini menjadi keberlanjutan 
dari penyerahan 1 unit eskavator 
yang diberikan Pelindo III tahun 
2016 lalu. Pelindo III selalu 
berkoordinasi dengan pihak terkait 
sebelum menyalurkan CSR, agar 
pemanfaatannya optimal," - Toto 
Heli Yanto. 
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pERcEpAT LAYANAN
DENgAN home terminal

Digitalisasi Logistik

Layanan HomeTerminal Pelindo III kini hadir di Semarang. Pelindo III 
makin mempercepat ekspansinya khususnya dalam bidang percepatan 

pelayanan. Kali ini, Semarang menjadi tempat dilaksanakannya implementasi 
hometerminal setelah sebelumnya berhasil dilaksanakan di Surabaya 

khususnya untuk Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Teluk Lamong dan 
Terminal Petikemas Surabaya.

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor 
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedikitnya 
30 perusahaan pengguna jasa serta mitra 
kerja yang terdiri dari asosiasi, perusahaan 
pelayaran dan forwarding hadir pada acara Kick 
Off Launching Implementasi HomeTerminal di 
Semarang, Rabu (30/05).

Commercial dan Operational Director Pelindo III Mohammad Iqbal (kanan) Bercengkerama dengan Stakeholder Terkait Implemetasi Home Terminal
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Layanan hometerminal yang merupakan pertama 
di dunia ini pasti membutuhkan dukungan dari 
berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan 
yang sama juga dilangsungkan penandatanganan 
antara Pelindo III yang diwakili oleh Mohammad 
Iqbal selaku Comercial & Operational Director 
Pelindo III dengan PT 
SITC Indonesia yang 
diwakili oleh Majah 
Andriansyah selaku 
Country Manager PT 
SITC Indonesia,  tentang 
Kick Off Implementasi 
HomeTerminal di Pelindo 
III. Penandatanganan ini 
merupakan komitmen 
y a n g  d i l a k u k a n 
secara bersama-sama 
dalam me nyatakan 
k e s e d i a a n  u n t u k 
mengimplementasikan 
l a y a n a n  j a s a 
kepelabuhanan yang 
terintegrasi berbasis 
m o b i l e  a p p l i ca t i o n 
H o m e Te r m i n a l  d i 
lingkungan Pelindo III.

Tak berhenti sampai disitu sebanyak 8 pengguna 
jasa dan mitra kerja khususnya di Semarang 
telah menandatangani Letter of Intent (LOI) 
sebagai bentuk komitmen pemakaian aplikasi 
HomeTerminal ini. Ke delapan penandatangan 
itu terbagi menjadi perusahaan pelayaran yang 
terdiri dari PT Evergreen, PT Meratus Line, PT 
Karana Line dan PT Tresnamuda Sejati dan 
EMKL serta perusahaan trucking yang terdiri 
dari PT Ahlers Thoeng Indonesia, PT Asia 
Grow Logistic, PT Masif Intan Mustopo dan PT 
Samudera Perdana Selaras. Masing-masing 
membawa perwakilannya untuk melakukan 
penandatangan dengan Pelindo III yang diwakili 
oleh CEO Regional Jawa Tengah Pelindo III, 
Ardhy Wahyu Basuki.

“Aplikasi hometerminal ini  telah sejalan 
dengan misi perusahaan kami yang mengarah 
pada kemudahan akses online, untuk itu 
kami menyambut baik adanya aplikasi ini, 
semoga ke depan kita bersama-sama dapat 
menyempurnakan aplikasi ini agar semakin 
sesuai dengan kebutuhan di lapangan”, ujar Majah 
Andriansyah Country Manager-Marketing Division 
PT SITC Indonesia. (Oleh: Ardella Trastiana Dewi)

HomeTerminal sendiri merupakan layanan 
aplikasi untuk mempercepat dan mempermudah 
proses pemesanan layanan jasa kepelabuhanan 
pada gawai pengguna jasa. Dengan aplikasi 
HomeTerminal ini, para pengguna jasa dapat 
memesan jasa kepelabuhanan cukup dengan sekali 
sentuh, dimana saja dan kapan saja.

