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Menjadi sejarah tersendiri bagi Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Pelindo III dengan meraih laba usaha mencapai 
Rp1,8 T. Capaian tersebut diperoleh dari semua jenis 
komoditas. Meskipun demikian, ekspansi Pelindo III secara 
konsisten tetap dilakukan dengan mengoperasikan tank 
farm di Pelabuhan Benoa, Tanjung Perak, dan Tanjung 
Emas melalui lini usaha Pelindo Energi Logistik (PEL) yang 
bersinergi dengan PP Energi.

Tidak berhenti disitu, inovasi logistik juga dilakukan 
dengan membuat aplikasi Home Terminal Service yang 
merupakan aplikasi pertama kali di sektor kepelabuhanan 
dalam one touh service berupa  vessel service, port 
activities, logistics, dan container management. Mini 
Container (MiniCon) peti kemas yang berukuran lebih 
kecil yang dapat dimuat dalam satu peti kemas ukuran 20 
TEUs sebanyak tiga unit sehingga mampu memberikan 
solusi logistik. Selain itu, investasi infrastruktur 
diimplementasikan melalui metode Building Information 
Modelling (BIM) dalam perencanaan pembangunan proyek 
sehingga bisa dilakukan secara tepat dan efisien.

Pada edisi ini, kami juga mengulas capaian anak usaha 
seperti Terminal Teluk Lamong (TTL) dan Berlian Jasa 
Terminal Indonesia (BJTI) yang mengalami kinerja positif 
pada semester pertama. Tercatat arus produksi peti kemas 
dan curah kering di TTL serta peti kemas domestik di BJTI 
meningkat signifikan sehingga memberikan kontribusi 
kepada laba induk perusahaan. 

Melalui kegiatan Bina Lingkungan, Pelindo III juga 
membenahi Kampung Simokalangan agar tampak hijau 
dan asri dengan melakukan aksi gotong royong antara 
pegawai Pelindo III bersama masyarakat setempat  serta 
mengembangkannya sebagai Kampung Selada Hidroponik. 
Selain itu, Social Touring juga dilakukan oleh PT TPS 
dengan memberikan bantuan di salah satu Sekolah Dasar 
di Probolinggo dengan kegiatan touring sepeda motor dari 
Surabaya menuju ke lokasi tersebut.

Pembaca, semoga sajian artikel kali ini dapat menambah 
wawasan kita semua akan perkembangan perusahaan 
menuju pemimpin bisnis pelabuhan. Semangat untuk 
berkembang dan maju demi mewujudkan Pelindo 
III sebagi perusahaan yang inovatif, bernilai dan 
berkelanjutan.

Capai TargeT
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Let’s  
think  
Zig - Zag
Dear Portizen, 

Satu tahun dan enam bulan berselang kita melakukan perubahan 
untuk menjadikan yang ada menjadi usang dan menjadi pendobrak 
untuk menciptakan yang baru.

Masih ada beberapa yang masih sama dan berlaku seperti Business 
as Usual. Namun lebih banyak hal-hal yang sudah berubah atau 
tidak sama dengan yang sebelumnya. Saya sendiri terharu melihat 
perubahan yang terjadi di Pelindo III Group ini, tentunya semua 
berkat smart works kita semua dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 

Semua itu terjadi karena perubahan mindset kita dengan 
mengedepankan kualitas human capital di atas segalanya. 
Manajemen menempatkan employees first, customer second dan 
shareholder third. Kadang terlihat aneh namun kita bisa lihat 
hasilnya saat ini dimana dengan karyawan yang berkualitas baik 
dan happy, otomatis akan menempatkan kepuasan customer di 
depan. 

Sekarang sudah saatnya untuk melompat ke horizon dan level 
berikutnya, di mana bukan saja selalu berpikir untuk berubah 
dan disruptive namun juga berpikir zig-zag, lain dari yang lain 
namun tetap menggunakan hati.

Kita buang pikiran kita untuk membuat produk yang lebih baik 
untuk mencapai kepuasan pelanggan, bukan memperbaiki yang 
ada dan mempercepat pelayanan yang diberikan namun kita harus 
mencari hidden needs pelanggan, kita harus menciptakan yang 
baru buat pelanggan, jangan fokus kepada kesempurnaan karena 
akan membuat kita stuck dan mati, teruslah berubah dan just do it!

Yakinlah semua akan tercapai bila kita menggunakan hati dan terus 
semangat, jangan mengeluh, cintai kegagalan karena kegagalan 
adalah guru yang baik untuk kita melakukan perubahan. 

Terakhir, kita harus tetap dekat dengan Sang Pencipta untuk 
diberikan kekuatan melakukan perubahan.

Amin.

CEO

Ari Askhara
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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Pelindo III secara konsisten terus mengembangkan Pelabuhan Mekar 
Putih di Pulau Laut, Kotabaru sebagai pusat pelabuhan penghubung 
strategis dengan terminal yang menangani barang curah kering dan 
curah cair serta komoditas lainnya untuk mendukung percepatan 
Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih yang akan dikembangkan oleh 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (Oleh: M. Rizal Andika Franda)

Batu Bara  
di Mekar Putih
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Pelabuhan ITu enTITas ekonomI  
TIdak hanya enTITas FInansIal

oleh: 
adrian  

syahminur 

PT Terminal Peti 
Kemas Indonesia 

(TPI)

Professor saya yang berkebangsaan Jerman 
dulu pernah berkata, “Jangan bermimpi jadi 
kaya di bisnis pelabuhan.” Beliau menjelaskan 
bahwa keuntungan finansial yang dihasilkan 
oleh organisasi pelabuhan tidak untuk dinikmati 
sendiri. Keuntungan itu harus dikembalikan kepada 
pengguna pelabuhan dalam bentuk layanan yang 
terbaik. Dalam bentuk infrastruktur, peralatan, 
sistem, dan personil yang selalu prima kondisinya 
dalam jumlah dan kapasitas yang memadai. 

Saat ini orang berlomba-lomba membangun banyak 
sekali fasilitas pelabuhan dalam berbagai ukuran 
dan bentuk. Undang-undang memungkinkan 

siapa pun melakukannya. Siapa pun. Tidak hanya 
Pemerintah Indonesia maupun BUMN. Swasta, 
orang kaya besar, koperasi. Sangat terbuka 
luas. Tetapi, ada yang terlupakan dari semangat 
membangun ini. Bahwa sejatinya pelabuhan 
lebih berperan sebagai sebuah entitas ekonomi 
dibanding sebagai entitas finansial penghasil laba. 

Mari kita kembali pada pelajaran dasar ketika baru 
masuk ke industri pelabuhan. Pelajaran tentang 
indikator pelabuhan. Ambillah contoh dua atau tiga 
indikator paling populer seperti: waiting time (WT), 
berth effective time (BET), dan dwelling time (DT). 
Semua indikator waktu itu pada hakikatnya adalah 



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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indikator yang membuktikan bahwa pelabuhan 
adalah sebuah entitas ekonomi. 

WT menunjukkan bahwa jika kapal terlalu lama 
menunggu sebelum bisa bersandar maka barang 
akan terlambat diantarkan ke daerah itu. Jika waktu 
efektif di dermaga (BET) rendah, artinya selama 
di bertambat kapal itu lebih banyak menganggur 
dibandingkan melakukan kegiatan bongkar muat 
barang. Dengan DT yang tinggi – sekali lagi – barang 
yang sudah dibongkar dari kapal menunggu lama di 
halaman pelabuhan. Terlambat diantarkan ke tujuan. 

Jika semua barang yang dibicarakan di sini adalah 
barang dagangan, bisa dibayangkan kelambatan di 
pelabuhan menyebabkan kegiatan perdagangan di 
daerah tersebut juga ikut melambat. Perlambatan 
perdagangan membuat peredaran uang melambat. 
Ujung dari cerita ini adalah tentu saja melambatnya 
pertumbuhan ekonomi wilayah. Jika seluruh proses 
di pelabuhan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat, 
kapasitas pelabuhan menjadi lebih besar. Dalam 
satu tahun bisa lebih banyak barang dagangan yang 
dikirim ke daerah itu melalui pelabuhan.

Bagaimana caranya agar kapasitas pelabuhan bisa 
menjadi lebih besar? Pelabuhan bisa memulainya 
dengan menyediakan fasilitas dengan kapasitas yang 
lebih besar. Sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
Alur dan kolam pelabuhan dikeruk lebih dalam 
agar bisa menerima kapal berukuran lebih besar. 
Alat bongkar muat yang ada bisa diganti dengan 
jenis yang lebih tepat atau ditambah. Permintaan 
akan layanan pelabuhan pun meningkat, sehingga 
permukaan aspal jalan akses ke pelabuhan dijaga 
tetap mulus. Penerangan ditambah. Agar truk 
pengangkut barang bisa beroperasi malam hari 
dengan aman. Pelabuhan pun mengimbangi 
permintaan ini dengan membuka jam layanan 
lebih panjang. Tidak hanya sesuai jam kantor atau 
ketika matahari masih bersinar. Selanjutnya adalah 
memperbaiki cara kerja dan mengubah persepsi 
bekerja. Ini sudah menyentuh aspek manusia. 

Seluruh kegiatan di atas yang saling berhubungan 
itu sangat jelas bernuansa ekonomi, bukan 
finansial. Semuanya didasarkan pada keinginan 
untuk melancarkan pergerakan barang melalui 
pelabuhan. Bukan pada seberapa besar pendapatan 
yang bisa diperoleh pelabuhan dari memberikan 
layanan kepada penggunanya. Finansial akan 
datang dari kegiatan ekonomi itu. Rasakan bedanya.

Teman-teman yang terbiasa hidup di kota besar 
atau bekerja di pelabuhan besar seperti Tanjung 
Perak mungkin tidak begitu bisa merasakannya. 
Ekonomi Surabaya akan tetap bergerak cepat, 
meskipun ada sedikit kelambatan di pelabuhan. 
Ini karena perekonomian Surabaya tidak hanya 
ditopang oleh aktivitas Tanjung Perak semata. 
Tetapi mari kita pergi ke tempat yang agak jauh 
dari Surabaya. Mungkin sebuah pulau dengan 
pelabuhan yang kecil. 

Pergerakan aktivitas pelabuhan di sana sangat 
mempengaruhi pergerakan ekonomi daerah. 
Ketika sebuah kapal kandas di mulut pelabuhan 
sehingga tidak ada kapal yang bisa masuk, maka 
kandas juga perdagangan di sana. Setelah perairan 
di lokasi kandas itu dikeruk sedikit, kapal pasti bisa 
masuk dengan aman. Bahkan bisa jadi nantinya 
akan datang lebih banyak kapal ke sana. Lebih 
banyak barang yang bisa diangkut. Lebih besar 
volume perdagangannya. Hasil bumi daerah itu bisa 
lebih mudah dijual ke luar pulau. Tidak membusuk 
di gudang. Anak-anak bisa memakai baju warna-
warni karena penjual lebih berani kulakan banyak 
di Tanah Abang. Begitu seterusnya, sehingga 
menghasilkan efek ekonomi yang makin besar. 
Kita pun akan mendengar penduduk setempat 
berkata, “Sejak pelabuhan ramai, warung saya 
tambah ramai, mas.” Itulah ekonomi.

Akhirnya, tidaklah salah jika organisasi pelabuhan 
mencari laba besar. Sebab itu penting untuk 
menjaga kelangsungan hidup, bertumbuh, 
berinvestasi, dan memelihara investasi yang sudah 
ada. Bukan agar menjadi organisasi kaya raya. Laba 
bisa berasal dari perbaikan proses kerja sehingga 
jadi lebih efisien. Atau dengan menaikkan tarip. 
Bisa juga diperoleh dari pemotongan biaya-biaya 
yang tidak perlu. Terkadang biaya yang perlu pun 
dipotong, atau ditunda untuk tahun anggaran 
selanjutnya. Agar rapor finansial terlihat mengilap.

Tetapi berbangga hati hanya dari raihan 
rapor finansial yang cemerlang sangat tidak 
disarankan. Apalagi jika organisasi tidak bisa 
menyediakan fasilitas prima untuk menjalankan 
fungsi sebagai sebuah entitas ekonomi. Laba 
besar toh hanya menguntungkan pihak tertentu. 
Sedangkan kondisi ekonomi daerahnya tidak 
ikut diuntungkan. Lalu siapa yang diuntungkan? 
Tanyakan saja kepada yang kasih perintah 
efisiensi.
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tarGet terCaPai

“Peningkatan bongkar muat mulai dari segmen peti 
kemas, barang non-peti kemas, dan LNG (liquified 
natural gas/gas alam cair). Serta juga karena 
meningkatnya total jumlah kunjungan kapal pada 
pelabuhan-pelabuhan yang dioperatori Pelindo III 

Pelindo III Raih Laba Rp 1,8 Triliun
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III hingga Juli tahun 2018 telah 

mencatatkan laba usaha sebesar Rp 1,8 triliun. Capaian diperoleh karena meningkatnya 
kinerja bongkar muat BUMN operator pelabuhan tersebut pada semua komoditas. 

pada tujuh provinsi di Indonesia,” kata CEO Pelindo III 
Ari Askhara, pada jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/8).

Berdasarkan data Pelindo III, peningkatan bongkar 
muat peti kemas tumbuh 6 persen year on year (yoy) 

Konsep Elevated Parking Truck
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dari 2,23 juta boks atau setara 2,75 TEUs per Juli tahun 
2017, menjadi 2,35 juta boks atau setara 2,92 juta TEUs 
per Juli tahun ini. “Pelayanan peti kemas menjadi 
kontributor tertinggi yang mencapai 60 persen dari 
total pendapatan perseroan. Pendapatan dari layanan 
peti kemas internasional berkontribusi Rp 2,2 triliun 
dan untuk yang domestik sebesar Rp 1,04 triliun,” 
paparnya.

Berikutnya pada bongkar muat barang dalam satuan 
meter kubik juga meningkat dari 1,33 juta meter kubik 
per Juli 2017 menjadi 1,75 juta meter kubik pada 
periode yang sama atau meningkat 32 persen yoy. 

Peningkatan didapat dari adanya barang-barang project 
cargo, komoditas kayu masak dan kayu lapis, serta 
alat-alat berat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 
dan Tanjung Emas Semarang. Peningkatan signifikan 
tercatat pada bongkar muat komoditas LNG dari 3,89 
juta MMBTU per Juli tahun 2017 menjadi 5,51 juta 
MMBTU atau melonjak 42% yoy. Peningkatan tersebut 
membuat Pelindo III siap berekspansi menggarap pasar 
layanan bongkar muat energi.

“Pelindo III berekspansi mengoperasikan tank farm di 
Pelabuhan Benoa Bali, Tanjung Perak Surabaya, dan 
Tanjung Emas Semarang. Melalui lini usaha Pelindo 
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Energi Logistik (PEL) melakukan sinergi BUMN dengan 
PP Energi sebagai kerja bersama menekan biaya 
logistik distribusi energi nasional, terutama yang 
ramah lingkungan seperti LNG,” tambah Ari Askhara.

Sementara itu Operation and Commercial Director, 
Mohammad Iqbal, mengungkapkan bahwa meski 
kunjungan kapal yang tercatat 23.307 unit per Juli 
tahun ini hanya tumbuh tipis 1 persen yoy. Namun 
seiring tren ukuran kapal yang semakin besar, secara 
bobot total kapal yang sandar meningkat hingga 14 
persen yoy atau dari 86,6 juta groston per Juli tahun 
2017 menjadi hingga 98,3 juta groston pada periode 
yang sama tahun sebelumnya. 

““Peningkatan bongkar muat mulai 
dari segmen peti kemas, barang 
non-peti kemas, dan LNG (liquified 
natural gas/gas alam cair). Serta 
juga karena meningkatnya total 
jumlah kunjungan kapal pada 
pelabuhan-pelabuhan yang 
dioperatori Pelindo III pada tujuh 
provinsi di Indonesia,” - Ari Askhara.

Pelindo Place
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inovasi Logistik

Tren peningkatan ukuran kapal sekaligus menjadi 
tantangan bagi operator terminal untuk meningkatkan 
produktivitas kinerja dengan melakukan berbagai 
inovasi. Misalnya tim IT Pelindo III yang membuat 
aplikasi Home Terminal Service untuk menjadi aplikasi 
pertama di sektor kepelabuhanan yang mampu 
melayani vessel service, port activities, logistics, dan 
container management dalam one touch service. 

“Jadi yang dijalankan oleh Pelindo III bukan monopoli 
bisnis, tapi justru mengakomodir integrasi berbagai 
layanan dari sejumlah pihak melalui inovasi 
teknologi. Jadi kompetisi dilakukan dengan berusaha 
memberikan solusi melalui simplifikasi proses bisnis, 
sebagai bagian dari pelayanan untuk mempermudah 
kebutuhan pengguna jasa,” tambahnya.

