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Pelindo III kembali melaksanakan program bantuan 
kepada masyarakat dengan menyelenggarakan 
kegiatan pembagian sembako gratis pada Juni 
lalu. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan di 
berbagai pelabuhan yang merupakan wilayah 
Pelindo III dalam rangka mensukseskan program 
pemerintah BUMN Hadir Untuk Negeri. Ribuan 
sembako tersebut dibagikan kepada masyarakat 
disekitar wilayah pelabuhan yang berada ditujuh 
provinsi diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak, 
Tanjung Emas dan TPKS, Tanjung Intan, Tenau 
Kupang, Lembar, Kumai, Benoa, Banjarmasin dan 
Tanjung Wangi

Ucapan syukur dengan diiringi takbir membahana pada tanggal 1 
Syawal, mengabarkan bahwa bulan Ramadhan telah usai.  Ibadah 
puasa yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim, karena 
sebagai salah satu ibadah yang memberikan banyak filosofis 

kehidupan dan ujian kesabaran untuk lebih mendekatkan diri kepada sang 
pencipta telah berlalu, maka tibalah hari kemenangan yang disambut dengan 
permintaan maaf dan memaafkan dengan segala kelapangan hati yang penuh 
keikhlasan. Semoga tidak hanya di lisan, kata maaf meluncur haruslah dari hati 
yang paling dalam. Semoga keikhlasan memohon maaf dan memberi maaf bisa 
meningkatkan derajat kita dihadapan Allah SWT. 

Segenap Redaksi Majalah Dermaga mengucapkan mohon maaf lahir dan 
batin, harapan kami semoga kita semua meraih kemenangan untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, termasuk doa kami untuk majalah 
dermaga semoga senantiasa menjadi majalah terdepan yang senantiasa 
menjadi lebih baik.

Seperti pada umumnya, pada edisi ini sarat dengan artikel seputar arus 
mudik dan arus balik serta pernak pernik “indahnya berbagi dalam Safari 
Ramadhan”. Pada arus lebaran tahun 2017, Pelindo III dengan 13 terminal 
penumpangnya mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Kementerian 
Perhubungan sebagai BUMN penyelenggara Angkutan Lebaran tahun 2017. 
Apresiasi tersebut sebagai bentuk komitmen Pelindo III untuk memberi yang 
terbaik kepada masyarakat karena dalam penyelenggaraan mudik tahun ini 
antisipasi dan persiapan dimulai dari jauh hari didukung koordinasi dengan 
para stakeholders yang menyeluruh.

Dalam edisi ini kami menampilkan data kinerja dari cabang perusahaan 
yang mana sampai dengan saat ini menunjukkan peningkatan kinerja yang 
cukup signifikan. Di sisi lain, kami juga menampilkan beberapa kerjasama yang 
dilakukan dengan pemerintah dan juga badan usaha lain di berbagai sektor 
dan wilayah kerja. 

Pembaca, masih banyak lagi artikel menarik lainnya yang bisa Anda simak 
di DERMAGA kali ini dan kami selalu mengajak untuk berkontribusi dalam 
mengungkapkan ide-ide segar kepada kami melalui artikel yang dapat dikirim 
ke humas@pelindo.co.id , dan pantau terus perkembangan menarik kami 
melalu media sosial akun instagram, twitter dan fanspage kami, termasuk versi 
online www.majalahdermaga.co.id

Selamat membaca !
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Berbagi Ribuan Sembako di Tujuh Provinsi
Pelindo III kembali melaksanakan program bantuan kepada masyarakat dengan 
menyelenggarakan kegiatan pembagian ribuan sembako gratis pada Juni lalu. 
Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan di berbagai pelabuhan yang merupakan 
wilayah Pelindo III dalam rangka mensukseskan program pemerintah BUMN Hadir 
Untuk Negeri. Ribuan sembako tersebut dibagikan kepada masyarakat disekitar 
wilayah pelabuhan yang berada ditujuh provinsi diantaranya Pelabuhan Tanjung 
Perak, Tanjung Emas dan TPKS, Tanjung Intan, Tenau Kupang, Lembar, Kumai, 
Benoa,  Banjarmasin dan Banyuwangi.  Direktur Teknik dan Teknologi Informasi 
Pelindo III Husein Latief mengatakan bahwa pembagian sembako dan bingkisan 
lebaran kepada masyarakat merupakan komitmen perusahaan berbakti kepada 
masyarakat. “Kami turut menyelaraskan diri dengan cita-cita pemerintah yang 
tercermin dalam program BUMN Hadir Untuk Negeri,” kata Husein Latief.

Overbrengen di Tanjung 
Emas Siap Dioperasikan

CCTV

Daftar isi

Laporan Utama Pelabuhan memiliki peranan 
penting di era perdagangan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) yang bertujuan untuk 
menekan biaya logisitik agar 
produk Indonesia mampu 
bersaing di mancanegara. Hal 
itu mendasari Pelindo III Tanjung 
Emas untuk memberikan 
kontribusi dengan membangun 
Lapangan Penumpukan 
(Overbrengen).

HAULAGE

8. Denyut Petikemas Pelabuhan 
Banjarmasin Terus Meningkat 
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Program
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Pelindo III mencatat puncak 
arus mudik tahun 2017 
untuk penumpang yang 
turun melalui Pelabuhan 
Tanjung Perak yakni pada H-4 
yakni sebesar 8.047 orang. 
Sedangkan untuk puncak 
mudik penumpang naik 
melalui Pelabuhan Tanjung 
Perak yakni pada H-6 sebesar 
1.955 orang.

Pelindo III Jalin Kerja 
Sama Bisnis dengan 
Pertamina dan IBT

Puncak Arus Mudik 
Lebaran Pelabuhan 

Tanjung Perak

Pelindo III melalui salah satu 
anak usahanya, PT Berlian Jasa 
Terminal Indonesia (BJTI) atau 
BJTI Port, melakukan kerja 
sama dengan salah satu anak 
usaha PT Pertamina (Persero), 
PT Pertamina Patra Niaga. 
Kerja sama antar anak usaha 
kedua BUMN tersebut tertuang 
dalam perjanjian pendahuluan 
pengembangan bisnis.

 Kucurkan Dana Hibah Bina 
Lingkungan Rp. 1,1 Miliar

 TTL dan STIDKI Tanda Tangani 
Kerjasama

 Pelindo III Peduli, dari Takjil 
Hingga Mudik Gratis

JALA-JALA

64. Kanker Serviks Bisa Dicegah
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Overbrengen di Tanjung 
Emas Siap Dioperasikan

TPS Ajak Customer Buka 
Puasa Bersama Anak Yatim

cctv

Pelabuhan memiliki peranan penting di era 
perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
yang bertujuan untuk menekan biaya logisitik agar 

produk Indonesia mampu bersaing di mancanegara. Hal 
itu mendasari Pelindo III Tanjung Emas untuk memberikan 
kontribusi dengan membangun Lapangan Penumpukan 
(Overbrengen).

Pada akhir Mei lali bertempat di Lapangan Overbrengen 
Kalibaru Timur, lahan dengan luas 7.000m2 tersebut telah 
diresmikan. Peresmian secara simbolis dilakukan dengan 
pemotongan tali dengan dihadiri oleh General Manager 
Pelindo III Tanjung Emas dan TPKS, Kepala KSOP Capt Gajah 
Roseno, Kepala Kanwil DJBC Jateng Untung Basuki dan para 
stakeholder lainnya. 

Menurut GM Pelindo III Tanjung Emas Agus Hermawan, 
overbrengen sangat membantu dalam mengurangi angka 
dwelling time di Terminal Peti Kemas Semarang. ‘Salah satu 
tujuan Overbrengen adalah untuk menekan angka dwelling 
time sehingga berdampak pada kelancaran arus logistik 
nasional,” ucapnya saat memberikan sambutan. (Manyar)

Ambapers Pastikan Alur Barito Aman

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menggelar acara 
buka puasa sedikitnya dengan 120 anak yatim dari 
lima panti asuhan dan sanggar alang-alang Surabaya 

sebagai wujud syukur perusahaan atas capaian sepanjang 
2017.

“Kegiatan buka puasa rutin kami lakukan setiap tahun 
dengan mengajak anak yatim piatu, dan khusus tahun ini, 
kami juga mengundang customer TPS untuk ikut hadir, 
merasakan kehangatan buka puasa bersama anak yatim. 
Acara ini kami laksanakan sebagai wujud syukur kami atas 
anugerah dan segala capaian,” ujar Yon dalam sambutannya 
saat membuka acara buka puasa bersama. 

Antusiasme dari anak-anak yatim dan customer yang 
baik tersebut meyakinkan Yon untuk dapat berbagi lebih 
banyak. “Semoga tahun depan TPS bisa mengundang lebih 
banyak anak yatim piatu,” tambah Yon. (Manyar)

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H PT Ambapers 
melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan 
mitra kerja pengerukan alur ambang Sungai Barito. 

Selain untuk pengamanan angkutan laut dan kesiapan lalu 
lintas kapal di alur pelayaran ambang Sungai Barito,  juga 
memastikan alur dapat dilewati dengan aman 24 jam untuk 
keselamatan pelayaran menuju pelabuhan Banjarmasin 
terlebih menjelang lebaran ini.

Salah satu alat yang mendukung keselamatan pelayaran 
di laut adalah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). 
Alat tersebut berperan untuk menunjang keamanan dan 
keselamatan lau lintas pelayaran kapal. Sebagai penanda 
batas dari alur pelayaran SBNP yang ditempatkan di alur 
ambang Sungai Barito, Ambapers menempatkan delapan 
unit rambu suar sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Distrik Navigasi terdiri dari: satu unit rambu 
suar MPMT (Merah Putih Melajur Tegak), tiga unit rambu 
suar berwarna merah, dan empat unit rambu suar berwarna 
hijau.

Selain itu Ambapers juga secara rutin berkoordinasi 
vertical dengan Instansi Pemerintah Pusat yakni 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 
I Banjarmasin, Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin dan 
Pelindo III Banjarmasin terkait aktivitas kapal keluar masuk 
Pelabuhan Banjarmasin yang melalui alur ambang Sungai 
Barito yang dikelola oleh Ambapers. (Manyar)
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Pelindo III Peringati Pekan Pancasila

Mudik Gratis Sepeda Motor, 
Gubernur Jateng Sambangi Tanjung Emas

1 Juni telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila 
dan tahun 2017 ini merupakan kali pertama 
bangsa Indonesia memperingatinya melalui 

momentum Pekan Pancasila. Tidak terkecuali bagi 
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III. 
Sebagai salah satu perusahaan milik negara, Pelindo III 
bersama dengan anak usaha dan afiliasinya menggelar 
upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila.

Berbeda dengan pelaksanaan upacara-upacara 
sebelumnya yang selalu dilaksanakan di halaman kantor 
Pelindo III, peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan 
di halaman Kelurahan Perak Barat guna mendekatkan 
perusahaan dengan warga sekitar. Sejumlah perwakilan 
pegawai Pelindo III Group dari Kantor Pusat, Pelabuhan 
Tanjung Perak, anak perusahaan hingga afiliasi yang 
berada di Surabaya mengikuti upacara tersebut dengan 
khidmat. Begitu pun dengan segenap perangkat desa 
Kelurahan Perak Barat. 

Direktur Utama Pelindo III, IG.N Askhara 
Danadiputra, bertindak selaku Inspektur Upacara 
dan membacakan pidato Presiden RI, Joko Widodo, 
yang menghendaki seluruh elemen bangsa untuk 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pidato ini dibacakan secara serentak 
di seluruh kegiatan upacara yang digelar instansi 

pemerintahan, di tingkat pusat maupun daerah.
Di akhir pelaksanaan upacara, Pelindo III 

menyerahkan bantuan dana Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (KBL) secara simbolis kepada Lurah Perak 
Barat, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap 
masyarakat sekitar. (Manyar)

Pelindo III Tanjung Emas jadi tuan rumah Mudik 
Gratis Sepeda Motor dengan Kapal. Gubernur Jawa 
Tengah, Ganjar Pranowo hadir untuk melepas 

keberangkatan kapal Dobonsolo, akhir Juni lalu. Agus 
Hermawan, General Manager Pelindo III Tanjung Emas 
menyambut kunjungan Gubernur tersebut. 

Kapal penumpang yang dioperasikan oleh Pelni 
tersebut memiliki kapasitas angkut 1250 sepeda motor 
dan 2500 orang. Berdasarkan data telah terdaftar 
sedikitnya 759 unit sepeda motor dan 1852 penumpang 
yang akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada 
esok harinya pukul 6 pagi. “Ini adalah trip kedua dari lima 
voyage yang direncanakan,” ujar Agus. 

Dalam kunjungannya, Gubernur menyampaikan 
bahwa sebenarnya mudik lewat kapal itu menyenangkan, 
namun hanya saja belum semua orang tahu bagaimana 
caranya. Sempat saya melakukan survei menggunakan 
media sosial terkait apakah masyarakat tertarik untuk 
mudik dengan kapal, hasilnya satu persen tertarik dan 
sisanya tidak tahu namun ketika bertanya kepada peserta 
mudik gratis ternyata mereka bercerita bahwa mudik 
naik kapal itu meyenangkan, sudah nyaman, aman dan 
gratis lagi. “Inti dari program ini adalah memindahkan 
kepadatan di jalan raya ke jalur laut yang sebelumnya 
juga telah dilakukan melalui jalur kereta api,” imbuh 
Ganjar. (Manyar)
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Amankan Penumpang Gelap di Pelabuhan

Berikan Bantuan Korban 
Banjir Bima

cctv

Dalam lawatannya ke Bima, Direktur Keuangan PT 
Pelindo III (Persero), U. Saefudin Noer menyerahkan 
bantuan bagi sekolah yang terkena dampak banjir 

di wilayah Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tanjung Kota 
Bima. Kegiatan tersebut juga diikuti dengan penyerahan 
secara simbolis Program BUMN Hadir Untuk Negeri di 
Kabupaten Bima yang secara keseluruhan merupakan 
rangkaian kegiatan Safari Ramadhan Direksi dan acara buka 
puasa bersama. Kegiatan diselenggarakan pada awal Juni 
lalu bertempat di Lobby Kantor Pelindo III Bima.

Turut hadir Asisten II Setda Kota Bima Bidang 
Pembangunan dan Perekonomian Dr. Ir. H. Syamsudin, MS, 
Sekda Kabupaten Bima Drs. H. M. Taufik, HAK, M.Si, Kepala 
KSOP H. Junaidi, General Manager Pelindo III  Bima Maulana 
Arifin, Kepala sekolah, Kepala  desa serta masyarakat sekitar.

