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Kesyahduan kehidupan di Pulau Seribu Masjid, Pulau 
Lombok di Nusa Tenggara Barat, terganggu dengan adanya 
bencana alam gempa bumi yang terjadi berulang. Mulai 
dari berkekuatan 5 hingga 7 skala Richter pada pekan-
pekan belakangan ini. Seluruh warga negara, mulai dari 
Pemerintah hingga berbagai elemen masyarakat bersama 
menyatakan bela sungkawa dan keprihatinan yang 
mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia serta 
teruntuk seluruh penduduk Pulau Lombok. 

Bagi keluarga besar Pelindo III kejadian tersebut semakin 
menyedihkan karena para pegawai Pelindo III yang 
bertugas di Pelabuhan Lembar terguncang akibat berada di 
atas tanah episentrum gempa terjadi. Begitu pula dengan 
pegawai lain yang bertugas di pelabuhan-pelabuhan di 
gugusan Kepulauan Sunda Kecil, seperti Benoa, Celukan 
Bawang, Bima, Maumere, Tenau, Waingapu, Ende, Badas, 
Kalabahi, dan lainnya. Secara emosional perasaan sebagai 
satu keluarga besar Pelindo III Group membuat doa selalu 
kita panjatkan untuk anggota keluarga lainnya dan juga 
untuk seluruh rekan sebangsa yang terdampak bencana. 
Semoga selalu diberi keselamatan, keberanian, dan 
keikhlasan dalam berkarya. 

Perasaan senasib sepenanggungan itulah yang membuat 
Pelindo III, mengajak serta mitra sesama BUMN, PT 
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), untuk 
memusatkan peringatan HUT ke-76 Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia di tanah Lombok. Sekaligus 
menyerahkan bantuan kemanusiaan langsung kepada 
perwakilan warga yang terdampak bencana gempa bumi. 
Selain Pelindo III Group juga menggelar upacara bendera 
di kawasan konservasi bakau Pulau Galang, Surabaya. 
Upacara yang digelar tak jauh dari Terminal Teluk Lamong 
tersebut tak hanya kental dengan nuansa lingkungan, 
tetapi juga unik. Karena barisan peserta upacara yang diisi 
oleh karyawan Pelindo III Group membentuk konfigurasi 
logo HUT tahun ini yang berupa simbol angka 73 jika 
dilihat dari atas. Rekaman visual dan cerita semarak 
peringatan HUT kemerdekaan RI tersaji sebagai laporan 
utama pada Majalah Dermaga edisi ini.

Untuk aksi korporasi Pelindo III, simak juga laporan 
tentang kelanjutan pembangunan Terminal Gilimas yang 
digadang-gadang sebagai langkah kebangkitan dunia 
pariwisata Lombok. Karena dermaganya akan mampu 
disandari kapal pesiar berukuran besar. Kemudian juga 
sejumlah laporan bisnis, seperti proyeksi divestasi saham 
BJTI Port pada BKMS yang mengelola kawasan industri 
di JIIPE, potensi pasar pemasok air bersih di kawasan 
industri, sandarnya kapal tol laut di Tanjung Emas, dan 
lainnya.

Semoga para portizen dan pembaca terus setia 
menantikan perkembangan aneka ragam informasi dari 
dunia maritim Indonesia dan internasional yang ada di 
Majalah Dermaga, derap maju Pelindo III! Jangan lupa 
download aplikasi Majalah Dermaga pada Play Store 
dan e-magazine setiap edisinya yang bisa diunduk pada 
majalahdermaga.co.id/magazine.

pulau lombok
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Semangat 
KeberSamaan

Dear Portizen,

Bulan Agustus merupakan kado istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada 
bulan ini kita memperingati hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan RI. Kita 
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridhoi cita-cita 
kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, bangsa yang 
bersatu di tengah keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Atas dasar 
kebhinekaan inilah kita menjadi besar dan kuat, dan diperingatan ini 
kami mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memahami 
kembali secara utuh Pancasila dan kebhinekaan bangsa, melihat 
kebhinekaan sebagai sebuah anugerah.

Masih segar dalam ingatan kita semua, bencana alam baru saja melanda 
bumi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok. Seluruh rakyat 
Indonesia merasakan duka yang mendalam akibat bencana ini. Seluruh 
elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai 
Rote berdoa agar derita ini segera sirna. 

Kita juga melihat seluruh elemen masyarakat Indonesia bergotong-
royong hadir dengan memberikan bantuan langsung maupun 
menyalurkan sumbangsih baik moril maupun materiil agar roda 
perekonomian daerah dapat bangkit serta tumbuh seperti sediakala. 
Inilah modal besar serta spirit kebersamaan bangsa Indonesia, yang 
harus tetap dijaga serta dipertahankan dan makin dilestarikan.

Kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk memakmurkan 
rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat 
Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk mencapai semua itu, 
kita harus membangun. Kita harus mempersiapkan generasi-generasi 
penerus bangsa, untuk siap mengharumkan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dalam segala bidang, baik dalam kancah regional maupun 
internasional.

Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang. 
Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, 
menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. 

KERJA KITA, PRESTASI BANGSA

Dirgahayu Republik Indonesia !

CEO

Ari Askhara
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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Pelabuhan Banjarmasin menjadi salah satu jalur strategis yang menunjang akses 
perdagangan di Borneo Island. Kendati demikian, Pelindo III bersama pemerintah 
setempat senantiasa mendorong dan meningkatkan aktifitas serta akses layanan. 
Hal itu dilakukan untuk mendorong roda perekonomian masyarakat terutama 
dalam mendistribusikan produksi komoditi sebagai segmen perdagangan melalui 
akses transportasi laut. (Oleh: M. Rizal Andika Franda).

PENGHUBUNG NUsaNtara
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GerbanG Pembayaran nasional

oleh: 
rio  

Dwi santoso

Celukan Bawang

Salah satu penyebab Presiden AS Donald Trump 
marah terhadap Indonesia bahkan sampai 
mengancam perang dagang, yaitu adanya 
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Sebab 
dengan adanya GPN maka akan mengacam 
pendapatan dari provider Visa dan Mastercard. 
Selama ini, Indonesia masih menggunakan 
principal asing untuk memproses transaksi 
non tunai yaitu Visa dan Mastercard, sehingga 
perbankan harus membayar sewa jasa routing 
tersebut. Di Asia Tenggara sendiri versi GPN ini 
sudah dilaksanakan oleh negara Singapura, 
Malaysia dan Thailand. 

GPN adalah sistem yang terdiri atas standar, 
switching,  dan ser vices  yang dibangun 

(Nasionalisme sistem pembayaran ritel nasional)

melalui seperangkat aturan dan mekanisme 
( a r ra n g e m e n t )  untuk mengintegrasikan 
berbagai instrumen dan kanal pembayaran 
secara nasional. Latar belakang adanya GPN 
yaitu lanskap sistem pembayaran di Indonesia 
terus berkembang. Teknologi menjadi katalis 
dalam mengakselerasi perkembangan sistem 
pembayaran nasional.  Kondisi ekosistem 
sistem pembayaran nasional relatif kompleks 
dan cenderung terfragmentasi. Fragmentasi 
ya n g  t i m b u l  a k i bat  b e l u m  te r j a d i n ya 
interkoneksi menjadikan infrastruktur sistem 
pembayaran belum efisien. Dari sisi regulasi 
dan mekanismenya (arrangement) masih belum 
ada. Baru pada 21 Juni 2017 diterbitkannya 
Peraturan BI No. 19/8/PBI/2017 serta Peraturan 

finance.detik.com



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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Anggota Dewan Gubenur BI No. 19/10/PADG/2017 
tanggal 20 September 2017 tentang GPN. GPN 
sendiri  berfungsi untuk interkoneksi dan 
interoperabilitas sistem pembayaran nasional.

Sebenarnya blue print dari sistem GPN sudah ada 
sejak tahun 1996, tetapi setelah 20 tahun sistem 
tersebut baru terealisasi pada Desember 2017, BI 
merilis sistem GPN bersama Menteri Keuangan dan 
Menteri BUMN.

Manfaat penggunaan kartu debit berlogo GPN, 
yaitu :

1. BAGI MASYARAKAT :

a. Kartu dapat digunakan untuk transaksi 
di semua kanal pembayaran di seluruh 
Indonesia. 

b. Masyarakat dapat bertransaksi dengan 
aman dan nyaman karena telah dilengkapi 
fitur keamanan yang terstandarisasi dengan 
menggunakan teknologi chip yang lebih aman 
dari kejahatan perbankan, seperti skimming.

c. Masyarakat tidak dikenakan biaya oleh 
toko dikarenakan penetapan Merchant 
Discount Rate (MDR) atau penetapan tarif 
kepada pedagang oleh bank.

d. Masyarakat tidak perlu membawa uang 
tunai dalam jumlah besar serta membawa 
beberapa macam kartu, cukup satu kartu 
saja karena seluruh kanal pembayaran 
sudah saling terkoneksi. 

e. biaya administasi bulanan di bank, biaya 
transfer hingga biaya cek saldo lebih 
murah karena seluruh pemrosesan sistem 
pembayaran sudah terkoneksi dilakukan 
di dalam negeri sehingga lebih efisien. 

2. BAGI NEGARA :

a. Indonesia bisa menghemat biaya fee 
transaksi pembayaran non tunai dalam 
menggunakan kartu debit dan ATM hingga 
17,7 milyar/hari. Penghematan terjadi 
dikarenakan proses routing atau proses 
transaksi dilakukan sepenuhnya di dalam 
negeri. 

b. Untuk mendorong perluasan Gerakan 
Nasional Non Tunai (GNNT) dan 
pengembangan perdagangan nasional 
berbasis elektronik.

c. Sebagai Database perpajakan.

3. BAGI MeRchant:

Merchant tidak perlu lagi menyediakan banyak 
mesin EDC di mesin kasir lantaran nasabah kini 
bisa melakukan transaksi dengan mesin EDC bank 
manapun.

4. BAGI PERBANKAN :

Dapat menekan capex atau belanja modal untuk 
infrastruktur ATM.

Untuk saat ini kartu berlogo GPN ini baru bisa 
digunakan di dalam negeri. Oleh karenanya, untuk 
melakukan transaksi di luar negeri, masyarakat 
bisa menggunakan kartu dengan principal asing 
seperti Visa dan MasterCard. Intinya dengan GPN 
dapat memberi manfaat lebih mudah, lebih efisien, 
lebih aman dan lebih nasionalisme. Jadi, bagi 
para pembaca yang saat ini kartu debitnya masih 
berlogo Visa atau Mastercard, segera tukarkan ke 
Bank penerbit, mudah dan gratis. Salam.“Kamu 
keren kalau pakai GPN. 
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Peringati KemerdeKaan 
dengan Bantu KorBan gemPa LomBoK

BUMN PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) dan PT Indonesia Tourism Development 
Corporation (ITDC) memperingati HUT Ke-73 Republik Indonesia di Terminal Gilimas, 

Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/8) 
pagi. Upacara tersebut diikuti oleh pegawai sejumlah instansi pemerintah daerah, serta 

dari BUMN dan BUMD setempat.

Pengibaran Bendera Merah Putih
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CEO Pelindo III Ari Askhara yang bertugas sebagai 
inspektur upacara, mengungkapkan, terkait bencana 
alam yang baru melanda bumi Nusa Tenggara Barat 
khususnya Pulau Lombok. “Bencana yang menimpa 
saudara kita di Lombok, tentunya seluruh rakyat 
Indonesia merasakan duka yang mendalam. Seluruh 
elemen bangsa, Sabang hingga Merauke, dari Miangas 
sampai Rote berdoa agar derita ini segera sirna. Kita 
juga melihat seluruh elemen masyarakat Indonesia 
bergotong-royong hadir dengan memberikan bantuan 
langsung maupun menyalurkan sumbangsih baik 

moril maupun materiil agar roda perekonomian 
daerah dapat bangkit serta tumbuh seperti sediakala. 
Inilah modal besar serta spirit kebersamaan bangsa 
Indonesia, yang harus tetap dijaga serta dipertahankan 
dan makin dilestarikan,” katanya.

Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer juga 
menambahkan, bahwa melalui program BUMN Hadir 
Untuk Negeri, BUMN menunjukkan komitmennya 
untuk bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, serta menumbuhkan rasa kebanggaan 
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berbangsa dan bertanah air Indonesia. ”Khususnya 
ketika sebagian dari bangsa ini menghadapi peristiwa 
sulit seperti bencana gempa di Lombok, NTB, ini,” 
ungkapnya.

Pada rangkaian upacara tersebut juga disampaikan 
secara simbolis bantuan dari Program Bina Lingkungan 
BUMN Hadir Untuk Negeri (tanggung jawab sosial/
CSR) Pelindo III dan ITDC. Bantuan tersebut berupa 
pembangunan MCK sebanyak 50 bilik, 50 unit 
elektrifikasi rumah tangga, perbaikan jembatan, 
250 paket sembako murah, beasiswa kepada masing-
masing 5 orang dari SD, SMP, dan SMA senilai Rp 5 juta 
per siswa, perbaikan gedung SD, penyediaan 2 sarana 
air bersih, bedah rumah, dan pembuatan taman baca. 
Kemudian untuk penyaluran bantuan bencana korban 
gempa Lombok senilai Rp 120 juta berupa 200 buah 
selimut, 100 buah tikar, 25 buah tenda, 200 kardus 
mi instan, 300 kardus air mineral, 100 kardus biskuit, 
200 kardus kopi, 26 kardus susu, 100 kilogram, serta 
penyiapan fasilitas dermaga untuk bongkar kargo dari 
luar, serta bersama KSOP melaksanakan penyiapan 
kapal untuk evakuasi pengungsi.

CEO Pelindo III Ari Askhara Bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-73 RI di Terminal Gili Mas

““Bencana yang menimpa saudara 
kita di Lombok, tentunya seluruh 
rakyat Indonesia merasakan 
duka yang mendalam. Seluruh 
elemen bangsa, Sabang hingga 
Merauke, dari Miangas sampai 
Rote berdoa agar derita ini segera 
sirna. Kita juga melihat seluruh 
elemen masyarakat Indonesia 
bergotong-royong hadir dengan 
memberikan bantuan langsung 
maupun menyalurkan sumbangsih 
baik moril maupun materiil agar 
roda perekonomian daerah dapat 
bangkit serta tumbuh seperti 
sediakala. Inilah modal besar 
serta spirit kebersamaan bangsa 
Indonesia, yang harus tetap dijaga 
serta dipertahankan dan makin 
dilestarikan,” – Ari Askhara.
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Peringatan HUT ke-73 RI tahun 2018 bertajuk “Kerja 
Kita Prestasi Bangsa”. Tema tersebut istimewa bagi 
Indonesia karena selain bertepatan dengan 73 tahun 
Kemerdekaan RI, kita juga menyambut ajang Asian 
Games XVIII di mana Indonesia kembali dipercaya 
menjadi tuan rumah setelah 56 tahun. Terdapat dua 
tema utama yang bersinergi yaitu “energi” dan “kerja”. 
Energi yang berarti sumber semangat (secara internal) 
memancar keluar (secara eksternal) titik fokus. Kerja 
memiliki arti selalu bergerak/aktif. Tema energi diambil 
dari identitas Asian Games XVIII yaitu “the energy of 
asia”. Sementara tema kerja merupakan cerminan 
semangat pemerintahan selama 4 tahun terakhir untuk 
perubahan yang lebih baik. 