Mohammad Iqbal juga memberikan contoh lain 
inovasi yang dilakukan Pelindo III, yakni MiniCon (mini 
container). Peti kemas mini tersebut berukuran sekitar 
sepertiga lebih kecil. Sehingga 3 MiniCon dapat dimuat 
sekaligus ke dalam 1 peti kemas ukuran 20 TEUs. Ide 
membuat MiniCon muncul sebagai solusi logistik untuk 
permasalahan real di lapangan. “Dengan MiniCon biaya 
akan lebih efisien, karena MiniCon dalam peti kemas 
dapat dibongkar langsung di distribution center untuk 
langsung diangkut ke truk. Sehingga biaya pekerja dan 

handling di gudang lokal dapat dihilangkan. Proses 
distribusi pun lebih cepat 2-3 hari,” jelasnya.

Pelindo III juga akan mengakuisisi dengan pembelian 
workshop PT Semen Indonesia Logistik (SILOG) oleh 
cucu usaha Pelindo III PT Berkah Industri Mesin 
Angkat (BIMA) dengan investasi sebesar Rp 50 miliar. 
Akuisisi workshop seluas 7.768 meter persegi sekaligus 
peralatan kerja milik PT Semen Indonesia Logistik 
(SILOG). Sehingga Pelindo III dapat melengkapi layanan 
BIMA di bidang perawatan dan teknik permesinan 
peralatan logistik. Sebelumnya di Terminal Berlian 
yang dikelola oleh BJTI Port sudah tersedia fasilitas 
shore connection atau penyediaan listrik untuk sumber 

“Dengan MiniCon biaya akan lebih 
efisien, karena MiniCon dalam peti 
kemas dapat dibongkar langsung di 
distribution center untuk langsung 
diangkut ke truk. Sehingga biaya 
pekerja dan handling di gudang 
lokal dapat dihilangkan. Proses 
distribusi pun lebih cepat 2-3 hari,” – 
Mohammad Iqbal.

“

Bed Capsule di Gedung Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara
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tenaga mesin kapal saat sandar. Sehingga lebih hemat 
karena tidak perlu menggunakan bahan bakar minyak. 
Di Terminal Gapura Surya Nusantara telah tersedia 
Capsule Hotel pertama yang ada di gedung terminal 
penumpang kapal laut di Indonesia, demi memberikan 
layanan setara di airport. Pelaku bisnis maritim di 
Surabaya juga akan menikmati fasilitas menara 
pusat bisnis pertama di kawasan Pelabuhan Tanjung 
Perak, dengan dibangunnya Pelindo Place. Menara 
setinggi 23 lantai yang dibangun dengan konsep 
green building dan menelan anggaranhingga Rp 466 
miliar. Adanya Pelindo Place yang dikelola oleh Pelindo 
Properti Indonesia akan membuat komunikasi bisnis 
antarinstitusi jadi lebih efisien dan lebih hidup (lively).

investasi inFRatRuktuR

Engineering and ICT Director Husein Latief, 
menjelaskan, selain pada teknologi informasi dan 
solusi logistik, inovasi juga mendasari investasi 
perseroan dalam membangun infrastruktur logistik. 
Sejumlah investasi flagship project BUMN operator 
pelabuhan tersebut terus berjalan sesuai rencana. Di 
antaranya perluasan lapangan penumpukan peti kemas 
(container yard) terminal ramah lingkungan pertama 
di Indonesia, Terminal Teluk Lamong, di Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya, senilai Rp 399 miliar. Juga 
pembangunan flyover pendukung konektivitasnya 
senilai hingga Rp 1,3 triliun. Kemudian untuk proyek 
pembangunan pelabuhan yang terintegrasi kawasan 
industri, JIIPE (Java Integrated Industrial and Port 
Estate) sudah merampungkan pembangunan lapangan 
penumpukan dan gudang untuk Terminal Manyar yang 
sudah beroperasi penuh sejak tahun 2017.

Lalu untuk mendukung sektor pariwisata, termasuk 
penyelenggaraan event internasional IMF-World Bank 

Annual Meeting 2018, Pelindo III bersama dukungan 
dari lintas kementerian dan pemerintah setempat 
tengah renovasi Pelabuhan Benoa Bali. Revitalisasi 
alur dan kolam pelabuhan gerbang laut Pulau Dewata 
tersebut menelan biaya hingga Rp 492 miliar dan 
untuk renovasi terminal penumpang mencapai Rp 
77 miliar. Untuk mengembangkan destinasi wisata 
lain yang terintegrasi dengan Bali, Pelindo III juga 
menginisiasi pembangunan Boom Marina Banyuwangi 
di Jawa Timur dan Terminal Gilimas untuk pelayanan 

““Transformasi yang sudah berjalan selama 
2 tahun ini berusaha mengubah proses 
bisnis yang semula hanya business as usual 
menjadi lebih dinamis. Insan Pelindo III 
bertransformasi, melakukan diversifikasi 
bisnis, dan ekspansi di luar core business 
yang ada. Maka visi Pelindo III berubah 
dari semula hanya menjadi pelaku bisnis 
di pelabuhan, menjadi pemimpin bisnis 
di pelabuhan dengan aneka usaha dan 
layanan,” – Toto Heli Yanto

Shore Connection



lapOran utama 15

cruise berukuran besar di Pelabuhan Lembar, Pulau 
Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

“Realisasi kontrak investasi (contracted capex) Pelindo 
III hingga Juli sudah mencapai Rp 5,1 triliun dari 
Rp 6,2 triliun yang direncanakan tahun ini. dengan 
penyerapan untuk pekerjaan flyover Terminal Teluk 
Lamong yang merupakan Proyek Strategis Nasional 
(PSN) dan lapangan penumpukan untuk terminal 
tersebut, renovasi dermaga Pelabuhan Tanjung Emas, 

pembangunan Terminal Gilimas, serta pengembangan 
Pelabuhan Waingapu, Bumiharjo, dan Bagendang,” jelas 
Husein Latief lagi. Selain infrastruktur utama, fasilitas 
pendukung operasional terminal juga menjadi sasaran 
inovasi. Di Terminal Kalimas, Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya tengah dikaji untuk dibangun elevated 
parking truck atau tempat parkir bertingkat untuk truk. 
Inovasi tersebut untuk mengoptimalisasikan lahan 
pelabuhan, karena dapat menghemat lahan parkir. 
Dengan investasi sekitar Rp 60 miliar untuk fasilitas 



Mini Container (MiniCon)
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tersebut direncanakan sudah mampu menampung 58 
truk peti kemas 20 feet dan 36 truk peti kemas 40 feet.  

eFisiensi Bisnis

Finance Director Saefudin Noer mengemukakan langkah-
langkah efisiensi Pelindo III untuk berbagai investasi 
infrastruktur. Salah satunya dengan menerapkan 
metode Building Information Modelling (BIM) dalam 
melakukan perencanaan pembangunan proyek. Metode 
tersebut meningkatkan akurasi perencanaan proyek 
dengan memangkas perbedaan antara perencanaan 
dan realita pelaksanaan. Sehingga proyek dapat 
dikerjakan dengan biaya yang efisien. BIM diterapkan 
sejak triwulan I tahun ini untuk beberapa proyek, di 
antaranya pembangunan Pelindo Place, container yard 
dan flyover Terminal Teluk Lamong, dermaga Pelabuhan 
Tanjung Emas, dan Waingapu. Dengan BIM, Pelindo 
III sudah dapat menghemat hingga Rp 784 miliar. 
 
“Kemudian Pelindo III juga menjalankan Project Rebound 
dengan melakukan optimalisasi aset perusahaan 
dalam peralatan bongkar muat dan proses bisnis 
yang diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja. 
Pada pelaksanaan inisiatif Project Rebound di tahun 
ini diproyeksikan dapat mencapai efisiensi senilai Rp 
1,13 triliun atau setara 162 persen dari target efisiensi 

2018,” katanya. Dalam pelaksanaan inisiatif ini, 
implementasi teknologi informasi (TI) dimaksimalkan, 
seperti sentralisasi pengadaan barang dan jasa, 
efisiensi biaya perawatan, optimasi dan renegosiasi 
kontrak dengan pihak ketiga, hingga pelaksanaan 
budaya hemat energi dan kebiasaan paperless. 
 
Saefudin Noer juga mengungkapkan, bahwa 
pertumbuhan positif kinerja dan realisasi investasi 
Pelindo III berefek pada positifnya rating kredit jangka 
panjang korporasi yakni BB+ menurut Standard 
& Poors, BBB- menurut Fitch, dan Baa3 menurut 
Moody’s. “Hal tersebut berkontribusi real pada 
penguatan permodalan perseroan. Karena setelah 
pada tahun 2014 lalu berhasil menerbitkan obligasi 
internasional senilai 500 juta dolar AS untuk tenor 10 
tahun dengan kupon 4,875 persen. Tahun ini kembali 
berhasil menerbitkan obligasi senilai 500 juta dolar AS 
yang disambut baik oleh investor global meski tanpa 
roadshow (sehingga menghemat Rp 3,5 miliar biaya 
perjalanan), mampu mendapatkan kupon lebih rendah 
lagi 4,5 persen untuk tenor 5 tahun,” katanya lagi. 

tRansFoRmasi Budaya

Dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, Human 
Capital dan General Affair Toto Heli Yanto membagi 
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Tampilan Aplikasi Home Terminal

cerita tentang upaya transformasi budaya perusahaan 
di BUMN yang berkantor pusat di Surabaya tersebut. 
Transformasi dilakukan dengan fokus pada aspek 
people, process, and technology. “Transformasi yang 
sudah berjalan selama 2 tahun ini berusaha mengubah 
proses bisnis yang semula hanya business as usual 
menjadi lebih dinamis. Insan Pelindo III bertransformasi, 
melakukan diversifikasi bisnis, dan ekspansi di luar 
core business yang ada. Maka visi Pelindo III berubah 
dari semula hanya menjadi pelaku bisnis di pelabuhan, 
menjadi pemimpin bisnis di pelabuhan dengan aneka 
usaha dan layanan,” ceritanya.

Toto Heli Yanto kemudian mengungkapkan, bahwa di 
Pelindo III, manajemen memprioritaskan kebahagiaan, 
kesejahteraan, dan hak pegawai terlebih dahulu. 
Baru memulaikan kebutuhan customer (pengguna 
jasa) dan stakeholder (pemangku kepentingan) 

lainnya. Karyawan Pelindo III menjalankan budaya 
sehat, dengan rutin Bike To Work setiap Rabu pagi 
dan diberi kesempatan berolah raga pada Jumat 
pagi. Mulai dari sepeda, lari, panahan, bulu tangkis, 
bola basket, hingga muay Thai. Hak cuti karyawan 
juga ditambah, tidak hanya 12 hari dalam setahun 
plus 4 kali cuti setengah hari. Untuk kelahiran anak 
pertama, karyawati memiliki hak cuti hingga 6 bulan 
dan untuk karyawan dapat libur hingga 2 minggu, 10 
hari cuti plus dua kali akhir pekan. Budaya digital juga 
terus dikampanyekan, mulai dari paperless, online 
meeting, dan pemanfaatan sejumlah aplikasi dalam 
mendukung keseharian kerja. “Dengan kebijakan 
tersebut, karyawan yang lebih bahagia terbukti 
dapat memberikan pelayanan yang lebih excellence 
(prima) kepada setiap stakeholder Pelindo III. Sehingga 
manfaat bakti Pelindo III bagi negeri menjadi lebih 
terasa” pungkasnya. (Oleh: Hafidz Novalsyah)
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Terminal Teluk Lamong memperoleh penghargaan Indonesia Most Creative Companies

Kesiapan ber-Transformasi

Sebuah penilitian yang dirilis oleh McKinsey 
menunjukkan bahwa 70% program transformasi skala 
besar dan kompleks, tidak mencapai tujuannya. Hal 
ini disebabkan oleh tidak adanya dukungan karyawan 
atau pegawai (akibat kepemimpinan yang buruk), 
tidak adanya kolaborasi lintas fungsional, dan tidak 

sIaP menJadI TransFormer
Terminal Teluk Lamong

“Apresiasi secara nasional terus diraih oleh Terminal Teluk Lamong. Eksistensi TTL 
sebagai terminal berbasis ICT dan ramah lingkungan semakin diakui “ 

adanya akuntabilitas.

Dalam menjalankan  program transformasi, setiap 
organisasi akan mengadopsi suatu model transformasi 
tertentu. PPM Manajemen, sebuah lembaga penyedia 
jasa layanan terintegrasi (Integrated Management 
Solutions for Organization Transformation) telah 
mengembangkan sebuah model transformasi berdasar 
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pada pengalaman dan riset yang dinamakan Model 
Transformasi Organisasi Indonesia. Model transformasi 
ini memiliki tiga tujuan, yaitu menjadi perusahaan 
yang berkelanjutan, inovatif dan memiliki nilai tambah 
tinggi. 

Sedangkan untuk mencapai tujuan transformasi 
tersebut, setidaknya ada tiga aspek dan sembilan 
komponen yang harus dimiliki oleh suatu 
organisasi.                                                                                                                                                                                                       

Aspek pertama, adalah Strategi. Aspek Strategi ini 
meliputi empat komponen, yaitu Arah Bisnis Visioner, 
Kesiapan Berubah, Orientasi Pasar, dan Tanggap 
Terhadap Lingkungan. Aspek Kedua adalah Eksekusi, 
meliputi komponen Operasi Prima, Kepemimpinan 
yang Kuat,dan Insan yang Kompeten. Sedangkan Aspek 

ketiga adalah Akselerasi, yang meliputi komponen 
Manajemen Risiko dan Budaya Organisasi.

Beberapa waktu yang lalu, PPM Manajemen bekerjasama 
dengan Majalah SWA, memberikan apresiasi berupa “ 
Anugerah Manajemen Indonesia “ kepada Perusahaan 
BUMN / BUMD / Swasta baik yang berskala besar maupun 
menengah. Penganugerahan Model Transformasi ini 
dimulai sejak bulan Oktober 2017. Pada tahap pertama, 
60 kontestan diseleksi melalui self assesment berisi 
daftar pertanyaan yang harus diisi oleh Perusahaan. 
Dari 60 kontestan yang melakukan self assessment, 
didapat 26 Perusahaan yang berhasil lolos untuk 
melanjutkan seleksi pada tahap kedua. Pada tahap 
kedua, 26 kontestan melakukan presentasi dan in 
depth interview di PPM Manajemen, Jakarta Pusat. 
Selain, presentasi, perwakilan perusahaan melakukan 
sharing dan tanya jawab dengan dewan juri. Total ada 
24 dewan juri yang berasal dari kalangan akademisi dan 
profesional. Masing-masing perusahaan diminta untuk 
mempresentasikan keunggulannya pada sembilan 
komponen Model Transformasi Organisasi Indonesia. 
Tahap presentasi dan in depth interview  masing – 
masing perusahaan dilaksanakan pada bulan Maret 
2018.     

Setelah hampir 10 bulan proses seleksi, dari 26 
Perusahaan yang melakukan presentasi dan in depth 
interview, diperoleh 9 pemenang pada 9 komponen 
Model Transformasi dan 5 pemenang pada kategori 
Paripurna. Terminal Teluk Lamong, anak usaha PT 
Pelindo III ( Persero ), berhasil mendapat  penghargaan 
pada Kategori “ Kesiapan Berubah “. Acara penghargaan 
Anugerah Manajemen Indonesia ini merupakan kali 
pertama yang dihelat oleh PPM Manajemen dan 
Majalah SWA. Bagi TTL, penghargaan yang diberikan, 
diharapkan dapat menambah semangat tim TTL dalam 
menggali ide-ide kreatif dan inovatif dalam menunjang 
pencapaian tujuan Perusahaan.

Transformasi Sumber Daya Manusia

Tanggal 7 bulan Mei tahun 2018 ini, TTL juga 
mendapatkan penghargaan Human Resources 
Transformation Award yang diserahkan langsung 
oleh Pimpinan Majalah SWA, Kemal Ghani di Hotel 
Shangri La, Jakarta. Penghargaan dimaksud, diperoleh 
melalui proses yang juga cukup panjang. Dimulai 
dari Self Assesment masing-masing kontestan, 
hingga melakukan presentasi dan diskusi di depan 
dewan juri. Penyaringan kontestan hingga presentasi 
final, berlangsung hampir 4 bulan. Majalah SWA 
menggandeng Universitas Indonesia dalam 
pelaksanaan event tersebut.

Latar belakang  TTL melakukan transformasi organisasi 
dari citra Industri Pelabuhan/Terminal Operator yang 
ada selama ini, yaitu :

a. Bisnis Model yang cepat berubah terkait 
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dengan positioning & diferensiasi 
Perusahaan, rencana jangka panjang 
Perusahaan, serta rencana perubahan bisnis 
yang semula pelabuhan/terminal operator 
konvensional menjadi “One Stop Terminal 
Services”.

b. Perubahan Demografis yang signifikan di 
dalam tenaga kerja Indonesia dalam satu 
dekade terakhir, hal ini mengakibatkannya 
telah ada empat generasi tenaga kerja yang 
berkumpul di suatu organisasi yang sama 
(Baby Boomers, Gen X, Gen Y dan Millenial) 
dengan masing-masing karakteristiknya.

c. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, 
mengakibatkan dibutuhkannya SDM yang 
juga mampu beradaptasi dengan perubahan. 
Selain itu, dengan mengedepankan sistem 
birokrasi yang simple dan meminimalisir 
interaksi langsung dengan customer dalam 
prosesnya (menghindari pungli, dsb).