Program bantuan banjir diberikan kepada lima sekolah 
di wilayah Kelurahan Tanjung dan Melayu. Sedangkan 
Program BUMN Hadir Untuk Negeri diberikan di Wilayah 
Kabupaten Bima berupa Pembuatan MCK sebanyak 50 
Pintu, Elektrifikasi Rumah Tangga yang belum teraliri listrik 
sebanyak 100 rumah tangga, Sembako murah sebanyak 
1.000 paket, pemutaran film edukasi di lima Sekolah Dasar 
dan santunan bagi anak yatim piatu dari Yayasan Nurul 
Mubin sebanyak 25 Orang. (Manyar)

Menjelang datangnya arus Mudik dan Balik tahun 
2017, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi 
meninjau sejumlah titik penting di Surabaya. 

Disamping meninjau Bandara dan Terminal, Budi Karya 
juga meninjau kesiapan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 
dalam menghadapi arus mudik dan balik 2017.

Dalam kunjungan yang dilakukan bersama dengan 
Ketua Komisi V DPR RI Fery Djemi Francis tersebut 
nampaknya Budi sangat puas dengan berbagai macam 
fasilitas yang disediakan oleh Pelindo III guna memberikan 
rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang memilih 
menggunakan kapal sebagai sarana transportasinya. “Saya 
rasa ini sudah sangat bangus,” ungkap Budi Karya.

Mulai lini depan, Pelindo III telah menyiagakan port 
security untuk menjaga keamanan di sekitar wilayah 
pelabuhan. Selanjutnya ada juga mesin X Ray untuk 
menjamin tidak adanya barang – barang berbahaya yang 
terbawa ke dalam gedung terminal penumpang dan kapal. 

Sedangkan untuk fasilitas yang disediakan di dalam 
gedung Gapura Surya Nusantara, Pelindo III berkomitmen 
untuk memberikan rasa nyaman bagi pemudik. Untuk 
sarana komunikasi yang lebih maksimal, jaringan nirkabel 
dapat diakses secara gratis oleh para pemudik. Ruang 
kesehatan juga disediakan untuk para pemudik yang 
membutuhkan penanganan medis. (Manyar)

Sambut Arus Mudik 2017

PT Pelindo III (Persero) melalui unit usahanya di 
Banjarmasin rutin menyelenggarakan sweeping 
penumpang yang akan naik ke kapal.  Bekerjasama 

dengan TNI AL dalam bidang pengamanan mudik lebaran 
pada Juni lalu terdapat 26 orang penumpang yang sengaja 
bersembunyi di balik terpal sebuah truk yang akan muat ke 
atas kapal KM Kumala. 
“Penumpang ilegal ini naik ke dalam kapal dengan 
menumpang di truk-truk yang akan diangkut Kapal 
Kumala, waktu akan muat  kami curigai bentuk terpal yang 
tidak diikat dengan kencang, saat kami periksa ternyata 
ada penumpang yang sedang tidur di dalamnya,” kata 
Suparno Perwakilan TNI yang juga bertugas di Pelabuhan 
Banjarmasin. Dibantu Port Security Pelabuhan Banjarmasin, 
truk beserta supir dan kernet dibawa ke Pos KPL untuk 
diperiksa lebih lanjut. (Manyar)
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Resmikan Jalan  
dan Kantor Di Bumiharjo

Pelindo III melaksanakan peresmian jalan ke arah kantor 
serta kantor baru di Pelabuhan Tanjung Kalaf Desa 
Bumiharjo Kecamatan Kumai Kalimantan Tengah pada 

Juni lalu, dimana kantor sebelumnya adalah di area Pelabuhan 
Kumai. Peresmian jalan dan kantor tersebut dihadiri oleh 
Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat beserta Direktur 
SDM Dan Umum Pelindo III.  Kegiatan kepelabuhanan yang 
sebelumnya berpusat di Pelabuhan Kumai dialihkan ke 
Pelabuhan Kawasan Tanjung Kalaf Bumiharjo.

Dalam acara tersebut juga disorot tentang kondisi jalan 
ke arah Pelabuhan Tanjung Kalaf Bumiharjo yang dalam 
kondisi rusak parah. Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin 
Barat Ahmadi Riansyah yang turut meresmikan jalan dan 
kantor di Pelabuhan Tanjung Kalaf Bumiharjo mengatakan 
“Insya Allah pada tahun 2018 pemerintah memprogramkan 
perbaikan jalan ke arah Pelabuhan Tanjung Kalaf Bumiharjo 
tersebut, kami mengucapkan Selamat dan Sukses kepada 
Pelindo III atas resminya penggunaan jalan ke arah kantor 
dan kantor yang baru di Pelabuhan Tanjung Kalaf Bumiharjo 
ini”. (Manyar)

Wakil Ketua DPR Kunjungi 
Tanjung Emas Semarang

Dalam rangka menghadapi arus mudik, lebaran dan 
arus balik, Rumah Sakit PHC tetap bisa melayani 
pasien melalui keberadaan IGD. Tenaga medis yang 

terdiri dari dokter, perawat, farmasi, bidan, radiografer 
dan tenaga profesional lainnya tetap on duty ketika ada 
keadaan gawat darurat (emergency) maupun pelayanan 
non gawat darurat. 

Hal ini disampaikan oleh Plt. Direktur Utama PT 
Pelindo Husada Citra (PT PHC), dr. Agus Akhmadi ketika 
memberikan instruksi persiapan lebaran kepada segenap 
pegawai PT PHC pada Juni lalu. “Ruang IGD kami akan tetap 
buka setiap hari 24 jam. Sedangkan untuk Klinik Faskes 
Tingkat 1 yang ada di Surabaya (Tanjung Perak, Kebraon 
dan Benowo) dan Semarang (Pedurungan dan Tanjung 
Emas) juga tetap akan tetap bisa melayani pasien dari jam 
09.00-16.00 WIB.”

Ia juga menuturkan dalam momen lebaran ini, poliklinik 
spesialis tutup sejak tanggal 24 Juni hingga 28 Juni 2017. 
Namun, pelayanan kesehatan tetap bisa dilakukan di IGD 
meskipun sifatnya non gawat darurat. Hal ini juga berlaku 
bagi peserta BPJS yang memegang kartu JKN-KIS. “Kalau 
sebelumnya peserta BPJS harus melalui faskes 1 untuk dapat 

PHC Tetap Layani Pasien Selama Libur Lebaran 

Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Dr. Agus Hermanto 
meninjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 
pada Juni lalu. Kunjungan tersebut dimaksudkan 

untuk melihat bagaimana persiapan sarana dan prasarana 
transportasi arus mudik Lebaran Tahun 2017. Kunjungan 
tersebut disambut secara langsung oleh Direktur Komersial 
dan Operasi Pelindo III Mohammad Iqbal dengan didampingi 
General Manager Pelindo III Tanjung Emas Agus Hermawan. 

Dalam kunjungan tersebut, GM Pelindo III Tanjung Emas 
menjelaskan beberapa  upaya yang dilakukan Pelindo III 
untuk memberikan pelayanan terbaik, diantaranya adalah 
pembentukan tim penanganan arus mudik, pembentukan 
Pos Komando taktis yang peruntukannya adalah untuk 
mengawal arus mudik selama lebaran.

Mohammad Iqbal menyampaikan kesiapan fasilitas berupa 
sarana dan prasana yang disediakan untuk pemudik berupa 
dermaga untuk sandar kapal, ruang tunggu penumpang yang 
dilengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pemudik 
seperti toilet, mushola, ruang laktasi, area bermain anak 
dan toko-toko yang menyediakan berbagai kebutuhan dan 
makanan. Terminal Penumpang Tanjung Emas Semarang 
memiliki kapasitas kurang lebih 3.000 penumpang. “Pelindo 
III telah berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi pemudik,” ujar M. Iqbal. (Manyar)

dilayani di rumah sakit rujukan, maka selama libur lebaran 
hal itu tidak perlu dilakukan. Kebijakan ini akan berlangsung 
selama 14 hari, mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 2 Juli 
2017, baik itu untuk pelayanan kesehatan yang emergency 
maupun non-emergency,” ungkapnya jelas. (Manyar)
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Denyut Petikemas 
Pelabuhan banjarmasin 
terus meningkat
Performa Pelabuhan Banjarmasin mengalami eskalasi selama semester pertama tahun 
2017. Terlihat dari kinerja crane yang mampu mencapai 25 B/C/H (Box Crane Per 
Hour). Dalam hal Box Ship Per Hour/BSH, kinerja Pelabuhan Banjarmasin mencapai 26.8 
B/S/H. Pencapaian tersebut masing-masing diatas target KPI (Key Performance Indicator) 
serta RKAP 2017 yaitu 23 B/C/H dan 25 B/S/H.
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Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya 
dan Pelabuhan Liverpool. Beberapa 
sektor kerjasama strategis yang 
dapat dibidik dalam frame “Sister 
Port” antara kedua pelabuhan, 
terutama berkaitan dengan bidang 
manajemen pelabuhan dan 
transportasi intermoda, operasional 
terminal (penumpang dan 
petikemas) berstandard internasional, 
pengelolaan wisata kapal pesiar, 
penerapan sistem teknologi 
informasi, pengolahan limbah dan 
alternatif sumber energi terbarukan, 
pengembangan lembaga pendidikan 
maritim dan kepelabuhanan serta 
kegiatan kepelabuhanan lainnya. 
Dilain pihak, kerjasama “Sister Port” ini 
berguna sebagai sarana promosi bagi 
kedua pelabuhan di bidang investasi 
bisnis dan permodalan, teknik 
pembangunan terminal, manajemen 
pelabuhan dan pelabuhan logistik. 
Sehingga pada akhirnya, nilai 
ekonomis dan komersial pada masing 

- masing pelabuhan dapat berpotensi 
ditingkatkan lebih maksimal.

Hal yang membuat kerjasama 
“Sister Port” dengan Pelabuhan 
Liverpool ini sangatlah menarik 
untuk diwujudkan karena keduanya 
merupakan “Metropolitan Multi 
Gateway Ports”. Terdapat dua 
pelabuhan utama yang beroperasi 
di sepanjang Sungai Mersey – 
Liverpool ini. Yang pertama adalah 
“Port of Liverpool” yang dikelola 
oleh Pemerintah Kota Liverpool 
bekerjasama dengan Canal and River 
Trust Co. dan Merseyside Ferry untuk 
dermaga khusus bagi Wisata Kapal 
Pesiar dan Wisata Ferry (Birkenhead 
Dock), serta bekerjasama dengan 
Mersey Docks and Harbour Co. untuk 
dermaga khusus galangan kapal 
(Garston Dock). Sedangkan yang 
kedua adalah “Port of Liverpool Two” 
yang dikelola oleh Peel Ports khusus 
bagi Terminal Kontainer dan Kawasan 

Oleh: 

 Tisna Prabamita

Staf Pengembangan SDM

MEMBIDIK  
PELUANG KERJASAMA

OPiNi

10

SISTER PORT ANTARA PELABUHAN  
TANJUNG PERAK DAN PELABUHAN LIVERPOOL

Kota Surabaya mendapatkan 
Kado Istimewa saat 
memperingati Hari Ulang 
Tahunnya yang ke – 724. 

Melalui penandatangan Letter of 
Intens (LoI) “Sister City” pada tanggal 
16 Mei 2017 yang diselenggarakan 
di sela - sela rangkaian Acara Forum 
Tahunan Perkotaan di London - 
Inggris, Walikota Surabaya, Tri Risma 
Harini dan Walikota Liverpool, Joe 
Anderson, memantapkan kerjasama 
Kota Surabaya dan Kota Liverpool. 
Empat bidang utama kerjasama 
meliputi pengembangan sektor 
pendidikan, maritim dan pelabuhan, 
transportasi publik (angkutan massal 
cepat monorel dan trem), sistem 
perkotaan dan pengolahan limbah.

Momen tersebut tentulah sangat 
penting bagi PT Pelabuhan Indonesia 
III (Persero), karena merupakan 
peluang yang sangat besar untuk 
turut pula merealisasikan jalinan 
kerjasama “Sister Port” antara 

Pelabuhan Liverpool Saat Menggelar Atraksi Kunjungan Kapal Pesiar Milik Cunard Lines 
“Three Queens” (Queen Elizabeth, Queen Victoria dan Queen Mary 2) 9/11-2016 (Courtesy : 
Liverpool Echo)
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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.

Berbagai atraksi 
wisata dan event 

tourism tahunan juga 
sering sengaja digelar 

oleh Pemerintah 
Kota Liverpool di 
sekitar kawasan 

pelabuhan untuk lebih 
meningkatkan arus 

kunjungan wisatawan 
kapal pesiar.  Pelabuhan 

Tanjung Perak – Surabaya 
dapat menjadikan 

Pelabuhan Liverpool 
sebagai model bagi 

pengembangan 
institusi pendidikan dan 

pelatihan. 

11

Industri Pelabuhan (Seaforth Docks).
Banyak perusahaan Operator 

Kapal Pesiar dunia yang beroperasi 
dan menjadikan kota Liverpool 
sebagai salah satu destinasi utama 
seperti Holland Carribean Cruise 
Lines, Royal Carribean Cruise Lines, 
Cunard Shipping Lines, Crystal Cruises, 
Disney Cruise Lines, Regent Seven 
Seas, Oceania Cruises, Princess Cruises, 
Celebrity Cruises, Fred Olsen Cruise 
Lines, Cruise and Maritime Voyages. 
Karena itu tidaklah mengherankan 
apabila Pelabuhan Liverpool selama 
6 tahun terakhir sejak 2012 s/d 
2016 berturut-turut meraih gelar 
sebagai “UK Best Cruise Destination” 
and “UK Best Cruise Calling”. Disisi 
lain, “Port of Liverpool Two” sendiri 
yang merupakan perluasan dari 
Pelabuhan Konvensional lama dan 
resmi dioperasikan sejak Nopember 
2016, dibangun sebagai Deep - Water 
Container Terminal dengan biaya lebih 
dari 350 Milyar Poundsterling dan 
dirancang sebagai Pintu Gerbang 
Pelayaran dan Perdagangan ke 
Samudera Atlantik (Atlantic Gateway). 
Kedalaman alur pelayaran tersebut 
tentunya mampu mengakomodasi 
kapal tanker jenis Post - Panamax  
berkapasitas hingga 20,000 TEUs yang 
mendominasi 95 persen dari armada 
pelayaran dunia. Interkonektivitas 
terminal dihubungkan oleh akses 
jalan tol dan jaringan kereta api 
angkutan barang berkecepatan tinggi 
(AGV-TGV) ke pusat industri dan 
perdagangan di berbagai kota sekitar 
seperti Manchester, Leeds, Warrington 
dan London. Konsep “Green Port” 
diterapkan melalui pembangunan 
“Wind Farm” sebagai generator listrik 
tenaga angin yang memasok energi 
bagi kawasan industri pelabuhan. 
Fasilitas dermaga apung juga 
digunakan disetiap terminal untuk 
memudahkan proses sandar kapal 
maupun bongkar muat kargo ataupun 
petikemas tanpa tergantung pada 
posisi ketinggian permukaan air laut 
akibat arus pasang surut di Selat 
Inggris.   