”Tema energi dan kerja diharapkan dapat memberikan 
dampak kepada masyarakat Indonesia agar terciptanya 
semangat dalam bekerja bersama membangun negeri 
dan semangat untuk menjadi tuan rumah yang baik 
bagi dunia,” ujar Ari Askhara lagi, yang juga menjabat 

Upacara Peringatan HUT ke-73 RI di Terminal Gili Mas 

sebagai koordinator BUMN dalam mendukung 
penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Merayakan Peringatan Kemerdekaan HUT ke-73 RI 
bersama masyarakat menjadi momentum kepedulian 
BUMN yang hadir untuk turut membangun negeri, tidak 
hanya di bidang perekonomian, tetapi juga di bidang 
sosial. Sehingga manfaat kehadiran BUMN langsung 
dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” tutur 
Vice President Corporate Communication Pelindo III, 
Lia Indi Agustiana.

UPacaRa di kawasan konseRvasi BakaU

Di Surabaya, Pelindo III juga melaksanakan upacara 
peringatan kemerdekaan RI di kawasan konservasi 
tanaman bakau Pulau Galang. Upacara bernuansa 
asri tersebut diikuti oleh direksi Pelindo III Group 
berserta karyawan, bersama warga pesisir pantai 
utara Surabaya. Tak jauh dari tempat upacara Pelindo 
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III mengoperasikan terminal pelabuhan berkonsep 
ramah lingkungan pertama di Indonesia, Terminal 
Teluk Lamong (TTL).

Human Capital and GA Pelindo III Group, Toto 
Heli Yanto, pada upacara tersebut menyebutkan 
bahwa Pelindo III Group sekaligus menyampaikan 
bantuan pada warga pesisir pantai utara melalui 
penyerahan simbolis kepada Ketua LPMK Tambak 
Osowilangon berupa bantuan sarana dan prasarana 
program Merdeka Dari Sampah (MDS), Ketua LPMK 

Penyaluran Bantuan Pelindo III Kepada Korban Bencana Gempa di Lombok

Romokalisari berupa sarana dan prasarana TPQ, 
dan Ketua LPMK Tambak Sarioso berupa renovasi 
balai RW 05 dan 06 Tambak Langon. Masing-masing 
bantuan tersebut  senilai Rp 10 juta. ”Amanah 
pemerintah kepada Pelindo III untuk memberikan 
layanan logistik kepelabuhanan yang prima, juga 
dibarengi dengan pelayanan bina lingkungan kepada 
masyarakat di sekitar pelabuhan. Tidak hanya di 
Lombok dan Surabaya, tetapi juga di setiap terminal 
pelabuhan yang dioperasikan Pelindo III di tujuh 
provinsi di Indonesia,” jelasnya.
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““Amanah pemerintah kepada Pelindo III untuk 
memberikan layanan logistik kepelabuhanan 
yang prima, juga dibarengi dengan pelayanan 
bina lingkungan kepada masyarakat di sekitar 
pelabuhan. Tidak hanya di Lombok dan Surabaya, 
tetapi juga di setiap terminal pelabuhan yang 
dioperasikan Pelindo III di tujuh provinsi di 
Indonesia,” – Toto Heli Yanto.

Pada kesempatan yang sama, Dirut TTL Dothy, 
mengungkapkan, TTL berkomitmen menjaga 
kelestarian lingkungan sekitar, hingga tahun 2017, 
anak usaha Pelindo III tersebut telah menanam sekitar 
21.000 bibit bakau di sekitar pesisir Pantai Utara 
Surabaya. ”Bahkan tak kurang dari 16 persennya atau 
sekitar 5.000 bibit bakau, ditanam di Pulau Galang 
yang berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir 
dari intrusi air laut  atau merembesnya air laut ke 
sumber air perkampungan warga serta juga sebagai 
habitat hidup berbagai satwa dan vegetasi endemik,” 
tutupnya. (Oleh: Kharis Fauzi dan Hafidz Novalsyah)



Maket JIIPE

lapOran khusus16

Direktur Utama BJTI Port Hot Rudolf Marihot 
mengatakan, kerjasama Pelindo III  melalui 
anak usahanya BJTI Port dengan AKR (UEPN) di 
BKMS sedang dievaluasi  karena realisasi tingkat 
pengembalian investasi dari kerjasama tersebut lebih 
rendah dari proyeksi sehingga tidak menguntungkan 
secara komersial.

BJti Port divestasi saham 
anaK usaha aKr

Pelindo III melalui PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) berencana 
akan melakukan divestasi saham PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS). 

BKMS merupakan perusahaan patungan dari BJTI Port dengan kepemilikan saham 
40% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) dengan kepemilikan saham 
60%. BJTI Port adalah anak usaha Pelindo III sedangkan UEPN milik PT Aneka 

Kimia Raya (AKR) Corporindo.

“Manajemen BJTI melihat potensi risiko yang timbul 
karena leverage bisnis yang tidak sustainable dalam 
memberikan laba bagi perusahaan sehingga kami 
berencana pull out dari kepemilikan di BKMS,” jelasnya.

Sebagai pengelola kawasan industri yang berdiri sejak 
tahun 2013, berdasarkan catatan BKMS hingga Juli 
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““Manajemen BJTI melihat potensi 
risiko yang timbul karena leverage 
bisnis yang tidak sustainable dalam 
memberikan laba bagi perusahaan 
sehingga kami berencana pull out dari 
kepemilikan di BKMS,” – Hot Rudolf 
Marihot.

2018 memiliki kewenangan untuk mengelola lahan 
seluas 1.027 Ha dengan total aset senilai Rp4,94 triliun. 

Lebih lanjut ia menyebutkan, “Hingga Juli 2018 laba 
dari BKMS mengalami penurunan yang signifikan 
sehingga mengakibatkan BKMS tidak dapat 
memberikan kontribusi bagian laba atas usahanya 
kepada BJTI Port sehingga membebani dan dapat 
menyebabkan tidak tercapainya kinerja BJTI Port di 
tahun 2018 ini”.

Kondisi ini juga tercermin dari cashflow (kas) BKMS 
yang hingga saat ini masih belum dapat membayarkan 
dividen kepada para pemegang saham atas laba 
perseroan dari tahun 2015 hingga tahun 2017, 
sehingga BJTI Port perlu melakukan langkah strategis 
melalui penjualan saham di BKMS dan menggunakan 
dana hasil penjualan untuk kebutuhan investasi 
core business sebagai terminal operator. 

“BJTI Port akan pull out sampai dengan keseluruhan 
saham (senilai 40 persen) serta menunjuk Kantor 
Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan  due 
diligence  atas valuasi saham BKMS. Diperkirakan 
kajian atas divestasi saham BKMS akan selesai pada 
awal triwulan empat tahun 2018.” pungkas Hot. (Oleh: 
Lia Indi Agustiana)
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CEO Pelindo III Ari Askhara Memainkan Bidak Catur

384 Pecatur ikuti 
catur cePat  

G-25 cuP PelinDo iii
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III 

menyelenggarkan turnamen catur cepat G-25 tingkat nasional 
tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 14 – 15 

Agustus 2018 di Grha Barunawati Convex, Surabaya dengan 
memperebutkan total hadiah 70,5 juta.
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Suasana Turnamen Catur

CEO Pelindo III, Ari Askhara  membuka secara 
simbolis turnamen tersebut dengan memainkan catur 
tiga langkah bersama Grand Master catur Susanto 
Megaranto. Dalam sambutannya, ia tidak menyangka 
acara catur cepat G-25 Cup ini mampu menarik minat 
ratusan peserta catur. 

“Turnamen seperti ini layak diselenggarakan secara 
rutin, tahun depan kami berencana akan mengadakan 
turnamen catur yang lebih besar dan tingkat lebih 
tinggu seperti ASEAN dengan hadiah lima kali lipat 
dari sekarang. Selamat bertanding bagi seluruh peserta 
catur,” tutur Ari Askhara saat pembukaan.

Lebih lanjut, Ari Askhara menambahkan bahwa olah 
raga catur mengajarkan kita bagaimana menyerang, 
mengatur strategi, memprediksi langkah lawan, 
berani berspekulasi yang diperhitungkan. Selain 
itu, juga dapat mengetahui strategi yang digunakan 
lawan dalam setiap permainan, sehingga membuat 
mereka memiliki referensi, dan cara-cara mematikan 
pergerakan lawan. “Namun dalam catur ada kejujuran 

dan fair play, untuk bisa memenangkan permainan, 
tetap harus mengikuti peraturan yang ada,” tuturnya.

Dalam turnamen catur yang bertajuk “Pelindo III Cup” 
ini diikuti oleh 384 peserta  dari 10  provinsi di Indonesi 
dan  satu peserta dari mancanegara (Philipina), dengan 
rincian peserta senior 250 orang, Junior SD usia 1-3 
tahun 48 orang dan junior SD 4-6 sebanyak 86 orang. 
Sementara peserta termuda yang ikut adalah junior 
SD dengan usia 5 tahun.

Turnamen ini menggunakan sistem Swiss Manager 
7 babak dengan pembagian peserta menjadi tiga  
kategori, yaitu Kategori Senior, Kategori Pelajar SD 
kelas 1-3 dan Kategori Pelajar SD kelas 4-6. Masing-
masing kategori akan dipilih 20 juara dengan 
ditetapkan juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5, 
juara 6-10, dan juara 11 s.d 12 dengan nominal hadiah 
yang berbeda. Juara I Kategori Senior dengan hadiah 
senilai Rp25 juta, Juara I  Kategori Pelajar SD kelas 
1-3 dan Kategori Pelajar SD kelas 4-6 hadiah senilai 
Rp2.500.000,-. 
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CEO Pelindo III Ari Askhara Memotivasi Pecatur Muda

Dalam turnamen catur yang bertajuk “Pelindo III 
Cup” ini, Pelindo III dan BJTI PORT, menjadi sponsor 
utama turnamen ini, berkolaborasi dengan Percasi 
Kota Surabaya.

Direktur Utama PT BJTI, Hot Rudolf Marihot 
mengatakan bahwa dengan diselenggarakannya 
event seperti ini bisa membina atlet muda untuk dapat 
mengasah kemampuan serta menambah jam terbang 
dan pengalaman menghadapi pecatur-pecatur muda 
dari daerah lain. “Ini menjadi langkah awal Pelindo III 
dan BJTI PORT, untuk memajukan cabang olah raga 
catur, sehingga tidak menutup kemungkinan bila event 
ini sukses maka turnamen ini dapat menjadi agenda 
rutin Percasi Surabaya bahkan akan diselenggarakan 
event berskala internasional ke depannya,” imbuhnya.

Sementara itu, dari percasi Jawa Timur sekaligus 
sebagai inspektur Pertandingan, Yusuf Santriono 
atau yang biasa disapa Yoyok mengungkapkan bahwa 
untuk pembibitan sekaligus pembinaan atlet Jawa 
Timur sangat luar biasa karena beberapa waktu yang 

lalu kita juga menyelenggarakan kejuaraan catur di 
Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Sumenep 
dengan peserta 716 peserta. (Oleh: Daniar Hapsari 
dan Kharis Fauzi)

““Catur mengajarkan kita bagaimana 
menyerang, mengatur strategi, 
memprediksi langkah lawan, berani 
berspekulasi yang diperhitungkan. 
Selain itu, juga dapat mengetahui 
strategi yang digunakan lawan dalam 
setiap permainan, sehingga membuat 
mereka memiliki referensi, dan cara-
cara mematikan pergerakan lawan,” 
– Ari Askhara.
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CEO Pelindo III Ari Askhara Menyerahkan Cinderamata

incar Pasar
Pemasok air bersih

Di kawasan inDustri
Pelindo III terus mengeksplorasi berbagai potensi pasar di luar bisnis utamanya sebagai 
operator pelabuhan dan properti. Kini BUMN tersebut mulai mengincar pasar pemasok 

kebutuhan air bersih di kawasan industri dan terminal pelabuhan. 

Ekspansi Bisnis

“Pelindo III melalui afiliasi bisnisnya, Pelindo Energi 
Logistik (PEL), menggandeng PT SIER Puspa Utama 
dan BUMN konsultansi teknik, PT Indra Karya, sedang 
menjajaki peluang bisnis pemasok air. Bahkan 
proyeksinya dapat membangun pabrik industri Air 
Minum Dalam Kemasan (AMDK),” kata CEO Pelindo 
III Ari Askhara, usai kegiatan Bike To Work di Kantor 
Pusat Pelindo III Surabaya, Rabu (15/8) pagi.

Ari melanjutkan, masing-masing pihak akan 
berkontribusi sesuai dengan spesialisasi bisnisnya. 

PEL di bawah manajemen Pelindo III Group siap 
berinvestasi untuk peralatan dan pabrik AMDK. 
Sedangkan Indra Karya akan dipercaya sebagai 
operator pabrik dan mengurus perawatannya. 
Kemudian SIER Puspa Utama berperan sebagai 
penyedia sumber air bersih. 

Karenanya bulan ini telah memulai studi pasar untuk 
mempertimbangkan apakah lebih efisien untuk 
menggunakan penyediaan sumber air bersih dengan 
SWRO (desalinasi air laut) atau BWRO (desalinasi air payau).
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Kerja sama di bidang jasa pemasok air 
bersih tersebut sangat strategis, karena 
akan ada sharing market yang sudah 
established. Baik pasar kebutuhan 
pengguna jasa di terminal yang dioperatori 
Pelindo III, maupun kebutuhan yang ada 
pada proyek-proyek di kawasan industri 
yang dikelola SIER Group,” – Ari Askhara.

“

Ia lalu mengungkapkan, penyediaan sumber air bersih 
dari air laut dan air payau dipilih karena ketersediaan 
air tanah dan air sungai semakin terbatas. Permintaan 
air bersih yang semakin tinggi akan mengancam 
kelestarian lingkungan jika sumber air menipis. Di 
sisi lain tantangan memilih air laut dan air payau ialah 
perlu melakukan proses desalinasi untuk menurunkan 
kadar garam pada air. Proses desalinasi yang akan 
dilakukan menggunakan teknik osmosis membran, 
sehingga lebih efisien secara operasional dan lebih 
hemat energi jika dibandingkan proses desalinasi 
menggunakan teknik thermal.

“Kerja sama di bidang jasa pemasok air bersih tersebut 
sangat strategis, karena akan ada sharing market yang 
sudah established. Baik pasar kebutuhan pengguna jasa di 
terminal yang dioperatori Pelindo III, maupun kebutuhan 
yang ada pada proyek-proyek di kawasan industri yang 
dikelola SIER Group,” ungkap Ari Askhara lagi.

Kemudian inisiatif Pelindo III dalam mendorong 
penerapan asuransi untuk kapal yang berada di wilayah  
pelabuhan tampaknya mulai membuahkan hasil. 
Setelah sebelumnya Asuransi Jasindo menyediakan 
asuransi P&I (protection and indemnity) yang meliputi 
jaminan penyingkiran bangkai kapal (wreck removal) 
dan jaminan penanggulangan polusi minyak (oil 
pollution) dari kapal saat berada di pelabuhan yang 
dioperatori Pelindo III. Kini giliran Asuransi Askrindo 
yang bergabung dalam penyediaan layanan tersebut. 
Asuransi ini menjadi solusi perlindungan risiko 
terhadap para pemilik kapal dan operator. 

“Risiko utk asuransi WROP tidak sering terjadi, namun 
saat terjadi risiko kapal tenggelam atau pencemaran, 
dampaknya cukup besar dan akan mengganggu 
aktifitas pelabuhan. Dan asuransi akan menanggung 
pengangkatan kapal kandas, kapal tenggelam di alur 
pelayaran dan pencemaran seperti polusi limbah oli 

kapal,” tambah Ari Askhara.