“Aplikasi HomeTerminal ini merupakan salah 
satu inovasi Pelindo III untuk menyesuaikan 
dengan iklim bisnis saat ini yang telah memasuki 
industry 4.0 yang berbasis teknologi. Kami 
membuat aplikasi ini disesuaikan dengan 
kebutuhan pebisnis saat ini yang easy, simple & 
transparant. Ada 4 macam layanan menu utama 
yang kami tawarkan yakni vessel service, port 
activities, logistics dan container management 
dan semuanya terintegrasi dengan sistem 
operasi terminal (TOS)”, kata Mohammad Iqbal, 
Commercial and Operational Director Pelindo III 
di tengah sambutannya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan live demo 
bagaimana penggunaan aplikasi HomeTerminal, 
yaitu dimulai dari login awal hingga layanan yang 
ada di dalamnya. Saat ini HomeTerminal sudah 
dapat digunakan untuk penyediaan jasa pelayanan 
kapal yang meliputi pemanduan, penundaan, 
penyandaran kapal, pengisian bahan bajar, 
pengisian air bersih, jasa tambat, port clearance, 
penampungan limbah, daya kelistrikan dan crew 
transfer dll, Untuk port activities juga sudah 
dapat di monitoring kegiatan bongkar muatnya 
serta produktivitasnya. Selanjutnya untuk 
kegiatan logistics service, pengguna jasa juga 
dapat memantau aktivitas pergerakan cargonya 
dari terminal sampai dengan lokasi tujuan akhir 
penerima secara real time melalui trucking yang 
dilengkapi dengan fasilitas GPS.

“Kami senantiasa berorientasi pada customer focus, 
untuk itu aplikasi ini sangat memungkinkan pengguna 
jasa memantau pergerakan kapal dan barangnya 
secara langsung (real time online) dan para pelanggan 
mendapat manfaat berupa efisiensi dari simplifikasi 
layanan karena dapat memangkas birokrasi”, kata 
Arief Prabowo, General Manager TPKS.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa basic layanan 
HomeTerminal ini disesuaikan dengan proses bisnis 
di pelabuhan yang secara prosedur dan praktiknya 
hampir sama, sehingga aplikasi ini berpotensi untuk 
diterapkan di pelabuhan lain, demi meningkatkan 
efektivitas kinerja logistik di Indonesia.

Kami senantiasa berorientasi pada 
customer focus, untuk itu aplikasi 
ini sangat memungkinkan pengguna 
jasa memantau pergerakan kapal 
dan barangnya secara langsung (real 
time online) dan para pelanggan 
mendapat manfaat berupa efisiensi 
dari simplifikasi layanan karena 
dapat memangkas birokrasi”, - Arief 
Prabowo.

ARTIKEL INdusTRI 53



UpAcARA pERINgATAN
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Hub pelayaran yang telah sekian 
lama berada di London, Hamburg, 
dan Athena, berpindah ke belahan 
bumi lainnya, yakni di Hong Kong, 

Shanghai, dan Dubai. 

Kondisi tersebut terlihat pada laporan Xinhua-Baltic 
International Shipping Centre Development Index. 

Hong Kong mengambil 
posisi kedua dari 
London dan kini 
bertengger di bawah 
Singapura. Menurut 
laporan tersebut, 
disebutkan bahwa 

dengan kondisi itu, Hong Kong perlu berterima 
kasih pada kesempatan strategis yang diperoleh dari 
Belt and Road Initiative dan kawasan Guangdong-
Hong Kong-Macau Greater Bay Area. Ranking 
tersebut berdasarkan tiga kriteria, yaitu kondisi 
kepelabuhanan, layanan jasa maritim, dan iklim 
bisnis secara general. Dari tiga kriteria tersebut, 
London masih yang terbaik pada sektor layanan 
jasa maritim, tapi melorot pada dua kriteria lainnya.

Kejayaan A sia semakin moncer dengan 
bertenggernya Shanghai dan Dubai di posisi 

keempat dan kelima. Shanghai merupakan 
pelabuhan peti kemas terbesar di dunia dan menjadi 
kawasan perdagangan bebas pertama di Tiongkok. 
Kota bersejarah ini didukung oleh perkembangan 
pesat sektor pelayaran dan logistik, serta sistem 
layanan jasanya yang prima. Perkembangan 
tersebut dicapai karena pola pengembangan 
regional yang terkoordinasi. Kemudian Dubai juga 
meningkat dengan inovasi kawasan perdagangan 
bebas dan aneka pengembangan sebagai area yang 
suportif pada perdagangan. 

Pada hasil laporan tahun ini memposisikan 
empat dari lima hub pelayaran global berada 
di Asia (sebelumnya hanya ada tiga di tahun 
lalu). Bertambahnya jumlah armada kapal 
perdagangan tidak hanya diproduksi di Asia 
Timur, tetapi juga dimiliki oleh shipowners 
dari kawasan yang sama. Terlebih lagi, kapal-
kapal ini mengangkut kargo yang dikontrol 
oleh negara-negara Asia. Kemudian, keputusan 
chartering kapal yang semula disepakati di 
Eropa, kini dibuat di Shanghai, Singapura, 
dan Hong Kong oleh pemilik-pemilik kapal 
Asia sendiri. Semoga Indonesia dapat melihat 
peluang dari pergeseran ini dan dapat turut 
menikmati manfaatnya. (Sumber: Cichen Shen/
Lloyd’s List, disarikan oleh Hafidz Novalsyah).