Hingga akhir abad ke-19, 
Pelabuhan Liverpool pernah 
menduduki posisi sebagai 
pelabuhan terbesar kedua di Inggris 
terutama bagi arus perdagangan 
hasil bumi dan suplai tenaga kerja. 
Kota Liverpool sendiri merupakan 
salah satu kota termasyhur di 
dunia yang digelari sebagai 
Pusat Kebudayaan Eropa dan di 

tahun 2004 pernah dianugerahi 
penghargaan “World Heritage 
Site” dari UNESCO bagi upaya 
pelestarian situs kuno dan bangunan 
berasitektur Neo-Klasiknya seperti 
Kawasan Waterfront ataupun 
Liverpool Cathedral yang tercatat 
sebagai Cathedral terpanjang 
ke-5 di dunia. Kota yang juga 
dijuluki sebagai Kota Seni, Musik 
dan Olahraga ini terkenal sebagai 
pusat galeri seni era “Renaisance” 
(Vincent Van Gogh, Salvador Dalli, 
Monet, Russeu, Rembrant dan 
Picasso) ataupun “Post-Modern” dan 
“Kontemporer” (Tate, Walker dan 
Bluecoat), pusat gelaran teater dan 
literatur klasik karya “Shakespeare” 
serta seni pertujukan modern 
(pantomim dan Stand-up Comedy), 
kelompok musik klasik “Philharmonic 
Ochestra” dan grup musik pop “The 
Beatles”, kapal legendaris “Titanic”, 
serta Klub Sepakbola  “Liverpool 
Footbal Club” dan “Everton” yang 
sering merajai Liga Nasional Inggris 
dan Liga Eropa (Piala FA, UEFA, 
Champions dan Winner Cup). 
Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya 

dapat menjadikan Pelabuhan 
Liverpool sebagai contoh studi bagi 
pelabuhan kelas dunia yang berhasil 
menjalankan manajemen pelabuhan 
yang baik di bidang pengelolaan 
terminal penumpang kapal pesiar 
dengan terminal penumpukan 
petikemas serta bidang pengelolaan 
atraksi dan objek wisata sebagai 
daya tarik utama wisatawan kapal 
pesiar terutama untuk Kawasan Kota 
Tua. Juga untuk bidang tata kota-
nya yang berhasil mensikronisasikan 
kawasan wisata pelabuhan dengan 
fasilitas umum seperti museum, 
restaurant, hotel dan perkantoran, 
pusat perbelanjaan, hiburan malam 
yang terkoordinasi dengan pilihan 
transportasi publik seperti ferry, 
bus, kereta api, monorel/trem dan 
pesawat udara. Berbagai atraksi 
wisata dan event tourism tahunan 
juga sering sengaja digelar oleh 
Pemerintah Kota Liverpool di sekitar 
kawasan pelabuhan untuk lebih 
meningkatkan arus kunjungan 
wisatawan kapal pesiar.     

Dan yang terakhir, Pelabuhan 
Tanjung Perak – Surabaya dapat 
menjadikan Pelabuhan Liverpool 
sebagai model bagi pengembangan 
institusi pendidikan dan pelatihan 
terutama terkait “Corporate University” 
di bidang Maritim dan Kepelabuhan. 
Apabila PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) memiliki “Sekolah Tinggi 
Ilmu Manajemen dan Administrasi 
Kepelabuhanan (STIAMAK) 
Barunawati” yang menyelenggarakan 
pendidikan setingkat Diploma III 
dan Strata -1, maka Pelabuhan 
Liverpool juga memiliki “Liverpool 
Maritime Academy” dan “Liverpool Port 
Academy” yang selain menyediakan 
berbagai pilihan fakultas dan jurusan 
bagi tingkat pendidikan formal D-III, 
D-IV dan S-1, juga menyediakan 
pilihan Short Course dan Sertifikasi 
yang dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas simulasi dan praktek lapangan 
yang memadai dan terpercaya. 
Akademi Maritim yang dimiliki oleh 
Pelabuhan Liverpool tersebut dikelola 
bersama dengan 3 (tiga) Universitas 
ternama di Kota Liverpool yaitu 
University of Liverpool, Liverpool John 
Moores University dan Liverpool Hope 
University.  
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PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kembali melaksanakan program bantuan kepada 
masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan pembagian sembako gratis pada Juni 
lalu. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan di berbagai pelabuhan yang merupakan 
wilayah Pelindo III dalam rangka mensukseskan program pemerintah BUMN Hadir Untuk 
Negeri, pelabuhan tersebut diantaranya:

stEvEDOriNG

12  Pembagian Sembako di  Tanjung Perak

berbagi ribuan sembakO
Di tujuh PrOVinsi
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kerupuk. Sedangkan total dana 
yang disiapkan untuk acara bertajuk 
“Pelindo III Peduli” ini sekitar Rp. 
945.000.000,-.

Tentunya pembagian paket 
sembako gratis ini merupakan hal 
yang dinanti nantikan oleh warga 
sekitar, buktinya, semenjak pagi 
ratusan warga sudah berbondong – 
bondong menuju lapangan utama 
kantor Pelindo III Tanjung Perak. 
Mereka datang dengan senyum 
terpatri di wajah sambil sesekali 
terlihat bercengkrama dengan 
sesama.

“Alhamdulillah, bisa dipakai waktu 
lebaran nanti,” ungkap Arif salah 
seorang warga yang mendapatkan 
bantuan sembako gratis. Arif 
melanjutkan bahwa pembagian 
sembako gratis yang dilakukan secara 
rutin oleh Pelindo III setiap tahunnya 
sangat membantu bagi warga 
sepertinya. 

Dalam sambutannya General 
Manager Pelindo III Tanjung Perak 
Joko Noerhudha menyampaikan 
bahwa  pembagian sembako gratis 
bagi warga sekitar Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya merupakan 
acara rutin yang selalu dilaksanakan 
oleh Pelindo III setiap tahunnya 
sebagai bentuk rasa tanggung jawab 
sosial bagi warga sekitar maupun 
para pekerja pelabuhan yang 
membutuhkan. “Semoga masyarakat 
dapat lebih menikmati ramadhan dan 
idul fitri,” lanjut Joko Noerhudha.

Terkait dengan pelaksanaannya  
dapat dikatakan berlangsung dengan 
lancar. Tidak ada saling dorong  dan 
berebutan untuk mendapatkan 
sembako gratis. Warga cenderung 
sangat tertib dalam mengikuti 
kegiatan ini. Apalagi ditunjang 
dengan kesiapan dari pihak Pelindo III 
sendiri, pengambilan paket sembako 
telah dibagi menjadi dua gelombang 
serta disediakan garis antrian 
yang rapi sesuai masing-masing 
wilayahnya. 

Penerima sembako, cukup 
menyerahkan kupon dan fotocopy 
KTP yang berlaku untuk penukaran 
paket sembako gratis. Sebelumnya, 
Pelindo III bersama Camat, Lurah 
dan koordinator masing-masing 
sektor telah berkoordinasi untuk 
menyerahkan kupon kepada 
warga atau anggotanya yang 
membutuhkan. Sedangkan untuk 
pembagiannya, pada tahun 
ini Pelindo III  Tanjung Perak 

mengalokasikan 770 paket sembako 
gratis kepada warga Kelurahan Perak 
Utara, 603 paket kepada warga 
kelurahan Perak Timur, 350 paket 
untuk warga Perak Barat, Koperasi 
TKBM 2.843 paket, TKBM Kalimas 600 
paket, Ikapen 200 Paket, Kampung 
Lawas Maspati 200 Paket, Cleaning 
Service 342 Paket, Yayasan Yatim Piatu 
354 Paket dan TNI 38 Paket. 

“Semoga bantuan sembako 
yang diberikan Pelindo III dapat 
dirasakan manfaat oleh warga yang 
menerimanya dan dapat memupuk 
rasa kepedulian sosial terhadap 
masyarakat yang membutuhkan 
perhatian dari kita semua,” ujar Tri 
Sukoyono Lurah Kelurahan Perak 
Utara yang juga hadir pada acara 
pembagian sembako. 

Pelabuhan Tanjung Perak juga 
menyalurkan 1000 paket bahan 
pokok murah yang dijual seharga 
25 ribu rupiah per paket kepada 
masyarakat kurang mampu di 
lingkungan Kota Mojokerto. Dalam 
setiap paketnya terdapat 10 kg beras, 
2 kg gula pasir dan 2 kg minyak 
goreng.

Hasil penjualan bahan pokok 
murah tersebut akan dikembalikan 
kepada masyarakat melalui bantuan 
pembangunan Masjid Baitun Nurdi 
(Jl. Benteng Pancasila-Mojokerto), 
Masjid Al Hidayah (Jl. Brawijaya-
Mojokerto), pembangunan rumah 
panti asuhan Muhammadiyah (Jl. KH. 
Mas Mansyur-Mojokerto) dan rumah 
panti asuhan Roudatul Jannah (Jl.
Panggerman-Mojokerto).

“Kami berharap momen ini 
semakin mempererat hubungan 
antara Pelindo III dan masyarakat 
luas,” ungkap Daru Wicaksono selaku 
Deputi Bidang Penunjang Operasi 
Pelindo III Tanjung Perak.

Melalui program Pemerintah 
bertajuk “BUMN Hadir Untuk Negeri 
(BHUN)” Pelindo III juga memberikan 
bantuan berupa elektrifikasi 100 
unit rumah dan pembangunan 50 
unit fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) 
dengan nilai total sebesar 700 juta 
rupiah. 

Pada kesempatan tersebut 
Walikota Mojokerto, KH. Mas’ud 
Yunus menyampaikan terima kasih 
kepada Pelindo III atas kepeduliannya 
terhadap masyarakat kota Mojokerto. 
Selain jatuh di bulan Ramadhan, 
pembagian paket bahan pokok 
murah ini juga bertepatan dengan 
HUT ke-99 kota Mojokerto. Pelindo III 

PELABUHAN TANJUNG PERAK
Konsistensi Pelindo III melalui 

Pelabuhan Tanjung Perak dalam 
membantu sesama setiap tahunnya 
mengalami peningkatan yang sangat 
baik contohnya dalam aksi sosial 
pembagian sembako. Pada tahun 
2016 Pelabuhan Tanjung Perak 
menyalurkan sekitar 5.600 paket 
sembako gratis kepada masyarakat 
sekitar dan para pekerja di pelabuhan. 

Sedangkan pada tahun 2017  
jumlah tersebut naik drastis diangka 
6.300 paket sembako gratis, yang tiap 
paketnya berisi 5 Kg beras, 1 Kg gula 
pasir, 1 Kaleng susu kental manis, 5 
bungkus mie Instant dan 1 bungkus 
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hadir dan peduli terhadap masyarakat 
Mojokerto, khususnya masyarakat 
kurang mampu.

“Semoga ke depan, Pelindo 
III semakin sukses, dan semakin 
berkontribusi bagi kemajuan 
Indonesia khususnya dalam bidang 
kemaritiman,” ungkap Mas’ud. 
(Manyar)

TANJUNG EMAS DAN TPKS
Pelabuhan Tanjung Emas dan 

Terminal Petikemas Semarang (TPKS) 
juga membagikan sedikitnya 4.500 
paket sembako gratis kepada petugas 
kebersihan, tenaga kerja bongkar 
muat dan juga masyarakat kurang 
mampu di sekitar wilayah Pelabuhan 
Tanjung Emas.

“Sembako gratis yang diberikan 
kepada masyarakat di sekitar 
Pelabuhan Tanjung Emas ini berisi 5 
kg beras, 2 liter minyak goreng dan 
2 kg gula pasir. Kami harap, paket ini 
dapat membantu meringankan bapak 
ibu penerima sekalian,” ujar General 
Manager Pelabuhan Tanjung Emas 
Agus Hermawan

Pemberian paket sembako gratis 
yang dikemas dalam Pelindo III Peduli 
ini tak berhenti sampai disini. Pelindo 
III bersama dengan BUMN lain di 
Kota Semarang juga mengadakan 
Pasar Murah di Bulan Ramadhan. 
Selain itu juga ada sembako murah 
sebanyak 1.000 paket untuk warga 
di Kecamatan Semarang Utara dan 
Kecamatan Pedurungan dengan 
isi paket 10 kg beras 2 liter minyak 
goreng dan 2 kg gula pasir senilai 
Rp160.000,- yang dijual hanya 

seharga Rp. 25.000.
Pada Bulan Juli juga akan 

direalisasikan Bedah Rumah di 
Kelurahan Bandarharjo, pemasangan 
listrik gratis di Kelurahan Bandarharjo 
dan Kelurahan Tanjung Emas serta 
pelatihan pengolahan bandeng 
presto kepada warga Kelurahan 
Tambakrejo

Endang (62) salah satu warga 
penerima paket Sembako Gratis 
mengungkapkan rasa syukurnya 
setelah menerima paket tersebut. 
“Paket sembako ini selain berarti 
untuk saya dan keluarga juga kami 
merasakan niat tulus berbagi di Bulan 
Ramadhan ini,” ungkapnya. (Manyar)

TANJUNG INTAN
Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap 

juga menggelar pasar murah di 
halaman Pendopo Rumah Dinas 
Bupati Kebumen. Pasar murah 
bertajuk “BUMN Hadir untuk Negeri” 
ini menyediakan 1.000 paket 
sembako bagi warga pra sejahtera 
Kabupaten Kebumen yang diambil 
berdasarkan data BDT maupun PKH 
yang ada di Kabupaten Kebumen dan 
dijual dengan harga Rp. 25 ribu. “Hasil 
dari penjualan ini akan langsung 
kami serahkan ke Panti Asuhan Pra 
Sejahtera Az-Zahra Desa Balingasal 
Kecamatan Padureso Kabupaten 
Kebumen,” ujar General Manager 
Pelindo III Pelabuhan Tanjung Intan 
Cilacap, Ali Sodikin.