Biasanya P&I jangka waktunya satu tahun, ini dapat 
berlaku untuk hanya selama 8 hari saja sesuai 
kebutuhan operasional kapal selama berada di satu 
pelabuhan. Sehingga efisien dan lebih terjangkau. 
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 
pemilik kapal dan operator untuk comply (taat aturan) 
khususnya untuk kapal-kapal s.d 25.000 GT yang belum 
dicover asuransi. Karena asuransi kapal merupakan 
amanat undang-undang pelayaran tahun 2008.

Pada kesempatan yang 
sama delapan belas 
entitas usaha di bawah 
bendera Pelindo III Group 
juga menyepakati kerja 
sama. PT Pelindo Daya 
Sejahtera (PDS), anak usaha 
di bidang penyediaan dan 
pemberdayaan sumber 
daya manusia untuk 
kebutuhan tenaga kerja 
alih daya (outsourcing) dan 
calon Pegawai bagi 5 anak 
perusahaan meliputi PT 
TPS, PT BJTI, PT PMS, PT PHC 
dan PT Terminal Teluk Lamong, dan 12 cucu perusahaan 
yang meliputi PT APBS, PT BIMA, PT BMC, PT BMS, PT 
BMST, PT LEGI, PT PCN, PT PEL, PT PPI, PT TCS, PT TEDS 
dan Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3).

“Ini merupakan suatu bentuk sinergi antar entitas 
usaha Pelindo III Group mulai dari anak dan cucu 
perusahaan. Diharapkan dengan adanya kerjasama 
ini dapat memenuhi kebutuhan SDM yang professional 
sehingga mampu mendorong produktivitas dan 
kualitas layanan kepada pengguna jasa,” tambah Ari 
Askhara. (Oleh: Hafidz Novalsyah)
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PenGoPerasian
 hmc baru

Di Pelabuhan
tanjunG Perak

Uji Coba HMC di Pelabuhan Tanjung Perak
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“Dua unit peralatan HMC mempunyai 
kapasitas sebesar 125 ton, terdiri 
dari dua jenis alat yaitu jenis grab 
yang digunakan untuk memindahkan 
komoditi curah kering berupa beras, 
pupuk, garam, gula dan sebagainya 
yang penempatannya akan dilakukan 
di Terminal Jamrud Utara  serta 
jenis spreader yang digunakan 
untuk memindahkan peti kemas 
dan penempatannya akan dilakukan 
di Container Yard Terminal Jamrud 
Selatan. Sedangkan tiga unit HMC 
lainnya mempunyai kapasitas sebesar 
100 ton,” – Onny Djayus

“

Pelabuhan Tanjung Perak melakukan 
pengoperasian perdana HMC baru. 
Peralatan HMC tersebut merupakan 
salah satu dari lima unit pengadaan 
HMC baru yang ditujukan untuk 
mempercepat pemberian pelayanan 
kepada pelanggan jasa kepelabuhanan 
terutama untuk mendukung kecepatan 
dan kelancaran operasional bongkar 
muat general cargo dan peti kemas dari 
kapal ke dermaga ataupun langsung ke 
truk.

Pada pengoperasian perdana HMC dilakukan bongkar 
muat electric power plant dari kapal ke Truk. Diharap-
kan dengan ketersediaan dan pengoperasian peralatan 
Harbour Mobile Crane (HMC) baru ini, produktifitas 
bongkar muat dan level of service Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya kepada para pengguna jasa akan se-
makin meningkat. 

Onny Djayus, CEO Regional Jawa Timur menyatakan 
bahwa dari keseluruhan lima unit HMC baru tersebut 
dua unit sudah selesai dirakit, dua unit belum selesai 
dirakit dan satu unit sisanya masih akan dikirimkan 
melalui kapal pada bulan Agustus 2018, tetapi semua 
kelengkapan alat HMC akan dicek dan dipastikan kes-
empurnaan pengoperasiannya pada bulan September 
2018. 

“Dua unit peralatan HMC mempunyai kapasitas sebesar 
125 ton, terdiri dari dua jenis alat yaitu jenis grab yang 
digunakan untuk memindahkan komoditi curah ker-
ing berupa beras, pupuk, garam, gula dan sebagainya 
yang penempatannya akan dilakukan di Terminal Jam-
rud Utara  serta jenis spreader yang digunakan untuk 
memindahkan peti kemas dan penempatannya akan 
dilakukan di container Yard Terminal Jamrud Selatan. 
Sedangkan tiga unit HMC lainnya mempunyai kapasitas 
sebesar 100 ton,” jelasnya. (Oleh: Tisna Prabamita)
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Mahasiswa Pelajari Proses Embarkasi dan Debarkasi  Penumpang di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara

Pelajari kePelabuhanan, 
Poltek neGeri semaranG 

kunjunGi tanjunG Perak
Bertempat di Ruang Karang Jamuang Lantai III Pelabuhan Tanjung Perak, Politeknik 
Negeri Semarang (POLINES) melakukan kunjungan dengan 88  orang mahasiswa dan 
didampingi oleh empat orang dosen. Maksud dan tujuan kegiatan kunjungan industri 
tersebut adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang seluk beluk kepelabuhanan. 

Dr. Doddy Setiadi, M.Si., selaku Ketua Jurusan 
Administrasi Bisnis mengaku senang diberikan 
kesempatan untuk dapat berkunjung di Pelabuhan 
Tanjung Perak. “Rombongan kami yang berkunjung kali 
ini merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang 
Program D3, D4 dan S1 Fakultas Ekonomi Prodi 
Manajemen Bisnis Internasional dan Manajemen Bisnis. 
Prodi dari Universitas kami telah mendapatkan vokasi 
pendidikan dibidang kompetensi mutu pendidikan 
yang telah menyelaraskan penyelenggaraan mata 
ajar pendidikan berbasis kebutuhan industri sehingga 
kami mengharapkan agar anak didik kami diberikan 

kesempatan untuk dapat melakukan kerja magang 
di Pelindo III,” ujar Doddy lebih lanjut saat diberikan 
kesempatan memberikan sambutan di awal acara.

Wilis Aji Wiranata, Deputy General Affair and 
Corporate Communication Regional Jawa Timur 
menjelaskan tentang Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya meliputi peranannya sebagai penggerak 
perekonomian nasional  dan perdagangan 
internasional, bidang usaha kepelabuhanan, 
visi dan misi perusahaan, proses dan alur bisnis 
perusahaan serta tantangan dan peluang bisnis 
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Untuk mengantisipasi tuntutan 
perkembangan jaman, kecepatan 
dalam memberikan layanan, 
kemudahan pembayaran biaya 
serta meningkatkan kepuasan 
konsumen sebagai pengguna 
jasa kepelabuhanan, kami mulai 
menerapkan berbagai aplikasi 
digital dan teknologi informasi 
terkini yang dapat mendukung 
perkembangan bisnis perusahaan,” 
– Wilis Aji Wiranata.

di masa mendatang. “Untuk mengantisipasi 
tuntutan perkembangan jaman, kecepatan dalam 
memberikan layanan, kemudahan pembayaran 
biaya serta meningkatkan kepuasan konsumen 
sebagai pengguna jasa kepelabuhanan, kami 
mulai menerapkan berbagai aplikasi digital dan 
teknologi informasi terkini yang dapat mendukung 
perkembangan bisnis perusahaan,” ujar Wilis 
saat menggambarkan kondisi manajemen bisnis 
perusahaan Pelindo III.

Berbagai pertanyaan kemudian banyak diajukan oleh 
perwakilan dari mahasiswa yang hadir pada sesi tanya 
jawab meliputi masalah seputar administrasi bisnis 
dan manajemen perkantoran, permasalahan dwelling 
time dan hambatan operasional yang masih dihadapi, 
peranan Pelabuhan Tanjung Perak dalam Program Tol 
Laut dan implementasi corporate Social Responsibilities 
(CSR) yang telah dilakukan perusahaan. Setelah 
dilakukan tukar menukar cinderamata, kegiatan 
kunjungan kemudian diakhiri dengan pelaksanaan 
kegiatan kunjungan lapangan ke Gedung Gapura Surya 
Nusantara untuk melihat secara langsung terminal 
penumpang kapal laut berkelas international.  (Oleh: 
Tisna Prabamita)
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Pegawai Pelindo III Menjelaskan Fasilitas dan Kegiatan Bongkar Muat di  Pelabuhan Tanjung Emas 

PelinDo iii baGian Dari 
rantai suPlai kayu  

Di inDonesia

arus Logistik
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Dalam rangka mendukung 
terselenggaranya kegiatan 

kolaborasi penelitian mengenai 
peningkatan nilai ekonomi 

masyarakat berbasis hutan di 
beberapa kabupaten di Indonesia, 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 
menerima kunjungan dari Yayasan 

Bumi Hijau Lestari (Trees4Trees).

Yayasan Bumi Hijau Lestari merupakan lembaga 
yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan. 
Kunjungan tersebut membawa 40 orang terdiri dari 
beberapa perwakilan Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Pemerintahan Australia. Kafi Assidiq, pimpinan 
rombongan menyampaikan ungkapan terima kasihnya 
atas penerimaan yang baik selama kunjungan dan 
mengungkapkan rasa antusiasme para peserta saat 
berkunjung di Pelabuhan Tanjung Emas. “Para peserta 
sangat antusias untuk melihat secara langsung proses 
bongkar kayu log yang ada di pelabuhan,” ungkapnya.

Acara diawali di Terminal Penumpang Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang dengan pengarahan 
dan penjelasan singkat terkait  bisnis kerja, 
layanan jasa dan ruang lingkup Pelindo III. Rinto 
selaku tim operasional Pelindo III Regional Jawa 
Tengah, menjelaskan bagaimana proses bongkar 
muat barang khususnya kayu log yang ada di 
Pelabuhan Tanjung Emas serta fasilitas dan alat 
yang digunakan. “Pelindo III sebagai badan usaha 
pelabuhan yang membantu menyandarkan kapal 
dan membongkar kayu log dari kapal/ tongkang 
ke dermaga menggunakan crane ,”  jelasnya 
singkat. 

Setelah sesi seminar berakhir, acara dilanjutkan dengan 
kunjungan lapangan menuju Terminal Pelabuhan 
Dalam dengan menggunakan bus untuk melihat proses 
pemindahan log yang sedang berlangsung di lapangan. 
Untuk menjaga keselamatan, petugas melarang 
rombongan untuk turun dan hanya diperbolehkan 
melihat aktifitas yang sedang berlangsung dari 
dalam bus. Para peserta sangat antusias  mengikuti 
kujungan ini, hal tersebut dapat diketahui dari 
beberapa pernyataan yang mereka lontarkan, mereka 
sangat kagum akan keahlian petugas dilapangan saat 
memindahkan log yang berukuran besar.

Mengingat Pelindo III merupakan bagian dari 
rantai supply kayu di Indonesia, mereka berharap 
ke depannnya dapat melakukan kerja sama untuk 
melakukan pengiriman kayu ke seluruh wilayah 
dengan menggunakan jasa Pelindo III. (Oleh: Diah 
Ayu Puspitasari)
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Kapal Tol Laut Mengangkut Ratusan  Truk di Pelabuhan Tanjung Emas

Konektivitas

PerDana, kaPal tol laut
sanDar Di tanjunG emas

Bulan Juli lalu merupakan momen positif bagi Pelabuhan Tanjung Emas, dimana 
telah sandar perdana Kapal Tol Laut, KM Mutiara Sentosa III di Dermaga Nusantara 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal tersebut menampung ratusan kendaran 
jenis truk beserta penumpang di dalamnya.

Tampak hadir dalam penyambutan sekaligus 
penyerahan cindera mata  yaitu Regional Manager 
Operational and Commercial Pelindo III Regional Jawa 
Tengah Hardianto, General Manager Terminal Tanjung 
Emas Bambang Suharto, Deputy Manager of Quality 
and Risk Management Siti Aisah. Kapten Kapal KM 
Mutiara Sentosa III, Wundy susanto menyampaikan 
rasa terima kasih kepada Pelindo III atas penyambutan 
yang baik selama sandar di Pelabuhan Tanjung Emas. 
Tak lupa Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung 

Emas juga menjadi sorotannya bahwa saat ini 
kondisinya sudah baik dan modern dari sisi desain 
beserta fasilitas di dalamnya. “Terima kasih atas 
sambutan dan pelayanan yang diberikan, saya harap 
kerjasama ini dapat terjalin dengan baik,” ungkapnya.

KM Mutiara Sentosa III melayani pelayaran dengan rute 
Semarang  - Lampung PP dengan jadwal kedatangan 
setiap tiga hari sekali. PT Atosim Lampung Pelayaran 
sebagai penyedia jasa mengungkapkan bahwa kapal 

perfOrma regiOnal jateng
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Dengan beroperasinya KM Mutiara 
Sentosa III ini, saya harap dapat 
memberikan manfaat bagi para 
penumpang. Dan seiring dengan 
semakin bertambahnya peminat 
dari para penumpang, ke depan 
akan segera ditambah rute 
pelayaran baru yaitu Semarang 
– Kumai PP serta Semarang – 
Pontianak PP,”  Bambang Suharto.

dengan bobot 14.896 ton serta panjang  160 m ini 
merupakan kapal yang mampu memuat kendaraan 
jenis truk dengan kapasitas 140 unit. Saat sandar 
di dermaga, truk dan penumpang dari Lampung 
turun ke Pelabuhan Tanjung Emas dan kemudian 
kapal menunggu truk bermuatan dari Semarang 
naik ke kapal. Antusiasme pengguna jasa terlihat 
dari padatnya antrian truk bermuatan di Pelabuhan 
Tanjung Emas yang menunggu untuk naik ke kapal 
tol laut tersebut.

Hardianto sebagai Regional Manager of Operational 
and Commercial dalam sambutannya menyampaikan 
rasa bangganya bahwa Pelabuhan Tanjung Emas 
dijadikan sebagai salah satu destinasi pelayaran KM 
Mutiara Sentosa III. Dengan adanya rute Semarang 
– Lampung PP ini dapat mendukung program 
Pemerintah yaitu Tol Laut. “Dengan rute pelayaran 
baru ini diharapkan dapat menekan ongkos logistik, 
mengurangi beban jalan raya serta mengurai 
kepadatan Pelabuhan Bakauheni,” tuturnya. 

Sedangkan General Manager Pelabuhan Tanjung 
Emas, Bambang Suharto menambahkan bahwa 
pelayaran ini mengusung konsep windows system. 
Konsep ini  merupakan penetapan waktu kapal 

sandar dengan jadwal tetap setiap minggunya. 
“Dengan beroperasinya KM Mutiara Sentosa III 
ini, saya harap dapat memberikan manfaat bagi 
para penumpang. Dan seiring dengan semakin 
bertambahnya peminat dari para penumpang, 
ke depan akan segera ditambah rute pelayaran 
baru yaitu Semarang – Kumai PP serta Semarang 
– Pontianak PP,” ungkap Bambang. (Oleh: Diah 
Ayu Puspitasari)
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“ Te r m i n a l  G i l i m a s  d i ba n g u n  s e ba ga i 
pengembangan Pelabuhan Lembar dapat 
menandakan bahwa perekonomian wilayah 
NTB mengalami tren pertumbuhan positif dan 
menjadi gerbang pariwisata internasional yang 
modern bagi Pulau Lombok khususnya,” kata 

MoMentuM KebangKitan 
Pariwisata LoMboK

Terminal Gilimas Dibangun, 

Pelindo III melakukan groundbreaking dermaga kapal pesiar dan peti kemas pada 
Terminal Gilimas di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Kamis (5/7). Nilai investasi bertahap 
dari pengembangan multipurpose terminal (terminal multifungsi) untuk layanan kapal 

pesiar dan kapal peti kemas sekaligus tersebut mencapai Rp 1,3 triliun. 