Kiblat pelayaran Berpindah ke hong Kong

Pada hasil laporan tahun ini 
memposisikan empat dari lima hub 
pelayaran global berada di Asia.”

MaritiMe Updates 

Tema ini untuk meningkatkan perhatian masyarakat 
dunia pada isu kesetaraan gender. Sehingga dapat 
juga meningkatkan kontribusi perempuan pada 
sektor maritim. Salah satu cara yang penting 
dilakukan ialah dengan memberikan kesempatan 
yang seimbang pada perempuan untuk berkarya 
pada bidang administrasi, pelabuhan, dan institusi 
pendidikan maritim. Serta dengan menjadikan 
isu kesetaraan gender didiskusikan pada ketiga 
bidang tersebut. Saat ini perbedaan upah dan 
ketidakseimbangan kesempatan berkarya masih 
menjadi isu (Sumber: IMO. Oleh Hafidz Novalsyah).

hari maritim Sedunia Bertemakan wanita

IMO, Organisasi Maritim 
Internasional, menetapkan tema Hari 
Maritim Sedunia ialah Pemberdayaan 

Wanita dalam Komunitas Maritim.

ht
tp

s:
//

gu
id

e.
al

ib
ab

a.
co

m

ARTIKEL POPuLER56



Raksasa pelayaran dan logistik dunia 
asal Denmark, Maersk, mengeksekusi 
keputusan perubahan besar dalam 
melayani customer-nya. Namun risiko 
mengintai bersama perubahan itu.

Profesor Emeritus dari University of British 
Columbia, Trevor Heaver, pada sebuah kuliah 
terbuka di Departemen Transportasi dan Ekonomi 
Regional, University of Antwerp pada Mei lalu, 
seperti dikutip pada Lloyd’s List, membedah strategi 
baru Maersk yang mengoptimalkan penerapan 
blockchain untuk membawanya berubah dari 
konglomerat pelayaran menjadi korporasi logistik 
peti kemas global yang fokus dan terintegrasi. 
Maersk kini memiliki tiga segmen bisnis yang 
integral untuk melayani pemilik barang, yakni 
pelayaran, logistik dan servis, serta terminal dan 
penundaan kapal.

Tantangannya sebagai sebuah grup besar dengan 
aneka usaha ialah bagaimana dapat memanfaatkan 
kepemilikan tunggal yang vertikal. Misalnya tentang 
bagaimana menyeimbangkan antara sentralisasi 
dan desentralisasi dalam mengambil keputusan, 
saat unit-unit yang berbeda berkontribusi secara 
terpisah atau sebaliknya bagaimana jika bergabung 
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan? Seberapa 
besar tanggung jawab yang diberikan pada manager 
lokal? Dan bagaimana cara mendapatkan manfaat 
lanjutan dari layanan yang terkoordinasi?

Memang penyeimbangan bisnisnya akan terus 
berlangsung, bukan solusi sekali eksekusi. 
Pendekatan utama dalam pengelolaannya ialah 
dengan memahami nature bisnis Maersk yang 
memiliki relasi transaksional antara masing-masing 
lini bisnis dan customer-nya. Bagi Maersk, ada tiga 
aspek dari logistik internasional yang sejatinya 
merupakan perpanjangan tangan dari bisnis 
pelayaran.

Pertama, efisiensi dari layanan logistik dapat dicapai 
dengan mengoptimalkan partisipasi pelaku bisnis 
logistik domestik untuk penyediaan gudang dan 
transportasi yang efisien. Kedua, kebutuhan pemilik 
barang sangat beragam, untuk itu dibutuhkan 
perhatian spesifik dari bagian marketing lokal 
dan bagian operasional yang telah terspesialiasi/
terdedikasi. Ketiga, sebagia besar pemilik barang 

mengharapkan penyedia jasa yang tidak terikat 
pada satu agen/jasa pelayaran. Jelas karena mereka 
mengharapkan penyedia jasa yang fokus pada 
kebutuhan mereka. Jadi secara umum, Maersk 
merespon kebutuhan customer dengan sangat 
efisien melalui utilisasi peran manager lokal yang 
memiliki perspektif yang luas.