Selain pasar sembako 
murah, dalam nuansa bulan suci 
Ramadhan tersebut, di tempat yang 
sama Pelindo III secara simbolis 

Pembagian Sembako di Tanjung Emas dan TPKS
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menyerahkan bantuan pembangunan 
MCK di 50 titik dan pemasangan 
sambungan listrik gratis sebanyak 100 
titik. Bupati Kebumen, Mohammad 
Yahya Fuad, saat memberikan 
sambutan menyampaikan bahwa 
kegiatan ini sangat bermanfaat 
karena dilaksanakan dengan tepat 
sasaran. Yakni, warga yang kurang 
mampu dari segi ekonomi. “Kepada 
masyarakat, saya minta barang 
yang dibeli jangan dijual kembali. 
Manfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga,” ujarnya

Asrinah, salah satu masyarakat 
yang ikut membeli sembako murah 
tersebut menuturkan ungkapan 
syukurnya atas terselenggaranya 
pasar murah tersebut. “Senang 

sekali diadakan penjualan sembako 
murah ini, karena harganya sangat 
murah jadi cukup untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga kami saat 
lebaran nanti,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga merupakan 
sebuah bentuk sinergi antara Pelindo 
III dengan Pemerintah Kabupaten 
Kebumen, jajaran Forkompimda, 
TNI /POLRI, semua jajaran Kepala 
Dinas, Kepala Bagian  dan semua 
elemen yang membantu dalam 
terselenggarakannya kegiatan Pasar 
Murah tersebut. (Manyar)

Selain di Kebumen, Pelabuhan 
Tanjung Intan Cilacap juga turut 
berpartisipasi dalam pagelaran pasar 
murah yang digelar oleh Pemerintah 
Kabupaten Cilacap di Lapangan 
Gelora Jaya Tritih Wetan Kecamatan 

Jeruklegi. Sebanyak 6.000 paket 
sembako murah dijual pada gelaran 
pasar murah yang dihelat dekat objek 
wisata Rawa Bendungan tersebut.

General Manager Pelindo III 
Tanjung Intan Cilacap, Ali Sodikin 
menyampaikan seribu paket sembako 
dari Pelindo III dijual dengan kupon 
yang dibagikan kepada masyarakat 
yang kurang mampu. Paket sembako 
seharga Rp. 50 ribu dijual dengan 
harga Rp. 25 ribu. Dengan berbagai 
paket mulai dari sirup, minyak 
goreng, gula pasir dan kebutuhan 
pokok lainnya. “Kegiatan ini untuk 
meringankan beban masyarakat 
khususnya untuk masyarakat yang 
kurang mampu,” tuturnya. (Manyar)

KANTOR PUSAT

Pembagian Sembako di Kantor Pusat
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Kegiatan sosial tersebut juga 
diikuti oleh Pelindo III Kantor Pusat 
untuk berkontribusi terhadap 
kesejahteraan masyarakat, utamanya 
para petugas kebersihan dan 
golongan masyarakat di lingkungan 
Pelabuhan Tanjung Perak. Sebanyak 
1.200 paket bingkisan lebaran yang 
terdiri dari beras, gula pasir, minyak 
goreng, dan sejumlah kebutuhan 
lainnya dibagikan oleh Direksi Pelindo 
III bertempat di halaman kantor pusat 
Pelindo III

Menurut Sudarman, ketua panitia 
pembagian bingkisan lebaran, 
menyatakan bahwa kegiatan ini 
rutin diadakan sejak tahun 2007 dan 
mendapat sambutan yang sangat 
positif. Para pekerja pelabuhan dan 
golongan masyarakat yang tampak 
hadir dalam kesempatan ini berasal 
dari petugas kebersihan, petugas 
kepil, petugas pemeliharaan taman, 
petugas pengangkut sampah, 
operator pompa air, serta wali santri 
dan kaum dhuafa. 

“Semoga bingkisan ini menjadi 
amal yang baik dan mendatangkan 
pahala bagi Pelindo III,” kata 
Sudarman mewakili para penerima 
bingkisan. 

Sementara itu, Direksi Pelindo III 
yang diwakili oleh Direktur Teknik 

dan Teknologi Informasi Husein Latief 
mengatakan bahwa pembagian 
bingkisan lebaran kepada masyarakat 
merupakan komitmen perusahaan 
berbakti kepada masyarakat. “Kami 
turut menyelaraskan diri dengan 
cita-cita pemerintah yang tercermin 
dalam program BUMN Hadir Untuk 
Negeri,” kata Husein Latief. 

Penyerahan bingkisan lebaran 
dilaksanakan secara simbolis kepada 
delapan orang perwakilan tenaga 
kebersihan dan kaum dhuafa. 
Kedelapan perwakilan tersebut 
adalah koordinator dari PT Pelindo 
Daya Sejahtera, CV Haqquna, CV 
Raya Tunggal, CV Sekar Melati, CV 
Tiara Asri, CV Waskita Tunggal, Gang 
Pengepilan dan Wali Santri Baitul 
Hakam. (Jamrud)

TENAU KUPANG
Pelindo III Tenau Kupang juga 

turut menyelenggarakan kegiatan 
sosial berupa pembagian sembako 
secara gratis pada masyarakat 
sekitar pelabuhan dan para buruh 
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 
di Halaman Kantor Pelabuhan Tenau 
Kupang.

Sedikitnya 800 paket sembako 
yang berisi beras 10 kg, gula 1 kg dan 
kebutuhan pokok lainnya disediakan 

Pelindo III Tenau Kupang pada 
Tahun 2017. Paket tersebut dibagi di 
empat wilayah kerja Pelindo III, 400 
paket di Pelabuhan Tenau Kupang, 
200 paket Pelabuhan Kawasan 
Ende/Ippi, 100 paket di Pelabuhan 
Kawasan Waingapu, dan 100 paket di 
Pelabuhan Kawasan Kalabahi.

“Kegiatan ini merupakan agenda 
tahunan Pelindo III yang diadakan 
sebanyak dua kali dalam setahun. 
Pertama pada bulan ramadahan dan 
kedua pada saat menyambut hari 
raya natal sehingga dengan adanya 
pembagian sembako gratis ini dapat 
membantu masyarakat sekitar dalam 
pemenuhan kebutuhan menyambut 
Hari Raya,” Ujar Boy Robyanto 

Aksi sosial tersebut disambut 
baik oleh Camat Alak Tenau Maxi 
L. “Saya mewakili pemerintah 
daerah sangat mengapresiasi 
kegiatan yang dilaksanakan Pelindo 
III Tenau Kupang ini. Tentunya 
General Manager Tenau Kupang 
dan jajarannya turut mensukseskan 
kegiatan pembagian sembako gratis. 
Semoga kegiatan ini berlangsung 
secara berkelanjutan setiap tahunnya 
agar warga sekitar pelabuhan bisa 
merasakan dampak positif dari 
manajemen pengelola pelabuhan,” 
ujar Maxi. 
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Penyerahan sembako gratis ini 
tidak hanya diserahkan langsung 
oleh Boy Robyanto selaku General 
Manager saja namun tamu undangan 
pun diberi kesempatan untuk 
turut menyerahkan sembako gratis 
ini seperti Camat alak, Bank BNI, 
Komandan KP3 dan juga Komandan 
Lantamal VII Kota Kupang. (Manyar)

LEMBAR
Pelabuhan Lembar juga turut 

dalam kegiatan sosial berupa 
pembagian 2.400 paket sembako 
gratis, pembangunan sarana umum 
dan pemberian bantuan mesin 
kepada kelompok nelayan di wilayah 
Pelabuhan Lembar dan di Terminal 
Gili Mas diantaranya Wilayah 
Lembar, Jembatan Kembar,Lembar 
Selatan,Sekotong dan Teluk Waru 
Selatan. 

Selain itu, juga memberikan 

bantuan penghijauan kepada 
Kabupaten Lombok Barat dengan 
memberikan 125 pohon palem 
sadeng. Bantuan tersebut merupakan 
bagian dari Program Bina Lingkungan 
dari Pelindo III.  Penyaluran bantuan 
secara simbolis diberikan langsung 
oleh Direktur Keuangan Pelindo 
III U Saefuddin Noer didampingi 
General Manager Cabang Lembar 
kepada Bupati Lombok Barat H 
Fauzan Khalid didampingi Danlanal 
Mataram Kolonel Marinir Djentaju 
Suprihandoko.

Direktur Keuangan Pelindo III U 
Saefudiin Noer dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa kegiatan 
ini merupakan komitmen Pelindo 
III dalam membantu masyarakat 
di sekitar lingkungan pelabuhan. 
“Semoga dengan Program  Bina 
lingkungan yg dilaksanakan Pelindo 
III ini dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat Lombok Barat serta 
berkontribusi dalam pengembangan 
industri pariwisata dan ekonomi 
masyarakat umumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam 
sambutannya Bupati Lombok Barat 
Fauzan Khalid menyampaikan ucapan 
terima kasih atas kepedulian Pelindo 
III terhadap masyarakat di lingkungan 
Pelabuhan Lembar. “Bantuan Program 
Bina Lingkungan Pelindo III ini 
bermanfaat membantu Pemerintah 
Kabupaten Lombok Barat dalam 
pengentasan kemiskinan di wilayah 
Lombok Barat,” ujar Bupati Lombok 
Barat. (Manyar)

KUMAI
Sementara itu, Pelabuhan Kumai 

juga turut dalam aksi sosial tersebut 
dengan menyediakan sedikitnya 
2000 paket sembako dibagikan 
kepada masyarakat kurang mampu 
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yang ada di Kecamatan Kumai, Desa 
Bumiharjo, Kabupaten Sukamara, 
dan Kota Pangkalan Bun Kabupaten 
Kotawaringin Barat. Selain untuk 
warga yang kurang mampu, sembako 
gratis juga diberikan kepada Tenaga 
Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang 
ada di Kecamatan Kumai dan di Desa 
Bumiharjo.

Satu paket sembako gratis ini 
terdiri dari  5 kg beras, 1 liter minyak 
goreng, 1 kg gula pasir, 1 botol kecap 
manis,   1 kotak teh, 5 bungkus mie 
instan, dan 1 kaleng susu, dengan 
rincian sebagai berikut 300 paket  di 
Kabupaten Sukamara, 398 paket di 
Desa Bumiharjo Kecamatan Kumai, 

sebanyak 1072 paket di Kecamatan 
Kumai pada; sebanyak 230 di kota 
Pangkalan Bun pada.

Paket sembako diserahkan 
secara simbolis oleh Direktur SDM 
Dan Umum Toto Heliyanto. Salah 
satu penerima paket sembako gratis 
di Kecamatan Kumai, Masriyah 
mengungkapkan rasa senang dan 
terima kasihnya kepada Pelindo III 
“Harapannya tahun depan saya dapat 
sembako gratis lagi,” katanya. Selain 
sembako gratis di bulan Ramadhan 
ini Pelindo III juga menyerahkan 
bantuan berupa satu mobil pemadam 
kebakaran untuk Kecamatan Kumai, 
empat unit Komputer kepada Asosiasi 

INSA dan APBMI, serta bantuan dana 
kepada empat buah rumah ibadah 
yang ada di Kecamatan Kumai. 
(Manyar)

PELABUHAN BENOA
Pelabuhan Benoa juga berbagi 

kebahagiaan kepada warga Desa 
Badung dengan menyediakan 1000 
paket sembako murah di Desa Petang, 
Badung. Paket bahan pokok tersebut 
berisi 10 kg beras, 2 kg gula pasir dan 
2 kg minyak goreng dijual kepada 
masyarakat seharga 25 ribu rupiah.

General Manager Pelabuhan 
Benoa Ardhy Wahyu Basuki dan 
Manager Keuangan Soegeng Prayitno 

 Pembagian Sembako di Tanjung Intan

Pembagian Sembako di Lembar
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menyerahkan secara simbolis paket 
bahan pokok murah kepada Perbekal 
Adat setempat I Wayan Suryantara. 
“Bagi warga Badung, paket 
bahan pokok murah ini sangatlah 
bermanfaat dan seyogyanya dapat 
diupayakan menjadi agenda rutin,” 
tutur Wayan.

Dalam sambutannya, Ardhy Wahyu 
Basuki menyampaikan bahwa kegiatan 
sosial ini merupakan perwujudan 
program BUMN Peduli yang secara 
konsisten dilaksanakan oleh Pelabuhan 
Benoa. “Nantinya, hasil penjualan 
sembako murah disumbangkan ke 
Masjid Bahari di Pelabuhan Benoa 
dalam bentuk genset dan kipas angin,” 
ungkap Ardhy.

BANJARMASIN
Pelabuhan Banjarmasin 

juga menggelar pembagian 
sembako gratis. Aksi sosial yang 
diselenggarakan pada Mei lalu 
tersebut membagikan sedikitnya 
3.000 paket sembako yang 
diperuntukkan bagi masyarakat yang 
kurang mampu disekitar Pelabuhan 

Trisakti.
General Manager Pelindo 

III Banjarmasin Fariz Hariyoso 
mengatakan dalam sambutannya 
bahwa jumlah sembako yang 
dibagikan oleh Pelindo III khususnya 
untuk warga Banjarmasin tiap 
tahun mengalami peningkatan. 
“Tahun kemarin kita menyalurkan 
sekitar dua ribu paket sembako, 
dan alhamdulillah untuk tahun ini 
jumlah sembako yang kita bagikan 
meningkat menjadi tiga ribu paket,” 
ujar Fariz. 

Lebih lanjut, Fariz menjelaskan 
bahwa bahwa paket sembako senilai 
Rp. 150.000 tersebut memang 
dibagikan menjelang bulan 
Ramadhan sesuai tradisi tahun-tahun 
sebelumnya. “Kita memang sengaja 
menggelar pembagian sembako 
gratis ini menjelang bulan puasa 
untuk meringankan beban bagi 
warga yang kurang mampu. Dimana 
kita ketahui bersama harga-harga 
barang pokok cenderung mengalami 
kenaikan ketika memasuki bulan 
puasa,” jelas Fariz. (Manyar)

TANJUNG WANGI
Pelabuhan Tanjung Wangi juga 
menyelenggarakan pembagian 
sembako gratis sebanyak 3500 
paket yang berisi 5 Kg Beras, 1 liter 
Minyak Goreng, 1 Kg Gula pasir, 1 
kotak teh dan 5 bungkus mie instan 
untuk wilayah Banyuwangi dan 
Sekitarnya.  Dalam sambutannya 
General Manager Pelindo III Tanjung 
Wangi menyampaikan bahwa untuk 
pembagian di Wilayah Banyuwangi 
ditargetkan dapat menjangkau 
warga kurang mampu di wilayah 
Ring 1 Pelindo III yakni Desa 
Ketapang serta warga di wilayah 
kampong mandar yang merupakan 
lokasi pembangunan Boom Marina 
Banyuwangi. “Kami berharap program 
ini dapat meningkatkan jalinan kerja 
sama antara BUMN dan masyarakat, 
sehingga dapat membawa manfaat 
bersama. Pelindo III ke depan 
akan terus melaksanakan program 
tanggung jawab sosial perusahaan 
secara berkesinambungan,” pungkas 
Edy General Manager Pelindo III 
Tanjung Wangi. (Manyar)

Pembagian Sembako di Kumai Pembagian Sembako di Tanjung Wangi

Pembagian Sembako di Benoa  Pembagian Sembako di Banjarmasin
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Pelindo III melalui salah satu anak usahanya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) atau BJTI 
Port, melakukan kerja sama dengan salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina 
Patra Niaga. Kerja sama antar anak usaha kedua BUMN tersebut tertuang dalam perjanjian 
pendahuluan pengembangan bisnis.