O l e h  ka re n a  h a l  te r s e b u t ,  Pe r u s a h a a n 
mengimplementasikan Human Capital Transformation 
Model yang mengedepankan tiga hal dalam 
menjalankan strategi Perusahaan yaitu :

a. People : Perubahan model organisasi 
(struktur organisasi organisasi yang tidak 
terlalu banyak layer), Pengembangan SDM 

yang berdasarkan kebutuhan organisasi, 
Knowledge transfer dari berbagai bidang 
dan unit kerja, Aktivasi dan internalisasi 
budaya Perusahaan (Hi-Speed) pada 
seluruh pegawai,  selain itu juga senantiasa 
diberikannya dukungan dari eksekutif dan 
top manajemen Perusahaan dalam setiap 
kegiatan pegawai di Perusahaan.

b. Process: Bisnis proses perusahaan yang 
dinamis (berkembang sesuai strategi 
organisasi), Simplifikasi birokrasi dan proses 
melalui ICT, Penyelerasan operasional 
terhadap kebutuhan customer, layanan 
pelanggan online 24/7, Sistem manajemen 
yang terintegrasi (Corporate Governance 
& Policy).

c. Technology: Implementasi HCIS (Human 
Capital Information System), Implementasi 
modul kepegawaian melalui SAP HANA, 
Implementasi Performance Management 
System dengan SAP Success Factors, 
Media komunikasi online pegawai melalui 
SAP JAM, implementasi sharepoint & 
E-Document untuk mensimplifikasi proses 
kerja sehari-hari (pengajuan cuti, lembur, 
absensi, exception kehadiran, pemesanan  
mobil, ruangan meeting, survey tersistem 
secara online).

Terminal Teluk Lamong mendapatkan penghargaan kategori kesiapan berubah Anugerah Manajemen Indonesia 
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Selain itu, top manajemen juga mendukung adanya 
suasana kerja yang nyaman dengan memberikan 
fasilitas makan siang gratis dengan e Smart Card 
System yang juga berfungsi  sebagai ID Card dan 
e-Money. Dalam hal kreasi ruangan, manajemen juga 
memberikan keleluasaan bagi pegawai untuk memberi 
tambahan ornament/hiasan (bisa berupa sofa santai, 
lemari es, rumput sintetis, dll), mendesain ruangan 
kantor dengan penuh warna serta menyediakan area 
bermain bagi pegawai (seperti Billiard, Table Soccer, 
Tenis Meja, dll). Perusahaan juga memfasilitasi lebih 
dari sembilan belas cabang olahraga/kesenian/
kerohanian sesuai minat dan hobi pegawai untuk 
melaksanakan kegiatan di luar pekerjaan.

Transformasi Perusahaan Kreatif

Sebelumnya, PT Terminal Teluk Lamong juga 
mendapatkan penghargaan “Indonesian Most Creative  
Company “ ( IMCC ), dari PPM Manajemen dan Majalah 
SWA. Melalui desk riset, pihak SWA menyampaikan 
bahwa, pemilihan IMCC didasarkan pada perusahaan-
perusahaan yang melakukan terobosan baru yang 
berbeda pada bidang usaha masing-masing. Terminal 
Teluk Lamong (TTL), dipandang memiliki sebuah 
konsep yang unik untuk dunia kepelabuhanan 
di Indonesia, yaitu konsep otomasi dan ramah 
lingkungan.

Selain otomasi pada peralatan yang digunakan, 
sistem transaksi di TTL sudah online, 24 jam 7 
hari. Artinya, pengguna jasa tidak perlu datang 
ke terminal dan dibatasi oleh jam kerja terminal 
maupun bank. Dengan sistem yang dikembangkan 
TTL, pengguna jasa dapat melakukan transaksi tanpa 
dibatasi oleh tempat dan waktu, asalkan tetap 
terhubung dengan internet, maka transaksi dapat 
dilakukan. Selain kemudahan bagi pengguna jasa/
pelanggan, tranformasi yang kreatif juga dilakukan 
di internal organisasi TTL sendiri. Penggunaan 
teknologi berbasis ICT (Information, Communication 
& Technology ) menjadi aplikasi disemua kegiatan 
administrasi dan kegiatan operasional.

Rabu (2/5) lalu, bertempat di Hotel Shangri La, 
PT Terminal Teluk Lamong meraih penghargaan 
sebagai “Indonesian Most Creative Company 2018“ 
yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen, 
bekerjasama dengan LPM (Lembaga Pengembangan 
Manajemen) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh 
Pimpinan Majalah SWA, Kemal Ghani dan Pimpinan 
LPM FE UI. Rumaji, Direktur Operasi dan Teknik, 
menerima penghargaan secara langsung malam 
itu. Diharapkan, dengan pencapaian prestatif ini, 
TTL semakin mampu menelorkan ide-ide kreatif dan 
inovatif lainnya, demi mendorong efisiensi logistik 
Nasional. (Oleh: Reka Yusmara)

Terminal Teluk Lamong mendapatkan penghargaan Human Resources Transformation
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Pelabuhan 
masIh JadI 

gerbang 
meranTau 

PekerJa 
InFormal

Pelayanan Penumpang

Meski harga tiket pesawat semakin 
terjangkau, namun kapal laut masih jadi 

moda transportasi pilihan bagi masyarakat. 
Terutama oleh pekerja informal dari 

Jawa yang bekerja pada sektor informal 
yang merantau di Pulau Kalimantan dan 

Sulawesi. 

“Hal tersebut terlihat dari masih tingginya jumlah 
penumpang arus balik Lebaran 1439 H yang melalui 
pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo III. Puncak 
arus balik ialah pada H+12 dengan 23.446 penumpang 
yang tercatat di 13 pelabuhan dari 7 provinsi, yaitu 
Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalsel, dan Kalteng,” 
jelas VP Corporate Communication Pelindo III Lia Indi 
Agustiana, dari Surabaya, Minggu (8/7).

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

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

“Faktor alam ini harus sangat diperhatikan karena 
menyangkut keselamatan pelayaran. Untuk itu 
Pelindo III sebagai operator pelabuhan menyediakan 
tempat transit yang representatif. Selain aman dan 
nyaman, juga ada takjil dan makan sahur gratis. 
Seperti pelayanan yang kami berikan di Pelabuhan 
Tanjung Wangi Banyuwangi untuk penumpang kapal 
tujuan Masalembu yang tertahan karena cuaca buruk,” 
ujarnya.

Kemudian selama angkutan lebaran tersebut, secara 
umum penumpang kapal laut yang bekerja di sektor 
informal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya untuk menuju ke Balikpapan (14.235 orang), 

Suasana pelabuhan saat menurunkan penumpang dari kapal
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“Faktor alam ini harus sangat 
diperhatikan karena menyangkut 
keselamatan pelayaran. Untuk itu 
Pelindo III sebagai operator pelabuhan 
menyediakan tempat transit yang 
representative,” – Lia Indi.

“

Makassar (13.258 orang), Banjarmasin (10.356 orang) 
dan Sampit (5.299 orang). Sedangkan dari Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang mayoritas pelabuhan 
destinasinya ialah menuju Kumai (8.417 orang), 
Tanjung Priok Jakarta (7.799 orang), Sampit (6.206 
orang), dan Pontianak (4.505 orang).

“Selain itu Program Mudik Gratis untuk penumpang 
kapal laut yang diadakan oleh Pelindo III sejak 
tahun 2016 juga menjadi daya tarik tersendiri yang 
membuat transportasi laut menjadi moda pilihan 
untuk mudik. Jumlah peserta Program Mudik Gratis 
Bareng Pelindo III terus meningkat, dari 5.028 orang 
pada tahun 2016 dan 6.301 orang pada tahun 2017, 
kemudian melonjak jadi 16.502 orang di tahun 2018 
atau meningkat 162 persen,” pungkas Lia Indi. (Oleh: 
Lia Indi Agustiana)

Debarkasi penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak
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Optimisme kerja sama antara Pelindo III dan Jasindo

dorong PeneraPan asuransI 
kaPal dI Pelabuhan

Pelindo III mendorong penerapan asuransi untuk kapal yang berada di wilayah pelabuhan. 
BUMN operator terminal bongkar muat tersebut menginisiasi sinergi BUMN dengan 

Asuransi Jasindo untuk menyediakan asuransi Protection & Indemnity (P&I). 

“Asuransi P&I meliputi jaminan penyingkiran bangkai 
kapal (wreck removal) dan jaminan penanggulangan 
polusi minyak (oil pollution) dari kapal yang berada 
di pelabuhan dimana terminal-terminal yang dikelola 
Pelindo III beroperasi,” kata Dirut Jasindo Untung 
Hadi Santosa, pada acara penandatangan kerja sama 
tersebut di Surabaya, Rabu (18/7).

Pelabuhan-pelabuhan tersebut di antaranya yaitu 
Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, 
Banjarmasin, Gresik, Tanjung Intan Cilacap, 
Kotabaru, dan Benoa Bali. Untung Hadi Santosa 
juga menyebutkan bahwa total nilai jaminan (limit 
of liability) dapat mencapai 50 juta dolar AS untuk 
setiap kapal yang tertanggung asuransi tersebut.

CEO Pelindo III Ari Askhara pada acara yang sama 
mengungkapkan, sinergi dengan Jasindo tersebut 

Perlindungan Asset

merupakan respon cepat Pelindo III dalam mendukung 
upaya pemerintah untuk meningkatkan standar 
keselamatan dan layanan kinerja di sektor maritim. 

“Ide untuk menyediakan asuransi tersebut berawal 
dari cerita pengguna jasa pelabuhan tentang adanya 
kebutuhan dari asuransi untuk kapalnya. Kemudian 
tercetuslah konsep ‘insurance on arrival’ yang 
terinspirasi dari ‘visa on arrival’ pada layanan di bandar 
udara. Jadi produk asuransinya yang menyesuaikan 
permintaan pasar akan perlindungan tertentu dalam 
waktu terbatas yang sesuai kebutuhan,” cerita Ari.

Ari Askhara menjelaskan, asuransi yang disediakan 
oleh Jasindo ini menjadi solusi perlindungan risiko 
terhadap para pemilik kapal dan operator. “Biasanya 
(asuransi) P&I itu jangka waktunya satu tahun, ini 
dapat berlaku untuk hanya selama 8 hari saja sesuai 
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“Ide untuk menyediakan asuransi tersebut 
berawal dari cerita pengguna jasa 
pelabuhan tentang adanya kebutuhan 
dari asuransi untuk kapalnya. Kemudian 
tercetuslah konsep ‘insurance on arrival’ 
yang terinspirasi dari ‘visa on arrival’ 
pada layanan di bandar udara. Jadi 
produk asuransinya yang menyesuaikan 
permintaan pasar akan perlindungan 
tertentu dalam waktu terbatas yang sesuai 
kebutuhan,” – Ari Askhara.

kebutuhan operasional kapal selama berada di satu 
pelabuhan. Sehingga efisien dan lebih terjangkau, 
maka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 
pemilik kapal dan operator untuk comply (taat aturan). 
Karena asuransi kapal merupakan amanat undang-
undang.

Terhitung mulai 1 Agustus 2018, Pelindo III akan 
menjalankan amanat Peraturan Dirjen Perhubungan 
Laut tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang 
tata cara pengenaan sanksi tidak diberikan pelayanan 
operasional kapal. Serta SE Menteri Perhubungan 
tanggal 8 Desember 2014 tentang kewajiban 
mengasuransikan kapal dengan asuransi penyingkiran 
kerangka kapal dan/atau perlindungan ganti rugi. 
Sehingga setiap kapal yang akan berkegiatan di 
terminal yang dioperasikan Pelindo III harus memiliki 
asuransi kapal minimal WROP (wreck removal & oil 
pollution).

EMPloyEE FirST

Kerja sama sinergi BUMN tersebut tidak hanya asuransi 
untuk kapal tetapi juga penyediaan asuransi kesehatan 
untuk pegawai, keluarga, dan pensiunan Pelindo III. Ari 
Askhara menanggapi terkait layanan asuransi kesehatan 
bahwa Pelindo III sudah menyiapkan dana sebesar Rp 
72 miliar untuk kebutuhan asuransi keluarga besar 
perusahaan. “Pelindo III menerapkan prinsip employee 
first, bukan customer first. Employee (karyawan) perlu 
dibuat sejahtera dan happy (bahagia) dahulu. Sehingga 
dengan begitu perusahaan bisa lebih optimal dalam 
melayani customer (pengguna jasa) dan stakeholder 
(pemangku kepentingan),” kata Ari Askhara.

Ia menambahkan, dengan sistem indemnity tersebut, 
maka pegawai Pelindo III dapat lebih fleksibel dalam 
mengakses layanan kesehatan. Karena bisa langsung 
berobat ke dokter spesialis dengan menyesuaikan limit 
asuransi masing-masing. Saat ini telah ada 108 provider 
kesehatan yang berada di 7 provinsi wilayah kerja 
Pelindo III. Selain itu biayanya juga lebih efisien bagi 
perusahaan yang menanggung pembayaran asuransi 
keluarga besarnya.

“Merupakan suatu kebanggaan bagi Asuransi Jasindo 
telah mendapatkan kepercayaan dari Pelindo III untuk 
menjalin kerja sama dalam memberikan perlindungan 
asuransi kesehatan dengan total kepada 9.073 orang,” 
pungkas Untung Hadi Santosa. (Oleh: Esmi Ratna 
Purwasih dan Hafidz Novalsyah)
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Pelatihan 
Pelabuhan TanJung Perak JadI 

TemPaT dIklaT sIswa Pandu
Bertempat di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selenggarakan Penutupan Praktek Memandu Kapal 
dan Penyerahan Kembali Siswa Diklat Pandu Tingkat II Angkatan XL Tahun 2018. 

Diklat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut bekerjasama dengan Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) 
dan PT. Pandu Usaha Jaya, selama dua bulan sejak 18 
April  s.d 5 Juni 2018 dengan diikuti 48 siswa pandu 
yang berasal dari Pelindo II,  Pelindo III, Pelindo IV, 
PT. Barito Kuala Mandiri, SKK Migas, KKKS PHE WMO, 
KKKS CNOOC SES. LTD, PT. Krakatau Bandar Samudera, 
PT. Peteka Karya Samudera, PT. Varia Usaha Bahari, 
Direktorat Kepelabuhanan dan dari Swadana Mandiri. 

CEO Regional Jawa Timur Pelindo III Onny Djayus, 
mengungkapkan rasa bangganya karena Pelabuhan 
Tanjung Perak dipilih sebagai tempat latihan praktek 
pandu dan tunda kapal. “Pelabuhan Tanjung Perak 
memiliki karakteristik sangat unik dengan sejumlah 
tantangan yang cukup menarik, seperti kondisi alur 
dan tingginya frekuensi kapal serta ketersediaan 
sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya. 

Siswa calon pandu yang diwisuda adalah yang telah 
mengikuti jadwal pelatihan di kelas selama tiga bulan 

dan telah mencapai target menyelesaikan praktik 
pandu/tunda kapal selama 510 jam pelajaran atau 
minimal 90 kapal pelayaran yang diselenggarakan 
di alur pelayaran Surabaya dan Gresik. “Praktek 
yang awalnya menggunakan empat kapal dirombak 
menjadi dua kapal, dan semua siswa pandu sudah 
sangat disiplin dan menjalani tugasnya dengan baik,” 
jelas Joko Priyono Manajer Pelayanan Kapal.

Puncak dari rangkaian pembukaan pelatihan tersebut 
ditandai dengan penyerahan siswa pandu dari Kepala 
BP2TL (Balai Pendidikan Pelatihan dan Transportasi 
Laut) selaku Ketua Penyelenggara Pendidikan dan 
Pelatihan Pandu TK. II Angkatan XI Tahun 2018, 
kepada Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama 
Tanjung Perak, yang ditandai melalui penyematan life 
jacket  secara simbolis kepada perwakilan siswa/i 
pandu oleh Capt. Sukirno. 

Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan 
dan Patroli, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Kelas I - Panjang, Yusuf Imran, SE 

Pemberian ucapan selamat kepada siswa pandu 



perfOrma kOrpOrat 27

menyampaikan bahwa “Menjadi pandu tentu bukan 
pekerjaan yang mudah dalam menjalankannya, 
memandu sebuah kapal harus tetap mengikuti nilai 
- nilai SOP yang sudah ada dalam prosedur pelayaran 
dan ketika memandu sebuah kapal kita sebagai pandu 
harus menggunakan feeling dan emosi yang stabil 
supaya bisa menjaga keselamatan dan aman.” 