Kondisi Eksisting Terminal Gili Mas

CEO Pelindo III Ari Askhara, pada seremoni 
groundbreaking tersebut, Juli lalu.

Ia menjelaskan, tren bobot (ukuran) kapal pesiar 
internasional yang semakin besar dan membawa 
ribuan wisatawan perlu diantisipasi dengan 
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Lombok. Dari perkiraan kalkulasi rerata pengeluaran 
turis per hari tersebut, maka ada multiplier effect 
miliaran rupiah yang dinikmati masyarakat Lombok 
dari setiap cruise yang sandar.

Ari Askhara menambahkan, dibangunnya 
Terminal Gilimas oleh Pelindo III sebenarnya 
memperpanjang momentum kebangkitan 
pariwisata Lombok. Sebelumnya Presiden Joko 
Widodo telah meresmikan beroperasinya KEK 
(Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika. “Melihat 
besarnya potensi ekonomi itu, kami berharap 
dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah 
maupun investor berkolaborasi memanfaatkan 
momentum kebangkitan pariwisata Lombok 
dengan mennciptakan destinasi wisata baru 
maupun mengembangkan konsep paket tur wisata 
agar pertumbuhan turis ke destinasi di Lombok 
dapat berkelanjutan,” ungkap Ari Askhara.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, 
Corporate Secretary Pelindo III Faruq Hidayat, 
menambahkan terkait fungsi logistik dari 
Terminal Gilimas tersebut. Pada tahap awal, 
dermaga akan terintegrasi dengan fasilitas 
lapangan penumpukan peti kemas seluas 6,27 
hektar. Sehingga pada pengembangan berikutnya 
diperkirakan mampu menampung hingga sekitar 
200 ribu TEUs peti kemas. “Terminal Gilimas 
akan meningkatkan posisi strategis Pelabuhan 
Lembar sebagai gerbang logistik utama di Pulau 
Lombok. Diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi sehingga dapat berimbas pada turunnya 
harga barang konsumsi masyarakat. Serta 
juga memperlancar distribusi komoditas yang 
dijual dari sini (Pulau Lombok dan sekitarnya),” 
tambahnya. (Oleh: Hafidz Novalsyah)

menyiapkan infrastruktur yang memadai. Karena 
itu menurutnya Pelindo III membangun Terminal 
Gilimas dengan proyeksi agar siap mengakomodir 
kebutuhan di masa depan. “Dermaga yang 
akan dibangun sepanjang 440 meter dan lebar 
26 meter dengan kedalaman kolam pelabuhan 
yang mencapai -14 meter LWS (low water spring/
rata-rata permukaan air). Dimensi tersebut akan 
siap untuk disandari cruise dengan panjang 
badan kapal mencapai 400 meter yang mampu 
membawa hingga 4.000 penumpang, atau dua 
cruise sekaligus untuk yang berukuran lebih kecil, 
sedangkan Terminal Penumpang Modern Gilimas 
sendiri memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang,” 
katanya lagi.

Berdasarkan survei perilaku wisatawan mancanegara 
yang dilansir oleh Bank Indonesia, rata-rata total 
pengeluaran mereka mencapai 125,93 dolar AS atau 
sekitar Rp 1,76 juta (dengan kurs Rp 14.000 per dolar 
AS) per hari. Kemudian sebagai contoh dari catatan 
Pelindo III, kapal pesiar Italia, MV Costa Luminosa yang 
sandar di Pelabuhan Lembar pada Mei lalu, membawa 
1.677 turis berkeliling ke sejumlah destinasi wisata di 

Ground Breaking  Pembangunan Dermaga Cruise dan Petikemas Terminal Gili Mas
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Mahasiswa undiP 
PeLajari KePeLabuhanan

Dalam rangka mempelajari kegiatan bongkar muat di pelabuhan, sedikitnya 
215 mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas Universitas Diponegoro 

(UNDIP) Semarang melaksanakan sailing dengan mengunjungi Pelabuhan 
Lembar dan Terminal Gili Mas. 

Mahasiswa UNDIP Saat Berkunjung ke Pelabuhan Lembar
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Terminal Gili Mas dibangun 
sebagai pengembangan Pelabuhan 
Lembar dapat menandakan 
bahwa saat ini perekonomian 
wilayah NTB mengalami tren 
pertumbuhan positif dan menjadi 
gerbang pariwisata internasional 
yang modern bagi Pulau Lombok 
khususnya,” - Danurwasa

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan mahasiswa Teknik Sipil tentang 
kepelabuhanan dan khususnya tentang 
pengembangan Pelabuhan Lembar. Dalam 
kunjungannya mahasiswa UNDIP disambut oleh 
General Manager Pelindo III Lembar Made Rusli 
Suniajaya dan Pimpinan Proyek Terminal Gili 
Mas Danurwasa di Terminal Penumpang Kedaro. 
Acara dilaksanakan dalam dua paparan dengan 
menjelaskan bisnis usaha Pelindo III dibidang 
pelayanan jasa bongkar muat, tambat kapal, air 

bersih, pandu dan tunda, jasa alat dan jasa kapal 
dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Kemudian paparan dilanjutkan Pimpro 
Terminal Gili Mas Danurwasa dalam paparannya 
menyampaikan 
bahwa Pelindo 
III saat ini sedang 
m e n y i a p k a n 
i n f a s t r u k t u r 
d e n g a n 
m e m b a n g u n 
Terminal Gili Mas 
yang akan siap 
mengakomodir 
k e b u t u h a n 
dimasa depan, 
d e n g a n 
m e m b a n g u n 
d e r m a g a 
s e p a n j a n g 
440 meter dan 
dengan fasilitas 
pendukungnya 
b e r u p a 
apartemen,terminal penumpang internasional, 
dan dermaga kapal yacht. Terminal Gili Mas 
dibangun sebagai pengembangan Pelabuhan 
Lembar dapat menandakan bahwa saat ini 
perekonomian wilayah NTB mengalami tren 
pertumbuhan positif dan menjadi gerbang 
pariwisata internasional yang modern bagi Pulau 
Lombok khususnya.

Dari penjelasan mengenai kepelabuhan yang 
diberikan. Mahasiswa  juga diberi kesempatan 
untuk tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab 
ada siswa yang mengajukan pertanyaan dan 
salah satunya ada yang menanyakan terkait 
pengembangan Pelabuhan baru di Gili Mas apakah 
tidak terjadi bentrok karena ada dua pelabuhan 
di satu wilayah.

Danurwarsa pun memberikan penjelasan bahwa 
pembangunan Terminal Gili Mas merupakan efek 
dari tren pertumbungan ekonomi di NTB sehingga 
perlu pengembangan terhadap fasilitas dermaga, 
terminal penumpang, dan lapangan penumpukan. 
Terminal Gili Mas nantinya akan melaksanakan 
kegiatan peti kemas dan penumpang kapal pesiar, 
sedangkan untuk Pelabuhan Lembar sendiri akan 
melaksanakan kegiatan General Cargo, Ro-Ro dan 
curah.  (Oleh: Rangga Nurdiansyah)
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PenYaLuran bantuan seKoLah
di wiLaYah Pesisir

CEO Pelindo III Ari Askhara  Bercengkerama dengan Siswa SD Negeri 3 Alasrejo Banyuwangi
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Bertempat di SD Negeri 3 Alasrejo kecamatan 
Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Sabtu 
(18/8), Faruq Hidayat selaku Corporate Secretary 
Pelindo III yang disaksikan secara langsung oleh 
CEO Pelindo III, Ari Askhara berkesempatan 
menyampaikan secara simbolis Bantuan Program 
Bina Lingkungan Pelindo III dalam bentuk sarana 
prasarana senilai Rp100 juta.

Dalam Sambutannya, Faruq menyampaikan 
bahwa sebagai wujud BUMN Hadir Untuk Negeri, 
Pelindo III memiliki kewajiban sosial untuk turut 
serta mengisi kemerdekaan dengan membangun 
negara, salah satunya dalam sektor Pendidikan. 
“Kami berharap sarana prasarana belajar 
mengajar berupa laptop, printer, papan tulis 
whiteboard, lemari buku, LCD infokus, layar LCD 
dapat membantu meningkatkan proses belajar 
mengajar siswa siswi dipesisir pantai yang lebih 
baik di era modern ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 3 
Alasrejo mengungkapkan rasa terima kasih atas 
perhatian yang diberikan Pelindo III. Pihaknya 
menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat 
bermanfaat khususnya bagi siswanya yang 
merupakan masyarakat pesisir pantai agar dapat 
mengenyam pendidikan modern berbasis IT. 
“Sarana prasarana ini memang kami butuhkan 
untuk memudahkan proses belajar mengajar, agar 
pengetahuan anak-anak kami tidak tertinggal 
dengan siswa yang bersekolah di wilayah 
kota,”ungkapnya.

Suka cita dalam kesederhanaan tersebut 
tergambar dari kemeriahan dan semangat yang 
ditampilkan dalam menyambut rombongan 
Pelindo III. Seluruh murid yang hadir bernuansa 
seragam merah putih dan membawa bendera 
Indonesia. Rombongan Pelindo III juga disambut 
dengan atraksi kesenian daerah Gandrung 
Banyuwangi. (Oleh: Mareta Mulia A)

Hari kemerdekaan merupakan momen bersejarah 
dan momen terpenting bagi suatu bangsa dan negara, 
termasuk juga bagi Indonesia. Pasalnya, kemerdekaan 
Indonesia diperoleh melalui perjalanan panjang 
dan perjuangan yang keras dari para pahlawan 
dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah. 
Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan atas 
perjuangan tersebut, Pelindo III memaknai momentum 
Kemerdekaan dengan turut serta membangun negeri 
salah satunya dalam bidang pendidikan.
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Program Kampung Digital merupakan hasil sinergi 
BUMN antara PT Terminal Teluk Lamong dan PT 
Telkom Indonesia melalui pemasangan 8 titik fasilitas 
WiFi Spot dan Perpustakaan Digital. Pustaka Digital 
(PaDi)  bertujuan untuk memberikan kemudahan 
akses masyarakat dalam menumbuhkan minat baca 
dan ikut mencerdaskan anak bangsa.

teLuK LaMong bina 
KaMPung digitaL

Kecanggihan peralatan dan fasilitas kepelabuhanan berbasis 
komputerisasi yang dimiliki oleh Terminal Teluk Lamong diaplikasikan 

kepada warga sekitar melalui program Kampung Digital Binaan.  Kampung 
Digital ditujukan kepada warga 7 Kelurahan / Desa di Surabaya dan Gresik, 

wilayah Ring 1 Terminal Teluk Lamong.

Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, Dothy, 
menjelaskan bahwa inisiatif untuk melakukan 
program CSR Kampung Digital merupakan 
implementasi untuk membentuk digital mindset 
bagi masyarakat sekitar sehingga kecanggihan dan 
digitalisasi perusahaan dapat dirasakan manfaatnya 
oleh warga binaan. Terminal Teluk Lamong sebagai 
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pelabuhan canggih dan ramah lingkungan pertama 
di Indonesia memberikan fasilitas bagi warga 
terutama generasi muda dengan menumbuhkan 
minat belajar dan membaca melalui media digital.

Terminal Teluk Lamong dan PT Telkom Indonesia 
menyediakan PaDi pada Kampung Digital yang 
merupakan kerjasama sinergi BUMN Hadir untuk 
Negeri dengan Balai Pustaka yang menyediakan lebih 
dari 1000 judul buku dan artikel. Selain buku terdapat 
lebih dari 600 buku kurikulum dari Kemendikbud dan 
ratusan bacaan ilmiah lainnya. Bacaan tersebut dapat 
diakses melalui handphone, komputer dan media yang 
dapat terkoneksi dengan internet lainnya sehingga 

mempermudah dan mempercepat akses belajar dan 
membaca bagi masyarakat.

S u p a r w i y a n t o , 
E x e c u t i v e  V i c e 
President Regional V 
PT Telkom (Persero), 
Tbk.,  memaparkan 
bahwa PT Telkom 
telah menuntaskan 
misi untuk membangun 
1000 perpustakaan 
digital pada tahun 2016 
dan 5000 perpustakaan 
digital pada tahun 2017 
diseluruh Indonesia. 
PT Telkom Regional 
V mencakup wilayah 
Jawa, Bali dan Nusa 
Tenggara termasuk 
fokus PT Telkom saat 
ini adalah  PaDi di wilayah Surabaya  dan Gresik, 
hasil kerjasama dengan PT Terminal Teluk Lamong.

Pada saat peresmian Kampung Digital, warga binaan 
diberikan tutorial penggunaan fasilitas WiFi dan 
PaDi. Warga diberikan kesempatan untuk membaca 
beberapa artikel digital melalui pendampingan 
dari Terminal Teluk Lamong dan PT Telkom. Kuis 
Digital diselenggarakan untuk memberikan edukasi 
kepada warga binaan sehingga memacu kemauan 
belajar dan mengasah kemampuan berpikir cepat. 
Pertanyaan pada Kuis Digital mengandung unsur 
kepelabuhanan, teknologi dan Asian Games 2018 
sebagai pertanda bahwa BUMN mendukung penuh 
penyelenggaraan Asian Games ke 18 di Indonesia.

Camat Kebomas, Miftachul Huda, menyatakan 
agar warga binaan dapat menggunakan fasilitas 
yang diberikan oleh Terminal Teluk Lamong 
dan PT Telkom untuk kegiatan positif terutama 
menambah pengetahuan dan minat  bagi warga. 
Program Kampung Digital dapat membantu 
menumbuhkan minat baca bagi warga Desa 
Karangkiring dan 6 Kelurahan lainnya di Wilayah 
Ring 1 Terminal Teluk Lamong sehingga diharapkan 
dapat mengembangkan knowlegde dan kompetensi 
diri warga, di Surabaya dan Gresik.

Terminal Teluk Lamong berusaha meningkatkan 
kontribusi positif untuk masyarakat melalui 
program CSR dan sinergi BUMN Hadir untuk Negeri 
akan selalu berkomitmen memberikan manfaat 
yang besar  bagi bangsa. (Oleh: Magdalena Dini)

Inisiatif untuk melakukan 
program CSR Kampung Digital 
merupakan implementasi 
untuk membentuk digital 
mindset bagi masyarakat 
sekitar sehingga kecanggihan 
dan digitalisasi perusahaan 
dapat dirasakan manfaatnya 
oleh warga binaan,” – Dothy.
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387 hewan Kurban 
disaLurKan

KePada MasYaraKat
Dalam memperingati hari raya Idul Adha 1439 H, 

sedikitnya 387 hewan kurban dari Pelindo III Group 
akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah kerja 

Pelindo III yang berada di tujuh provinsi meliputi Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Tengah. Hewan kurban tersebut terdiri 
dari 126 ekor sapi dan 261 ekor kambing.