PelinDO iii jalin kerja sama 
bisnis Dengan Pertamina Dan ibt

Sesi Foto Bersama Setelah Penandatangan Kerjasama

Direktur Utama BJTI 
Port Putut Sri Muljanto 
dan Direktur Utama 
PT Pertamina Patra 

Niaga Gandhi Sriwidodo hadir 

menandatangani perjanjian kerja 
sama tersebut pada Juni lalu di 
Gedung Kementerian BUMN, Jakarta. 

Pada kesempatan yang sama, 
Pelindo III  juga menjalin kerja sama 

dengan PT Pertamina Patra Niaga 
dan PT Indonesia Bulk Terminal (IBT) 
dalam hal pengembangan Pelabuhan 
Umum Mekar Putih di Kalimantan 
Selatan. Perjanjian dalam bentuk 
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Memorandum of Collaboration (MoC) 
ini ditandatangani oleh Direktur 
Utama Pelindo III IG.N Askhara 
Danadiputra, Direktur Utama 
Pertamina Patra Niaga Gandhi 
Sriwododo dan Presiden Direktur IBT 
Ng Kirh Chien.

Deputi Bidang Energi, Logistik, 
Kawasan dan Pariwisata Edwin 
Hidayat Abdullah turut hadir 
menyaksikan penandatanganan 
kedua perjanjian tersebut dengan 
didampingi oleh para pejabat 
Kementerian BUMN baik di level 
struktural maupun fungsional, 
sejumlah direksi BUMN, anak 

perusahaan BUMN dan swasta.
Edwin Hidayat mengatakan dalam 

sambutannya bahwa kerja sama tiga 
perusahaan tersebut merupakan 
cerminan harmonisasi yang baik 
antara dua BUMN yang bergerak di 
bidang jasa kepelabuhanan maupun 
energi dengan menggandeng 
perusahaan swasta. 

“Salah satu capaian dalam 
mewujudkan roadmap BUMN 
ditempuh melalui sinergi antar-
BUMN,” ungkap Edwin. Ia berharap 
model kerja sama demikian 
dapat dikembangkan secara 
berkesinambungan sehingga 
mampu meningkatkan daya saing 
BUMN di tingkat nasional maupun 
internasional.

Sementara itu, IG.N Askhara 
Danadiputra mengungkapkan 
rasa syukurnya bahwa kerja sama 
tripartit dengan Pertamina Patra 
Niaga dan IBT akhirnya bisa terwujud 
mengingat proses yang telah 
berlangsung cukup lama yakni sejak 
tahun 2012. 

“Ketika itu, Pelindo III baru 
menjalin kerja sama dengan 
IBT dalam hal pembangunan, 
pengembangan dan 
penyelenggaraan pelabuhan umum 
batubara Mekar Putih di Kalimantan 
Selatan. Potensi dari kerjasama di 
Pelabuhan Mekar Putih sangat besar 
untuk ketahanan energi nasional 
karena posisi strategisnya yang 
berada di tengah-tengah wilayah 
Indonesia,” kata Ari Askhara. 

Ia menjelaskan bahwa kerja sama 
antar kedua anak perusahaan BUMN 
dan perusahaan swasta, seperti IBT 
yang bergerak di bidang pengelolaan 

bongkar muat curah kering, akan 
memberi dampak positif bagi 
perekonomian nasional. “Ini salah 
satu model kerjasama antara BUMN 
dan swasta dalam berkontribusi pada 
pembangunan,” tutur Askhara.

Selain itu, kerjasama lain Pelindo 
III Group dengan Pertamina Group 
adalah terkait dengan penyediaan 
kebutuhan bahan bakar/BBM 
bagi kapal-kapal yang berada di 
pelabuhan wilayah kerja Pelindo III.  

“Selama ini paket pelayanan 
terpadu jasa kapal di pelabuhan 
belum termasuk pelayanan jasa 
bunker BBM.  Atas hal tersebut kami 
akan membangun sinergi antar 
BUMN/anak perusahaan BUMN untuk 
melengkapi pelayanan jasa kapal 
di pelabuhan. Nilai potensi bisnis 
pelayanan BBM kapal diperkirakan 
mencapai Rp 3 triliun. Pelindo III 
memiliki asset tanah yang sangat 
strategis untuk dikembangkan 
bisnis terminal curah cair di 
pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung 
Emas Semarang, dan Pelabuhan 
Banjarmasin yang akan dijajaki 
untuk dibangun fasilitas tank storage 
bersama Pertamina Patra Niaga,” tutur 
Corporate Secretary Pelindo III Faruq 
Hidayat.

“Pelindo III juga memiliki asset 
di Pelabuhan Gresik yang saat ini 
dipergunakan oleh PT PLN yang 
dapat dioptimalkan pemanfaatannya 
dalam bingkai kerjasama tiga BUMN 
yaitu Pelindo III, Pertamina, dan 
PLN atau oleh masing-masing anak 
perusahaannya. Guna merealisasikan 
hal tersebut diperlukan dukungan 
langsung dari Kementerian BUMN,” 
pungkasnya. (Lamong)
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Setelah diresmikan pada 
31 Mei 2017 yang lalu, 

Lapangan Penumpukan 
Kalibaru Timur yang 
diperuntukan untuk 

lapangan overbrengen milik 
PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) Cabang Tanjung 
Emas, Semarang (06/07) 

mulai kedatangan kontainer. 

Fasilitas OVerbrengen 
keDatangan tamu PerDana

Petikemas Masuk ke Lapangan Penumpukan Overbrengen 

carGODOriNG
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Kontainer perdana yang 
memanfaatkan fasilitas overbrengen 
adalah milik PT Sri Rejeki Isman, Tbk. 
(Sritex).

Overbrengen adalah pemindahan 
lokasi penumpukan kontainer (full 
container) dari lapangan yang satu 
ke lapangan penumpukan lainnya 
dalam daerah pelabuhan. Pelindo 
III melalui Pelabuhan Tanjung Emas 
dan Terminal Petikemas Semarang 

(TPKS) bersama-sama mulai 
menawarkan fasilitas overbrengen 
untuk memberikan alternatif pilihan 
baru bagi pengguna jasa. Dalam hal 
ini dimana pemilik kontainer yang 
ada di TPKS dapat memindahkan 
kontainernya dengan memanfaatkan 
fasilitas overbrengen di Lapangan 
Kalibaru Timur, Pelabuhan Tanjung 
Emas Semarang.

“Kami berharap dengan adanya 
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Reach Stacker Akan Melakukan Pemindahan dari Head Truck ke Lapangan Overbrengen
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fasilitas overbrengen ini, dapat 
menjadi alternatif pilihan menarik 
bagi pengguna jasa untuk menekan 
biaya penumpukan yang timbul. 
Disamping itu, adanya fasilitas 
overbrengen ini juga dapat menekan 
angka dwelling time di TPKS, 
sehingga dapat memperlancar arus 
logistik nasional,” ucap Erry Akbar 
Panggabean General Manager 
Terminal Petikemas Semarang.

Sritex mengawali memanfaatkan 
fasilitas overbrengen ini dengan 
memindahkan 12 kontainer 40 
feet-nya dari TPKS ke Lapangan 
Penumpukan Kalibaru Timur, 
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 
Pemindahan lokasi penumpukan ini 
dilakukan sesuai dengan permintaan 

dari pengguna jasa sendiri, kemudian 
pengurusan ijin keluar oleh Bea Cukai 
dan juga koordinasi dengan Pelindo 
III.

Kebutuhan untuk senantiasa 
menjaga Yard Occupancy Ratio (YOR) 
pada level aman di TPKS menjadi 
salah satu hal yang melatarbelakangi 
alternatif overbrengen ini ditawarkan, 
karena dengan menjaga level 
YOR, akan mendukung kelancaran 
kegiatan operasional bongkar muat 
petikemas yang akan berdampak 
pada efisiensi biaya logistic barang.

Lapangan Overbrengen Kalibaru 
Timur sendiri memiliki luas 7.000 
m² dan mampu menampung 
13.000 TEUs petikemas. Tak hanya 
itu, nantinya juga akan dilakukan 
perluasan di terminal yang sama 
menjadi 10.000 m² dan diperkirakan 
dapat menampung 15.000 TEUs 
petikemas. (Manyar)

Fasilitas overbrengen 
ini, dapat menjadi 

alternatif pilihan menarik 
bagi pengguna jasa 

untuk menekan biaya 
penumpukan yang timbul. 

Disamping itu, adanya 
fasilitas overbrengen ini 

juga dapat menekan angka 
dwelling time di TPKS.

Ed
isi

 2
24

 / 
Ju

li 
20

17
D

e
r
m

a
g

a



Sumber Daya Manusia 
merupakan faktor 
kesuksesan suatu 

negara. Dinilai dari 
berbagai macam 
aspek. SDM yang 

memiliki kualitas yang 
baik akan mudah untuk 
menyiapkan diri dalam 

bersaing pada (MEA) 
Masyarakat Ekonomi 

Asean yang akan 
segera datang.

PDs lakukan sinergi Dengan 
Pemerintah kOta surabaya

24

Selain adanya sistem 
perbaikan pendidikan, 
pelatihan dan 
pengembangan keterampilan 

harus sering dilakukan dan adanya 
penyerapan tenaga kerja dari 
setiap masing-masing daerah di 
suatu Negara tersebut. Mengingat 
PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) 
adalah anak perusahaan PT 
Pelindo III (Persero), maka sudah 
jelas kehadiran BUMN di dalam 
perekonomian memegang peranan 
yang sangat penting yaitu sebagai 
agen pembangunan perekonomian 
Negara. PT PDS melakukan 
sinergi dengan Pemerintah Kota 

24

Penandatanganan Kerjasama PT PDS dengan Pemerintah Kota Surabaya

carGODOriNG

24

Surabaya pada Juni lalu melalui 
penandatanganan Nota Kesepakatan 
Bersama tentang Pengembangan 
Kualitas SDM dan Penyerapan Tenaga 
Kerja di Kota Surabaya antara Ibu 
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini 
dan Direktur Utama PT PDS, Gugus 
Wijonarko. 

Dalam acara tersebut turut hadir 
Direktur Utama, Direktur SDM dan 
Umum, Seketaris Perusahaan   PT 
Pelindo III, untuk menyaksikan 
Penandatangan Nota Kesepakatan 
Bersama PT PDS dengan Pemerintah 
Kota Surabaya dan untuk melakukan 
Audiensi bersama Ibu Walikota 
Surabaya dalam Realisasi Kerjasama 
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2525

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) Diskusi dengan Dirut Pelindo III Ari Askhara (kanan)

25

antara Pelindo III dengan Pemerintah 
Kota Surabaya dalam Pembangunan 
Fly Over di daerah Teluk Lamong-
Osowilangun, rencana Pembangunan 
Trem Kargo, serta program CRS 
Pompa Kebersihan dari Pelindo III 
untuk Pemerintah Kota Surabaya.

“Pelindo III membutuhkan 
banyak tenaga kerja handal dari 
Kota Surabaya, kita tidak hanya 
fokus menyalurkan Tenga Kerja di 
lingkungan Pelindo III Group saja 
dan untuk kedepannya juga akan 
dilakukan penyaluran Tenaga Kerja 
di luar Pelindo III Group. Dengan 
ditandatanganinya Nota Kesepakatan 
Bersama tersebut maka Pemerintah 
Kota dan Pelindo III dapat bersinergi 
dalam penyaluran Tenaga Kerja, dan 
tentunya sesuai dengan kualifikasi 
yang telah diberikan,” Tutur Ari 
Askhara selaku Direktur Utama 
Pelindo III.

Dalam rangka mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia 
dan penyerapan tenaga kerja bagi 
masyarakat kota Surabaya yang telah 
melalui kegiatan seleksi, pendidikan, 
pelatihan dan/atau penerimaan 
tenaga kerja berdasarkan mekanisme 
yang disepakati oleh kedua belah 
pihak, maka Nota Kesepakatan 
Bersama ini resmi ditandatangani.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini 
menuturkan, “Tenaga yang telah 
kita rekomendasikan juga sudah ada 
beberapa yang bekerja di Pelindo III 
Group. Dalam penyaluran tenaga kerja 
yang telah direkomendasikan oleh 
Dinas Sosial Kota Surabaya tentunya 
tenaga kerja yang telah dikembangkan 
agar lebih terampil dan berhasil 
dalam dunia kerja. Tenaga kerja yang 
direkomendasikan oleh Dinas Sosial 
Kota Surabaya ini tentunya juga 
memiliki keahlian khusus. Kerjasama 
yang dilakukan antara Pemerintah 
Kota Surabaya dan Pelindo III Group ini 
sangat efektif bagi penyerapan Tenaga 
Kerja di Kota Surabaya.

Nota Kesepakatan Bersama 
tentang Pengembangan Kualitas 
SDM dan Penyerapan Tenaga Kerja 
di Kota Surabaya ini dilakukan dalam 
program Pemerintah Kota Surabaya 
melalui Dinas Sosial Kota untuk 
menyalurkan tenaga kerja yang 
terpilih agar dapat mengikuti seleksi 
penerimaan kerja di PT PDS, serta 
dalam rangka pelaksanaan  pelatihan 
dan pendidikan yang diadakan 
Pemerintah Kota Surabaya.