Sementara itu, R. Agus Purnomo ketua dari Kepala 
Bidang Keamanan dan Keselamatan Pelayaran 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan 
ucapan selamat kepada seluruh siswa/i pandu yang 
telah menjalankan praktek dan mengharapkan agar 
dapat menjaga nama baik pemerintah Indonesia 
dimanapun berada selama bekerja/berlayar. 

Diakhir acara, perwakilan siswa peserta diklat Capt. 
Harryanto menyampaikan ucapan terima kasihnya, “Kami 
siswa pandu sangat berterima kasih kepada Pelindo III 
karena kami bisa melaksanakan tugas praktek selama dua 
bulan ini bisa lancar,” pungkasnya. (Oleh: Tisna Prabamita)

“Pelabuhan Tanjung Perak memiliki karakteristik 
sangat unik dengan sejumlah tantangan yang 
cukup menarik, seperti kondisi alur dan tingginya 
frekuensi kapal serta ketersediaan sarana dan 
prasarana yang memadai,” – Onny Djayus.

CEO Regional Jawa Timur Pelindo III memberikan ucapan selamat kepada salah satu siswa pandu

Penyematan life jacket 
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Aktifitas bongkar muat di Terminal Teluk Lamong
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Semester I 2018

“Keberadaan Terminal Teluk Lamong, 
sebagai terminal pertama di Indonesia 
yang memiliki konsep otomasi dan ramah 
lingkungan ini, semakin menunjukkan 
kinerja dan kontribusi positif, utamanya 
pada logistik nasional “ 

TELUK LAMONG 
TUMBUH POSITIF

aRus PRoduksi teRus meningkat

Pada semester I tahun 2018, arus produksi Terminal 
Teluk Lamong (TTL), baik pada petikemas maupun 
curah kering mengalami peningkatan. Data 
menunjukkan bahwa arus petikemas (internasional 
& domestik) di semester I tahun 2018 sebesar 291,404 
TEUs, meningkat 34 % dari tahun 2017 (sebesar 217,363 
TEUs) pada periode yang sama. Sedangkan pada arus 
curah kering, pada semester I 2018, TTL mencatat 
kenaikan sebesar 720 % dibanding tahun 2017 di 
periode yang sama. Hingga Juni  2018, curah kering 
yang dibongkar di TTL sebesar 1,127,484.25 Ton dan 
137,393 Ton di tahun 2017.

Peningkatan arus produksi curah kering, nampak 
sangat signifikan. Meningkat hampir 800 persen dari 
tahun sebelumnya, merupakan capaian yang luar 
biasa. Nah, apa yang menjadi pendorong kenaikan 
arus produksi Curah Kering di TTL?, setidaknya ada 
beberapa hal yang menjadi pemicu utama peningkatan 
arus , yaitu :

n Pada tahun 2017, pelayanan bongkar curah 
kering baru beroperasi pada bulan Maret, 
dengan full operasional menggunakan 
GSU (Grab Ship Unloader) yang terintegrasi 
dengan conveyor belt, silo dan flat storage),

n Jumlah kapal yang melakukan kegiatan 
bongkar curah kering terus mengalami 
peningkatan dikarenakan fasilitas dan 
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infrastruktur pelayanan curah kering 
semakin optimal. Terlebih lagi, kecepatan 
bongkar menggunakan GSU (Grab Ship 
Unloader) mencapai 200 Ton/hour, 
terintegrasi dengan conveyor belt, silo dan 
flat storage.

n Peningkatan jumlah cargo owner sebesar 
25 perusahaan baru di Semester I tahun 
2018. Sebelumnya, pada periode yang sama 
jumlah cargo owner sebesar 8 perusahaan.

LaBa BeRsih Pun semakin “hijau”

Ada ungkapan yang menarik, saat Menko Maritim 
Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan 
melaksanakan kunjungan kerja di Terminal Teluk 
Lamong awal Maret 2017. “Teluk Lamong harus tetap 
Green konsepnya, namun keuangan perusahaan juga 
harus green “. Ungkapan yang disampaikan dengan 
nada bercanda ini mengisyaratkan bahwa, Perusahaan, 
khususnya BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ), yang 
kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah, harus 
tetap laba dan berkembang, agar dapat memberikan 
kontribusi positif bagi Negara.

Semester I tahun 2018, TTL menorehkan laba 
bersih sebesar 106,13 Miliar, meningkat 216 % pada 
periode yang sama di tahun 2017 sebesar 33,53 Miliar. 
Peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya yang 
dilakukan oleh manajemen TTL, memberikan hasil 

Sistem otomasi menggunakan docking system
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yang positif untuk menunjang pencapaian target 
tahun 2018. 

kesiaPan FasiLitas

Tahun 2018 ini, TTL memasuki fase pembangunan 
tahap kedua, di mana akan dilakukan perluasan 
lapangan penumpukan dan aksesbilitas dari darat. 
Perluasan fasilitas lapangan penumpukan di tahap 
kedua ini, akan ditambahkan 5 blok lagi seluas kurang 
lebih 15 ha. Sehingga fasilitas lapangan penumpukan 
pada tahap kedua sebanyak 15 Blok (sekitar 50 Ha). 
Perluasan lapangan penumpukan dilaksanakan dalam 
rangka memenuhi permintaan jumlah petikemas 
yang semakin meningkat. Pertengahan tahun 2019, 
diharapkan perluasan lapangan penumpukan (5 blok) 
siap untuk dioperasikan.

Sedangkan pada akses darat menuju TTL, Pelindo III, 
selaku induk TTL, melaksanakan proyek pembangunan 
Fly Over Teluk Lamong, yang terkoneksi dengan 
Jalan Tol Surabaya – Gresik dan Jalur Lingkar Luar 

Barat Surabaya ( WoRR ). Saat ini proses kontruksi 
pembangunan Fly Over sudah mencapai 20 % dan 
diharapkan pada akhir tahun 2018, fly over Teluk 
Lamong sudah siap digunakan.

Dengan kinerja positif pada semester I, Terminal 
Teluk Lamong diharapkan dapat terus meningkatkan 
kinerja nya hingga akhir tahun 2018 nanti. Secara 
target tahunan yang sudah dianggarkan, pencapaian di 
tahun 2018 sudah di angka 109 %. Strategi pemasaran, 
leadership, operasi prima dan peningkatan pelayanan 
kepada pelanggan, menjadi  kunci utama pencapaian 
Terminal Teluk Lamong. (Oleh: Reka Yusmara)

“Teluk Lamong harus tetap Green 
konsepnya, namun keuangan perusahaan 
juga harus green “ -  Luhut Binsar Pandjaitan

Supporting equipment untuk membongkar curah kering



Pelindo iii Regional 
Jateng Makin gayeng

Transformasi Struktur

“Masih semangat semuanya !” pekik lantang instruktur senam menambah 
energi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pagi ini. Ratusan keluarga 

besar unsur maritim di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berkumpul untuk 
melaksanakan kegiatan senam pagi bersama.

Ya, senam pagi bersama unsur maritime ini 
mengawali rangkaian kegiatan di Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang sebelum diadakan 
coffee morning dan juga donor darah yang kali ini 
tampak istimewa karena sekaligus menjadi ajang 
pengenalan struktur baru.

Pelindo III terus melakukan ekspansi guna 
mendorong percepatan bisnis yang ada, salah 
satunya dengan adanya perubahan struktur 
organisasi yang disebut transformasi organisasi.

Hal tersebut berdampak dengan munculnya struktur 

Pemeriksaan kesehatan pegawai Pelindo III
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“Bisnis kepelabuhan tetap berjalan 
seperti biasa, hanya alur birokrasi 
yang mengalami transformasi. Kali 
ini Pelindo III terbagi berdasarkan 
region, dan Regional Jawa Tengah 
akan menaungi 4 Pelabuhan 
yang ada di Jawa Tengah, yaitu 
Pelabuhan Tanjung Emas, Terminal 
Petikemas Semarang (TPKS), 
Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap 
dan Pelabuhan Tegal,” – Ardhy 
Wahyu Basuki.

baru yang ada di pelabuhan. Untuk itu, Ardhy Wahyu 
Basuki selaku CEO Regional Jawa Tengah, jabatan 
pada struktur baru Pelindo III, menggelar senam 
dan coffee morning bersama unsur maritim di 
lingkungan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 
untuk mengenalkan dan memudahkan koordinasi 
terkait perubahan yang ada ini.

“Bisnis kepelabuhan tetap berjalan seperti biasa, 
hanya alur birokrasi yang mengalami transformasi. 
Kali ini Pelindo III terbagi berdasarkan region, dan 
Regional Jawa Tengah akan menaungi 4 Pelabuhan 
yang ada di Jawa Tengah, yaitu Pelabuhan Tanjung 
Emas, Terminal Petikemas Semarang (TPKS), 
Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan 
Tegal,” kata Ardhy di awal sambutannya.

Seperti yang disampaikan, 4 pejabat pada masing-
masing wilayah tersebut yaitu Bambang Suharto 
sebagai GM Pelabuhan Tanjung Emas, Arief Prabowo 
sebagai Director of TPKS, Budi Siswanto sebagai 
GM Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Tri Bagus 
Digdoyo sebagai GM Pelabuhan Tegal yang akan 
mendukung laju bisnis pelabuhan utamanya di 
Jawa Tengah.

Bertempat di VIP Room Lantai II Terminal 
Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 
acara dihadiri oleh para pimpinan instansi sekaligus 
asosiasi seperti Lanal Semarang, KSOP, KP3, 
Polairud, DisNav, Bea Cukai, APBMI, ALFi/ILFA, 
INSA, Organda dan GINSI. Tujuan diadakannya 
coffe morning salah satunya adalah sebagai media 
komunikasi antar insan maritim untuk menyamakan 

langkah demi kebaikan bersama melalui kerjasama 
yang baik antar semua pihak yang ada.

“Kami berharap kegiatan ini dapat terus berjalan 
dengan baik karena 
membantu dalam 
m e m u d a h k a n 
koordinasi dan juga 
sekaligus sebagai 
sarana menjal in 
silaturahim untuk 
dapat bersinergi 
menawarkan solusi 
demi kepentingan 
negeri,” kata Raden 
Gatot Perdana Kepala 
Balai Karantina Ikan, 
Pengendalian Mutu, 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan (BKIPM) 
Semarang.

T a k  c u k u p 
berhenti  sampai 
d i s i t u ,  P e l i n d o 
I I I  b e ke r j a s a m a 
d e n g a n  P M I 
K o t a  S e m a r a n g 
menggelar kegiatan 
donor darah yang diikuti secara antusias oleh para 
peserta senam pagi dan coffee morning. Kegiatan 
ini merupakan bukti nyata bahwa seluruh pihak 
dapat bersinergi dengan guyub dan hangat. (Oleh: 
Ardella Trastiana Dewi)

Kegiatan senam bersama di Pelabuhan Tanjung Emas
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BANJARMASIN ANCHORAGE

“Seiring dengan masifnya bisnis pelabuhan, 
kami bersama manajemen Regional Kalimantan 
ingin melakukan bisnis ke area perairan, namun 
tetap di lingkup DLKR dan DLKP,” kata Recky CEO 
Regional Kalimantan. Bisnis yang dimaksud yaitu 
Banjarmasin Anchorage, merupakan kegiatan 
bongkar muat tidak hanya dilakukan di dermaga 
dan terminal pelabuhan saja melainkan di 
tempat berlabuhnya kapal. Seperti diketahui 
sebelumnya Daerah Lingkungan Kepentingan 

MaksiMalkan kegiatan 
BongkaR Muat

Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan layanan usaha 
kepelabuhanan dengan mitra bisnis dan pengguna jasa serta guna 

memacu mitra usaha memberikan masukkan kepada Pelindo III, 
Pelabuhan Banjarmasin mengadakan kegiatan coffee morning sebagai 

bentuk pengenalan Regional Kalimantan serta penjelasan mengenai bisnis 
kepelabuhanan yang dilakukan di tahun 2018-2019.

(DLKP) Banjarmasin yaitu perairan disekeliling 
daerah lingkungan kerja yang digunakan untuk 
menjamin keselamatan pelayaran salah satunya 
di area Tabone. 

Area muara dan stasiun pandu Tabone yang terletak 
di ujung selatan provinsi menjadi area yang baik 
digunakan untuk kegiatan ship to ship seperti 
kapal yang berlabuh dan memuat batubara. Lima 
alasan dipilihnya area tersebut diantaranya karena 

Antrian kapal menunggu proses sandar
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paten dan terverifikasi dengan baik,” ucap 
Mukhris salah satu perwakilan KSOP yang hadir 
dalam forum tersebut. Memang seyogyanya 
penerapan Banjarmasin Anchorage  perlu 
adanya perencanaan atas kebutuhan kegiatan 
operasional, selain itu perlu adanya pengajuan 
permohonan kepada disnav pusat di Jakarta 
terkait pemenuhan syarat administrasi,dan juga 
pendaftaran terkait 
peta navigasi.

“Untuk pemasangan 
buoy manajemen akan 
memesan di Jakarta 
dan tetap dilakukan 
p e m e r i k s a a n 
kelengkapan terkait 
kondisi satu set buoy, 
dan kami akan terus 
melakukan koordinasi 
kepada pemerintah 
nantinya,” ucap Recky 
Julius pada sesi tanya 
jawab. Kedepannya 
d e p l o y m e n t  b u o y 
a k a n  d i l a k u k a n 
setelah mendapatkan posisi kedalaman yang 
akurat dan nantinya pencatatan lokasi serta 
karateristik akan dilaporkan kepada pihak 
KSOP. (Oleh: Fariz Hazmilzam)

Untuk pemasangan buoy 
manajemen akan memesan di 
Jakarta dan tetap dilakukan 
pemeriksaan kelengkapan terkait 
kondisi satu set buoy, dan kami 
akan terus melakukan koordinasi 
kepada pemerintah nantinya,” - 
Recky Julius

kedalaman alur sudah lebih dari 15 LWS, kemudian 
area tersebut bebas dari entrance channel Sungai 
Barito, aman dan termonitor VTS, dan yang terakhir 
terlindung dari ombak besar serta mudah dicapai 
dari jalur laut lepas.

“Setidaknya ini menjadi langkah awal bagi kami pihak 
pelayaran agar dapat lebih cepat ketika dilakukan 
bongkar muat di area labuh,” kata Robby perwakilan 
dari CTP Line. Banjarmasin Anchorage pada dasarnya 
mengacu pada empat elemen yaitu UU no 17 tahun 
2018 tentang pelayaran, PP RI nomor 11 tahun 2015 
jenis dan tarif atas jasa penerimaan negara bukan 
pajak yang berlaku pada Kemenhub, PermenHub 
no 51 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut 
dan Peraturan direktur jendral perhubungan laut 
HK 103/2/14/DJPL 16 tentang tata cara penerimaan 
penyetoran, penggunaan dan pelaporan PNBP.

Banyak keuntungan dengan adanya anchorage area 
ini, seperti lebih tertata dan penggunaan area menjadi 
maksimal karena bisa dibuat menjadi dua zona, ship 
to ship dan waiting area untuk loaded/empty barge, 
kemudian dapat lebih dimonitor keselamatan dan 
keamanan kapal ketika di dalam dedicated area, lalu 
jarak tempuh tongkang ke muara sungai lebih pendek 
dan mendatangkan income untuk daerah dan negara.

“Perlu diingat harus ada prosedur izin 
pemasangan anchorage marking buoy yang 

CEO Regional Kalimantan Pelindo III saat memberikan penjelasan kepada pengguna jasa
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Pelindo iii gaRaP PelaBuhan
di Bagendang dan BuMihaRJo

Pengembangan

Pelabuhan Bagendang (Sampit) dan Pelabuhan Bumiharjo (Kumai) serta 
Terminal Kalibaru Barat (Semarang) sebentar lagi akan memiliki wajah baru. 

Pada (11/07) telah ditandatangani perjanjian 
kerjasama antara Pelindo III dan WIKA yang 
merupakan wujud nyata dari Sinergi BUMN untuk 
proyek perpanjangan dermaga di Pelabuhan 

Bagendang, dermaga multipurpose baru di 
Pelabuhan Bumiharjo serta design and build 
terminal kalibaru tahap I dengan total nilai kontrak 
seluruh pekerjaan sebesar Rp1,02 triliun.

Optimisme kerja sama antara Pelindo III dengan Wika
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Pengembangan semua pelabuhan ini dilakukan 
untuk memberikan kelancaran arus logistik melalui 
penyediaan fasilitas, serta mengantisipasi perkembangan 
perekonomian suatu daerah karena banyak komoditas 
ekspor yang keluar dari Kalimantan Tengah kemudian 
dikirim ke luar negeri melalui Pelabuhan Semarang.