Semula Maersk menjalankan bisnis pelabuhan 
melalui APM Terminals untuk mendapatkan 
market yang lebih dalam, juga lebih luas dengan 
melayani kapal pelayaran lainnya. Meskipun begitu 
ada juga manfaat 
lain seperti prioritas 
sandar di dermaga 
dan layanan crane serta 
cargo handling untuk 
peti kemas mereka 
di terminal. Kini lini 
bisnis tersebut sangat 
penting karena nilai 
dari kecepatan dan 
reliabilitas layanan 
semakin penting bagi 
perusahaan logistik. Contohnya pada layanan 
APL Eagle Express X service yang memberikan 
pengiriman cepat untuk importir di pantai barat 
AS dengan mencocokan rencana sandaran kapal 
dengan layanan cargodoring cepat yang terkoneksi 
hingga trucking.

Maersk juga sangat menyadari adopsi teknologi, 
seperti blockchain, sangat penting untuk menjaga 
bisnis tetap kompetitif di era disrupsi. Maersk kini 
bekerja sama dengan IBM untuk mengujicobakan 
implementasi blockchain. Manfaat yang dicapai 
di antaranya ialah menekan risiko, menghemat 
waktu, menerapkan otomasi, dan meningkatkan 
kinerja visibilitas rantai pasok. 

Maersk mendapatkan comparative advantage 
karena menjadi early adaptor dari penerapan 
solusi digital pada bisnis maritim. Tapi manfaat 
sebenarnya dari blockchain ialah meningkatkan 
efisiensi transaksi sehingga manfaatnya bisa 
berlipat ganda karena dirasakan juga oleh banyak 
lini bisnis dari grup usaha. Hal ini menjadi potensi 
manfaat yang besar dari proses bisnis yang 
terkoordinasi. Pelajaran penting bagi sebuah grup 
usaha yang sedang bertransformasi (Disarikan oleh 
Hafidz Novalsyah).

cara maersk mengelola 
Logistik maritim di Era Siber

Maersk mendapatkan comparative 
advantage karena menjadi early 
adaptor dari penerapan solusi digital 
pada bisnis maritim.
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Tema resensi buku kali ini masih seputar saham. Mengingat 
banyaknya request dari teman-teman yang pengen banget 
kepoin tentang saham. Dalam buku Yuk belajar saham untuk 
pemula ini, berisi tentang  bagaimana belajar saham bagi 
pemula. Diawali mulai dari apakah investasi itu hanya 
sebuah keinginan atau kebutuhan semata. Sebagian orang 
beranggapan bahwa investasi adalah hanya keinginan atau 
kebutuhan karena prinsip investasi adalah menggunakan 
dana lebih. Dalam dunia Pasar Modal ada istilah inflasi, Inflasi 
adalah terjadinya kecenderungan kenaikan harga barang dan 
jasa yang meluas pada seluruh sektor perekonomian dan 
berlangsung secara terus menerus. Investasi menggunakan 
instrument saham sangat disarankan yang pertama sangat 
mudah ditransaksikan dimanapun dan kapanpun kedua 
Modal bisa dimulai dari nominal kecil ketiga Saham sifatnya 
transparan dan aman . Selain itu dalam Pasar Modal juga 
ada istilah Reward dan Risk. Reward yaitu keuntungan 
yang didapat dari investasi saham. Umumnya para investor 
saham bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa hal 
yaitu Dividen bagain laba atau pendapatan perusahaan yang 
ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang 
saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham lalu 
ada juga Capital gain keuntungan yang didapatkan dari selisih 
harga beli dan harga jual . Sedangkan Risk yaitu resiko yang 
didapat dari investasi saham yang artinya semakin tinggi 
timbal hasil keuntungan investasi, maka semakin tinggi 
pula risikonya. Risiko(Risk) disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu tidak mendapatkan Dividen,Risiko Likuidasi 

Pengarang
NICKY HOGAN

Penerbit
PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO

Tahun Terbit
2017

#YUK   BELAjAR SAhAm
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#YUK   BELAjAR SAhAm

perusahaan ,Capital Loss (lebih rendahnya harga 
jual dibandingkan harga beli yang disebabkan oleh 
penurunan harga saham ) dan yang terakhir  saham 
delisting dari bursa (penghapusan pencatatan dari 
bursa).