Gugus Wijonarko selaku 
Direktur Utama PT PDS menuturkan, 

“Kerjasama yang dilakukan antara 
Pemerintah Kota Surabaya dan PDS 
sangat memberikan nilai yang tinggi 
dalam program sinergi yang telah 
dilakukan. “

Selain itu mengingat jumlah SDM 
yang besar di Kota Surabaya, sangat 
tepat apabila sinergi ini dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya dan PT PDS. 
Kualitas SDM dapat dijadikan sebagai 
keunggulan bagi Kota Surabaya 
karena jumlah penduduk yang besar 
apabila dapat dikembangkansebagai 
tenaga kerja yang efektif maka akan 
menjadi modal pembangunan yang 
besar dimana akan bermanfaat  bagi 
usaha – usaha diberbagai bidang, 
dan tentunya akan meningkatkan 
perekonomian daerah dan negara. 
Pada dasarnya hubungan antara 
perusahaan dan Pemerintah Kota 
sifatnya adalah kemitraan dimana 
hubungan tersebut dijalin dengan 
mengedepankan prinsip kesetaraan 
atau keseimbangan dimana kedua 
belah pihak saling menghormati, 
saling menghargai dan saling percaya. 
Kedua dalam prinsip transparansi agar 
menghindari rasa saling curiga antar 
mitra kerja. Dan dengan prinsip ketiga 
yaitu saling menguntungkan, bagi 
kedua belah pihak. 

Dengan ditandatanganinya 
Nota Kesepakatan Bersama ini maka 
Pemerintah Kota Surabaya akan 
mendukung dan membantu PT PDS 
selaku mitra dalam pemenuhan 
Perizinan terkait dengan pelaksanaan 
Nota Kesepakatan Bersama ini. 
(Manyar)
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Pelindo III kedatangan tamu RJ Lino dan Investor dari Pemerintah Spanyol dengan 
didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Richard Djami sebagai 
perwakilan Gubernur NTT pada Senin minggu pertama Juni lalu.

inVestOr sPanyOl  
kunjungi Pelabuhan tenau

26

Para Investor Berdiskusi dengan GM Tenau Kupang Boy Robianto (dua kiri)

bEHaNDLE

Dalam kunjungan tersebut,  
RJ Lino mempunyai 
program membangun 
Nusa Tenggara Timur 

sehingga RJ Lino membawa salah 
satu investor dari Spanyol yang 
nantinya akan bekerja sama dengan 
pemerintah daerah setempat 
dalam membangun Nusa Tenggara 
Timur. Investor yang berasal dari 
Pemerintahan Spanyol ini berencana 
akan memberikan dana sebesar 
300 juta euro secara khusus 

untuk perkembangan NTT. Karena 
pelabuhan merupakan pintu gerbang 
pertumbuhan perekonomian suatu 
daerah maka sesuai arahan Gubernur 
NTT Frans Lebu Raya agar terlebih 
dahulu meninjau kesiapan dari salah 
satu pelabuhan yang berada di NTT 
yaitu Pelabuhan Tenau Kupang.

Pada pukul 10.00 wita di 
Kantor Pelindo III Tenau Kupang 
rombongan disambut oleh General 
Manager Pelabuhan Tenau Kupang 
Boy Robyanto. Sebelum meninjau 

langsung ke pelabuhan, Boy terlebih 
dahulu memaparkan tentang kondisi 
eksisting Pelabuhan Tenau Kupang 
seperti fasiltas, produktifitas dan 
sejauh mana peran pelabuhan 
dalam membantu perekonomian 
masyarakat NTT. 

“Kami sudah merencanakan 
pengembangan Pelabuhan 
Tenau Kupang diantaranya 
perluasan lapangan penumpukan 
petikemas, penambahan alat 
B/M dan pembangunan terminal 
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27 Para Investor Berdiskusi dengan Perwakilan Pelabuhan Tenau Kupang

Para Investor Meninjau Kegiatan Operasional Pelabuhan Tenau Kupang

penumpang yang baru sehingga 
dapat memberikan pelayanan 
yang maksimal pada stakeholder 
dan masyarakat sekitar,” ujar Boy 
Robyanto.

Dalam paparan yang disampaikan 
General Manager Tenau Kupang, RJ 
Lino pun menyampaikan masukan 
yang konstruktif, diantaranya guna 
lebih meningkatkan produktifitas B/M 
petikemas terutama kesiapan alat 
B/M, agar Pelindo III Tenau Kupang 
lebih menjaga kondisi alatnya 
agar lebih fit atau mendatangkan 
alat B/M dalam kondisi baru. 
“Saya harap untuk tidak diberikan 
alat yang produktifitasnya sudah 
menurun karena NTT dalam 
tahap daerah berkembang dan 
membangun,” ujarnya. Yang kedua 
diharapkan Pelindo III merencanakan 
perkembangan pelabuhan wilayah 
timur secara jangka panjang 
agar performa Pelindo III Tenau 
Kupang dan sekitarnya selalu 
meningkat setiap tahunnya dan 
dapat membantu pertumbuhan 
perekonomian daerah NTT.

Usai pemaparan, RJ Lino bersama 
rombongan langsung berkunjung 

ke pelabuhan untuk melihat secara 
langsung kegiatan B/M yang sedang 
berjalan di Pelabuhan Tenau Kupang. 
Kunjungan secara langsung ke 
pelabuhan ini didampingi oleh 
Manager Komersial dan Operasi 
Erry Ardiyanto yang sekaligus 
menjelaskan alur proses B/M yang 
ada di Pelabuhan Tenau Kupang.

Diakhir kunjungannya RJ Lino 

dan rombongan menyampaikan 
terima kasih kepada Pelindo III, “Saya 
anak NTT jadi wajib memperhatikan 
perkembangan daerah saya sendiri,” 
ucap Lino sambil tersenyum.

“Kami akan selalu siap 
membantu dan mendukung 
perkembangan perekonomian di 
Nusa Tenggara Timur melalui jalur 
laut,” pungkas Boy. (Manyar)
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bOLDEr

Adapun total arus mudik 
sampai dengan H-3 lebaran 
tercatat 76 call dengan 
total penumpang turun 

50.402 orang dan penumpang naik 
sebanyak 9.216 orang. Sedangkan 
untuk kedatangan penumpang 
mendominasi adalah kedatangan 
penumpang dari Balikpapan 
mencapai lebih dari 13 ribu orang, 
kedatangan terbanyak berikutnya 
yakni Makasar mencapai lebih dari 
10 ribu orang, sedangkan untuk 
kedatangan lainnya yakni dari 
Batulicin, Sampit, Kumai, Banjarmasin, 
Kupang, Labuan Bajo, Tanjung Priok, 
Benoa, Lembar, Pontianak dan 
Bawean.

h-4 : 
Puncak 
arus muDik 
lebaran 
Pelabuhan 
tanjung 
Perak
Pelindo III mencatat 
puncak arus mudik tahun 
2017 untuk penumpang 
yang turun melalui 
Pelabuhan Tanjung Perak 
yakni pada H-4 yakni 
sebesar 8.047 orang. 
Sedangkan untuk puncak 
mudik penumpang 
naik melalui Pelabuhan 
Tanjung Perak yakni pada 
H-6 sebesar 1.955 orang.

Sedangkan untuk keberangkatan 
penumpang melalui Pelabuhan 
Tanjung Perak yang mendominasi 

adalah tujuan Makassar yaitu 
mencapai 3.813 orang, disusul dengan 
tujuan Lembar sebanyak 1.297 orang.

Para Pemudik Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak
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Terkait kesiapan penyelenggaraan 
arus mudik Pelindo III  Tanjung Perak 
telah melakukan antisipasi dengan 

menyiapkan beberapa fasilitas 
untuk menjamin kemudahan dan 
kenyamanan bagi para penumpang 

diantaranya untuk menampung 
adanya kemungkinan lonjakan 
penumpang telah disediakan tiga 
Terminal Penumpang di area Terminal 
Jamrud, yaitu Terminal Penumpang 
Gapura Surya Nusantara dengan 
daya tampung 4.000 orang, Terminal 
Penumpang Sementara dengan daya 
tampung 1.100 orang dan Terminal 
Ro-Ro dengan daya tampung 
700 orang. Selain itu Pelindo III 
Tanjung Perak juga menyiapkan tiga 
buah Posko, yang terdiri dari Pos 
Komando Taktis, Posko Kesehatan 
yang bekerjasama dengan Kantor 
Kesehatan Pelabuhan serta Posko 
Pengamanan yang bekerjasama 
dengan Polres Pelabuhan Tanjung 
Perak. Dari segi pelayanan 
informasi juga telah disediakan 
Free - Wifi, informasi denah Terminal 
Penumpang, Customer Service, jadwal 
kedatangan dan keberangkatan 
kapal, ruang informasi serta dibantu 
dua orang petugas informasi 
tambahan yang menggunakan roller 
blade yang siap untuk menjawab 
setiap pertanyaan dari para 
penumpang atau calon penumpang. 

Untuk fasilitas dari segi pelayanan 
dan kenyamanan juga telah tersedia 
fasilitas garbarata, ruang tunggu 
penumpang, para relawan (PMI 
/ Pramuka), ruang tunggu, toilet, 
mushola, petugas kebersihan, AC, 
fasilitas difabel, Nursery Room, ruang 
merokok, free charger, petugas 
keamanan dan boarding ticket.

Kahumas Pelindo III Tanjung 
Perak, Fernandes A. Ginting 
menyampaikan bahwa untuk 
arus mudik lebaran tahun 2017 
tercatat sampai dengan H-3 jumlah 
penumpang yang turun di Pelabuhan 
Tanjung Perak adalah sebanyak 
50.402 orang dibandingkan tahun 
sebelumnya sebanyak 48.717 orang 
atau mengalami kenaikan sebesar 3 
persen. 

Sedangkan untuk penumpang 
naik yang tercatat sampai dengan 
H-3 untuk tahun 2017 turun 1 persen 
dibanding tahun sebelumnya yakni 
sebanyak 9.322 orang di tahun 2016 
turun menjadi 9.216 orang di tahun 
2017. (Manyar)
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PT Pelindo III (Persero) melalui 
Pelabuhan Banjarmasin 
menunjukan tren arus barang 

yang positif jenis non petikemas 
di terminal konvensional. Tercatat 
hingga akhir Mei lalu arus barang 
non petikemas mengalami kenaikan 
sebesar 49 persen atau 653.497 
ton dibandingkan pada tahun 
sebelumnya pada periode yang sama 
mencapai 438.663  ton.

Jika dilihat dari satuan meter kubik 
(m3) arus barang tersebut mengalami 
kenaikan sebesar 58 persen atau 
59.271m3 dibandingkan dengan tahun 
2016 yang tercatat sebesar 37.453 
m3. Peningkatan arus barang tersebut 
terjadi pada barang berupa semen 
dalam bentuk kemasan dan klinker 
yang merupakan bahan utama dalam 
pembuatan semen. Selain itu, General 
Cargo seperti tiang pancang, pupuk 

dan curah cair seperti crude palm oil 
(CPO) juga turut berkontribusi pada 
kenaikan barang non petikemas 
tersebut. 

Peningkatan jumlah arus barang 
juga diikuti jumlah kapal  yang masuk 
di Pelabuhan Banjarmasin, sampai di  
akhir bulan Mei tahun 2017 tercatat 
sedikitnya 1.786  unit kapal dengan 
berat setara dengan  22.307.714 
Gross Tonage (GT). Jumlah kunjungan 
kapal ini jika dibanding periode yang 
sama tahun 2016  menunjukkan 
peningkatan sebesar 0,98 persen, 
tercatat sebanyak 1.688 unit kapal 
dengan berat 15.503.495   GT. 

Pencapaian tersebut menurut 
Manager Terminal Konvensional 
Hermani Gunawan dikarenakan 
Pelabuhan Banjarmasin sendiri selain 
sebagai pintu masuk arus barang 
juga sebagai gerbang kebutuhan 

logistik Kalimantan Selatan. “Maka 
dari itu Pelabuhan Banjarmasin 
memiliki peran penting bagi skema 
perdagangan dan transportasi di 
Kalimantan,” ungkap Hermani.

Tren peningkatan ini juga efek 
dari penerapan ICT Enterprise sejak 
awal tahun 2017, terutama pada 
sektor kinerja operasional khususnya 
konvensional dan multipurpose 
Banjarmasin yang mana proses 
bongkar muat, penumpukan dan 
pengeluaran barang berbasis web 
dan bersifat ”real activity base” dari 
segi booking ataupun payment 
method. Kedepannya proses tersebut 
akan terkoneksikan pada Integrated 
Billing System (IBS) yang mana 
permohonan atau permintaan kapal 
ataupun barang non petikemas dapat 
dilakukan proses transaksi dapat 
dimanapun dan kapanpun. (Manyar)

Arus Non Petikemas 
di Banjarmasin Naik 49 Persen

Aktifitas Bongkar Muat di Pelabuhan Banjarmasin

fender
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Kepadatan arus balik mulai 
terlihat pasca libur lebaran di 
Kalimantan Selatan khususnya 

di Pelabuhan Banjarmasin. Memasuki 
H+8 libur lebaran, lonjakan 
penumpang yang turun dari kapal 
dan singgah di Terminal penumpang 
Bandarmasih mulai terlihat, ratusan 
penumpang mulai turun dari Kapal 
Motor (KM) Kumala . “Sedikitnya 524 
orang turun pada Minggu sore di 
Terminal Penumpang Bandarmasih, 
dan selama dua hari pada Sabtu dan 
Minggu terasa peningkatannya,” 

kata Solichin selaku Asisten Manager 
Terminal Penumpang Bandarmasih. 

Jumlah penumpang tersebut 
terdiri dari penumpang dewasa 
sebanyak 420 orang, anak-anak 82 
orang dan bayi berjumlah 22 orang. 
Selain itu, terdapat kendaraan 
roda dua dengan jumlah 27 unit, 
mobil pribadi 40 unit, truk 14 unit 
dan 1 unit tronton. “Kapal motor 
diprediksi akan terus berlangsung 
hingga tiga minggu kedepan,” kata 
Hermani Gunawan Manager Terminal 
Konvensional ditemui awak media 

yang memantau arus mudik di 
Pelabuhan Banjarmasin.

Salah Seorang penumpang 
Rudi, mengatakan dirinya 
sengaja pulang ke Banjarmasin 
beberapa hari setelah lebaran 
karena menghindari supaya tidak  
berjejalan. Terlebih pria 36 tahun 
ini membawa serta anak dan istri 
dari Surabaya. “Anak dan istri, saya 
ajak ke Banjarmasin, mumpung 
libur kerja juga cukup panjang jadi 
bisa sekalian jalan jalan bersama 
keluarga,” tuturnya (Manyar)

Geliat Arus Balik 
di Pelabuhan Banjarmasin

Suasana Arus Balik di Terminal Penumpang Pelabuhan Banjarmasin
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Tim Pansus
Pelindo ii

Kunjungi Terminal TeluK lamong

Tim Pansus Hak Angket 
Pelindo II melakukan 
kunjungan kerja spesifik 

ke Terminal Teluk Lamong untuk 
mendapatkan masukan dan data 
terkait pembangunan proyek 
Terminal Teluk Lamong (TTL) yang 
merupakan anak usaha PT Pelindo 
III (Persero). 