Pengembangan Pelabuhan Bagendang dilakukan karena 
terjadi kenaikan pada arus barang sebanyak 106% dari 
tahun 2016 ke 2017. Kunjungan kapal naik dari 1.075 unit 
menjadi 1.673 unit, arus petikemas tumbuh 143% dari 
40.673 TEU’s menjadi 58.165 TEU’s, sedangkan pelayanan 
curah kering dari 927.261 ton meningkat menjadi 
1.009.643 ton pada perbandingan periode yang sama.

Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi di 
Pelabuhan Bumiharjo 
yakni arus petikemas 
naik 141% dari tahun 
2016 tercatat sebanyak 
28.135 TEU’s menjadi 
39.743 TEU’s pada 
tahun 2017, begitu 
pula curah kering 
yang tumbuh dari 
958.799 Ton menjadi 
1.166.692 Ton dengan 
total kunjungan kapal 
meningkat dari 1.042 
unit menjadi 1.102 unit 
pada perbandingan 
periode yang sama.

Sedangkan pengembangan Terminal Kalibaru tahap I yang 
masuk ke area Pelabuhan Tanjung Emas dilakukan guna 
penataan area pelabuhan dengan sistem zonasi; sebagai 
zona curah, zona peti kemas internasional, zona terminal 
penumpang, dan cruise. Terminal Kalibaru nantinya akan 
menjadi zona curah untuk Pelabuhan Semarang. (Oleh: 
Siti Juairiah)

Pelindo III dan WIKA ini melakukan 
kerjasama untuk mewujudkan 
keinginan yang terpendam dari para 
customer kami, mewujudkan sebuah 
product yang unik dan tidak biasa 
sehingga menjadi icon dan dikenang 
sepanjang masa,” – Ari Askhara.

CEO Pelindo III Ari Askhara mengungkapkan 
bahwa, “Pelindo III dan WIKA ini melakukan 
kerjasama untuk mewujudkan keinginan yang 
terpendam dari para customer kami, mewujudkan 
sebuah product yang unik dan tidak biasa 
sehingga menjadi icon dan dikenang sepanjang 
masa,” usai penandatanganan kerjasama yang 
diawali dengan gowes bersama pagi ini.

Selain itu seluruh proyek pengembangan ini 
menggunakan sistem Building Information Modelling 
(BIM) dalam melakukan perencanaan pembangunan 
untuk proyek investasi ini. “Diharapkan penerapan 
model Architecture, Engineering, Construction, 
Operation dan Maintenance (AECOM) di BIM bisa 
mempercepat penyelesaian pekerjaan infrastruktur 
pelabuhan yang sedang dikembangkan”, pungkas 
Ari Askhara.

Proses penandatanganan perjanjian kerja sama
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Sedikitnya sekitar 39 unit kapal ikan/nelayan di 
Dermaga Barat atau disebut Dermaga Perikanan 
di Pelabuhan Benoa terbakar pada Senin dini hari 
sekitar pukul 02.00 WITA (09/07). 

Dermaga Barat merupakan Dermaga Terminal Untuk 
Kepentingan Sendiri (TUKS) yang dikelola oleh 
pihak swasta yang diperuntukan sebagai tempat 
bersandar kapal ikan/nelayan yang mensuplai 
kegiatan industri perikanan di Pelabuhan Benoa.

Engineering, Information and Communication 
Technologi Director Pelindo III Husein Latief 

menyebut bahwa pihaknya akan menyiapkan 
langkah antisipasi dalam pencegahan kebakaran 
dari sisi laut dan darat. “Bersama dengan instansi 
terkait, kita mereview sistem dan prosedur perijinan 
kapal serta akan menyiapkan kapal tongkang 
dilengkapi pipa hydrant. Penempatan fasilitas 
docking kapal dan repair  akan disediakan terpisah 
untuk kapal ikan,” ujarnya.

Dermaga di Pelabuhan Benoa berbentuk ‘U” yakni 
dermaga barat zona perikanan, dermaga timur zona 
terminal cruise dan kapal cargo/petikemas. “Saat ini 
kita sedang melakukan beutifikasi Pelabuhan Benoa 

keBakaRan Puluhan kaPal,

PelaBuhan Benoa
BeRJalan noRMal

PELAYANAN

Aktifitas penurunan penumpang kapal di Pelabuhan Benoa
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dengan memperdalam alur dan kolam pelabuhan 
menjadi 12 lws untuk layanan bongkar muat dan 
cruise serta 4 lws di dermaga perikanan. 

“Lokasi kebakaran cukup jauh dari Terminal LNG 
di Dermaga Selatan dengan jarak kurang lebih 
250 meter. Kita sudah lakukan dedicated terminal 
untuk penataan lokasi terminal LNG sehingga 
meskipun kebakaran besar terjadi, terminal LNG 
masih aman,” jelasnya.

“Kami pantau terus perkembangannya supaya 
aktifitas operasional dan layanan tetap berjalan 
lancar. Bencana kebakaran ini akan menjadi titik 
balik bagi Pelindo III dan instansi terkait sebagai 
pelajaran dan pengalaman serta mengedukasi 
para ABK untuk selalu waspada dan menjaga 
aktivitasnya, apalagi  kapal mereka berbahan kayu 
tentunya mudah terbakar. Nantinya seluruh pihak 
akan bekerja bersama untuk penataan sandar kapal 
dalam penanggulangan kebakaran agar hal serupa 
tidak terulang lagi,” tutur Husein Latief.

Proses pemadaman sendiri sama sekali tidak 
mengganggu aktifitas bongkar muat cargo, 
petikemas, kegiatan marina serta pelayanan 
terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Benoa. 
Tercatat sebanyak 6 unit kapal bersandar di 
dermaga timur Pelabuhan benoa, Senin (9/7). 
Enam kapal tersebut antara lain 1 unit kapal pesiar 
Equanimity sandar di dermaga timur, 4 unit kapal 
Pelni yaitu Bainaya, Leuser, Awu dan Tilong Kabila 
yang melakukan aktifitas embarkasi dan debarkasi, 
1 unit kapal Meratus Sabang melakukan aktifitas 
bongkar/muat 135 boks peti kemas. 

Sementara itu, CEO Regional Banyuwangi 
Bali Nusa Tenggara (BBN) Pelindo III I Wayan 
Eka Saputra menjelaskan,  bahwa saat terjadi 

kebakaran Pelindo III 
sudah mengerahkan 1 
unit kendaraan PMK, 
dan kapal tundanya 
untuk memadamkan 
api namun karena 
faktor kedalaman/
d r a f t  k o l a m  d i 
dermaga barat hanya 
mencapai 2,5 m LWS 
sehingga kapal tunda 
tidak memungkinkan  
melakukan mobilisasi. 
S e t i d a k n y a 
d i b u t u h k a n 
kedalaman 3 m LWS 
agar  kapal  tunda 
b i s a  b e r o p e ra s i ,” 
imbuhnya.

L e b i h  l a n j u t  i a 
m e n g e m u k a k a n , 
musibah kebakaran 
d i p e r k i r a k a n 
akibat percikan api 
dari  dalam kapal 
d i ta m ba h  d e n ga n 
adanya hembusan 
angin kencang serta 
kondisi kapal yang 
menyimpan bahan 
b a k a r  s e h i n g g a 
menyebabkan api 
cepat menjalar ke kapal lain yang sandar di 
zona perikanan selain disebabkan padatnya 
kapal yang tidak berkegiatan di Dermaga Barat. 
“Kami pastikan seluruh kegiatan operasional di 
Pelabuhan Benoa aman, lancar dan kondusif,” 
tutupnya. (Oleh: Mareta Mulia A & Kharis Fauzi)

Kami pantau terus 
perkembangannya supaya 
aktifitas operasional dan 
layanan tetap berjalan lancar. 
Bencana kebakaran ini akan 
menjadi titik balik bagi Pelindo 
III dan instansi terkait sebagai 
pelajaran dan pengalaman serta 
mengedukasi para ABK untuk 
selalu waspada dan menjaga 
aktivitasnya, apalagi  kapal 
mereka berbahan kayu tentunya 
mudah terbakar. Nantinya seluruh 
pihak akan bekerja bersama untuk 
penataan sandar kapal dalam 
penanggulangan kebakaran agar 
hal serupa tidak terulang lagi,” -  
Husein Latief

Apel bersama antar unsur maritim di Pelabuhan Benoa
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Capaian

aRus
Peti keMas

BJti PoRt
naik 8% 

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia 
(BJTI PORT) mencatat kinerja 
operasional yang positif pada 

arus petikemas, arus barang dan 
kunjungan kapal pada triwulan 

kedua tahun 2018. Kenaikan arus 
petikemas domestik triwulan kedua 

mencapai 8 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 

2017. 

Adapun rinciannya arus petikemas do-
mestik dalam satuan TEUs pada triwulan kedua terca-
tat 532.562 TEUs atau meningkat 8 persen dibanding 
periode yang sama tahun lalu sebesar 491.215 TEUs. 
Sedangkan dalam satuan boks meningkat 1 pesen 
sebesar 491.215 boks dibanding periode yang sama 
tahun 2017 tercatat 487.119 boks. 

Sementara itu, arus kunjungan kapal men-
galami penurunan sebesar 4 persen yang tercatat 
tahun 2018 sebanyak 1.336 call dibanding periode 
yang sama tahun 2017 tercatat 1.400 call.

Humas BJTI PORT Asep Hermawan men-
gatakan, capaian kenaikan ini merupakan hasil kerja 
seluruh karyawan BJTI PORT yang telah berkomitmen 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan du-
kungan semua pihak.

“Kami akan terus melakukan perbaikan di berbagai 

aspek pelayanan. BJTI PORT sebagai operator 
pelabuhan memfokuskan kegiatannya pada tahun 
ini dalam penerapan strategi perbaikan pola jasa 
layanan kepelabuhanan secara menyeluruh,” tutur 
Asep.

Lebih lanjut Asep menambahkan, saat ini BJTI 
telah melakukan perubahan di terminalnya seperti 
elektrifikasi alat bongkar muat dari mesin berbahan 
bakar diesel ke listrik, penataan petikemas di lapangan 
penumpukan, perubahan jam gate in petikemas dan 
pengendalian jam operasi di gate serta merubah pola 
pergantian shift kerja operator.

“Persaingan terminal operator saat ini semakin 
tinggi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun, 
BJTI sudah mulai bergerak cepat dengan melakukan 
perubahan mengikuti kebutuhan bisnis ini,” 
tambahnya. (Oleh: Daniar)

Aktifitas operasional di BJTI
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“Kami akan terus melakukan 
perbaikan di berbagai aspek 
pelayanan. BJTI PORT sebagai 
operator pelabuhan memfokuskan 
kegiatannya pada tahun ini dalam 
penerapan strategi perbaikan pola 
jasa layanan kepelabuhanan secara 
menyeluruh,” Asep Hermawan.

Kepadatan peti kemas di lapangan penumpukan
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Pengembangan SDM

talent MaPPing 
and eMPloyee 
develoPMent

PT PDS adakan kegiatan sharing session dengan tema Talent Mapping and Employee 
Development yang dilaksanakan di Gedung Gapura Surya Nusantara (16/07) 
lalu. Kegiatan ini mendatangkan narasumber ternama Dr Muhammad Said Didu. 

Narasumber yang hadir pada kesempatan kali 
ini memiliki pengalaman yang menarik dalam 
bidangnya. Beliau pernah menjabat menjadi Komisaris 
Bukit Asam, Staf khusus Menteri SEDM, Ketua Tim 
Penelaahan Smelter Nasional, dan Komisaris PTPN VI 
secara bersamaan. Dengan pengalaman beliau dalam 
mengelola bisnis dan SDM, Dr Muhammad Said Didu 
siap membagikan ilmunya dengan para pendengarnya.

Talent Mapping and Employee Development menjadi 
tema yang disampaikan. Pada hakikatnya, Talent 
Mapping merupakan suatu hal yang sangat penting 
bagi suatu Perusahaan, karena hal tersebut adalah 
kunci bagi Perusahaan untuk menentukan kebutuhan 
bakat masa depan, menilai kelayakan staf Perusahaan 
saat ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mencari 
pemain berpotensi tinggi untuk rekrutmen di masa 

Kegiatan sharing session talent mapping dan employee development
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“Dengan kedatangan Dr Muhammad 
Said Didu diharapkan ilmu yang 
disampaikan hari ini dapat 
diterapkan dalam perusahaan 
dan bidang masing-masing, SDM 
itu merupakan key bagi suatu 
Perusahaan, SDM itu merupakan,” 
tuturnya U. Saefudin Noer

depan, serta mengembangkan rencana strategis 
untuk mengisi keterampilan dan kesenjangan bakat 
yang teridentifikasi. Tips dan trik disampaikan serta 
keperluan untuk melakukan Talent Mapping and 
Employee Development tersebut.

Acara dihadiri oleh Komisaris Utama PT PDS dan SVP 
serta Direksi Anak Perusahaan Pelindo III Group yang 
menaungi bidang SDM agar ilmu yang disampaikan 
terkait mengelola talenta dalam perusahaan 
dapat diterapkan pada perusahaan masing-
masing. Komisaris Utama PT PDS, U Saefudin Noer 
menyampaikan, “Dengan kedatangan Dr Muhammad 
Said Didu diharapkan ilmu yang disampaikan hari 
ini dapat diterapkan dalam perusahaan dan bidang 
masing-masing, SDM itu merupakan key bagi suatu 
Perusahaan, SDM itu merupakan aset yang harus 
dikembangkan,” tuturnya.

Dengan adanya Sharing Session dengan tema ini juga 
sangat cocok bagi PT PDS karena PT PDS sedang fokus 

dalam mengembangkan Talent Management dan 
Asessment Center melalui Improvement Center Pelindo By 
PDS. Tips dan Trik yang disampaikan tentunya akan dapat 
diterapkan dan menjadi salah satu panduan bagi ICP by 
PDS untuk melanjutkan bisnisnya. (Oleh: Regina Bestrya) 

Optimisme pegawai Pelindo III Group menjalankan roda bisnis perusahaan
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kiat – kiat 
MenJalankan 

suatu RaPat 
dengan efektif

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh edudemic.
com menyebutkan bahwa peserta suatu rapat jika di 
rata-ratakan mampu berkonsentrasi sepenuhnya pada 
materi dan dinamika rapat hanya selama 11 menit. 
Iya benar temans, hanya dalam sekitar 11 menit saja.

Jadi kebiasaan kita menyelenggarakan rapat 
yang biasanya berjam-jam itu besar kemungkinan 
bahwa hanya 10% (menggunakan asumsi rapat 
dilaksanakan dalam 2 jam = 120 menit) dari 
materinya saja yang benar-benar masuk dalam 
pemikiran para peserta rapat.

Masih sering terjadi dalam pelaksanaan suatu rapat di 
Perusahaan kita yang tercinta ini yang di rasa kurang 
efektif, mulai dari hal yang mendasar seperti peserta 
rapat yang baru datang 30 menit lebih lambat dari 
waktu yang ditentukan untuk rapat, peserta rapat 
tidak mempunyai data-data terkait agenda rapat, 
pertanyaan beserta jawaban pertanyaan yang 
cenderung bertele-tele hingga ke permasalah post-
meeting dimana tidak ada notulen / risalah rapat yang 
dibuat dan dikirimkan kepada para rapat.
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Pada saat jalannya rapat (during-meeting) kita juga 
bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:

Untuk bagian pertama, bagaimana kita bisa 
mengefektifkan pre-meeting? Ini bisa kita lakukan 
melalui hal-hal sebagai berikut: Ada baiknya 
penyelenggara rapat mengirim e-mail undangan 
dan agenda rapat paling lambat 1x24 jam sebelum 
pelaksanaan rapat;

1 D a l a m   e - m a i l   u n d a n g a n 
tersebut, penyelengara rapat 
juga seyogyanya juga turut 
menyertakan data-data terkait 
agenda yang akan dirapatkan;

2 Peserta Rapat datang 15 menit lebih 
awal dari waktu yang ditentukan 
untuk memulai rapat;

3 Peserta rapat juga sebaiknya 
datang dengan persiapan, mulai 
dari notes dan alat tulis, hingga 
pemahaman mengenai materi 
yang akan dibahas pada rapat.