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Apakah 
Pasar Modal itu legal. Pasar Modal di Indonesia 
tentunya legal karena diawasi langsung oleh 
OJK,BEI,KPEI,KSEI dan lembaga-lembaga 
penunjang lainnya. Selain itu perusahaan yang ingin 
go public harus melalui beberapa tahapan hingga 
nanti tercatat di Bursa Efek Indonesia. Go Pulik juga 
sering disebut dengan IPO kemudian perusahaan 
yang sudah tercatat, akan diperdagangkan di pasar 
saham dan mendapatkan penambahan jumlah 
investor. Bagi perusahaan yang sudah tercatat di BEI 
maka nama belakang perusahaan terbuka nantinya 
ada penambahan kata Tbk. Artinya, siapa saja yang 
ingin bertransaksi dengan perusahaan terbuka , 
akan melakukan jual beli dipasar modal dan akan 
mendapatkan informasi tentang perusahaan 
tersebut

Pada buku ini juga dijelaskan, walaupun hanya  
sebagai investor saham pemula, harus bisa menjadi 
pemilik bisnis bukan hanya menjadi konsumen. 
Selain itu meskipun hanya memiliki 1 lot saham 

kita sudah menjadi pemilik perusahaan tersebut 
dan  berkesempatan untuk mengikuti RUPS.

Dibuku ini juga dibahas mengenai apa itu Saham 
Syariah, Apa saja kegiatan yang penerapannya 
bertentangan dengan  saham syariah yang telah 
diatur oleh OJK Nomor 15 tahun 2015 dan Pada 
tahun 2000, Bursa Efek Jakarta dan PT Danareksa 
Investment Management menyusun indeks 
saham syariah pertama yaitu JII (Jakarta Islamic 
center) yang terdiri dari 30 saham perusahaan. 
Kemudian pada tahun 2011 Bursa Efek Indonesia 
meluncurkan ISSi yaitu index saham yang mencakup 
seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. 
Terhitung sejak tahun 2016 jumlah saham syariah 
dalam Daftar Efek Syariah berjumlah 327 dengan 
kapitalisasi pasar sebesar 3.29 miliar rupiah pada 
akhir November 2016.

Kelebihan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan 
mudah dipahami. Sebagai investor pemula yang ingin 
berkecimpung didalam dunia pasar modal buku ini 
sangat dianjurkan. Karena di dalam buku ini dijelaskan 
secara mendetail bagaimana mempelajari saham 
bagi seorang pemula. Yuk baca versi lengkapnya di 
Perpustakaan Pelindo III. #Ayo ke Perpustakaan. (Oleh: 
Devi Chrishdewanti)
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dr. Feranti Meutia, Sp.JP., FIHA 
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 
RS PHC Surabaya

BEgADANg NoNToN BoLA? 
BoLEh ASAL...

Saat ini di seluruh dunia, jutaan penggemar sepak bola sedang disibukkan dengan tayangan 
Piala Dunia 2018 di Rusia. Tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Sport 

Advisor (Nielsen Sport, 2017), 77% penduduk Indoneisa adalah penggemar sepak bola. 
Hal ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-2 setelah Nigeria, sebagai negara 

dengan penggemar sepak bola terbanyak.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, 
jam tayang pertandingan Piala Dunia tahun 
ini menurut zona waktu di Indonesia bisa 
dinikmati mulai pukul 7 malam sampai 
pukul 3 dinihari. Bagi mereka para penggemar 
bola, mau tak mau harus begadang demi 
menyaksikan pertandingan negara favoritnya. 
Bahkan bisa jadi tidak tidur hingga menjelang 
subuh sekalipun. Padahal, jika hal ini dijadikan 
sebuah kebiasaan, tentu dapat berdampak 
buruk bagi kesehatan.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan 
akibat begadang nonton bola bisa dari 
gejala ringan seperti tubuh kurang fit saat 
bagun tidur, sakit kepala, bahkan yang lebih 
ekstrem, bisa menyebabkan tekanan darah 
tinggi (hipertensi), stroke dan serangan 
jantung. Tentu tidak sepadan bukan, 
“hanya” karena ingin melihat pertandingan 
selama 2 x 45 menit, tubuh kita berisiko 
mengalami masalah kesehatan. Lalu, kenapa 
hal itu bisa terjadi? Kemudian bagaimana 
caranya agar kesehatan tubuh tetap sehat 
dan prima selama begadang nonton bola? 
Berikut adalah beberapa petikan wawancara 
kami dengan dr. Feranti Meutia, Sp.JP, FIHA, 
dokter spesialis jantung dan pembuluh 
darah di Rumah Sakit PHC Surabaya     