Rombongan Tim Pansus 
Hak Angket Pelindo II DPR RI 
berkunjung ke TTL pada Juni lalu 
dengan jumlah tim 25 orang. 
Diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka, 
rombongan didampingi oleh 
Direktur Utama Pelindo III, I 

Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra, 
Direktur Teknik dan IT Pelindo III, 
Husein Latief serta Direksi TTL. 

Saat melakukan diskusi bersama, 
Rieke membenarkan bahwa 
kedatangannya dan tim adalah untuk 
memperoleh masukan terkait proses 
pembangunan TTL “Kami datang 
kesini untuk memohon masukan dan 
data terkait proses pembangunan TTL 
secara keseluruhan,” ungkapnya. 

Tim Pansus meminta masukan 
terkait Global Bond yang diterbitkan 
oleh Pelindo III untuk melakukan 
pembangunan beberapa pelabuhan 
cabang dan anak perusahaan Pelindo 

III, salah satunya Terminal Teluk 
Lamong. “Terminal Teluk Lamong 
hanya mengeluarkan biaya 5 triliyun 
untuk pembangunan tahap I dan 
II dengan bunga 4,75 persen per 
tahun menggunakan konsultan 
pembangunan dalam negeri, hal 
tersebut sangat menarik karena dapat 
membuat terminal modern bertaraf 
internasional,” jelas Rieke. 

Direktur Utama Pelindo III 
menjelaskan bahwa investasi 
Terminal Teluk Lamong telah 
membuahkan laba pada usia operasi 
yang belum genap dua tahun. 
“Investasi 5 Triliyun pada tahap I dan 

trolly
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tahap II pembangunan, namun belum 
genap dua tahun beroperasi kami 
sudah laba,” ujarnya. 

Setelah melakukan diskusi 
dengan Direksi Pelindo III dan TTL, 
rombongan diajak untuk meninjau 
spot pembangunan terminal, yaitu 
dermaga petikemas dan ruang 
kontrol Automated Stacking Crane 
(ASC). Ditempat tersebut, rombongan 
menyaksikan kecanggihan peralatan 
dan fasilitas crane di dermaga dan 
lapangan penumpukan. 

TTL dinilai memiliki kinerja yang 
baik sejak diresmikan oleh Presiden 
RI, Joko Widodo, pada Mei 2015 

lalu. Produksi petikemas mengalami 
peningkatan, yaitu 123.000 Teus 
pada tahun 2015 meningkat menjadi 
240.000 Teus pada 2016. Hingga Mei 
2017, 184.000 Teus telah dicapai dari 
target 400.000 Teus pada tahun 2017. 

Kecanggihan peralatan 
yang menjanjikan kecepatan 
dan ketepatan menjadikan TTL 
sebagai primadona di dunia 
kepelabuhanan. Sistem transaksi 
online, memudahkan pengguna 
jasa dalam melakukan transaksi 
dimanapun dan kapanpun. Konsep 
ramah lingkungan pun diusung 
oleh TTL berjargon “Asia’s Leading 

Green Port” dengan harapan 
sebagai pelabuhan terdepan 
ramah lingkungan di Asia 
bahkan dunia. 

Kebanggaan Indonesia 
memiliki TTL, diwujudkan 
oleh Pelindo III dengan 
terus memberikan kinerja 
dan kontribusi terbaik 
bagi bangsa. Bukan hanya 
menonjolkan peralatan dan 
fasilitas serba canggih namun 
juga kemudahan bagi para 
pengguna jasa sehingga 
nyaman dan aman melakukan 
pelayanan. (Manyar)
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dPr ri Komisi Vi 
Kunjungi lembar
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Utama Pelindo III I. Gusti Ngurah 
Askhara Danadiputra, kunjungan 
kerja DPR RI Komisi VI beserta 
rombongan tersebut bermaksud 
meninjau langsung kesiapan Pelindo 
III dalam rangka Arus Mudik Lebaran 
Tahun 2017 di wilayah Lembar 
dan program Pelindo III untuk 
pengembangan Pelabuhan Lembar di 
Terminal Gili Mas.

Ketua Anggota DPR RI Komisi 
VI Bowo Sidik Pangarso meminta 
agar arus penumpang mudik 
dan khususnya arus barang yang 
mengangkut kebutuhan pokok 
selama bulan Ramadhan ini lancar. 
Ia juga berharap dengan adanya 
Pelabuhan Terminal Gili Mas akan 
meningkatkan pergerakan logistik 
ke Lombok dan memastikan harga-
harga akan lebih murah serta 
barang-barang dari Lombok dapat 
dibawa keluar dengan harapan dapat 
mengintensifkan pergerakan logistik 
yang selama ini menggunakan 
angkutan darat dari Surabaya dan Bali 
untuk dipindahkan menggunakan 
kapal roro. Kehadiran Pelabuhan 
Terminal Gili Mas ini juga untuk 
meningkatkan pariwisata di wilayah 
Lombok dengan tiga prioritas 

pariwisata antara lain Danau Toba, 
Borobudur dan Mandalika, sehingga 
apabila Mandalika menjadi destinasi 
pariwisata maka pergerakan supply 
barang akan banyak.

Bowo mengungkapkan bahwa 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
yang ada di Mandalika merupakan 
bagian dari kebijakan pemerintah 
dalam memadukan pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan. 
Kawasan Ekonomi Khusus yang 
ada di Mandalika ini merupakan 
sektor yang akan membangkitkan 
ekonomi tradisional lokal Lombok 
yang akan go international dan 
ekonomi kreatif masyarakat 
di sekitarnya dengan adanya 
pembangunan Pelabuhan Terminal 
Gili Mas oleh Pelindo III.

Maka tugas dari kami adalah 
membantu penetapan anggaran 
untuk pemerintah Daerah Nusa 
Tenggara Barat yang diharapkan 
mampu menyiapkan akses jalan 
wisatawan dari Terminal Gili 
Mas menuju Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) di Mandalika, karena 
pelabuhan juga merupakan pintu 
masuk wisatawan asing yang 
menggunakan kapal. (Manyar)

Dalam rangka Arus Mudik 
Lebaran Tahun 2017 di Nusa 
Tenggara Barat, DPR RI Komisi 

VI beserta rombongan melakukan 
kunjungan kerja ke beberapa 
pelabuhan dikawasan Timur salah 
satunya adalah Pelabuhan Lembar. 
Ditemani langsung oleh Direktur 
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Dirut Pelindo III Ari Askhara (tengah baju putih) Memberikan Penjelasan Kepada Komisi VI DPR RI



jalin silaTurahmi 
MenyaMbut idul FiTri

Peran komplementer yang 
dipraktikkan antara Pelindo 
III dan seluruh pemangku 

kepentingan dalam mewujudkan 
pelabuhan yang efisien dan 
produktif terlihat dalam kegiatan 
buka puasa bersama Pelindo III 
yang dilaksanakan pada Juni lalu. 
Berbagai elemen dari otoritas 
pelabuhan, kesyahbandaran, 
kepolisian, bea dan cukai, pun 
demikian seluruh manajemen 

dan pegawai Pelindo III Group 
berbaur bersama dalam ruang 
tunggu penumpang di Terminal 
Penumpang Gapura Surya 
Nusantara, Pelabuhan Tanjung 
Perak. 

Dengan mengambil tema 
“Kerja Ikhlas dan Kerja Bahagia”, 
momen buka puasa bersama 
ini seolah menjadi wadah untuk 
berkontemplasi tentang etos 
kerja pegawai. Inilah kemudian 

yang menjadi garis besar 
sambutan dari Komisaris Utama, 
Hari Bowo, yang menekankan 
pada pentingnya bekerja secara 
tulus dan ikhlas. “Itu akan 
memberi hasil kerja yang terbaik 
bagi kemajuan perusahaan dan 
berujung pada peningkatan 
kesejahteraan kita,” kata Hari 
Bowo.

Sementara itu, Candra Irawan, 
Kepala Otoritas Pelabuhan Utama 
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Tanjung Perak menyadari masih 
banyak tantangan yang harus 
diselesaikan guna menciptakan 
pelabuhan yang efisien. 
“Pendalaman alur pelayaran 
barat Surabaya misalnya, 
adalah salah satu penyelesaian 
dalam mengatasi keterbatasan 
pelabuhan dari sisi kedalaman 
dan lebar alur,” tutur Candra. 

Menjelang waktu berbuka 
puasa, ustadz Arif Jamaludin 
Malik menyampaikan tausiyah 
dengan tema yang selaras 
dengan kegiatan buka 
puasa bersama. Ustadz Arif 
menekankan pentingnya 
berpuasa yang didasarkan pada 
iman dan pengharapan kepada 
Allah. “Karena dengan demikian, 
dosanya yang telah lalu akan 

diampuni.” tutur Ustadz Arif 
menyerukan salah satu kutipan 
hadist Rasulullah SAW. 

Di akhir ceramah, Ustadz 
Arif berpesan bahwa tujuan 
bekerja adalah untuk meraih 
kebahagiaan. “Maka dari itu, 
penting untuk memastikan 
etos kerja kita untuk selalu 
ikhlas, tanpa pamrih, karena 
sesungguhnya pekerjaan kita 
dinilai oleh Allah SWT dan 
Rasulullah SAW,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Pelindo III juga menyalurkan 
santunan dengan total sebesar 
30 juta rupiah kepada lima panti 
asuhan dan santri binaan dari 
Masjid Baitul Hakam Tanjung 
Perak. Terdapat sekitar 120 
orang anak asuhan yang turut 

hadir dalam Buka Puasa Bersama 
Pelindo III Group.  Adapun 
kelima yayasan panti asuhan 
tersebut adalah Yayasan Panti 
Asuhan Khairiyah Hasyim, 
Yayasan Panti Asuhan PPAY Al 
Amal, Yayasan Panti Asuhan 
Asyiatong Mariam, Yayasan 
Nurani Mandiri Indonesia dan 
Yayasan Permata Insani. 

Penyerahan santunan 
dilakukan secara langsung oleh 
Komisaris Utama Pelindo III, 
Hari Bowo , dan didampingi 
oleh Direktur Utama, IG.N 
Askhara Danadiputra. 
Rangkaian kegiatan buka 
puasa bersama ditutup dengan 
sholat magrib berjamaah dan 
ramah tamah. (Jamrud)
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Komisaris Utama Hari Bowo (tengah kanan) dan Direksi Pelindo III Berikan Santunan Kepada Lima Panti Asuhan



IstrI PegawaI aMbaPers LaunchIng 

majalah Persia

Persatuan istri pegawai 
Ambapers atau yang dikenal 
dengan PERSIA meluncurkan 

Majalah PERSIA edisi perdana. 
Majalah ini dimaksudkan sebagai 
sarana pendukung kegiatan sosial 
yang dilakukan oleh ibu-ibu Persia 
untuk berkontribusi dan mendukung 
kinerja para pegawai Ambapers.

Persia yang dibentuk kurang 
lebih satu tahun yang lalu, pada 
awalnya dibentuk sebagai tempat 
untuk menjalin silaturahmi istri-istri 
pegawai Ambapers. Walaupun masih 
digolongkan sangat muda, namun 
dengan semangat kerja keras selalu 
berusaha untuk berinovasi dan 
mengembangkan organisasi di masa 
sekarang ini. 

Pemimpin Redaksi Majalah 
Persia Satyawati Irianti Nugroho 
mengungkapkan “Majalah ini 
merupa kan hasil liputan Persia 
(Persatuan Isteri Pegawai Ambapers). 
Banyak hal di sekitar kita yang bisa 
dituangkan dalam tulisan, dari obyek 
wisata, kuliner, kehidupan, kesehatan, 
psikologi, hu kum, lingkungan, dan 
lain-lain”.

Satyawati yang biasa dipanggil 
Bu Titin juga menambahkan bahwa 
majalah ini juga menyimpan catatan 

perjalanan Ambapers, dalam kurun 
waktu 13 tahun sebagai pengelola 
alur Ambang Sungai 
Barito yang penuh 
lika-liku sampai 
sekarang ini sangat 
besar berkontribusi 
sebagai penyumbang 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Kalimantan Selatan.  

Pada terbitan 
edisi perdana ini 
majalah PERSIA lebih 
mengutamakan 
pemberitaan 
terkait wanita 
dan lingkungan. 
Banyak sekali 
potensi wisata 
di Kalimantan 
Selatan yang 
bisa digali untuk 
dikenalkan 
kepada seluruh 
masyarakat 
Indonesia. 
Destinasi wisata 
tidak hanya 
berada di pulau 
Jawa, Sumatera, 
Sulawesi saja, 

namun Indonesia itu beraneka ragam.
Penerbitan majalah PERSIA ini 

diharapkan dapat memberikan 
inspirasi bagi ibu-ibu Persia untuk 
terus berkarya, mengembangkan ide-
idenya sehingga dapat dipergunakan 
sebagai wahana untuk tambah lebih 
maju terutama di jaman sekarang 
yang mana wanita sudah sangat 
dihargai kedudukannya setara 
dengan laki-laki. 

“Media dan istri adalah dua 
hal penting bagi Ambapers, selain 
mampu mengkomunikasikan 
kepentingan perusahaan juga 
menjadi tempat berkreasi bagi ibu-
ibu istri pegawai sebagai bagian yang 
tak terpisahkan dalam menunjang 
kinerja karyawan atau suami guna 
meningkatkan kinerja perusahaan,” 
kata Syaipul Adhar Direktur Utama PT 
Ambapers.  (Manyar)
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menhub PasTiKan Tanjung 
emas layani arus mudiK

MenHub Budi Karya Sumadi (tengah depan) Kunjungi Pelabuhan Tanjung Emas
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Menhub Budi Karya Sumadi 
bersama jajaran terkait 
singgah di Gedung Terminal 

Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang pada Juni lalu untuk acara 
peninjauan posko angkutan lebaran 
2017 sekaligus penyerahan bingkisan 
lebaran kepada petugas posko 
dan pelaksanaan program mudik 
gratis untuk motor yang diangkut 
menggunakan angkutan laut yang 
didukung oleh Pelindo III.

Turut hadir, Mohammad Iqbal 
Direktur Komersial dan Operasional 
Pelindo III didampingi oleh General 
Manager Tanjung Emas Agus 
Hermawan menyampaikan terkait 
pelayanan arus mudik di Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang dan 
pelabuhan lain di lingkup Pelindo III. 