So guys, mudah-mudahan kiat-kiat di atas dapat 
bermanfaat untuk kita semua ya. Pelindo III, Dare 
to Change! (Oleh: Bayu Widyafrasta)

1 Sebaiknya kita bisa memulai rapat on time 
dan on time juga saat mengakhirinya;

2 Peserta rapat tidak ‘bermain’ gadget 
dan melewatkan sebagian jalannya 
rapat untuk mengakses hal-hal diluar 
kebutuhan rapat;

3 Agar rapat dapat berjalan tertib, peserta 
rapat sebaiknya menggunakan sesi 
pertanyaan yang diberikan pimpinan 
rapat, dan tidak menginterupsi 
pimpinan/peserta rapat lain saat 
mengutarakan pendapatnya;

4 Menyepakati untuk men-silent  kan 
telepon seluler pada saat rapat dimulai;

5 Peserta rapat,  menyampaikan 
pertanyaan dan pendapat secara 
singkat dan jelas;

6 Dinamika rapat juga harus tetap pada 
koridor agenda rapat, dan runtut, 
bukan melenceng dari itu;

7 Respect adalah sesuatu hal yang penting 
dalam rapat, tidak ada pendapat yang 
mutlak benar dan juga tidak ada yang 
mutlak salah, kalaupun kita sampai 
pada kondisi saling menyanggah, 
sanggahlah ide peserta rapat yang 
lain, bukan orangnya;

8 Keaktifan seluruh peserta rapat juga 
ikut menunjang kualitas dari suatu 
rapat dan output yang akan dihasilkan

9 Setelah kita selesai membahas, 
mendiskusikan, memutuskan atau 
meyepakati sesuatu pada jalannya rapat 
(post-meeting), agar seluruh peserta 
rapat memiliki pandangan yang sama 
pada keputusan rapat, peran notulis 
memiliki peran penting pada bagian 
ini, notulen atau risalah rapat sebaiknya 
di kirimkan kepada pada peserta rapat 
maksimal 1x24 jam setelah Rapat selesai 
dilaksanakan. Hal ini agar hasil rapat 
masih fresh di ingatan para peserta rapat 
dan dapat segera di tindak lanjuti.

Terkait hal itu, ada beberapa hal yang bisa jadi input 
buat kita agar suatu rapat bisa berjalan lebih efektif 
di banding sebelumnya. Masukan-masukan ini bisa 
dikategorikan menjadi tiga bagian, pre-meeting, 
during meeting dan post-meeting.
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Sedikitnya 50 pegawai Pelindo III dan masyarakat 
Simo Kalangan melakukan aksi kerja bakti untuk 
membenahi kampung tersebut agar tampak hijau 
dan asri. Para warga bersama-sama pegawai Pelindo 
III bergotong royong melakukan  pengecatan 
paving di jalan gang, membuat  seni lukis mural 
bertema pelabuhan, mengecat terowongan tol, 
penyediaan tong sampah, penyediaan taman baca 
dan pengembangan tanaman hidroponik, Minggu 

Pelindo iii keMBangkan 
kaMPung hidRoPonik

Setelah Kampung Maspati, Surabaya, Jawa Timur, kini Kampung Simo 
Kalangan dipilih untuk menjadi menjadi kampung binaan PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) atau Pelindo III di wilayah Surabaya dalam Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

BUDIDAYA TANAMAN

(1/07). Secara keseluruhan dana yang disalurkan 
untuk pembenahan kampung tersebut senilai 
Rp225 juta. 

Human Capital and General Affair Director Pelindo 
III Toto Heli Yanto menyebut bahwa program 
pembentukan kampung binaan merupakan amanat 
undang-undang sehingga BUMN tanpa terkecuali 
wajib turut serta dalam upaya pembangunan 

Keikutsertaan Direksi dan Pegawai Pelindo III dalam membenahi kampung  Simo Kalangan
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nantinya bisa terwujud hingga 40 meter sehingga 
warga Simo Kalangan dapat meningkatkan ekonomi 
dari tanam hidroponik melalui kelompok tani 
beranggotakan warga. Selada banyak di manfaatkan 
untuk makanan gado-gado, tahu campur, steak 
belum lagi selada masih bisa intensifikasikan 
menjadi produk lain seperti keripik selada dan es 
cream,” tuturnya.

Terkait  pembinaan dan pemberdayaan 
kampung masyarakat, Vice President Corporate 
Communication Pelindo III Lia Indi Agustiana 
menyampaikan bahwa saat ini Pelindo III membina 
sedikitnya empat kampung binaan yaitu Kampung 
Lawas Maspati, Kampung Simo Kalangan, Kampung 
Kefir dan Kampung Markisa. “Dalam kegiatan 
PKBLnya, Pelindo III tidak hanya pemberian 
berupa bantuan dan pelatihan namun juga diawali 
dengan aksi bersih-bersih kampung untuk lebih 
mendekatkan karyawan dengan masyarakat di 
sekitar wilayah operasionalnya,” jelasnya.

Pada momen kebersamaan dengan warga 
tersebut, Manajemen Pelindo III bersama warga 
Simo Kalangan menyelenggarakan serah terima 
jabatan pejabat Pelindo III regional Jawa Timur. 
Saat disinggung terkait penyelenggaraan acara 
yang tidak biasa tersebut, Toto Heli Yanto 
mengungkapkan bahwa saat ini Pelindo III tengah 
bertransformasi untuk menjadi perusahaan global. 
“Transformasi Pelindo III fokus pada aspek people, 
process, and technology. Mengadakan acara 
dengan kemasan yang berbeda membuat suasana 
organisasi lebih dinamis. Sehingga karyawan lebih 
kreatif dan semangat untuk berinovasi mendukung 
bisnis dan para pegawai yang terlibat pada kerja 
bakti hari minggu ini akan diberikan cuti selama 
satu hari sebagai pengganti hari libur,” pungkasnya. 
(Oleh: Kharis Fauzi)

ekonomi rakyat dan pemberdayaan masyarakat 
di lingkungan sekitar.

“Pelindo III sebagai BUMN telah sukses 
mengembangkan Kampung Maspati menjadi 
Kampung Wisata yang cukup dikenal di Surabaya 
tentunya kami tidak berhenti disitu, kami akan 
bantu kampung-kampung lain seperti Kampung 
Simo Kalangan yang saat ini dikembangkan agar 
mengikuti rekam jejak kampung pendahulunya,” 
imbuhnya.

Kampung Simo Kalangan, yang terletak di tengah 
kota Surabaya nantinya akan dikembangkan 
menjadi kampung yang membudayakan tanaman 
selada hidroponik. “Saat ini hanya beberapa 
rumah saja yang bertanam dan sekarang sudah 
semakin banyak jumlahnya untuk itu Pelindo III 
akan bantu kembangkan lebih besar lagi dengan 
menyediakan medianya sebagai lahan tanam 
tumbuhan hidroponik,” jelas Toto Heli Yanto. 

Ketua RT Simo Kalangan, Nugroho menambahkan 
Kota Surabaya memiliki banyak kampung-kampung 
yg memiliki ciri khas, seperti Kampung Mangga, 
Kampung Lele, Kampung Jajan, Kampung Lawas, 
dan  kami ingin membudidayakan tanaman selada 
hidroponik karena saat ini penanaman dengan 
sistem tersebut hasilnya lebih bagus tanpa 
menggunakan pestisida dan bisa memanfaatkan 
lahan sempit di tengah kampung.

“Saat ini potensi yang dihasilkan dari hidroponik 
cukup besar, banyak rumah makan yang memesan 
selada hidroponik namun karena keterbatasan 
media tanamnya kami belum bisa memenuhi 
permintaan karena lahan tanam yang tersedia 
hanya seukuran 5 meter. Harapan kami dengan 
pengembangan dari Pelindo III lahan tanam 

Pemberian bantuan bina lingkungan
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Setelah setahun yang lalu PT Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) melakukan kegiatan bakti sosial di SDN 
Jetak Probolinggo yang merupakan salah satu sekolah 

binaan TPS, kemarin Sabtu (23/6), TPS kembali hadir 
untuk memberikan bantuan sosialnya kepada SDN 
Jetak dan kampung Al Quran yang terletak di desa 

Wonokerto kecamatan Sukapura Probolinggo.

Kali ini tidak sendiri, TPS datang bersama 
perusahaan induknya Pelindo III beserta anak 
perusahaan lainnya, sehingga acara bakti sosial 
kali ini berkonsep “Pelindo III Group Peduli”. 
Diawali dengan kegiatan touring sepeda motor 
dari Surabaya menuju Probolinggo yang diikuti 
kurang lebih 100 orang pegawai Pelindo III Group 
yang dipimpin langsung oleh CEO Pelindo III, Ari 
Askhara, menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam.

Dengan disambut tarian tradisional suku tengger 
yang ditampilkan oleh siswa-siswi SDN Jetak, 
rombongan touring Pelindo III Group yang 
tergabung dalam TPS Riders Community (TRC) 
dan Port Riders Community (PRC) yang merupakan 
komunitas motor Pelindo III bersama dengan CEO 
Regional Jawa Timur, GM Gresik dan para Direksi 
anak Perusahaan yakni PT Pelindo Daya Sejahtera 
(PDS) dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), 
tiba di SDN Jetak pukul 12.30 WIB.

Direktur Utama PT TPS, Joko Noerhudha di sela-
sela sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan 
ini merupakan suatu bentuk kepedulian Pelindo III 
Group terhadap masyarakat sekitar. “Semoga tahun 
depan kami dapat kembali ke sini, untuk memberikan 
bantuan yang lebih besar lagi,” ungkap Joko.

Adapun bantuan yang diberikan berupa bantuan 
paket sound system outdoor, komputer dan printer, 
speaker ruang kelas, buku bacaan SD, 100 paket 
sembako, sleeping bag, paket pengecatan dan 
perbaikan meja/kursi, serta paket alat tulis dan 
buku tulis untuk seluruh siswa di SDN Jetak.

Anak-anak tampak antusias dengan kedatangan 
rombongan Pelindo III Group ini, apalagi pada saat 
Joko Noerhudha memberikan kuis dengan hadiah 
uang tunai kepada para siswa-siswi, pertanyaan 
seputar BUMN (Badan Usaha Milik Negara) diberikan 
kepada anak-anak, dan meski dengan jawaban 
yang kurang tepat, mereka berani untuk angkat 
tangan dan maju ke depan. 

Seperti pertanyaan yang diberikan oleh Hot Rudolf 
Marihot, Dirut PT BJTI, “siapakah Menteri BUMN 
kita?”, dengan polos salah satu murid kelas 2 
menjawab “Rini Suparno”, yang sontak membuat 
penonton tertawa melihat tingkah lucunya. Tapi 
akhirnya terjawab oleh Lita salah satu murid kelas 
6 dengan tegas menjawab “Ibu Rini Soemarno”

Ungkapan rasa terima kasih disampaikan langsung 
oleh Nasution yang merupakan Kepala Sekolah 
SDN Jetak, kepada Pelindo III Group. Harapannya 

Penyambutan SDN Jetak pada TRC
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sekolah kami, kami merasa sangat bangga, kami 
tidak bisa memberikan apa-apa selain tampilan-
tampilan tarian daerah oleh para siswa yang kami 
persembahkan secara khusus,” ungkap Nasution. 
(Oleh: Susana Emiliasari)

Pelindo III Group akan semakin maju, sehingga 
makin banyak sekolah-sekolah yang akan dibantu. 
“Mendengar Pelindo III Group akan datang ke 

Mendengar Pelindo III Group akan datang ke sekolah 
kami, kami merasa sangat bangga, kami tidak bisa 
memberikan apa-apa selain tampilan-tampilan tarian 
daerah oleh para siswa yang kami persembahkan 
secara khusus,” - Nasution.

Pemberian bantuan secara simbolis
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oPtiMalisasi aset adalah kunci dalaM MenghadaPi tingginya 
Bahan BakaR dan tantangan dalaM PeRdagangan

MARITIM EKONOMI

Kualitas, ukuran dan diversifikasi asset akan 
menentukan kesuksesan perusahaan pelayaran 
dalam 18 bulan ke depan disebabkan tingginya 
biaya, aturan lingkungan semakin ketat dan 
memburuknya hubungan perdagangan global 
berisiko mengimbangi penurunan permintaan dan 
kapasitas. Itu menjadi headline laporan rating Scope 
minggu ini. Pernyataan Scope di atas bukanlah hal 
baru bagi siapapun yang mengikuti perkembangan 
petikemas belakangan ini, akan tetapi pernyataan 

ini tentu menjadi suatu stand point yang tidak dapat 
diabaikan begitu saja.

Hanya beberapa perusahaan perkapalan dengan 
armada terbesar dan kapal yang efisien yang 
cenderung mendapatkan keuntungan pada tahun ini 
dan menghadapi rintangan dalam jangka panjang.  
Salah satu masalah yang dihadapi pemilik kapal 
adalah harga bahan bakar. Scope memprediksi harga 
bunker akan mengalami kenaikan sebesar 25% pada 
tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hal 
ini menyebabkan tertekannya batas margin profit 
dibandingkan menguatnya pertumbuhan ekonomi 
global dan perdagangan, khususnya di Asia. 
Tingginya harga bahan bakar telah menurunkan 
jumlah permintaan petikemas, padahal petikemas 
tersebut adalah permintaan tertinggi pada tahun 
lalu. Sehingga, dalam menghadapi permasalahan 
ini, performa perusahaanlah yang menjadi kunci 
dalam kesuksesan.

Kabar yang mengkhawatirkan lainnya ialah 
berdasarkan analisis Sealntel, ketepatan jadwal 
petikemas mencapai pada titik terendah sepanjang 
tahun meskipun mengalami peningkatan dari 
skema terburuknya pada kuarter pertama tahun ini. 

Biaya cyBeR secuRity seMakin tinggi
Aktivitas dalam menjaga keamanan data di dunia 
digital atau cyber security tetap menjadi hal 
yang harus dipertimbangkan oleh para petinggi 
perusahaan.

Clarksons, salah satu perusahaan shipbroking 
raksasa, telah membuka pada publik terkait isu 
serangan secara digital atau cyber attack yang 
dialami tahun lalu dan mengonfirmasi bahwa hal 
tersebut berpotensi membahayakan keamanan 
identitas dari para korban. Tentunya penanganan 
hal tersebut akan memakan biaya tinggi dan tidak 
murah. Sejalan dengan hal tersebut, laporan 
pelanggaran keamanan yang disampaikan oleh 
Cosco selaku US Coast Guard menyatakan bahwa 
kasus cyber security telah menjadi tantangan umum 
yang akan dihadapi oleh perusahaan.

Sementara Cosco mengatakan telah memulihkan 
aplikasi jaringannya di AS, insiden itu sekali lagi 
menyoroti kekhawatiran atas kesiapan industri 
untuk menangkis serangan dunia maya. Laporan 

USCG menyebutkan bahwa di tahun 2017, 
kejadian dimana rangkaian fasilitas Maersk di 
dunia yang terinfeksi oleh serangan ransomware 
menyebabkan kerugian jutaan dolar dan membuat 
mereka menutup sebanyak 76 terminal di berbagai 
dunia. “Kejadian ini merupakan peringatan akan 
pentingnya pengelolaan risiko dunia digital dalam 
sistem transportasi maritim baik secara nasional 
maupun internasional,” ujar laporan tersebut.
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Mediterranian Shipping Co (MSC) telah 
mengumumkan pembukaan jalur koneksi rel baru 
antara Bordeaux, Le Havre, dan Marseilles Fos. 
Laporan Alphaliner menyatakan bahwa layanan 
jalur rel tersebut akan menggantikan layanan feeder 
maritime mingguan secepatnya di pertengahan Juli. 

Hal tersebut akan berdampak pada hilangnya 
ketergantungan Bordeaux pada satu-satunya 
perusahaan di bidang jasa petikemas kelautan 
CMA CGM yang berfungsi menghubungkan Le 
Havre dengan La Pallice, Bordeaux dan Montoir 
secara mingguan.

Kargo milik MSC akan dikirimkan melalui layanan 
kedalaman laut dari Le Havre atau Marseilles Fos. 
Layanan jalur rel tersebut menggantikan feeder 
mingguan yang menghubungkan pelabuhan 
Bordeaux-Bassen dengan Antwerp hub milik MSC.

Bordeaux mendapatkan pemasukan sebanyak 46 
juta euro atau setara 53 juta dolar pada 2017 dan 
throughput hanya berkisar 53.711 TEUs, yang mana 
separuhnya diperoleh dari layanan MSC. (Oleh: Figo 
Merviavan & Dewa Made Ardi Wirayuda)

daMPak lingkungan oleh seBuah kaPal 
kandas di swedia telah teRungkaP

Sebanyak 7.000 liter minyak yang tumpah dari 
Makassar Highway telah berhasil dikumpulkan dari 
kapal K-Line pengangkut mobil yang kandas pada 
saat penjelajahan di dekat kota Vastervikk Swedia. 
Unit Keamanan Pantai Swedia mengatakan bahwa 
sebagian kecil minyak tersebut telah mencapai 
kota Flatvarp. Penyebab utama kebocoran  

tersebut masih belum diketahui. Sebuah stasiun 
pengawasanpun pun telah dibangun di Flatvar 
untuk mengawasi keadaan dan membantu 
mencegah minyak menyebar lebih jauh. Sebuah 
perusahaan keamanan akan menginvestigasi dan 
mengosongkan sisa-sisa minyak dari kapal tersebut.

BoRdeaux kehilangan layanan feedeR
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“disini seMua Mahal, yang 
MuRah  cuMa satu;

nyawa Manusia.”