Human Capital and General Affair Director Pelindo III Toto Heli Yanto Menyerahkan Hewan Kurban Secara Simbolis Kepada Ketua Panitia Nugroho
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Diantara 43 pelabuhan yang dikelola Pelindo III, 
Pelabuhan Tanjung Perak menjadi salah satu 
titik    pendistribusian hewan kurban terbanyak 
dengan total 38 ekor sapi dan 102 ekor kambing. 
Beberapa hewan kurban tersebut diserahkan 
dalam bentuk hewan kurban hidup sebanyak 20 
ekor sapi dan 102 ekor kambing ke yayasan panti 
asuhan, masjid, mushola dan pondok pesantren. 
Sementara 18 ekor sapi dibagikan dalam bentuk 
daging kurban yang menjangkau sekitar 1.400 warga 
di tiga kelurahan yaitu perak utara, perak timur 
dan perak barat yang dikelola oleh Takmir Masjid 
Baitul Hakam, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Human Capital and General Affair Director  Pelindo III 
Toto Heli Yanto secara simbolis menyerahkan hewan 
kurban Pelindo III dan diterima oleh Ketua Panitia 
Kurban Pelindo III Nugroho, di halaman Masjid 
Baitul Hakam, Rabu (22/8). Dalam sambutannya 
ia mengatakan bahwa kegiatan kurban merupakan 
perwujudan rasa syukur seorang hamba kepada 

Pembagian daging kurban ini 
menjadi kesempatan Pelindo III 
Group bersilaturahmi dengan 
masyarakat sekitar pada 
kesempatan yang baik, Hari Raya 
Idul Adha,” – Toto Heli Yanto.

Allah SWT sebagaimana tuntunan yang diajarkan 
oleh Nabi Ibrahim.

“Ibadah kurban kami jalankan dengan  penuh 
keikhlasan dan kerendahan hati, sebagai 
cara  untuk  mensyukuri nikmat  yang diberikan 
oleh Allah SWT,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hewan-hewan 
kurban tahun ini terkumpul dari korporasi, para 
karyawan, keluarga karyawan, anak usaha, dan mitra 
kerja Pelindo III Group. Penyaluran daging kurban hasil 
sembelihan nantinya akan diberikan kepada golongan 
masyarakat yang membutuhkan, seperti tenaga kerja 
bongkar muat pelabuhan, petugas kebersihan, takmir 
masjid dan musholla, serta sejumlah yayasan dan 
panti asuhan. “Pembagian daging kurban ini menjadi 
kesempatan Pelindo III Group bersilaturahmi dengan 
masyarakat sekitar pada kesempatan yang baik, Hari 
Raya Idul Adha,” ujar Toto.

Sebelum pelaksanaan penyaluran hewan kurban, 
panitia terlebih dahulu menyelenggarakan sholat 
Idul Adha bersama di halaman kantor Pelabuhan 
Tanjung Perak dengan imam Ust Jumardi Al Hafidz 
dan khotib Prof. Dr. Ir. Abdullah Shihab, MSc yang 
m e n g a m b i l  t e m a 
pasrah dalam ketaatan.

Corporate Secretary 
Pelindo III Faruq Hidayat 
membenarkan bahwa 
Pelindo III secara rutin 
m e n ye l e n g ga ra ka n 
kegiatan berkurban 
dalam memperingati 
hari besar bagi pemeluk 
agama islam dan 
menyalurkan hewan 
maupun daging kurban 
kepada masyarakat 
yang membutuhkan di wilayah Pelindo III.

”Sebagai salah satu perusahaan BUMN kepelabuhanan 
yang berada ditengah-tengah masyarakat tentunya 
kami memiliki kesadaran untuk berkontribusi 
secara optimal. Maka dalam merayakan hari raya 
Idul Adha, setiap tahunnya perusahaan secara rutin 
mendistribusikan hewan maupun daging kurban 
kepada masyarakat.Tidak hanya pada momentum 
tertentu saja, namun Pelindo III Group juga sering 
menyelenggarakan kegiatan sosial sebagi wujud dari 
kegiatan Pelindo III Dedication (P3De), seperti kegiatan 
kerja bakti, konservasi tanaman bakau,  pengecatan 
paving di jalan gang, membuat    seni lukis mural 
bertema pelabuhan, penyediaan tong sampah, 
penyediaan taman baca dan pengembangan 
kampung wisata dan hidroponik,” pungkas Faruq. 
(Oleh: Kharis Fauzi)
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Direksi PT TPS diantaranya Joko Noerhudha 
(President Director), Kwok Leung Law (Vice 
President Director), Nur Syamsiah (Finance Director) 
dan Kartiko Adi (Engineering Director) beserta 40 
sukarelawan pegawai TPS bergabung dengan 
warga sekitar untuk bahu membahu membangun 
jembatan penghubung di desa Pagersari tersebut 
Juli lalu.

Direktur Utama PT TPS, Joko Noerhudha yang turut 
serta dalam acara tersebut menyampaikan bahwa 
tujuan dibangunnya jembatan ini adalah untuk 
membantu dan mempermudah akses jalan untuk 
dua desa yakni desa Pagersari dan desa Gombong 
di kabupaten Malang yang dihuni kurang lebih 100 
kepala keluarga.

TPS Peduli 

Bangun 
JemBatan

Setelah awal tahun 2018 ini PT 
Terminal Petikemas Surabaya 

(TPS) memberikan bantuan 
berupa pembangunan jembatan 

penghubung antar desa Pordapor 
dan desa Tambuko Sumenep 

Madura, kini TPS hadir kembali di 
tengah-tengah warga desa Pagersari 

Kecamatan Ngantang Kabupaten 
Malang.

Jembatan yang Dibangun PT TPS Siap Dioperasikan
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K o n d i s i  j e m bata n  s e b e l u m n ya  s a n gat 
m e m p r i h at i n ka n ,  j e m bata n  m e n ga l a m i 
kerusakan permanen, sehingga warga harus 
melalui jembatan kecil yang hanya terbuat 
dari sesek bambu. ”Jembatan ini tidak dapat 
difungsikan karena rusak, sehingga warga 
terpaksa menggunakan jembatan kecil yang 
jauh dari kata layak dan aman,” ungkap Jamari 
yang menjabat sebagai Kepala Desa Pagersari.

Sementara mayoritas mata pencaharian warga 
di kedua desa tersebut adalah sebagai peternak 
sapi perah yang menghasilkan susu rata-rata 
1000 liter/hari. Harapannya, dengan dibangunnya 
akses jembatan ini dapat mempercepat distribusi 
pemasaran produk susu sapi perah tersebut.

Tidak hanya itu, anak-anak yang berangkat dan 
pulang sekolah tidak harus berjalan jauh atau 
nekat menyeberangi jembatan darurat yang dipakai 
sementara oleh warga tersebut.

Proses pembuatan jembatan penghubung ini 
membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari, dengan 
jarak 24 meter dari bibir jalan. Jembatan beton 
dengan panjang 12 meter dan lebar 2.5 meter ini 
kini dapat dilewati kendaraan seperti sepeda motor 
dan mobil yang berkapasitas tidak lebih dari 2 ton. 

Saat ini pembangunan jembatan telah rampung 
70 persen, untuk mempercepat pembangunan 
jembatan tersebut warga dan sukarelawan pegawai 
TPS gotong royong membangunnya sehingga 
jembatan dapat segera 
digunakan oleh warga.

K e g i a t a n  i n i 
m e r u p a k a n  s a l a h 
satu bentuk kegiatan 
C o r p o r a t e  S o c i a l 
Responsibility  (CSR) 
TPS yang bertujuan 
u n t u k  m e m b a n t u 
warga setempat. “Ke 
depan kita berencana 
m e m b a n t u 
p e m b a n g u n a n 
j e m b a t a n 
penghubung di desa-
desa lainnya yang membutuhkan,” ungkap 
Joko Noerhudha.

“Terima kasih TPS, dengan adanya jembatan ini 
mempermudahkan kita untuk melakukan kegiatan, 
tidak lagi takut derasnya sungai ketika akan 
menyeberang,” ungkap Harun, salah satu warga 
desa Pagersari. (Oleh: Susana Emiliasari)

Ke depan kita berencana 
membantu pembangunan 
jembatan penghubung di 
desa-desa lainnya yang 
membutuhkan,” – Joko 
Noerhudha.

Kondisi Desa Sebelum Dibangun Jembatan 
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Dandim 0830/ Surabaya Utara, Letkol Inf Wing 
Sandya Udayanto, pada sambutannya menekankan 
bahwa pantai Surabaya memerlukan mangrove 
sebagai pembawa manfaat bagi masyarakat dan 
lingkungan. Pemanfaatan mangrove selain sebagai 
penghijauan juga dapat digunakan untuk membantu 
masyarakat sekitar pantai utara Surabaya pada 
perolehan hasil perikanan. 

Berdasarkan data dari Kementerian Hidup pada 
April 2018 Indonesia memiliki 3,49 juta hektar 
luasan hutan mangrove namun 52 juta hektar rusak 
setiap tahun akibat polusi sampah, bahan kimia dan 
penebangan liar. Dothy, Direktur Utama Terminal 
Teluk Lamong, menjelaskan agar mangrove 
menjadi fokus utama pelestarian lingkungan 
terutama wilayah konservasi laut sehingga dapat 
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. 

Komitmen Terminal Teluk Lamong sebagai 
pelabuhan ramah lingkungan dan semi-otomatis 
pertama di Indonesia, telah dilakukan beberapa 
kali penanaman bibit mangrove disekitar pantai 
utara Surabaya. Pada tahun 2015 telah ditanam 

11.000 bibit mangrove dan 
dilanjutkan 11.000 bibit 
pada tahun 2017 sehingga 
total yang telah ditanam 
hingga tahun 2018 adalah 
27.000 bibit mangrove di 
daerah pantai utara kota 
Surabaya. 

Pada proses penanaman, 
p e r a w a t a n  d a n 
p e n g a w a s a n  b i b i t 
mangrove, Terminal Teluk 
Lamong selalu melibatkan 
m a s ya ra kat  n e l a ya n 
sekitar perusahaan. Proses 

pemberdayaan masyarakat dan lingkungan berjalan 
beriringan sehingga manfaat mangrove dapat 
dirasakan oleh semua pihak terutama masyarakat 

LestariKan Pesisir Pantai 
utara surabaYa

Terminal Teluk Lamong bersama dengan Kodim 0830/Surabaya Utara 
melakukan penanaman 5000 bibit mangrove di sekitar pesisir pantai utara 

Surabaya. Kegiatan tersebut merupakan komitmen penghijauan dan 
pelestarian yang dilakukan oleh perusahaan bersama dengan musyawarah 

pimpinan daerah (Muspida) wilayah Surabaya Utara. 

Agar mangrove menjadi fokus 
utama pelestarian lingkungan 

terutama wilayah konservasi 
laut sehingga dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat 
sekitar,” – Dothy
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dengan mata pencaharian disekitar pantai utara 
Surabaya. 

Pada kesempatan tersebut, Dothy mengajak 
serta organisasi Woman in Maritime (WIMA) 
Indonesia untuk ikut berperan dalam pelestarian 
lingkungan, khususnya wilayah kemaritiman. 
WIMA merupakan sebuah organisasi yang dibentuk 
untuk menjembatani kesetaraan gender, hak dan 
kewajiban antara pria dan wanita pada dunia 
kepelabuhanan. Pelabuhan yang mayoritas 
didominasi oleh laki-laki menjadikan WIMA 

sebagai sebuah wadah untuk memperjuangkan 
isu-isu terkait dengan peran wanita pada industri 
kemaritiman sehingga dapat mengurangi bahkan 
menghilangkan perbedaan antara pria dan wanita 
di dunia kepelabuhanan. 

Komitmen Terminal Teluk Lamong untuk melakukan 
pelestarian lingkungan terutama penghijauan akan 
terus berlanjut bersama dengan pimpinan daerah 
setempat sehingga dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat sekitar terutama di pesisir pantai 
utara Surabaya. (Oleh: Magdalena Dini)

Penanaman Bibit Mangrove di Pantai Utara Surabaya
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ada tiongKoK
di antara

djibouti, dP worLd, 
dan sri LanKa

Perkembangan terakhir dari sidang arbitrase di 
London, London Court of International Arbitration 
(LCIA) memenangkan operator pelabuhan terbesar 
kedua di dunia, DP World, atas gugatannya terkait 
penghentian sepihak kontrak konsesi pengelolaan 
Terminal Peti Kemas Doraleh oleh Pemerintah 
Djibouti. Kini pemerintah menawarkan kontrak 
penyelesaian sebesar 500 juta dolar AS demi 
pengambilalihan terminal peti kemas paling 
canggih di Afrika tersebut.

Februari lalu Pemerintah Djibouti memutus kontrak 
DP World yang mendesain dan membangun 
Doraleh, serta mengoperasikannya selama lebih 
dari satu dekade melalui 33 persen saham. Pijakan 
pemerintah ialah terbitnya peraturan daerah 
yang mengizinkan adanya renegosiasi dan/atau 
terminasi kontrak infrastruktur strategis. Dunia 
maritim pun memiliki pandangan beragam terkait 
perkembangan tersebut. Ada yang menganggap 
Pemerintah Djibouti sudah tidak mungkin 
memenangi kasus tersebut di pengadilan. Namun 
ada juga yang mempertanyakan, misalnya Analis 
Maritim David Osler, apa yang mampu dilakukan 
DP World jika pemerintah mengabaikan keputusan 
LCIA?

Sementara teori konspirasi pun mencuat, salah 
satunya karena belum lama ini sebuah zona 
perdagangan bebas yang diinvestasikan oleh 

China Merchants Group dan Dalian Port Authority 
baru saja dibuka di negeri itu. Sehingga ada yang 
menilai bahwa kini Pemerintah Djibouti melihat 
Pemerintah China sebagai rekan bisnis yang lebih 
menggiurkan di masa depan.

Sementara itu Pemerintah Sri Lanka harus 
merelakan Pelabuhan Hambantota untuk dikelola 
BUMN Tiongkok selama 99 tahun. Pasalnya Sri Lanka 
tidak mampu membayar utangnya kepada Tiongkok 
sebesar 8 miliar dolar AS atau setara 94 persen dari 
produk domestik bruto dari negeri itu. Pelabuhan 
di pantai selatan tersebut juga dibangun dengan 
bantuan utang dari Tiongkok sebesar 1,5 miliar 
dolar AS. Analis senior dari Australian Strategic 
Policy Institute, Malcolm Davis, menilai langkah 
Tiongkok sangat menguntungkan karena Pelabuhan 
Hambantota berpotensi digunakan sebagai pintu 
masuk ekspor barang-barangnya ke pasar India 
yang besar. (oleh Hafidz Novalsyah, disarikan dari 
Lloyd’s List, Reuters, CNN Money, Detik Finance)

Apa yang mampu 
dilakukan DP World 
jika pemerintah 
mengabaikan 
keputusan LCIA?”

MARITIM EKONOMI
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Semakin banyak 
yang terkonsolidasi, 
semakin banyak kargo 
yang bisa diangkut.”

DP World baru-baru ini mengakuisisi operator 
pelayaran rute pendek milik Denmark, Unifeeder. 
Langkah ini menjadi sorotan karena akuisisi 
perusahaan pelayaran bukan langkah yang biasa 
dilakukan oleh operator terminal pelabuhan. 
Sebaliknya, perusahaan pelayaran biasa untuk 
berinvestasi di terminal pelabuhan karena 
dapat memberikan garansi untuk sandaran yang 
dibutuhkan. Sekaligus bisa mendapatkan prioritas 
bongkar muat demi meningkatkan turnaround times 
agar biaya operasional dapat semakin efisien.