PENTINGNYA TIDUR 
7-9 JAM SEHARI
 “Setiap orang umumnya memiliki rutinitas 
harian yang cukup konsisten, seperti jam 
bangun tidur, jam beribadah, jam bekerja 
hingga jam tidur kembali. Jika rutinitas 
ini berubah sedikit saja, dampaknya bisa 
mempengaruhi konsentrasi seseorang 
seharian penuh. Kaitannya dengan 
begadang nonton bola, salah satu 

begadang, orang cenderung ingin makan, hal 
ini terjadi karena adanya peningkatan hormon 
ghrelin dan penurunan kadar hormon leptin 
dalam tubuh. Ketidakseimbangan ini lama-
kelamaan menyebabkan kegemukan. 
Kegemukan atau obesitas merupakan 
pemicu utama terjadinya hipertensi. Disisi 
lain, begadang juga akan meningkatkan 
hormon kortisol. Nah, jika hormon kortisol 
naik, tekanan darah juga akan naik sehingga 
menyebabkan hipertensi. Hipertensi sendiri 
merupakan penyebab utama berbagai 
penyakit kardiovaskuler seperti serangan 
jantung, stroke dan gagal ginjal. 

Kedua, ketika begadang, kemungkinan kita 
juga kekurangan waktu tidur, dimana dapat 
menyebabkan penumpukan kalsium di 
dalam pembuluh darah dan menimbulkan 
plak. Plak tersebut dapat sewaktu-waktu 
lepas dari dinding pembuluh darah, 
sehingga menyebabkan sumbatan pada 
pembuluh darah jantung dan otak. 

Ketiga, begadang menyebabkan aktivitas 
saraf simpatik meningkat. Orang yang 
begadang cenderung mengalami tingkat 
stres dan emosional yang tinggi. Saraf 
simpatik menyebabkan penyempitan 
pembuluh darah dan mempercepat detak 
jantung. Jika berlangsung terus menerus, 
maka dapat menyebabkan jantung 
membengkak hingga gagal jantung.  

JAGA KESEHATAN TUBUH 
SAAT BEGADANG
Nasehat untuk para penggemar bola : Jangan 
sampai jatuh sakit karena terlalu sering 
begadang. Terlebih esoknya, kita harus 

pengaruhnya ada pada terganggunya jam 
biologis. Perlu diketahui, lama tidur yang 
direkomendasikan untuk manusia dewasa 
dengan umur diatas 18 tahun sampai 
dengan 64 tahun rata-rata adalah 7-9 jam. 
Apabila seseorang setelah pulang bekerja, 
sampai rumah pukul 5 sore, kemudian ia 
begadang nonton bola sampai jam 12 
malam atau 2 dinihari, praktis ia hanya akan 
memiliki waktu 3-5 jam waktu istirahat, 
padahal setelah sederet aktivitas yang 
melelahkan bercampur dengan kesibukan 
kerja, kadang membuat kita tak bisa tidur 
dengan nyenyak”, ungkap dokter yang akrab 
dipanggil dokter Fera ini.

BERISIKO TERKENA
PENYAKIT JANTUNG
Tidur termasuk dalam aktivitas yang 
mempunyai segudang manfaat. Jika kita 
bisa konsisten memenuhi rekomendasi 
lama jam dan kualitas tidur, efek positif 
yang bisa didapatkan diantaranya dapat 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 
meningkatkan daya ingat, mengendalikan 
nafsu makan, bahkan bisa mencegah 
beberapa penyakit ganas seperti stroke, 
serangan jantung dan diabetes tipe 2.

Menurut dokter yang pernah meraih Juara 
II kategori  Young Investigator Award, 
The 26th  Annual Scientific Meeting of 
Indonesian Hearth Association pada 20 
- 23 April 2017 lalu itu, kaitan begadang 
dengan serangan jantung dapat 
disebabkan oleh beberapa hal. 

Pertama, kekurangan waktu tidur berdampak 
pada ketidakseimbangan hormon. Saat 
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berangkat pagi untuk bekerja atau sekedar 
beraktivitas biasa. Masih menurut dr. Fera, ada 
beberapa tips bagaimana menjaga kesehatan 
tubuh saat begadang, diantaranya yang 
pertama ialah dengan memenuhi jam tidur, 
misalnya jika pertandingan dimulai pukul 
1 dinihari, usahkan tidur awal lebih dahulu 
agar standar lama kebutuhan tidur manusia 
dewasa yakni 7-9 jam tercukupi. Selain itu 
manfaatkan juga jam istirahat kantor untuk 
bisa sekedar istirahat selama 15-30 menit. 

Yang kedua, cukupi kebutuhan cairan 
tubuh dengan air putih atau minuman 
mengandung ion, hindari minum minuman 
tinggi kafein, minuman dengan pemanis 

buatan atau minuman bersoda. Kemudian 
yang ketiga, ganti camilan yang tinggi 
kolesterol dan natrium saat begadang 
seperti gorengan, chips dan fast food 
dengan yang camilan yang rendah lemah 
dan rendah kalori seperti buah-buahan, 
karena pada malam hari kinerja usus 
biasanya sedang lambat saat mencerna 
makanan. Buah akan dicerna lebih cepat, 
sedangkan makanan seperti gorengan dan 
fast food akan memerlukan waktu lebih 
banyak untuk dicerna usus.