 JuDul :  Selimut Debu

 PenulIS :  Agustinus Wibowo

 PenerBIt :  Gramedia Pustaka Tama

 Genre :  Traveling, Sosial

 terBIt :  Januari 2010

 Halaman :  xiv + 461 

 ukuran :  13,5 × 20 cm

_agustinus Wibowo_

Afghanistan. Nama negeri itu sudah bersinonim dengan perang tanpa 
henti, kemiskinan, maut, bom bunuh diri, kehancuran, perempuan 
tanpa wajah, dan ratapan pilu. Nama yang sudah begitu tidak asing, 
namun tetap menyimpan misteri yang mencekam.

Pada setiap langkah di negeri ini, debu menyeruak ke rongga mulut, 
kerongkongan, lubang hidung, kelopak mata. Bulir- bulir debu yang 
hampa tanpa makna, tetapi menjadi saksi pertumpahan darah bangsa- 
bangsa, selama ribuan tahun.

Aura petualangan berembus, dari gurun gersang, gunung salju, 
padang hijau, lembah kelam, langit biru, danau ajaib, hingga ke 
sungai yang menggelegak hebat. Semangat terpancar dari tatap 
mata lelaki berjenggot dalam balutan serban, derap kaki kuda 
yang mengentak, gemercik teh, tawa riang para bocah impian para 
pengungsi, peninggalan peradaban, hingga letupan bedil Kalashnikov.
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juga menyediakan tempat bermalam gratis selepas 
tutup) kumuh.

Namun tak jarang pula Agustinus tertimpa kesialan 
ketika ia harus menghadapi birokrasi yang rumit 
dan harus diinterogasi selama berjam jam saat 
berkunjung ke wilayah 
rawan konflik dan minim 
keamanan. Tak jarang 
pula Agustinus tertipu 
oleh sopir fallang coach 
yang menarik upah 
diatas harga normal.

C a r a  A g u s t i n u s 
m e r e s o n a n s i k a n 
apa yang dilihatnya 
di Afghanistan serta 
m e n g g a b u n g k a n 
pemahaman sejarah, 
sosial, agama, ekonomi, 
politik yang melatar 
belakangi kondisi di sana 
tanpa terlihat menggurui 
benar-benar membuat 
buku ini tidak hanya 
menjadi sebuah catatan 
perjalanan biasa. Hebatnya, kesemuanya ini ditulis 
tanpa memihak ke salah satu golongan. Ditambah 
lagi dengan sisipan foto-foto artistik di setiap bab 
yang diambil Agustinus selama perjalanannya di 
Afghanistan seolah memberikan gambaran detail 
tempat yang ia kunjungi kepada pembacanya.

Agustinus mengunjungi Afghanistan dalam 
beberapa kesempatan, sehingga terkadang 
pada beberapa bagian buku ini, penulisannya 
terasa melompat- lompat karena tidak sesuai 
urutan waktu. Meski begitu, buku ini sangat 
direkomendasikan untuk dibaca oleh mereka 
yang mendambakan petualangan di belahan 
bumi lain yang jarang terekspos oleh media 
mainstream. Setiap halamannya menyajikan 
kenikmatan pengalaman yang dibawa Agustinus 
kedalam diri pembaca. Selamat membaca, selamat 
berpetualang! (Oleh: A.Fajar Mardiyansa)

Agustinus Wibowo menapaki berbagai penjuru 
negeri perang ini sendirian, untuk menyibak misteri 
prosesi kehidupan di tanah magis yang berabad- 
abad ditelantarkan, dijajah, dan dilupakan. 
Menyibak cadar negeri cantik nan memikat, 
Afghanistan.

“Agustinus tak ingin hanya menjadi penonton 
isi dunia. Ia mau terlibat sepenuhnya dalam 
perjalanan itu. Ia tak sekedar melihat pemandangan, 
berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi 
juga mengenal budaya dan berinteraksi dengan 
masyarakat setempat”

-Kompas- 

Agustinus Wibowo melalui bukunya telah mampu 
merubah dirinya dari seorang traveler menjadi 
seorang eksplorer. Bukan hanya kerasnya alam 
Afghanistan yang ia jejak untuk ditulisnya. 
Namun, berbagai macam kondisi sosial budaya 
yang mampu ia ejawantahkan dengan apik dalam 
Selimut Debu ini.

Banyak hal yang akan menjungkir balikkan 
pemahaman kita akan negeri khaak (debu) setelah 
membaca buku ini. Seperti fakta mengejutkan 
tentang Afghanistan merupakan penghasil opium 
terbesar di dunia, maraknya budaya Bachabazi 
(lelaki penikmat bocah) dan homoseksual 
dikalangan pria Afghanistan. Agustinus sendiri 
menuliskan pula pengalamannya saat ia 
harus melewati malam dan berjuang agar bisa 
mendapatkan tempat menginap sekaligus menjaga 
harga dirinya tetap utuh ketika seorang Bachabazi 
mencoba menggangunya.

Adakalanya Agustinus merasakan sedikit 
keberuntungan yang bisa disebut kemewahan 
walaupun hanya sekedar mendapatkan tempat 
duduk di kursi depan fallang coach (sejenis truk yang 
biasa digunakan untuk alat transportasi melewati 
ganasnya gurun di Afghanistan), atau ketika secara 
kebetulan mendapat tawaran menginap di rumah 
salah satu penduduk, alih alih harus menghabiskan 
malam di shamoovar (kedai teh di Afghanistan yang 

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

Soto Bathok
Sesuai namanya, Bathok. Soto ini 
menggunakan bathok atau tempurung 
kelapa sebagai tempat penyajian. 
Berlokasi di dekat Candi Sambisari, 
dengan suasana makan di tengah sawah, 
membuat kita serasa di pedesaan. Soto 
yang berisi potongan daging sapi dan 
taoge ini, sangat pas dinikmati dengan 
sate telur puyuh, sate usus dan tempe 
goreng yang juga disediakan sebagai 
menu tambahan disana. Per porsi 
soto bathok ini dibanderol Rp 5.000,-. 
Gimana… murah banget kan???

Gudeg Wijilan 
Siapa sih yang nggak kenal kuliner satu 
ini… Dinamakan Gudeg Wijilan, karena 
berada di sepanjang jalan wijilan. Disana, 
ada banyak orang yang jual gudeg. Yang 
paling terkenal adalah Gudeg Yu Djum. 
Konon katanya, belum pernah ke Yogya 

kalau belum nyoba kuliner yang satu ini. 
Gudeg merupakan paduan pas untuk 
makan, ada sayur, telur, ayam dan sambal 
goreng krecek. Harganya pun bervariasi, 
tergantung menu yang kita pilih.  

Sate ini dapat ditemui di sepanjang Jalan 
Imogiri Yogyakarta. Sate khas Yogyakarta 
ini dibuat dari daging kambing. Biasanya, 
penjual sate klathak/sate ruji ini juga 
menjual gulai, tongseng dan tengkleng. 
Konon, dinamakan klathak karena pada 
saat memasak, keluar bunyi klathak-
klathak. Sedangkan sebagian ada yang 
menyebut sate ruji, karena menggunakan 
ruji sepeda sebagai tusuknya. Tidak 
seperti sate pada umumnya, sate klathak 
tidak menggunakan bumbu     kacang, 
melainkan kuah (semacam kuah gulai) 
untuk menikmatinya. Dengan potongan 
daging yang cukup besar, per porsi hanya 
diisi 2 tusuk. Harganya? Per porsi sate 
klathak atau 2 biji sate ruji ini dibanderol 
sekitar Rp 20.000,-  

Sate
Klathak
/ Sate Ruji
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Soto Lenthok 
Lenthok adalah semacam perkedel 
yang terbuat dari  singkong yang 
d i rac ik  dengan  bum bu rem pa h 
yang khas. Jadi, soto lenthok adalah 
soto dengan suwiran daging ayam 
k ampung yang diber i  potongan 
lenthok dan mie su’un. Seperti Soto 
k has Jawa Tengah la innya,  soto 
lenthok ini  memilik i  warna kuah 
bening. Dengan rasa rempah yang 
khas. Biasanya, penjual soto lenthok 
ini juga menjual gorengan sebagai 
tambahan untuk menikmati soto. 
Harga yang dibanderol per porsi soto 
lenthok ini berkisar antara Rp 7.000,- 
s.d Rp 8.000,- saja.

khas yogya…

Soto Gentong
Nah, kalau di Cirebon ada Empal Gentong, 
di Yogya  ada Soto Gentong nih gaess… 
Soto dengan tampilan kuah bening, 
dengan potongan daging sapi, dan 
taburan taoge ini pas dinikmati saat pagi 
hari. Nama gentong ini diambil karena 
soto direbus di dalam gentong besar, 
semacam kuali yang terbuat dari tanah liat 
dan dibakar di atas bara api yang terbuat 
dari kayu. Hasilnya, keluar aroma khas 
yang timbul dari tanah liat ini. Disinilah 
letak kekhasan dari soto gentong. Per 
porsi soto ini dibanderol Rp 8.000,-.  

Jadah
Tempe 
Jajanan yang satu ini merupakan 
makanan khas Yogyakarta yang mudah 
ditemui di sekitar kaki gunung Merapi 
atau Kaliurang. Jadah tempe merupakan 
perpaduan dua makanan, yaitu jadah dan 
tempe atau tahu bacem. Jadah terbuat 

dari campuran ketan dan parutan kelapa, 
yang menghasilkan rasa gurih. Sedangkan 
tempe atau tahu bacem rasanya 
cenderung manis. Sehingga saat dimakan 
bersamaan, gurih dan manis bercampur 
jadi satu menghasilkan cita rasa yang 
luar biasa. Per porsi Jadah Tempe ini di 
banderol Rp 15.000,-. Sedangkan setiap 
satu porsi, berisi 5 jadah, 5 tempe atau 5 
tahu. Pilih sesuai selera kamu ya gaess… 
Rasanya dijamin enak! 
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seRPihan suRga     di Pulau suMBa
Hai Portraveler, udah pada nonton fimnya Pendekar Tongkat Emas? 
Atau Malina SI Pembunuh Dalam Empat Babak? Atau yang paling 
baru dan bergenre komedi keluarga, film Susah Sinyal yangg kocak 
banget? Pasti udah pada tau dong kalo semua film itu berlatar 
belakang pemandangan yang kecee abisss. Nah pemandangan yang 
memanjakan mata itu ternyata ada di Pulau Sumba, Nusa Tengga 
Timur (bukan Sumbawa lhoo!!). Pulau seluas 11 ribu kilometer persegi 
ini pasti bikin siapapun jatuh cinta. Tidak hanya keindahan alamnya 
saja, tapi kebudayaannya juga bikin kita pengen kepo saking uniknya.

Dengan durasi waktu lima hari bakalan tidak cukup buat melihat 
seluruh keindahan alam dan budaya yang ada di Sumba. Fyi ya 
Portraveler, Mira Lesmana aja sampe stay berbulan-bulan di Sumba 
buat menikmati setiap jengkal keindahannya. 

Akses menuju Pulau Sumba cukup mudah kok, bisa landing di Sumba 
Timur, Waingapu atau di Sumba Barat, Tambolaka penerbangan dari 
bandara Ngurah Rai Denpasar Bali. Tapi biasanya sih pada landing 
di Waingapu terus jalan darat ke barat dan balik lagi ke timur. 
Infrastruktur jalan di Sumba sudah tergolong baik walaupun untuk 
ke suatu destinasi harus mendaki gunung dan lewati lembah, kayak 
lagunya ninjaa Hatori. Hahahaa. Tapi jangan khawatir, sepanjang 
perjalanan kalian gak akan pernah bosen liat pemandangan-
pemandangan yang menakjubkan. Ini dia beberapa list tempat di 
Sumba yang harus dikunjungi :
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seRPihan suRga     di Pulau suMBa

Danau Weekuri
Danau Weekuri adalah danau yang 
letaknya tepat dipinggir pantai sehingga 
danau ini menjadi danau air asin. Airnya 
yang jernih kebiru-biruan membuat 
panorama yang sangat indah untuk 
dinikmati. Ketika sedang terik-teriknya, 
berenang di danau ini menjadi pilihan 
para wisatawan. Tapi kalo mau menikmati 
danau ini dengan nyaman, datang waktu 
weekdays yaa. Karena pada waktu 
weekend banyak penduduk lokal yang 

piknik dan berenang didanau ini. Sayang 
sekali kebersihan disekitar danau cantik 
ini tidak terjaga, sehingga membuat 
banyak sampah berserakan. Ingat ya 
portraveller untuk tidak meninggalkan 
apapun ditempat ini selain kenangan .

Oh iya danau ini berada di desa Kodi, jarak 
tempuhnya sekitar 30 menit dari Bandara 
Tambolaka, jadi kalo kalian mendarat di 
Tambolaka, destinasi ini bisa menjadi 
pilihan pertama untuk dikunjungi.

Bukit Wairinding
Bukit Wairinding adalah bukit dengan 
pemandangan yang sangat magis, apalagi 
kalo lagi sunset. Coba deh habiskan waktu 
saat matahari terbenam di bukit ini, kalian 
pasti akan terpana melihat keindahannya. 
Musim paling baik untuk menikmati bukit 
ini adalah pas musim kemarau, sehingga 
membuat padang savananya berwarna 
kuning. Kayak gak di Indonesia banget 
deh. Bukit ini juga menjadi tempat favorit 
untuk prewed.

Pantai Walakiri
Mau menikmati suara deburan ombak dan 
kicauan burung? Atau ngeliat bintang laut 
berkejaran sama kepiting? Bisa bangett.. 
Dipantai Walakiri ini kehidupan biota 
lautnya masih bisa kita saksikan dengan 
mata kepala sendiri lhoo, gak cuma liat 
didiscovery channel aja. Dan juga yang bikin 
unik, banyak pohon mangrove dipinggiran 
pantai, sehingga membuat pemandangan 
yang cantik dan sayang untuk dilewatkan. 
Oh iya, jangan tidur ya sepanjang jalan ke 
tempat ini, karena pemandangannya bikin 
kamu tahan nafas saking bagusnya.

Pantai Tarimbang
Pantai tarimbang ini letaknya di Sumba 
Timur, namun harus untuk menuju kesana 
membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam dari 
Waingapu. Pantai tarimbang adalah salah 
satu spot terbaik yang ada di Pulau Sumba, 
jadi jika memungkinkan masukkan destinasi 
ini kedalam itinerary kalian yaa.  Gak akan 
rugi deh kalo kesini, karena letaknya yang 
jauh, biasanya masih jarang sekali wisatawan 
kemari apalagi pas weekday, pantai yang 
bersih dan masih sangat alami ini serasa 
pantai pribadi.

Hamparan pasir putihnya sangat terlihat 
kontras dengan gradasi warna biru 
laut yang terpampang sepanjang mata 
memandang. Dipinggir pantai juga 
terdapat pohon kayu yang menjorok 
kepasir pantai sehingga bisa menjadi spot 
yang sangat indah buat berfoto ria. Tapi 
jangan lupa yaaa, jangan meninggalkan 
jejak kecuali kenangan dan telapak kaki 
kalian. Karena dipinggiran pantai ini 
sudah mulai terlihat banyak sampah bekas 
makanan dan rokok, sedih yaaaa .
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Pantai Bwanna
Lebih dikenal dengan pantai karang 
bolong, pantai ini sepertinya serpihan 
dari surga. Indahnya bagai nirwana. Tidak 
ada yang tidak indah dari setiap sudut 
pantai ini. Apalagi jika dinikmati pada 
waktu matahari tenggelam. Cahayanya 
membuat pantai ini semakin cantik. 
Pantai yang terletak di Sumba Barat 
Daya ini memang terletak agak pelosok, 
sehingga membutuhkan waktu ekstra dan 
perjuangan panjang untuk sampai kesini. 
Tapi semua akan terbayar lunas ketika 
melihat pemandangan yang tak hentinya 
membuat berdecak kagum.

Pantai Mandorak
Pantai Mandorak ini diapit oleh dua 
batu karang sehingga pantai ini terlihat 
unik. Butiran pasir putih yang sangat 
halus terlihat sangat kontras dengan 
warna biru air laut sehingga membuat 
pemandangan yang epic. Jika ombak 
sedang baik, pengunjung bisa melompat 
dari atas karang untuk berenang. Tapi 
kalau ombak sedang besar, hanya bisa 
menikmati pantai dari pinggir saja.

Sayangnya, properti sekitar pantai 
ini sudah dibeli oleh swasta dan ada 
beberapa orang penjaga yang memungut 
iuran untuk pengunjung yang ingin 
masuk ke pantai. Mungkin dikemudian 
hari pantai ini tidak bisa kita nikmati lagi 
secara umum seperti pantai Nihiwatu 
yang sudah diprivatisasi dan harus 
merogoh kocek puluhan juta rupiah untuk 
menikmatinya. 