Menurut analisis James Baker dari Informa, akuisisi 
yang dilakukan DP World ialah bertujuan untuk 
semakin menghadirkan layanan pada jantung 
rantai pasok dan juga untuk mengurangi inefisiensi. 
Kenapa bisa begitu? Kapal pengumpan (feeders) 
merupakan mata rantai paling bawah pada rantai 
pasok. Feeders seringnya terpaksa lego jangkar 
untuk menunggu kapal besar (mother vessel) selesai 
bongkar muat. Bahkan tren hadirnya ultra large 
containership membuat menurunnya reliabilitas di 
pelabuhan karena keterlambatan waktu bongkar 
muat yang juga berdampak pada kemacetan di 
pelabuhan. Hal tersebut juga membuat operator 
kapal besar untuk bersiasat dengan menurunkan 
jumlah kunjungan ke pelabuhan agar lebih efisien. 
Dampaknya bagi operator terminal seperti DP World 
akan semakin mengancam tingkat kedatangan 
pengguna jasa di pelabuhan mereka.

Maka dengan mengoperasikan sendiri feeder 
diharapkan dapat berkontribusi untuk meluaskan 
jaringan yang berpotensi menjadi pasar mereka. 
Pemilik barang yang jadi pengguna jasa feeders 
diharapkan juga lebih senang karena ada terminal 
yang memperlakukan mereka setara dengan 
pengguna jasa mother ship. Jadi kembali pada teori 
dasarnya, bahwa pemilik barang selalu memilih 
pelabuhan yang memiliki jaringan perusahaan 
pelayaran feeders yang memiliki reliabilitas tinggi.

Strategi DP World tersebut juga menandai tren 
baru: konsolidasi horizontal. Semula perusahaan 
pelayaran sibuk berkoalisi satu sama lain, 
membentuk grup-grup baru yang besar. Setelah 
jumlahnya telah menjadi semakin sedikit. Kini 
mereka melihat area konsolidasi baru yang masih 
luas, yakni di sepanjang rangkaian rantai pasok. 
Semakin banyak yang terkonsolidasi, semakin 
banyak kargo yang bisa diangkut. (oleh Hafidz 
Novalsyah, disarikan dari Lloyd’s List).

PerLuKah
oPerator terMinaL 
MengaKuisisi
Perusahaan PeLaYaran?
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MARITIM EKONOMI

Pelabuhan di Inggris menjadi sasaran inovasi 
oleh nama-nama besar seperti Rolls-Royce 
Marine, Asosiasi pelabuhan Inggris (ABP), Svitzer 
(afiliasi dari Maersk). Richard Clayton dari Informa 
menyebutkan bahwa tujuan utama dari kerja sama 
tersebut untuk mempertahankan keberlanjutan 
bisnis dan efisiensi agar terus bisa berkompetisi 
di level global.

Kerja sama ketiganya juga akan berfokus untuk 
mengembangkan teknologi generasi lanjut melalui 
digitalisasi dan solusi kecerdasan kapal. Svitzer 
dan Rolls-Royce Marine memiliki portofolio kerja 
sama berupa pengembangan teknologi otomasi 
di Port of Copenhagen, Denmark.

Sementara itu Lloyd’s List Register belum lama 
ini mengemukakan bahwa integrasi teknologi dan 
komposisi tim kerja dengan latar belakang ilmu 
pengetahuan yang beragam merupakan langkah 
kritis bagi pelaku klasifikasi kapal. Namun tantangan 
besarnya bukan hal tersebut, tapi perubahan pola 
pikir dari pelaku industrinya.

“Kita harus mengubah pola pikir industri ini 
(biro klasifikasi). Yaitu dengan memahami bahwa 
kita merupakan satu bagian integral dari sistem 
rantai pasok global. Karenanya kita perlu kerja 
kolektif dan standarisasi,” kata Head of Marine 
and Offshore Lloyd’s List Register, Nick Brown. Ia 
melanjutkan, mengikuti perkembangan teknologi 
dan memastikannya agar diimplementasikan 
untuk menjamin keselamatan, efsiiensi, dan 
ketaatan pada peraturan tidak lagi cukup. 
Kolaborasi menjadi kunci untuk menyeimbangkan 
antara kesempatan dan risiko yang terkandung 
dalam perubahan dan disrupsi.

Digitalisasi tidak seharusnya hanya berfungsi 
menggantikan sistem analog semata. Tapi lebih 
kepada mengembangkan bagaimana kapal 
dioperasikan, bagaimana kru berinteraksi dengan 

teknologi, bagaimana kapal berkomunikasi dengan 
stasiun di darat, kemudian pelabuhan dan bagian 
dari rantai pasok yang lebih luas perlu bekerja sama 
untuk produktivitas masing-masing. Ia berargumen 
bahwa untuk meningkatkan efisiensi pada 
pelayaran memerlukan pendekatan yang holistik, 
yang menghubungkan antara aspek lingkungan, 
sosial, dan pilar ekonomi.

Kemudian tantangan yang juga perlu dihadapi 
ialah integrasi. Tidak hanya integrasi antaraset 
dalam rantai pasok, tetapi juga integrasi antara 
teknologi dengan aset dan sistem, integrasi antara 
teknologi dengan orang dan juga integrasi antara 
seluruh pemain yang terlibat dalam ekosistem 
bisnis yang ada. “Jadi dibutuhkan kolaborasi 
antara solusi teknologi, lingkungan peraturan yang 
mendukung, dan kapabilitas SDM. Mereka perlu 
pola pikir kerja yang baru di antara anggota tim 
dengan latar belakang kemampuan yang berbeda-
beda, untuk bekerja dengan azas partnership demi 
terciptanya lingkungan kolaboratif dan mendukung 
kolaborasi kreasi,” pesannya.

Maka di zaman yang semakin kompleks dengan 
melubernya data dan opini, teknologi dibutuhkan 
tidak hanya dalam kapabilitasnya sebagai 
pelipatganda manfaat karena memfasilitasi 
kinerja dengan lebih baik. Tetapi lebih sebagai 
proses yang pintar (intellegent processes) yang 
membuat organisasi bisa mengoptimalkan sistem 
dan SDM. (oleh Hafidz Novalsyah, disarikan dari 
Lloyd’s List Register) 

PeLajaran tentang 
PentingnYa 

KoLaborasi
Bekerja dengan azas partnership 
demi terciptanya lingkungan 
kolaboratif dan mendukung 
kolaborasi kreasi.”
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Mark O’Neil dari Columbia Shipmanagement, 
mengungkapkan, bahwa efisiensi biaya logistik 
yang dicapai melalui konsolidasi pengiriman barang 
yang lebih banyak menggunakan kapal yang lebih 
besar atau ‘economies of scale’ bukan merupakan 
hal terpenting dalam bisnis maritim. “Big is beautiful 
ialah ungkapan (dalam penggunaannya di bisnis 
pelayaran) yang terlalu digeneralisasi dan terlalu 
disimplifikasi. Karena pentingnya ‘economies of 
scale’ juga dimungkinkan dicapai pada pengadaan 
barang dan jasa, TI, market presence, pelatihan, 
dan berbagai bidang lainnya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, ‘economies of scale’ memang 
penting. Lebih karena bagian pencapaian dari 
inovasi layanan kepada pengguna jasa. Fokus ini 
yang menurutnya sering tidak dipertimbangkan. 
Contoh paling jelas ialah pada bisnis pelayaran 
(shipmanagement). “Triknya bagi para manager 
di bisnis shipmanagement ialah bagaimana 
memberikan layanan yang dibuat khusus untuk 
setiap pemilik kapal. Baik mereka yang hanya punya 
1 kapal, maupun yang memiliki 100 kapal. Karena 
klien selalu mengharapkan layanan yang sesuai 
dengan permintaan khusus mereka,” ungkapnya.

Columbia Shipmanagement baru saja mendapat 
persetujuan dari regulator untuk merger dengan 
pesaingnya, Marlow. Keduanya berkantor pusat di 
Limassol, Siprus. Pada grup bisnis lainnya, chief 
executive Anglo Eastern Group yang berbasis di Hong 

Kong, Peter Cremers, menegaskan bahwa akusisi 
yang dilakukan perusahaannya atas kompetitor 
mereka, Univan, hanya sedikit dilatari oleh faktor 
‘economies of scale’. Menurutnya langkah tersebut 
lebih karena untuk memperluas kantor layanan.

Ia menambahkan bahwa pandangan skeptisnya 
terkait ‘economies of scale’. Manfaat yang lebih 
besar dari langkah akuisisi ialah meluasnya platform 
bisnis, sehingga kami dapat memberikan layanan 
lebih beragam lagi kepada pengguna jasa. Memang 
tidak selalu dibayar untuk layanan ekstra tersebut, 
tapi kini semakin banyak pengguna jasa yang 
meminta berbagai layanan. Dengan pendapatan 
lebih besar, maka perusahaan akan lebih mudah 
untuk berinvestasi di layanan baru, peralatan, dan 
teknologi yang dibutuhkan. (oleh Hafidz Novalsyah, 
disarikan dari opini Kishore Rajvanshy, penerima 
penghargaan 2017 Lloyd’s List Asia Pacific Lifetime 
Achievement Award)

aPaLah artinYa 

‘econoMies 
of scaLe’
tanPa LaYanan PriMa

Manfaat yang lebih besar dari 
langkah akuisisi ialah meluasnya 
platform bisnis, sehingga kami dapat 
memberikan layanan lebih beragam 
lagi kepada pengguna jasa.” 
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Hi Portizen,  Setiap perusahaan pada umumnya 
memiliki sebuah budaya perusahaan atau Corporate 
Culture, yang memiliki tujuan untuk menentukan 
bagaimana seorang pegawai harus berperilaku dan 
berinteraksi, baik di lingkungan internal ataupun 
eksternal. Dimulai 4 tahun yang lalu, tepatnya 
pada 17 Agustus 2014, Pelindo III melakukan kick 
off Corporate Culture. Dengan  core values nya 
Customer Focus, Care dan Integrity (CCI). 

4 tahun berjalan, internalisasi  terus dilakukan 
agar Perusahaan dapat mewujudkan visinya , To 
be the leader of business in port. Challengenya 
bukanlah dari sebagus apa budaya yang dimiliki, 
melainkan bagaimana budaya tersebut tercermin 
dalam Corporate DNA melalui sikap dari seluruh 
pegawainya dari top hingga bottom. Semakin  
banyak values tersebut didemonstrasikan dapat 
menjadi parameter sebaik apa budaya tersebut 
di internalisasi.

Sejalan dengan itu, untuk menentukan mana yang 
benar benar melakukan budaya perusahaan, yang 
dikemas dalam program employee of the month, 
pendekatanya adalah pengakuran dari setiap 
karyawan melalui mekanisme popularity vote. 
Konsepnya adalah siapa yang menurut karyawan 
telah mencerminkan perilaku budaya perusahaan 
sesuai tema yang ditetapkan, maka pegawai 
tersebut dipercayai oleh populasi pegawai di unit 
kerjanya bahwa dia sudah mendemonstrasikan 
values dari budaya perusahaan. Dan tentunya 

Tanamkan Sifat SIGAP

18 Pegawai Raih
EmployEE of ThE monTh

Juni 2018
dilakukan validasi dan verifikasi kepada top leader 
di sekitar unit kerja masing masing. 

Pelaksanaannya employee of the month pada Bulan 
Juni 2018, dengan tema value Agile (Sigap), sebagai 
perilaku utama atas value care, sigap diartikan 
sebagai “Pegawai yang sigap itu, memiliki ciri 
ciri siap sedia dimana saja untuk menjalankan 
tugas, cekatan dan tangkas dalam menjalankan 
tugas serta selalu berupaya memberikan solusi 
dalam menyelesaikan tugas / permasalahan di 
pekerjaannya.” So menurutmu, siapa si yang pantas 
dinobatkan sebagai pegawai yang sigap? 

Untuk bulan Agustus ini, tema diangkat adalah 
disiplin. Pegawai yang disiplin itu memiliki ciri-ciri 
menaati aturan, konsisten dalam bekerja , jujur 
saat berbicara juga mau menerima masukan dari 
orang lain So menurut mu, siapa si yang pantes 
dinobatkan sebagai pegawai yang paling disiplin ? 

So jangan lupa, pilih siapa pegawai di sekitar 
unit kerjamu baik terminal maupun regional 
yang menurutmu sudah mencerminkan sifat 
disiplin. Votingnya dilakukan melalui aplikasi 
perusahaan MY Pelindo atau voting.pelindo.
co.id. Penting ga sih? Tentu penting, votingmu 
merupakan recognisi atas perilaku dari budaya 
perusahaan yang telah didemonstrasikan. 
Hal ini merupakan wujud dari dukunganmu 
dalam rangka mewujudkan visi perusahaan 
kita.  (Oleh: Nyoman Kajeng SP)

Naah kini tiba waktunya untuk menyampaikan hall of fame employee of the month, sigap tersebut :

Deni Christanto

Ryan ChRisna B. n.

Eka SEtya lakSana

tanjung Perak

head Office

gresik
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Penerima Penghargaan Employee of The Month ‘June 2018’
Fitriyadi yuspriani

Julius Jackson H. s. 

Ari indAh i. 

Yolla Imareta S. 

Marselius Martoyani M. 

Vidi delVianto 

SuliStianingSih

Sarwini

Indah RosmIla s.

Herfianto Bayu Z. 

Gufran 

Febrianti PradiPta 

Made adi P. 

Ludik Hasibuan 

Tramaprosa EmbadElla 

Banjarmasin

t. Kupang

Kumai

tanjung emas

maumere

tanjung intan

tPKS

tanjung wangi

Lembar

Sampit

Bima

Benoa

C. Bawang

Kotabaru

Probolinggo
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tingKatKan sisi 
huMan touch, 
PerKuat intiMacY
dr Pudji Djanuartono, M.Kes

Pejabat Struktural RS PHC Surabaya
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Lahir di Malang, 1 Januari 1965, dokter Pudji -sapaan 
akrab dr. Pudji Djanuartono saat ini menduduki 
jabatan baru sebagai Kepala RS PHC Surabaya 
-selanjutnya disebut Head of PHC Hospital Surabaya 
yang baru, per 1 Agustus 2018. Bapak dua anak 
lulusan Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga ini, selain sudah puluhan 
tahun berkecimpung di dunia healthcare industry, 
juga pernah memimpin perusahaan bidang healthy 
food and beverages di PT Prima Citra Nutrindo. 

Lantas, ide dan semangat baru apa yang ia tawarkan 
dalam memimpin RS PHC Surabaya?

Resmi dilantik pada 1 Agustus 2018, Head of 
PHC Hospital Surabaya yang baru dr. Pudji 
Djanuartono, M.Kes- akan bekerja bersama tujuh 
Senior Vice President (SVP) dalam menjalankan 
fungsi pelayanan kesehatan, khususnya di RS PHC 
Surabaya.

Dengan visi “To be A First Class Hospitals in 
Healthcare Services” yang diusung RS PHC Surabaya, 
dokter Pudji selain ingin tetap mempertahankan 
dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
bermutu tinggi, juga menginginkan pelayanan 
yang lebih hangat. “Kami ingin memberikan 
kesan pelayanan yang lebih hangat, kepada setiap 
customer di lingkungan rumah sakit, fokus utama 
tetap kepada customer eksternal kami seperti 
pasien dan keluarga pasien, namun kami juga tidak 
melupakan customer internal kami seperti dokter, 
perawat dan rekan-rekan lainnya”. 

Disinggung bagaimana caranya agar pelayanan 
yang diidamkan dapat terwujud, ia menjelaskan 
salah satunya ialah dengan leading by example. 
“Kami mulai dengan diri kami sendiri, saya 
mengajak tim saya SVP, minimal seminggu sekali 
harus mengunjungi minimal dua dokter dan 
perawat ruangan. Tak sekedar memperkenalkan 
diri, menanyakan kabar dan masalah yang selama 
ini membutuhkan perhatian dari manajemen, 
kami juga ingin menciptakan personal intimacy, 
sehingga komunikasi, kerjasama dan koordinasi 
kedepan bisa lebih baik,” ungkap dokter yang 
menamatkan studi Magister Administrasi 
Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Airlangga Tahun 2008.