Selanjutnya, jangan lupa rumus 20-20-20, 
jadi setiap melihat televisi selama 20 menit, 
palingkan pandangan dari televisi selama 

20 detik untuk melihat obyek sejauh 20 kaki 
(6 meter). Terakhir, sempatkanlah olahraga 
aerobik minimal 2-3 kali seminggu dengan 
durasi 30 menit setiap olahraga. Tak harus 
olahraga mahal, kita bisa memilih olahraga 
yang murah meriah seperti jalan santai, lari, 
bersepeda dan berenang. Selain membantu 
tubuh agar tetap bugar, olahraga aerobik 
juga bisa membantu menjaga jantung tetap 
sehat. “Piala Dunia adalah pertandingan 
sepak bola yang paling ditunggu dan sayang 
untuk dilewatkan. Tapi, kita juga jangan 
lupa untuk tetap menjaga kesehatan, 
salam sehat, semoga tim kesayangan 
Anda menang!”, pungkas dr. Fera seraya 
tersenyum. (Oleh: Irvan Prayogo)
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Pelindo III Tanjung Perak 
m e n y e l e n g g a r a k a n 
kegiatan bagi – bagi takjil 
gratis kepada masyarakat 
umum. dengan jumlah takjil 
sebanyak 1.000 paket tiap 
pembagiannya. Lokasi 
penyaluran takjil gratis 
dipusatkan di satu titik 
pembagian yaitu di pojok 
Jl. Jakarta, Perak Timur 
– Surabaya tepatnya di 
depan monumen Kapal 
Pandu Cabang Pelabuhan 
Tanjung Perak.  (Oleh: 
Daddy Sumartono)

4.500 pAKET
SEmBAKo gRATIS
DI TANjUNg wANgI

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab 
sosial, Pelindo III Tanjung Wangi 
membagikan paket sembako gratis 
kepada warga sekitar maupun pekerja 
pelabuhan yang membutuhkan.

“Di bulan yang penuh berkah ini, kami 
sangat bahagia dapat membantu 
sesama. Semoga masyarakat dapat 
lebih menikmati Ramadan dan Idul Fitri,” 
kata Moh. Nizar Fauzi, General Manager 
Pelabuhan Tanjung Wangi, Selasa (6/5).

“Untuk Tanjung Wangi, Pelindo III 
melaksanakan pembagian sembako 
secara gratis yang diperuntukkan bagi 
masyarakat tidak mampu di lingkungan 
Ring 1 Pelabuhan Tanjung Wangi dan 
Pelabuhan Boom Banyuwangi yaitu 
Desa Ketapang, Bangsring, Bulusan, 
Kampung Mandar, Kampung Ujung, Desa 
GombengSari dan TKBM Tanjung Wangi. 
(Oleh: Mareta Mulia A)

 TAKjIL gRATIS DI pELABUhAN TANjUNg pERAK
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Dengan semangat saling berbagi 
untuk eringankan beban sesama, 
PT Pelindo Husada Citra (PT PHC) 
menggelar Bakti sosial bersama 6 
Yayasan Yatim Piatu dan Anak-anak 
Warga Kalimas yang kurang mampu. 
Yayasan tersebut diantaranya adalah 
Yayasan Aba Muchsin “Dupak”, Yayasan 
Al Akmal “Wonosari Lor”, Yayasan 
Ibnu Sina “Kertajaya”, Yayasan Nur 
Hasan “Benowo”, Yayasan Asiyah Tong 

Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
mengajak customers untuk berbuka 
puasa bersama anak-anak Panti Asuhan 
di Verwood Hotel Surabaya. Sedikitnya 
140 anak yatim piatu hadir untuk berbuka 
puasa bersama. 

President Director TPS, Joko Noerhudha 
memecah suasana dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan dan memberikan 
hadiah berupa uang tunai kepada yang 
bisa menjawab pertanyaan tersebut. 
Semakin seru ketika Operations Director 
TPS, Rodrigo Sanchez, menyapa mereka 
dengan logat latinnya. Dia menantang 
anak-anak yang bisa menerjemahkan 
“Apa Kabar” dalam bahasa Inggris. 
Dengan semangat salah satu anak 
perempuan bernama Siti mengacungkan 
tangannya, dan dia menjawab dengan 
sempurna pertanyaan itu, bahkan sedikit 
berdialog dengan bahasa Inggris dengan 
Rodrigo. (Oleh: Susana Emiliasari)

phc SEmANgAT UNTUK BERBAgI
Mariyam “Perak Timur” dan Yayasan 
Karimah “Pakis”. 