Eksotisme pemandangannya membuat 
tempat ini terpilih untuk menjadi salah 
satu tempat syuting film pendekar tongkat 
emas. Batu yang menjulang seakan 
kontras dengan warna laut yang membiru, 
selain itu yang tak kalah cantik adalah 
bongkahan batu yang menyerupai penyu 
yang berada di pinggir pantai sehingga 
membuat pemandangan yang sangat unik 
dan indah sekali untuk diabadikan.

Perjalanan ke pantai Watuparunu ini 
membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari 
kota Waingapu dengan menggunakan 
kendaraan. sepanjang perjalanan kita 
akan disuguhkan dengan keelokan alam 
Sumba Timur yang sangat eksotis jadi 
usahakan untuk tetap terjaga yaaa.

Pantai 
Watuparunu
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Festival Pasola 
Penduduk Sumba Barat dan Sumba Timur 
kebanyakan menganut kepercayaan 
Marapu, Marapu ini adalah kepercayaan 
yang diturunkan oleh para leluhur 
mereka. Nah, diantara semua upacara 
kepercayaan mereka, salah satunya 
adalah tradisi Pasola. Pasola ini semacam 
atraksi ketangkasan saling melempar 
lembing kayu dari atas punggung kuda 
yang sedang dipacu kencang antara dua 
kelompok yang berlawanan. Festival ini 
menjadi ikon kebudayaan masyarakat 
Sumba yang telah ditetapkan menjadi 
salah satu atraksi budaya terpopuler 
(Most Popular Cultural Atraction) Anugerah 
Pesona Indonesia 2016.

Pernah liat postingan Blogger-blogger 
yang foto ditepi air terjun yang airnya 
berwana biru dan hamparan batu-batu 
besar? Di Sumba punya pemandangan 
eksotis kayak begitu lhoo. Namanya air 
terjun Tanggedu. Buat sampe ke lokasi 
ini membutuhkan perjuangan panjang. 
Dari lama perjalanan menggunakan 

kendaraan terus nyambung jalan kaki 
melewati lembah dan pekarangan 
penduduk setempat. Tak jarang mereka 
juga meminta iuran karena kita melewati 
pekarangan mereka. Tapi sekali lagi 
semua perjuangan itu akan terbayar 
lunas kalau lihat pemandangan yang 
indah banget di air terjun ini plus bisa 

berenang juga, berasa air terjun pribadi 
deh pokoknya. Karena memang belum 
banyak pengunjungnya. Pastikan kalau 
mau ke air terjun gak pada musim 
penghujan yaa, karena airnya gak akan 
sebagus dan sejernih pas musim kemarau 
jadi gak bisa dapet pemandangan kece 
deh. 

Air terjun Tanggedu

Festival ini digelar antara bulan 
Februari hingga Maret dibeberapa 
tempat di Pulau Sumba. Wahh kalo pas 
berkunjung ke Sumba pas bulan-bulan 
diselenggarakannya Pasola, bisa menjadi 
tontonan yang sangat menarik dan 
memperkaya pengetahuan kita tentang 
budaya Indonesia yaaa.

K a l a u  s oa l  p e n g i n a pa n  j a n ga n 
khawatir, meskipun tidak banyak tapi 
ada beberapa hotel di Sumba Timur 
dan Sumba Barat yang bisa menjadi 
alternatif. Tapi kalau punya waktu lebih, 
coba deh nginep di Villa Morinda. Hotel 
ini mempunyai pemandangan kelok 
perbukitan Sumba yang cakep banget. 
Ayo jalan-jalan ke Sumba Portraveler. 
(Oleh: Mira Eka Putri) ar
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heat stRoke, 
kenali Bahaya dan 
Penanganannya
dr. Affan Nadzar Basmalah

Bekerja di tengah cuaca panas dan 
menyengat barangkali sudah menjadi 
makanan sehari-hari bagi orang yang 
bekerja di negara tropis seperti Indonesia. 
Data penelitian dari National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) pada 
tahun 2017 menyebutkan bahwa, suhu 
bumi rata-rata meningkat 0,90 derajat 
celcius dalam tiga tahun terakhir. 
Mengambil salah satu contoh kota di 
Indonesia yaitu Surabaya, pada tahun 
2015 pernah mencatatkan suhu tertinggi 
mencapai 36 derajat celcius, padahal 
rata-rata suhu di kota yang mempunyai 
ikon Hiu dan Buaya ini menurut BMKG 
Maritim Tanjung Perak Surabaya adalah 
32 derajat celcius. Dengan kondisi suhu 
yang tinggi atau cenderung ekstrem, 
selain akan membuat tubuh panas, gerah 
dan kulit terasa terbakar, terlalu lama 
bekerja atau beraktifitas di lingkungan 
kerja outdoor saat sinar matahari sedang 
ganas-ganasnya juga dapat meningkatkan 
risiko terkena heat stroke.

SENGATAN PANAS
Heat stroke atau sengatan panas adalah 
suatu kondisi darurat medis dimana 
kondisi suhu tubuh meningkat secara 
tajam dan tiba-tiba dalam waktu singkat, 
namun tubuh tidak memiliki cukup waktu 
untuk mendinginkan diri. Akibatnya, 
selain menimbulkan rasa panas di luar 
tubuh, tetapi juga di dalam tubuh. 

“Ciri Heat stroke biasanya terjadi pada 
seseorang dengan kondisi, pertama, 
sering atau lama menerima paparan 
suhu panas dari lingkungan kerja atau 
lingkungan sekitar diluar batas toleransi 
tubuh. Kedua, bisa dipicu aktivitas 
kerja atau fisik dengan intensitas tinggi, 
sehingga bisa menyebabkan suhu tubuh 
meningkat hingga 40 derajat celcius 
bahkan lebih. Yang terakhir, karena 
saat bekerja memakai pakaian yang 
terlalu tebal dan berlebihan, sehingga 

dengan memindahkan orang tersebut ke 
tempat yang suhunya lebih dingin seperti 
ruangan ber AC atau minimal ruangan 
yang teduh. Kedua bisa dengan mengipasi 
tubuh, melonggarkan pakaian korban, 
kompres dengan air dingin terutama 
pada bagian yang mempunyai pembuluh 
darah besar seperti ketiak, leher dan 
selangkangan. Ketiga, berikan air putih 
sedikit demi sedikit jika kesadaran korban 
cukup bagus, jika tidak, bisa juga dengan 
membasahi tubuh korban dengan air. 
Ulangi upaya tersebut sembari menunggu 
pertolongan medis datang.

ATUR HIDRASI DAN 
GUNAKAN WAKTU 
ISTIRAHAT
Jika memang dominan bekerja di kondisi 
dan lingkungan kerja yang panas dan 
bersuhu tinggi, heat stroke dapat 

mengganggu pengeluaran keringat”, 
ungkap dokter Affan Nadzar Basmalah

Dokter yang juga berdinas di Unit 
Emergency Room (IGD) PHC Hospital 
Surabaya itu juga menyampaikan, tanda 
dan gelaja sesorang yang terkena Heat 
stroke diantaranya adalah kenaikan 
suhu tubuh diatas 40 derajat celcius 
atau lebih, nafas menjadi cepat disertai 
nafas terasa berat, denyut jantung lebih 
cepat, sakit kepala, kejang, halusinasi, 
otot kram, tidak berkeringat karena tubuh 
kehilangan kemampuan pengeluaran 
panas dan bahkan bisa sampai tidak 
sadarkan diri.

PERTOLONGAN PERTAMA
Menurut dokter yang biasa dipanggil 
dokter Affan itu, beberapa langkah 
yang dapat dilakukan ketika menemui 
rekan kerja atau seseorang yang 
kemungkinan terkena heat stroke ialah 
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dihindari dengan menggunakan baju 
yang agak longgar, berwarna terang dan 
gunakan helm atau topi, pakailah tabir 
surya minimal ber-SPF 30 atau lebih, atur 
hidrasi atau kecukupan cairan dengan 
cukup minum air putih atau elektrolit dan 
makan buah-buahan. “Terakhir, bagi yang 
muslim, waktu istirahat dan shalat dhuhur 
serta shalat ashar dapat dimanfaatkan 
untuk sekedar melonggarkan atau 
melepaskan atribut kerja yang terlalu 
ketat dan menutupi badan, seperti 
helm atau topi, masker, sarung tangan, 
wearpack maupun safety shoes”, pungkas 
dokter Affan. (Oleh: Irvan Prayogo)
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Pelindo III memberikan bantuan 
kepada Kota Banjarmasin berupa 
sarana kebersihan 40 unit gerobak 
sampah. 

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang 
hadir dalam kegiatan pemberian 
bantuan tersebut berharap gerobak 
sampah dapat membawa manfaat 
bagi masyarakat setempat, ”Gerakan 
Peduli  sampah bukan hanya 
sebagai bentuk agar mendapatkan 
penghargaan Adipura saja, tetapi 
juga sebagai stimulus bagi Kota 
Banjarmasin khususnya disetiap 
kecamatan agar membiasakan 
hidup bersih, sesuai dengan tagline 
Banjarmasin Baiman, Banjarmasin 

saMBut haRi anak nasional dengan khitan
Pelindo III menyelenggarakan kegiatan 
CSR berupa sunatan massal di wilayah 
Banjarmasin dalam memperingati Hari 
Anak Nasional yang diperingati setiap 
tanggal 23 Juli. Sedikitnya 150 anak 
berusia 3 hingga 10 tahun ikut serta 
dalam kegiatan sunat massal di Klinik 
PHC Banjarmasin. Kegiatan ini melibatkan 
klinik PHC dengan menurunkan 20 tenaga 
medis dan perawat sebagai penyedia 

saRana keBeRsihan disaluRkan di BanJaRMasin

pelayanan kesehatan serta bekerja 
sama dengan Lembaga Manajemen Infaq 
sebagai bentuk sinergi dengan lembaga 
swadaya masyarakat di Banjarmasin.

“Terimakasih yang tak henti hentinya 
kepada Pelindo III  karena sudah 
membantu melaksanakan kegiatan 
sosial kemasyarakatan di Banjarmasin,” 
tandas Doyo Pudjadi selaku staff ahli 

bidang kerjasama dan investasi yang 
hadir mewakili Walikota Banjarmasin. 
“Lun ni bersyukur banar dengan acara 
ni, gratis imah itu pang diberi bingkisan 
pula” (kami sangat bersyukur dengan 
acara ini, sudah gratis juga diberi 
bingkisan) kata Bapak Suriansyah orang 
tua dari Aditia  usia 3 tahun yang juga 
ikut dalam kegiatan sunat masal ini. 
(Oleh: Fariz Hazmilzam)

Barasih Wan Nyaman,“ tutup Ibnu 
dalam sambutannya.

Sementara itu, CEO Regional 
Kalimantan mengatakan dengan 
adanya gerobak sampah ini nantinya 
dapat membantu warga agar selalu 
melaksanakan hidup bersih dan 
sehat, ”Pemberian CSR ini sebagai 
bentuk dukungan nyata Pelindo III 
terhadap program Adipura kencana 
Kota Banjarmasin, untuk itu kami 
berharap warga di Banjarmasin dapat 
merawat lingkungan dengan lebih 
baik lagi tidak hanya area Pelabuhan 
saja di Kecamatan Banjarmasin Barat, 
tapi juga di 5 kecamatan lain,” kata 
Recky. (Oleh: Fariz Hazmilzam)
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Pelindo iii Jadi tuan RuMah ikatan aluMni undiP 

Pelindo III menyalurkan program Bina 
Lingkungan di Kumai berupa pemberian 
bantuan dana pendidikan atau pelatihan 
sekolah, sarana ibadah, bantuan sarana 
umum berupa mobil ambulance dan 
bantuan pelestarian alam di Kecamatan 
Kumai, Pangkalan Bun, dan Kabupaten 
Sukamara sebesar Rp500 juta. 

General Manager Terminal Pelabuhan 
B u m i h a r j o  M a ro l o p  Ta m p u b o l o n 
m e n g a t a k a n  b a h w a  a d a n y a 
penyerahan bantuan program Bina 
Lingkungan Pelindo III ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat kepada 

PenyaluRan Bantuan Bina 
lingkungan di kuMai

masyarakat sekitar terutama bagi 
para penerima bantuan. Kedepannya 
k a m i  m e r e n c a n a k a n  b e b e r a p a 
program lagi salah satunya bantuan 
bedah rumah, semoga kegiatan ini 
nantinya dapat terlaksana dengan 
lancar,” tambahnya. 

Sementara itu, Camat Kumai Teguh 
W i n a r n o  d a l a m  s a m b u t a n n y a  
mengharapkan bahwa semoga dana CSR 
Pelindo III ini dapat membantu kita, dan 
semoga sinergi kita kedepannya semakin 
meningkat dan berjalan dengan aman,” 
pungkasnya. (Oleh: Mimi Helmina)

Bertempat di Terminal Penumpang 
Gapura Surya Nusantara Pelabuhan 
Tanjung Perak, Pelindo III jadi Tuan 
Rumah Halal Bihalal Ikatan Alumni 
Universitas Diponegoro (UNDIP). 
Acara yang digelar sebagai pertemuan 
rut in  tahunan mengusung tema 
“Seduluran UNDIP Sak Duluran Sak 
Lawase, Ngecengi Silaturahmi nok 
Pelabuhan Tanjung Perak – Suroboyo.” 
Acara serupa pada tahun sebelumnya 
d i s e l e n g g a ra k a n  b e r g a n t i a n  d i 
b e b e ra p a  kota  d i  J a w a  T i m u r 
seperti Sidoarjo, Mojokerto, Malang, 
Trenggalek, Tulung Agung, Pasuruan 
dan Gresik. Untuk Tahun 2017, PT. 
Semen Gresik (Persero) bertindak 
sebagai tuan rumah.   

Saat menyampaikan sambutannya 
s e b a g a i  p e r w a k i l a n  A l u m n u s 
Universitas Diponegoro, Mohammad 
Iqbal, Commercial and Operational 
Director  Pel indo I I I  menyatakan 
sedikitnya 40 orang pegawai Pelindo III 
Group merupakan alumnus dari UNDIP. 
“Lulusan UNDIP terkenal akan karakter 
dan kompetensi pendidikannya yang 
kuat sehingga diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang besar 
bagi  bangsa dan negara,”  tutur 
Mohammad Iqbal .   (Oleh:  Tisna 
Prabamita)
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RS PHC Surabaya bekerjasama dengan 
Yayasan Barunawati Biru Surabaya 
melakukan Bakti Sosial Khitan Massal 
pada (8/07) yang bertepatan dengan 
perayaan Sewindhu Yayasan Barunawati 
Biru Surabaya. Antusiasme sudah nampak 
dari empat puluh peserta yang sejak pagi 
sudah datang.

Ada dua benda pada waktu khitan ternyata 
cukup efektif membuat anak-anak 
menjadi lebih tenang saat proses khitan? 
Yang pertama adalah suara musik melalui 
sound system yang diperdengarkan di 
luar ruangan khitan dengan cukup keras. 
Selain menghilangkan kecemasan dan 
menjadi hiburan tersendiri bagi anak-
anak dan orang tua yang menuggu antrian 
khitan, ternyata efek suara lagu tersebut 
juga bisa mereduksi suara teriakan anak-
anak di ruang tindakan khitan. Lanjut ke 
nomor dua, adanya smartphone atau 
gawai. Berdasarkan observasi kecil 
panitia khitan massal RS PHC Surabaya 
pada dua kegiatan tersebut, ternyata 
hampir 70 persen anak yang menjalani 
khitan mencoba mengalihkan rasa sakit 
saat pembiusan dan khitan dengan cara 
main games atau sekedar browsing 
melalui smartphone mereka. Hasilnya, 
hampir seluruh anak yang membawa 
smartphone untuk bermain games 
atau berselancar di dunia maya, saat 
pembiusan dan tindakan khitan jarang 
ada yang menangis (Oleh: Irvan Prayogo). 

khitan Massal Jadi leBih tenang 

Pel indo I I I  bekerjasama dengan 
Rumah Sakit Pelindo Husada Citra 
(PHC) menyelenggarakan Penyuluhan 
Kesehatan dengan tema Apa Itu 
Human Papilloma Virus dan Mengapa 
Kita Harus Waspada. 

Dr. Harno Prihadi, Sp.OG., Dokter 
Spesialis Kandungan yang menjadi 
nara sumber .  “Human Papilloma 
Virus atau HPV adalah virus yang 
dapat menyebabkan tumbuhnya kutil 

wasPada
huMan PaPilloMa viRus

di berbagai bagian tubuh. Virus ini 
hidup pada sel-sel kulit dan memiliki 
lebih dari 100 jenis. Tidak semua HPV 
dapat menyebabkan kanker, hanya   
dua jenis HPV yang berbahaya yaitu 
HPV type 16 dan HPV type 18 yang 
berpotensi besar memicu terjadinya 
kanker serviks. Diperkirakan sekitar 
70 persen kanker serviks disebabkan 
oleh kedua jenis HPV tersebut dan 
b u k a n  k a r e n a  f a k t o r  g e n e t i k ,” 
tuturnya. (Oleh:Tisna Prabamita)
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