Sebagai pemimpin organisasi, dokter Pudji dan 
tim sangat memahami posisi dokter yang sangat 
vital di rumah sakit. Ia mengibaratkan para 
dokter seperti head of diamond drill atau mata 
bor yang sangat tajam dan berkilau. Dimana 
membutuhkan pemimpin dan tim pendukung 
yang bisa mendayagunakan kemampuan dokter 
seoptimal mungkin. Jika dokter dan elemen yang 
terlibat didalamnya diperlakukan secara humanis 
dan proporsional, paradigma every body happy 
bisa terwujud. Outputnya, pasien bisa terlayani 
dan memperoleh kualitas layanan yang baik pula. 

Semoga dr Pudji dan tim bisa amanah dan dapat 
memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. 
Salam sehat! (Oleh: Irvan Prayogo) 
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Dalam kapasitasnya sebagai care provider, perawat 
yang dewasa ini dianggap sebagai mitra dokter, 
selain dituntut memiliki attitude yang baik, di sisi 
lain juga dituntut memiliki knowledge dan skill 
station yang mumpuni. Pada layanan rumah sakit 
dengan kasus yang sifatnya lebih kompleks, seperti 
menangani pasien dengan diagnosa gagal jantung, 
tidak boleh dibebankan kepada tenaga medis atau 
perawat yang belum mempunyai kompetensi atau 
keilmuan tentang jantung. Lalu siapakah yang 
diperbolehkan? mereka adalah perawat yang telah 
mengikuti dan mendapat sertifikat pelatihan dan 
skill station Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 
atau Bantuan Hidup Jantung Lanjut (BHJL). Jika 

Perawat harus PunYa
haL Penting ini

diibaratkan dalam Jenjang Pendidikan, jenjang 
Sekolah Dasar (SD) adalah Pelatihan Basic Life 
Support atau Bantuan Hidup Dasar (BHD) sedangkan 
Pelatihan ACLS merupakan jenjang Sekolah 
Menengah Pertama (SMP).

Mengapa pelatihan tersebut sangat penting 
bagi perawat? Data hasil Riset Kesehatan Dasar 
(RISKESDAS) yang dikeluarkan oleh Badan 
Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia Tahun 2013, estimasi penderita gagal 
jantung yang terdiagnosa pada usia produktif (15-
54 tahun) sebesar 133.146 orang atau 52,7% dari 
total estimasi penderita gagal jantung pada usia 15 

Attitude atau sikap dan perilaku seorang perawat dalam memberikan 
pelayanan asuhan keperawatan merupakan aspek utama dalam bekerja 

sebagai care provider. Namun, good attitude saja tidak cukup, diperlukan 
juga dua aspek lain yang tak kalah penting, yaitu knowledge dan skill station.

Pertolongan Pada Pasien Gagal Jantung
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tahun keatas. Angka tersebut tentu bisa lebih tinggi, 
karena jumlah yang dilaporkan hanya penderita 
yang terdiagnosa atau yang tercatat di layanan 
kesehatan, belum termasuk kasus yang tidak 
dilaporkan maupun kasus kematian mendadak 
yang diduga karena gagal jantung

Dari data tersebut, bisa dibayangkan jumlah korban 
yang bisa ditimbulkan apabila dalam penanganannya, 
tidak ditangani oleh tenaga kesehatan yang 
profesional dan mempunyai kompetensi di bidang 
ACLS. Pelatihan ACLS bagi perawat sendiri dirancang 
guna memberikan ruang kepada perawat untuk 
berperan langsung dalam melakukan resusitasi 
atau usaha medis yang dilakukan terhadap mereka 
yang berada dalam keadaan gawat atau kritis, untuk 
mencegah kematian.

“Selain update knowledge, materi dan standar terbaru, 
peserta pelatihan ACLS juga diberikan materi berupa 
kasus-kasus yang dihadapi terkait gagal jantung pada 
sesi skill station & case-based scenario using simulators, 
disinilah kesiapsiagaan, keilmuan tentang medis dan 
alat medis, kematangan dan kecepatan pengambilan 
keputusan seorang perawat dinilai, salah atau telat 
sepersekian detik saja bisa berakibat fatal bagi 
keselamatan pasien, kalau mereka tidak lulus praktik 
dan ujian, harus diulangi sampai lulus,” ungkap  dr. 
Feranti Meuthia, Sp.JP, FIHA, dokter spesialis jantung 
dan pembuluh darah RS PHC Surabaya yang juga 
menjadi salah satu Instruktur dalam Pelatihan ACLS 
bagi Perawat di Gedung Serba Guna RS PHC Surabaya 
pada 24-25 Juli 2018.

Menurut Ni Putu Ayu Sudiani, Perawat dari RSUD 
Kab. Buleleng Bali, satu dari 43 peserta pelatihan 
ACLS di RS PHC Surabaya mengatakan, “Penting 
banget ikut pelatihan ini, apalagi bagi perawat 
yang bekerja di IGD, Kamar Operasi atau ICU di 
Rumah Sakit atau Puskesmas luar Jawa, bukan 
apa-apa, diluar Jawa seperti Bali, Kalimantan 
dan Wilayah Indonesia Timur lainnya, yang kami 
rasakan akses mengikuti pelatihan semacam ini 
sulit, yang mengakibatkan gap knowledge dan 
skill station dengan perawat di Rumah Sakit atau 
Puskesmas di Jawa cukup jauh”, ungkapnya. 
Selain ingin meng-update knowledge dan skill 
station ACLS, perempuan yang juga datang 
bersama 3 perawat dari RSUD Kab. Buleleng Bali 
tersebut mengatakan ingin mencari networking, 
tujuannya tak lain agar up to date kasus-kasus 
jantung terbaru sekaligus paham tata laksana 
pasien gagal jantung, sehingga apabila ada 

kasus serupa di Bali, mereka bisa melakukan 
penanganan medis secara mandiri. 

Untuk menjamin kualitas pelatihan yang optimal, 
selain diberikan in class materi, juga dilakukan variasi 
metode pelatihan seperti skill station pijat jantung, 
pembacaan EKG, studi kasus penanganan pasien tidak 
sadarkan diri di IGD maupun ICU, dan lain-lain. Sesi 
terakhir, untuk menguji pemahaman dan penguasaan 
materi peserta serta guna menggapai predikat lulus 

dan mendapatkan sertifikat ACLS PERKI-PPNI, 
masing-masing peserta diwajibkan mengikuti 
ujian teori, skill station (ujian skil menggunakan alat 
medis maupun non medis), dan case-based scenario 
menggunakan simulator yang dipandu langsung 
oleh Tim PERKI. “Rumit dan melelahkan banget, 
gak cuma harus tahu, namun juga paham dan bisa 
mengimplementasikan ilmu dengan menggunakan 
berbagai alat medis, baik individu maupun kelompok, 
tapi saya optimis bisa lulus”, pungkas perempuan 
yang mempunyai sapaan Ayu di RSUD Kab Buleleng 
Bali ini. (Oleh : Irvan Prayogo)

Selain update knowledge, materi 
dan standar terbaru, peserta 
pelatihan ACLS juga diberikan 
materi berupa kasus-kasus yang 
dihadapi terkait gagal jantung 
pada sesi skill station & case-
based scenario using simulators, 
disinilah kesiapsiagaan, keilmuan 
tentang medis dan alat medis, 
kematangan dan kecepatan 
pengambilan keputusan seorang 
perawat dinilai, salah atau telat 
sepersekian detik saja bisa 
berakibat fatal bagi keselamatan 
pasien, kalau mereka tidak lulus 
praktik dan ujian, harus diulangi 
sampai lulus,” - dr. Feranti Meuthia
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KenaLi gejaLa
stroKe usia Muda

dengan segera
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Stroke sendiri adalah kondisi yang terjadi ketika 
pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang 
akibat penyumbatan (stroke iskemik) atau pecahnya 
pembuluh darah (stroke hemoragik). Tanpa darah, 
otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen 
dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area 
otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian 
tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak 
tidak dapat berfungsi 
dengan baik.

D i h a d a p a n  p a r a 
Area Head, Cluster 
Manager dan Kepala 
Cabang Bank Mandiri 
Area Surabaya, dr 
Rony -sapaan akrab 
dr Rony Kurniawan-
menjelaskan, “Cara 
mudah mengenali 
gejala stroke dengan 
S E G E R A ,  S E - n y a , 
adalah saat tersenyum, 
salah satu sudut 
mulut jatuh sehingga 
senyum tampak tidak 
sama (tidak simetris). 
Kemudian GE-nya, 
ialah gerakan salah 
satu tangan dan kaki 
terhambat, lemah, 
terasa panas dan 
kesemutan. Nah, RA-nya, adalah bicara, gejala awal 
terkena stroke biasanya tidak lancar mengucapkan 
huruf “R” atau menjadi pelo”.

”Bisa dikatakan ini sebagai reminder bagi kita, di 
usia yang sudah menginjak kepala 4 atau 5, penting 
untuk rutin melakukan medical check up, selektif 
memilih asupan makanan, plus menerapkan pola 
hidup sehat dengan olahraga, ya minimal rutin jalan 
kaki ringan di sekitar kompleks perumahan kita 
lah, terimakasih sharing-nya sangat bermanfaat,’’ 
ujar Rudiyanto, Area Head Surabaya Niaga Mandiri.

Dokter Rony juga menegaskan, kesehatan kita 
dan keluarga jauh lebih penting dari pada uang, 
karena kita akan kesulitan mencari uang jika tidak 
ditopang oleh tubuh yang sehat. Pada akhirnya, 
kesehatan tetaplah sebuah investasi yang penting. 
(Oleh: Irvan Prayogo)  

Cara mudah mengenali gejala 
stroke dengan SEGERA, SE-nya, 
adalah saat tersenyum, salah 
satu sudut mulut jatuh sehingga 
senyum tampak tidak sama (tidak 
simetris). Kemudian GE-nya, ialah 
gerakan salah satu tangan dan 
kaki terhambat, lemah, terasa 
panas dan kesemutan. Nah, RA-
nya, adalah bicara, gejala awal 
terkena stroke biasanya tidak 
lancar mengucapkan huruf “R” 
atau menjadi pelo,” – dokter Rony 
Kurniawan.

Mendukung edukasi dan kampanye 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

(GERMAS), Rabu (1/8), Rumah Sakit 
PHC Surabaya yang merupakan salah 

satu unit bisnis strategis PT Pelindo 
Husada Citra, melakukan Healthy 

Talk di Kantor Mandiri Area Surabaya 
Niaga dengan tema “Kenali Gejala 

Stroke di Usia Muda dan Penanganan 
Yang Tepat” yang disampaikan oleh 

dr. Rony Kurniawan.
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Penting untuK PetaKan 
Kader PiMPinan

LEADERSHIP ENDuRANCE TEST

“Kondisi ini memicu kurang optimalnya 
pengembangan SDM di perusahaan khususnya 
BUMN. Jika lantas tidak disarankan, apakah itu 
berarti masuk kotak tanpa pengembangan, “ungkap 
Dr. Said Didu, MA., mantan sekretaris Menteri BUMN 
yang melakukan presentasi mengenai Leadership 
Endurance Test (LET)  di Ruang VIP Room Terminal 
Penumpang Tanjung Perak Juli lalu. Metode LET 
ini diyakini lebih komprehensif dalam menggali 
potensi pengembangan kepemimpinan di masa 
depan. Disambut antusias peserta sekitar 150 orang 
yang terdiri atas pegawai potensial Pelindo III, forum 
tersebut berlangsung meriah dan hangat dengan 
diskusi serta tanya jawab.

Ada banyak perangkat alat 
asesmen yang selama ini 

digunakan untuk memetakan 
calon pemimpin masa depan. 

Selain itu, perangkat juga 
menghasilkan kandidat 

dengan kategori disarankan, 
agak disarankan, disarankan 

dengan pengembangan, atau 
bahkan tidak disarankan.
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“Kami percaya bahwa yang namanya tools adalah 
seperangkat alat, berbasis pada riset yang melibatkan 
banyak professor dan tenaga ahli psikologi dari 
Univesitas Gadjah Mada, Univesitas Airlangga dan 
Universitas Indonesia, meyakinkan kita bahwa 
alat ini dapat dijadikan altenatif untuk melakukan 
pemetaan atau mapping kandidat pimpinan di 
masa mendatang. Juga, bagaimana penempatan 
yang sesuai, beserta program apa yang dapat diikuti 
pegawai untuk pengembangan kepemimpinan, 
“imbuh A. Syaefudin, Direktur Keuangan yang juga 
Komisaris Utama PT Pelindo Daya Sejahtera yang 
hadir mewakili manajemen perusahaan. 

Lebih lanjut Dr Said Didu menjelaskan bahwa 
LET adalah sebuah metode,  LET dirancang untuk 
melakukan job matching antara Endurance Individu 
dengan Endurance Minimum jabatan agar kinerja 
perusahaan makin meningkat karena dikelola oleh 
orang-orang yang endurancenya optimum pada 
setiap posisi jabatan.

“Kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh 
Endurance Pimpinan pada semua level. Endurance 
adalah aktualisasi dari kompetensi, sikap dan 
kepribadian, dan value seseorang. Endurance 
seseorang akan optimum jika ditempatkan pada 
posisi jabatan yang sesuai dengan kompetensi, 
sikap dan kepribadian, serta value hidup,” jelas 
Dr. Said Didu yang juga founder dari metode ini. 

Lebih lanjut A. Syaefudin menambahkan 
bahwa Endurance seseorang dibutuhkan untuk 

Kinerja perusahaan sangat 
ditentukan oleh Endurance 
Pimpinan pada semua level. 
Endurance adalah aktualisasi 
dari kompetensi, sikap dan 
kepribadian, dan value seseorang. 
Endurance seseorang akan 
optimum jika ditempatkan 
pada posisi jabatan yang sesuai 
dengan kompetensi, sikap dan 
kepribadian, serta value hidup,” 
-Dr. Said Didu

mengatasi tekanan permasalahan yg terjadi pada 
masing-masing posisi jabatan.  Karena tugas 
dan tanggunga jawab masing-masing jabatan 
berbeda-beda maka endurance pejabat yang 
dibutuhkan pada masing-masing jabatan juga 
berbeda-beda. Agar kinerja optimum,  maka 
setiap posisi jabatan 
m e m e r l u k a n 
Endurance Minimum 
Jabatan (EMJ) sebagai 
persyaratan untuk 
d a pat  m e n d u d u k i 
j a b a ta n  t e r s e b u t .  
Sementara itu setiap 
i n d i v i d u  m e m i l i k i 
Endurance  Individu 
(EI) sebagai modal 
u n t u k  m e m a n g k u 
jabatan tertentu.

“Kami yakin bahwa 
o p t i m a l i s a s i 
kepemimpinan di masa 
depan membutuhkan 
individu yang sesuai 
dengan tantangan 
kini maupun masa 
mendatang, sehingga 
endurance seseorang 
sangat menentukan 
kemajuan perusahaan nantinya, “jelas A 
Syaefudin sambal menutup perbincangan. (Oleh: 
Nugroho D.P)
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SERING TERJADI PADA 
PERGELANGAN TANGAN, 
RUAS JARI DAN KAKI
Keseleo atau dalam istilah kedokteran disebut 
dengan sprain, adalah kondisi yang sering 
diakibatkan oleh cedera pada pergelangan tangan, 
ruas jari, lutut dan pergelangan kaki, dimana 

KeseLeo? YuK 
LaKuKan “Price” dan 
hindari “harM”
  dr. Teuku Arif Dian, Sp.OT 

Dalam setiap aktivitas olahraga yang kita lakukan, disamping mempunyai 
segudang manfaat, di sisi lain juga mempunyai risiko. Risiko yang paling sering 

kita dengar dan mungkin pernah kita alami sendiri adalah risiko keseleo/terkilir. 
Jika sudah demikian, seringkali pilihannya adalah dengan pergi ke tukang pijat. 