Ta k  t a n g g u n g - t a n g g u n g  P H C 
memberikan 510 bingkisan lebaran 
untuk anak-anak yayasan yatim piatu 
dan warga kurang mampu dilingkungan 
PT PHC. “Sebagai bentuk kepeduilan 
perusahaan di bulan penuh berkah 
ini, PT PHC memberikan 510 bingkisan 
lebaran dan bantuan dana untuk anak-

anak yatim piatu dan yayasannya” 
ungkap Dokter Agus Akhmadi selaku 
Direktur Utama PT PHC.

Uniknya, acara baksos ini didahului 
dengan lomba yang diikuti oleh 
masing-masing yayasan. Dalam Lomba 
Festival Musik Kenthongan, anak-anak 
menampilkan lagu yang berkonten islami 
dengan diiringi alat musik tradisional 
kentongan. (Oleh: Husninatul Ghassani)

TpS AjAK cUSTomER 
BUKA BARENg

ANAK pANTI ASUhAN
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Sedikitnya 2.800 paket sembako dibagikan 
kepada masyarakat kurang mampu yang 
ada di Kecamatan Kumai, Area Kawasan 
Tanjung Kalaf Desa Bumiharjo, Kabupaten 
Sukamara, dan kota Pangkalan Bun 
Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain 
untuk warga yang kurang mampu, 
sembako gratis juga diberikan kepada 
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang 
ada di Kecamatan Kumai dan di Desa 
Bumiharjo.

General Manager Pelindo III Cabang 
Kumai Bapak Sutopo mengatakan bahwa 
“ Pelindo III rutin melaksanakan kegiatan 

Dalam rangka menjalin silaturahmi 
antar sesama pegawai, insan maritim, 
p e n g g u n a  j a s a  d a n  m a s ya ra k at 
s e k i t a r  d i  l i n g k u n g a n  P e l i n d o 
I I I  Reg i o n a l  J a wa  Te n ga h ,  te l a h 
digelar kegiatan Safari Ramadhan. 
Dengan mengusung tema ”Jalani 
Ramadhan dengan Kebersamaan 
d a n  K e ba h a g i a a n”,  a ca ra  S a fa r i 
Ramadhan kali ini ini dihadiri oleh 
CEO Pelindo III,  CEO Regional Jawa 
Te n ga h ,  G e n e ra l  M a n a ge r  T P KS , 
General Manager Pelabuhan Tanjung 
Intan, stakeholder dan pengguna jasa 
di  l ingkungan Pelabuhan Tanjung 
Emas, seluruh pegawai dan tenaga 
a l i h  d a ya  Pe l i n d o  I I I  Pe l a b u h a n 
Tanjung Emas dan TPKS serta 80 
anak yatim.

Dalam sambutannya, Ari  A skhara 
m e n y a m p a i k a n  b a h w a  s e l a i n 
melakukan kegiatan buka puasa 
bersama, Safari Ramadhan juga akan 
diisi dengan kegiatan sosial seperti 
berbagi dengan anak-anak yatim 
piatu serta penyaluran bantuan bina 
l ingkungan.  ”Kami ingin berbagi 
b e r s a m a  s a u d a ra  ya n g  k u ra n g 
beruntung di wilayah Pelindo Regional 
Jawa Tengah,” jelas Ari. (Diah Ayu 
Puspitasari)

SEmBAKo gRATIS
DI pELABUhAN KUmAI

berbagi sembako di bulan Ramadhan. 
Semoga pembagian sembako gratis 
ini dapat membantu masyarakat yang 
kurang mampu ″, ungkapnya. Sementara 
itu Camat Kumai Bapak Teguh Winarno 
dalam sambutannya pada acara 
penyerahan sembako secara simbolis di 
Kantor Pelabuhan Kumai mengatakan “ 
Untuk kesekian kali nya Pelindo III berbagi 
sembako kepada masyakarakat kurang 
mampu yang ada di Kumai, juga berbagi 
sembako di Tanjung Kalaf Bumiharjo, 
di Sukamara, dan Pangkalan Bun. Kita 
mendukung dan berterima kasih untuk 
kegiatan ini ″. (Oleh: Mimi Helmina)

SAfARI RAmADhAN DIREKSI

DI REgIoNAL
jAwA TENgAh 
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Selamat Idul Fitri 
Mohon Maaf Lahir dan Batin

1439 Hijriah