Sebenarnya, bolehkah pertolongan pertama saat keseleo dibawa ke tukang pijat? 
periksa ke dokter? atau cukup didiamkan saja? 

ligamen pergelangan kaki terpelintir dan robek 
akibat paksaan pada sendi. Ligamen sendiri adalah 
jaringan kuat yang mengikat dan menyambungkan 
tulang dengan tulang lainnya. 

“Gejala yang sering muncul jika seseorang keseleo 
adalah nyeri, bengkak, kulit tampak kemerahan 
dan tentunya akan menganggu fungsi bagian tubuh 
yang keseleo,” kata dokter Teuku Arif Dian. 
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PERTOLONGAN PERTAMA : 
LAKUKAN PRICE
Dokter yang akrab disapa dengan dokter Arif ini 
juga menjelaskan, untuk mengurangi rasa nyeri, 
sakit dan mempercepat proses penyembuhan, 
memijat bagian yang keseleo sangat tidak 
dianjurkan. Karena pada saat terjadi trauma pada 
otot, ligamen, maupun tendon, pemijatan hanya 
akan memperberat kondisi trauma dan proses 
peradangan yang terjadi.

“Penanganan pertama keseleo dengan diurut oleh 
tukang pijat, justru akan berisiko memperlebar luka 
atau sobekan pada otot dan membuat pembuluh 
darah rentan sobek. Seringkali pada kasus tertentu, 
setelah dari tukang pijat, bagian yang keseleo 
bukannya sembuh, namun makin membesar. Pada 
akhirnya akan memperlambat dan menyulitkan 
penyembuhan cedera itu sendiri,” tutur dokter Arif 
saat ditemui di ruang praktik spesialis orthopaedi 
RS PHC Surabaya.

Dokter yang menyelesaikan pendidikan dokter 
spesialis orthopaedinya di Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga pada 2013 ini juga menuturkan, 
pertolongan pertama yang bisa dilakukan secara 
mandiri saat keseleo adalah dengan PRICE (protect, 
rest, ice, compression & elevation).

•	 Protect (melindungi). Melindungi pergelangan 
tangan atau kaki atau yang sedang cedera dari 
benturan fisik tambahan, misalnya jika keseleo 
pada pergelangan kaki, gunakan sepatu yang 
memiliki stabilitas, menutupi dan melindungi 
pergelangan kaki.

•	 Rest (mengistirahatkan). Istirahatkan atau 
minimalkan gerakan pada sendi yang keseleo 
selama 2-3 hari setelah cedera, bila perlu 
gunakan tongkat untuk membantu berjalan.

•	 Ice (es). Kompres area yang keseleo dengan 
es setelah cedera. Lakukan selama 15-20 
menit setiap 2-3 jam, hingga 2-3 hari. Jangan 
lupa untuk membungkus air es dengan kain 
atau handuk sebelum mengompres. Hal ini 
dilakukan untuk mengurangi nyeri, radang 
dan memar.

•	 Compression (membalut). Untuk mengurangi 
pembengkakan, balut area yang keseleo 
dengan perban elastis 2-3 hari setelah cedera. 
Perlu diingat, jangan gunakan perban terlalu 
ketat, agar aliran darah tetap lancar serta 
jangan lupa melepas perban sebelum tidur.

•	 Elevation (menaikkan). Angkat atau tempatkan 
pergelangan kaki dengan bantal hingga 
ketinggian atau sejajar jantung saat tidur, hal 
ini akan membantu mengalirkan darah yang 
menumpuk di kaki dan memudahkan jantung 
meningkatkan sirkulasi darah. Jika keseleo 
terjadi pada pergelangan tangan, gunakan 
penyangga lengan (arm sling) selama 1-2 hari.    

PERCEPAT PEMULIHAN : 
HINDARI HARM
Selain melakukan penanganan pertama keseleo 
dengan PRICE, untuk mempercepat proses 
pemulihan (recovery), saat keseleo disarankan 
untuk menghindari HARM (heat, alcohol, running, 
massage) 

•	 Heat (panas). Hindari mengompres dan mandi 
dengan air panas. Air panas akan membuat 
pembuluh darah melebar dan meningkatkan 
aliran darah, sehingga memperburuk 
peradangan dan memar.

•	 Alcohol (alhokol). Hindari minuman beralkohol 
agar tidak memperburuk peradangan dan  
memperlambat proses pemulihan 

•	 Running (lari). Hindari atau tunda sementara 
aktivitas fisik seperti lari atau mengangkat 
beban, karena bisa memperburuk cedera.

•	 Massage (pijat). Hindari melakukan pemijatan 
pada area yang keseleo karena hanya akan 
memperparah pembengkakan dan berisiko 
menimbulkan perdarahan. Pemijatan yang 
lembut dapat diberikan 3-4 hari pasca cedera.

Lama waktu pemulihan keselo seseorang sangat 
bergantung pada beberapa hal, seperti tingkat 
(grade) keparahan cedera. Umumnya, keseleo akan 
pulih dalam 5-7 hari. Pada minggu ke 2-6 setelah 
insiden, hindari beraktivitas terlalu berlebihan 
seperti olahraga lari atau mengangkat beban, guna 
memberikan kesempatan tubuh dan jaringan lunak 
melakukan recovery dengan baik. “Dalam beberapa 
kasus, beberapa orang mungkin masih mengalami 
keluhan nyeri yang menetap disertai pembengkakan 
setelah 5-7 hari pasca keseleo, jika keseleo tidak 
kunjung membaik atau gejala semakin parah, segera 
konsultasikan dengan Dokter Spesialis Orthopaedi 
untuk dilakukan pemeriksaan dan terapi lanjutan,” 
pungkas dokter Arif. (Oleh: Irvan Prayogo)
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P e l a b u h a n  T a n j u n g  E m a s 
S e m a ra n g  m e n g g e l a r  s o s i a l i s a s i 
t e n t a n g  k e s e h a t a n  j a n t u n g  d a n 
hipertensi  yang dihadiri  oleh para 
k a r y a w a n  P e l i n d o  I I I  R e g i o n a l 
J a w a  Te n g a h  p a d a  J u l i  l a l u . 
S e m i n a r  y a n g  d i a d a k a n  s e t i a p 
t i g a  b u l a n  s e k a l i  i n i  b e r t u j u a n 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n  a w a r e n e s s 
k a r y a w a n  a k a n  p e n t i n g n y a 
m e n j a g a  k e s e h a t a n  j a n t u n g . 
H a d i r  s e b a g a i  n a r a s u m b e r , 
D o k t e r  s p e s i a l i s  j a n t u n g  y a n g 
b e r p ra kte k  d i  S e m a ra n g  M e d i ca l 
C e n t e r  R u m a h  S a k i t  Te l o g o r e j o 
S e m a ra n g ,  d r.  Yu s u f  S u s e n o  ya n g 
m e n j e l a s ka n  te n ta n g  p e n t i n g n ya 
m e n g a t u r  p o l a  m a k a n  d a n  g a y a 
h i d u p  s e h at  ya n g  m e n j a d i  fa kto r 
u ta m a  u n t u k  m e n j a ga  ke s e h ata n 
j a n t u n g .  S e l a i n  i t u  Y u s u f  j u g a 
m e n j e l a s k a n  t e n t a n g  c a ra  k e r j a 
j a n t u n g  s e r t a  g e j a l a  p e n y a k i t 
j a n t u n g .  “J a n ga n  s e p e l e k a n  ra s a 
nyeri  yang t imbul  di  dada,  karena 
b i s a  j a d i  i t u  m e r u p a k a n  g e j a l a 
penyakit  Jantung,”  tuturnya pada 
saat menyampaikan materi.  (Oleh: 
D i a h  A y u  P u s p i ta s a r i )

Sejak pagi hari, Pelabuhan Tanjung Perak 
menerima tamu dari siswa Surabaya 
Japanese School (SJS). Kegiatan study 
tour  ini bertujuan untuk mengenalkan 
secara langsung fasilitas transportasi 
laut dan kepelabuhanan.Dengan 
menggunakan bus pariwisata, sebanyak 
empat  orang siswa/i Kelas III Sekolah 
Dasar dari Surabaya Japanese School 
(SJS) bersama dua orang guru dan satu 
orang pendamping melakukan kunjungan 
lapangan ke berbagai Terminal di 
Pelabuhan Tanjung Perak. 

Miyami, salah satu siswi  dari Surabaya 
Japanese School (SJS) mengungkapkan 
rasa senangnya dan sangat bersemangat 
saat melihat kapal - kapal kayu yang 
berada di Terminal Kalimas ini. Saat 
mengakhiri kunjungan, dengan riangnya 

seluruh siswa dari Surabaya Japanese 
School (SJS) tersebut bersama – sama 
dengan guru serta pendamping kemudian 
menyanyikan lagu anak – anak terkenal 

berjudul “Kalimas” dalam Bahasa Jepang 
telah diajarkan sebelumnya di sekolah 
sebagai tanda perpisahan. (Oleh: Tisna 
Prabamita)

siswa seKoLah jePang  beLajar
di PeLabuhan tanjung PeraK 

PeduLi Kesehatan Kerja, PeLindo iii adaKan 
seMinar Kesehatan jantung
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Pel indo I I I  Regional  Jawa Timur 
menyelenggarakan acara penyaluran 
dana Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) Tahap II  Tahun 
2 0 1 8  s e b e s a r  R p 9 2 2  j u ta  u n t u k 
disalurkan kepada 22 orang mitra 
b i n a a n .  M a y o r i ta s  u s a h a  m i t ra 
bergerak di bidang industri kerajinan 
l u k i s  k a n va s ,  ta s  bat i k ,  b o r d i r, 
gordin, konveksi dan desain garmen), 
p e r d a g a n g a n  d a n  p e r t e r n a k a n .  
Sedangkan untuk daerah domisil i 
u s a h a  m i t r a  b i n a a n  p e n e r i m a 
ba n t u a n  d a n a  P K B L  te r s e ba r  d i 
beberapa kota di wilayah Provinsi 
Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, 
Gresik, Malang, Probolinggo, Blitar, 

Beberapa peserta sibuk mengikuti 
kegiatan “STIAMAK Photography 
Competion 2018” yang diselenggarakan 
dalam rangka memperingati Sewindu 
Yayasan Barunawati Biru Surabaya 
(YBBS) dengan tema “YBBS 3 SBI 
(Senyum Salam Sapa Bersih Indah)”. 
Sedikitnya 50  orang peserta dari tiga 

stiaMaK adaKan KoMPetisi fotografi 
kategori yaitu Kategori Mahasiswa/i 
STIAMAK, Kategori Siswa/ i SMA / SMK 
Barunawati dan Kategori Siswa/i SMP 
Barunawati turut mengikuti kegiatan 
tersebut. Tujuan penyelenggaraan acara 
lomba fotografi STIAMAK ini adalah untuk 
memupuk minat generasi muda untuk 
lebih peduli terhadap pariwisata Kota 

Surabaya terutama terkait pelestarian 
kawasan kota tua. Berbagai informasi 
dapat ditampilkan melalui dokumentasi 
foto yang diharapkan dapat mewakili 
dan mempresentasikan Citra Kota 
Surabaya yang indah dan menarik untuk 
dikunjungi oleh wisatawan domestik dan 
mancanegara. (Oleh: Tisna Prabamita)

K e d i r i ,  Tr e n g g a l e k ,  J o m b a n g , 
Pasuruan dan Bangkalan.  

Joko Imam Budiman, Staf  I  SME 
P a r t n e r s h i p  a n d  C o m m u n i t y 
menjelaskan bahwa sebagai bagian 
dari Program CSR, Pelindo III melalui 
Program Kemitraan menyisihkan 
2% keuntungan perusahaan untuk 
disalurkan kembali kepada masyarakat 
dalam bentuk bantuan dana pinjaman 
dengan bunga ringan sebesar 6% dan 
syarat lunak sebagai modal kerja untuk 
UKM. Pelindo III akan tetap memantau 
dan memonitor perkembangan usaha 
para mitra binaan secara berkala. 
(Oleh: Tisna Prabamita)

PenYaLuran PKbL tahaP ii
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Pelabuhan Tanjung Perak berkesempatan 
menerima kunjungan dari Delegasi 
Kedutaan Besar Australia. Kegiatan 
kunjungan tersebut diikuti dua orang 
dari Kedutaan Besar Australia yaitu David 
Scott dan Retno Widyawati, dua orang 
yang merupakan Tim Port Security Planner 
and Consultant yaitu Ross Newcombe dan 
Jonathan Farley serta didampingi satu 
orang wakil dari Directorate General of 
Sea Transportation (DGST) yaitu Kasbi. 
Tujuan dari kunjungan tersebut adalah 
untuk mengadakan studi banding terkait 
penerapan Sistem Keamanan Kelautan di 
Pelabuhan dan Pelayaran.  

Syaiful saat mewakili Kepala Syahbandar 
Tanjung Perak Surabaya dalam 
sambutannya menyatakan bahwa maksud 
kunjungan dari Delegasi Kedutaan Besar 
Australia ke Pelabuhan Tanjung Perak 
adalah untuk melakukan “Courtessy 
Meeting” terkait bidang Maritime Security 
dengan pihak Syahbandar Tanjung 
Perak sekaligus melaksanakan “Port 
Terminal Visitation” untuk meninjau 
secara langsung pengelolaan pelabuhan 
dan pelayanan bongkar muat serta 
transportasi penumpang kapal laut 
secara langsung. “Kami mengharapkan 
agar terjadi pertukaran informasi dan 
kapabilitas untuk implementasi ISPS – 
Code di Pelabuhan,” ujar Syaiful. (Oleh: 
Tisna Prabamita)

Pelabuhan Tanjung Perak menerima 
penghargaan tepat di Peringatan HUT 
ke – 72 Bhayangkara. Onny Djayus, 
CEO Regional Jawa Timur menerima 
penghargaan di bidang Partisipasi 
Korporat terhadap Terjaganya Keamanan 
dan Ketertiban di lingkungan Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya. Juga atas 
kontribusi terhadap penyelenggaraan 
kegiatan sosial  sebagai  bentuk 
pengabdian kepada masyarakat sosial 
dan bagian dari CSR perusahaan.

Onny Djayus mengungkapkan rasa 
senangnya terhadap penghargaan ini 
karena menunjukkan harmonisnya 
hubungan antara Pelindo III dengan 
institusi pemerintahan dan instansi 
pengamanan negara seperti dengan KP3 
Tanjung Perak yang merupakan mitra 
erat di setiap. “Penghargaan tersebut 
merupakan apresiasi dari KP3 terhadap 
pengamanan Terminal Penumpang 
Gapura Surya Nusantara sebagai salah 
satu fasilitas umum Kota Surabaya yang 
bersifat penting terutama saat peristiwa 

deLegasi Kedubes austraLia 
Kunjungi tanjung PeraK 

PeLabuhan tanjung PeraK 
raih Penghargaan hut Ke-72 

bhaYangKara 
Teror Bom Surabaya yang melanda 
beberapa saat lalu,” ujar AKBP Antonius 
Agus Rahmanto selaku Kepala KP3 
Tanjung Perak. (Oleh: Tisna Prabamita)
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