Mohammad Iqbal menyampaikan 
kesiapan fasilitas berupa sarana 
dan prasana yang disediakan 
untuk pemudik berupa dermaga 
untuk sandar kapal, ruang tunggu 
penumpang yang dilengkapi segala 
fasilitas yang dibutuhkan oleh 
pemudik seperti toilet, mushola, 
ruang laktasi, area bermain anak 
dan toko-toko yang menyediakan 

berbagai kebutuhan dan makanan. 
Persiapan arus mudik dan arus 
balik H-15 dan H+15 semua telah 
dilaksanakan di Terminal Penumpang 
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 
yang memiliki kapasitas kurang lebih 
3.000 penumpang. “Pelindo III telah 
berusaha keras untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi 
pemudik,” ujar M. Iqbal.

Dalam kunjungan tersebut, 
Menhub dengan rombongan 
Gubernur Jawa tengah Ganjar 
Pranowo dan unsur terkait, 
menyempatkan untuk singgah 
di Gedung Terminal Penumpang 
untuk berdiskusi dengan jajaran 
manajemen pelindo terkait dengan 
upaya peningkatan pelayanan 
khususnya pelayanan penumpang 
arus mudik.

General Manager Tanjung 
Emas Semarang, Agus Hermawan 
menyampaikan bahwa upaya 
yang dilakukan Pelindo III untuk 
memberikan pelayanan terbaik, 
diantaranya adalah pembentukan 
tim penanganan arus mudik, 
pembentukan Pos Komando taktis 
yang peruntukannya adalah untuk 

mengawal arus mudik selama lebaran 
tahun ini.

Secara prinsip Menhub dan 
Gubernur Jawa Tengah memberikan 
dukungan terkait dengan 
pengembangan konektivitas, 
transportasi dan logistik di indonesia 
sehubungan dengan program 
pemerintah. Secara khusus Menhub 
menyampaikan pesan kepada seluruh 
pemudik, agar dalam pelaksanaan 
agenda mudik dapat mengutamakan 
keselamatan khususnya dalam 
mengendarai kendaraan.

Berkaitan dengan arus mudik, 
Berdasarkan data penumpang naik 
dan turun di Pelabuhan Tanjung 
Emas, untuk periode tanggal 10 s.d 
24 Juni 2017 jumlah penumpang naik 
dan turun sebanyak 32.565 orang. 
Dimana 29.776 penumpangnya 
adalah penumpang yang turun 
dari pulau di luar Jawa. Jika dilihat 
dari tren selama tiga tahun terakhir 
terdapat tendensi penurunan baik 
dari jumlah  penumpang yakni 
pada tahun 2016 sebanyak 34.196 
penumpang dan pada tahun 2014 
sebanyak 62.111 penumpang. 
(Manyar)



Sinergi antar anak perusahaan 
Pelindo III kembali dilakukan. 
PT Pelindo Daya Sejahtera 

(PDS) dan PT Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) bekerjasama dalam 
penyediaan tenaga kerja. PT PDS 
menyediakan tenaga kerja untuk PT 
TPS yang akan ditempatkan di bagian 
operasional per 1 Juni 2017. Proses 
rekrutmen dilakukan oleh PT PDS 
untuk penyeleksian tenaga kerja yang 
dibutuhkan.

Dalam proses penyediaan tenaga 
kerja, PT PDS selalu melakukan proses 
rekrutmen dalam penyediaanya. Hal 
itu sesuai dengan misi PT PDS yaitu 
menciptakan pertumbuhan yang 
berkelanjutan  dalam pengelolaan 
SDM penunjang pada industri 
kepelabuhanan  dan pelayaran 
yang memberi nilai tambah kepada 
semua pemangku kepentingan 

Pemenuhan Tenaga oPerasional, 
Pds dan TPs laKuKan sinergi

melalui pelayanan aman, cepat 
dan berkualitas prima, profesional  
dengan tata kelola yang baik. 

Sekitar ±600 orang pelamar telah 
mengikuti proses rekrutmen yang 
diselenggarakan oleh PT PDS untuk 
memenuhi kebutuhan PT TPS, namun 
penyeleksian harus dilaksanakan 
sehingga pelamar kerja yang lolos 
hanya 352 pelamar yang berhasil 
melewati tahap proses rekrutmen 
yang diselenggarakan PT PDS. 
Prosedur ini berlaku bagi seluruh 
seleksi di PT PDS. Kini tenaga kerja 
yang telah diseleksi telah dibekali 
pembekalan awal sehingga dapat 
segera menyiapkan diri untuk terjun 
ke lapangan.

Proses penyerahan pekerjaan 
dilakukan pada akhir Mei lalu, 
program kerjasama yang dilakukan 
adalah penyediaan tenaga kerja oleh 

Dirut PT PDS Gugus Wijanarko (kiri) Berikan Semangat pada Pegawai Operasional

trolly

40

Ed
is

i 2
24

 / 
Ju

li 
20

17
D

e
r
m

a
g

a



PT PDS, Wawan Sulistiawan dan 
memberikan sedikit pengarahan lalu 
mengajak para pegawai bersama-sama 
untuk menyanyikan yel-yel PDS. Acara 
dilanjutkan dengan sambutan dari 
Direktur Utama PT Pelindo III “Saya 
sangat mendukung dalam adanya 
sinergi anak perusahaan PT Pelindo III 
Group, selain meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas kerja, hal ini juga 
menunjukan bahwa Pelindo III Group 
tumbuh dan berkembang bersama 
semakin kuat,” Tutur Ari Askhara. 

Penyerahan penerimaan 
pekerjaan selanjutnya dilakukan 
secara simbolis dengan menyerahkan 
empat helm APD ke dua Operator 
Head Truck dan dua Mekanik sebagai 
tanda bahwa PT PDS dengan resmi 
telah melakukan kerjasama dengan 
PT TPS dalam penyediaan tenaga 
kerja di lingkungan operasional 
PT TPS. Penyerahan helm tersebut 
diberikan oleh Direktur Utama PT 
Pelindo III, Direktur Utama PT PDS, 
Direktur Utama PT TPS, dan Wakil 
Direktur PT TPS. Setelah penyerahan 
tersebut dengan resmi pekerjaan ini 
telah diberikan ke PT PDS dan dapat 
segera dilaksanakan. (Manyar)

PT PDS di lingkungan operasional 
PT TPS yang beroperasi per pukul 
00.01 WIB pada tanggal 1 Juni 2017. 
Acara peresmian dihadiri Direktur 
Utama PT Pelindo III, Ari Askhara serta 
Direktur Operasional dan Komersial 

dan Direktur Teknik dan TI PT Pelindo 
III, Sekretaris Perusahan Pelindo III, 
serta Direktur Utama dan Manajemen 
kedua belah pihak Perusahaan.

Acara dibuka oleh General Manager 
Operasi dan Pengembangan Bisnis 

Dirut Pelindo III Ari Askhara (kiri) Berikan Semangat pada Pegawai Operasional

Dirut PT TPS Yon Irawan (kiri) Berikan Semangat pada Pegawai Operasional
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Guna menjaga kondusifitas 
suatu organisasi atau 
perusahaan, perlu dilakukan 

evaluasi berkala untuk menciptakan 
suatu perbaikan dan perubahan 
yang berkelanjutan. Berbagai upaya 
dilakukan untuk membuat ritme 
kerja perusahaan dapat berjalan 
dengan seimbang dan selaras sesuai 
dengan visi dan misi perusahaan. 
Keseimbangan ini tentu tak lepas dari 
koordinasi yang baik antar semua lini.

Langkah preventif tersebut coba 
diaplikasikan oleh manajemen PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
atau Pelindo III dalam kegiatan 
Continuous Improvement Program 

seLaraskan VIsI MIsI MeLaLuI 
ConTinuous imProVemenT Program

(CIP) utamanya di Terminal Petikemas 
Semarang (TPKS). 

Continuous Improvement 
Program (CIP) ini adalah suatu 
kegiatan pengembangan dan 
perbaikan program dari hasil evaluasi 
kinerja sebelumnya. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mendapatkan 
solusi terbaik bagi masalah yang 
ada. Disajikan dalam bentuk paparan 
masing-masing divisi dan dipimpin 
langsung oleh General Manager, 
kegiatan CIP yang baru pertama kali 
diadakan ini langsung mendapat 
respon hangat.

“Program CIP ini sebenarnya 
kami lakukan sebagai salah satu 

bentuk stimulus untuk mengurangi 
gap berpendapat di lingkungan 
kerja, baik dalam bentuk kritikan 
maupun masukan yang membangun, 
dan ternyata responnya bagus, 
sehingga berpengaruh pada inovasi 
yang disajikan”, ujar Erry Akbar 
Panggabean General Manager TPKS.

Program CIP ini sendiri disusun 
tidak hanya oleh level managerial 
saja, namun juga seluruh staf yang 
ada. Elemen yang terkandung 
dalam sajian CIP diantaranya 
adalah brainstorming, identifikasi 
masalah,mencari akar masalah 
dominan, rekomendasi pemecahan 
masalah dan yang terakhir adalah 

Pegawai Pelindo III Berikan Penjelasan tentang Continuous Improvement Program (CIP)
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action plan. Dengan adanya elemen-
elemen tersebut harapannya dapat 
terbentuk suatu paradigma proses 
yang sama antar semua divisi yang 
ada, sehingga keselarasan dapat 
tercipta.

General Manager yang langsung 
bertindak sebagai moderator ini 
juga memberikan ruang terbuka 
untuk berdiskusi. Hal ini nampak dari 
kesempatan yang diberikan kepada 
masing-masing pegawai dalam 
memberikan masukannya. Sehingga 
suasana diskusi dapat berlangsung 
hangat dan guyub. Bahkan secara 
spontan, masing-masing divisi 
membuat yel-yel semangat setelah 
di pembukaan awal disajikan video 
motivasi untuk mencairkan kondisi.

Selain itu, program ini juga 
diharapkan mampu mendorong 
perusahaan untuk meningkatkan 
daya saingnya berupa peningkatan 
mutu pelayanan yang diawali dari 
perbaikan dalam internal perusahaan 
yang kemudian dapat berimbas 
pada perbaikan eksternal sehingga 

hasilnya dapat dirasakan oleh 
pelanggan, mitra kerja, rekanan dan 
stakeholder lainnya.

Kegiatan CIP di TPKS sendiri 
rencananya akan dilakukan 
secara berkala dengan modifikasi 
teknis yang bervariasi. Perlunya 

menciptakan suatu program – 
program baru untuk mendukung 
selarasnya target kinerja dengan 
visi dan misi perusahaan ini juga 
untuk meyakinkan pegawai akan 
pentingnya perubahan dan perbaikan 
berkesinambungan ini. (Manyar)

Penjelasan CIP dari Divisi Teknik

GM TPKS Erry Akbar Panggabean (kanan) Menguji Salah Satu Pegawai Pelindo III TPKS Terkait Pemahaman CIP
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Wilayah Indonesia yang 
luas menjadi surga bagi 
peredaran narkoba hingga 

status darurat narkoba ditetapkan 
oleh pemerintah Indonesia. 
Peredaran narkoba dapat melalui 
berbagai jalur, salah satunya adalah 
jalur pelabuhan, hal tersebut 
mewajibkan seluruh petugas Pelindo 
III untuk dapat mengenali berbagai 
jenis obat obat terlarang (narkoba), 
sehingga dapat melakukan tindakan 
awal pencegahan peredaran melalui 
jalur pelabuhan.

General Manager Pelindo III 
Tanjung Wangi, Edy Sulaksono dalam 
arahannya menyampaikan bahwa 
Pelindo III untuk wilayah Banyuwangi 
telah menggandeng Kepala BNNK 
Lumajang untuk melaksanakan 
sosialisasi sebagai upaya Pencegahan 
dan Pembinaan Penyalahgunaan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

Cegah Penyalahgunaan 
narKoba dengan P4gn

kepada seluruh pegawai di 
Lingkungan Pelabuhan Tanjung 
Wangi Juni lalu.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan 
bahwa kegiatan pemeriksaan 
narkoba tersebut dilaksanakan secara 
incidental dan tanpa mengkonfirmasi  
terlebih dahulu kepada seluruh 
pegawai di lingkungan kerjanya.

Kepala BNNK Lumajang, AKBP 
Wuwuh Priwibowo yang hadir dalam 
kesempatan tersebut secara langsung 
memberikan sosialisasi bertempat di 
ruang rapat Pelindo III Tanjung Wangi. 
“Perang terhadap penyalahgunaan 
narkoba bukan hanya menjadi 
tangung jawab BNN atau Instansi 
Keamanan lainnya,”  Jelas AKBP 
Wuwuh dalam paparannya.

“Perang terhadap 
penyalahgunaan narkoba merupakan 
tanggung jawab seluruh warga 
Indonesia dengan upaya strategis 

guna memutus mata rantai peredaran 
narkoba,” imbuhnya AKBP wuwuh.

Indonesia menjadi pasar bagi 
jaringan pengedar narkoba dan 
peredarannya semakin bertambah 
tiap tahun, hal tersebut disebabkan 
karena kurangnya sanksi hukum bagi 
pengedar narkoba. Selanjutnya AKBP 
Wuwuh menambahkan pentingnya 
peran keluarga dalam mencegah 
pengaruh narkoba yang dapat 
memasuki tiap anggota keluarga.

Acara Sosialisasi tersebut ditutup 
dengan tes urin oleh seluruh pegawai 
Pelindo III Tanjung Wangi. “Saya ingin 
memastikan bahwa seluruh petugas 
operasional serta tenaga pandu yang 
berada pada garda depan  bebas 
narkoba dan dapat  memberikan 
pelayanan jasa kepelabuhanan yang 
optimali,” pungkas Edy Sulaksono. 
(Manyar)

Pegawai Pelindo III Tanjung Wangi Melakukan Presensi Setelah Dilakukan Tes Urin
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Tanjung InTan

Sementara itu, Pelindo III Tanjung 
Intan juga menggelar sosialisasi 
bahaya dampak penyalahgunaan 
narkoba bekerjasama dengan Badan 
Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten 
Cilacap. Bertempat di kantor Pelindo 
III Tanjung Intan Cilacap, sosialisasi 
diikuti oleh seluruh pegawai 
Pelabuhan Tanjung Intan Juni lalu.

Kepala Penyuluh BNN Kabupaten 
Cilacap, Parwito menyampaikan 
bahwa bahaya dan dampak 
penyalahgunaan narkoba sangat 
fatal, bahkan hingga berujung 
kematian. Olehnya, seluruh peserta 
sosialisasi ini diharapkan dapat 
menghindari penyalahgunaan 
narkoba. “Bahaya narkoba 
dampaknya bisa ke sosial ekonomi 
juga, karena narkoba harganya 
mahal. Dan bila seseorang telah 
menggunakan narkoba maka dia 
akan kecanduan, jadi mau tidak mau 
dia pasti beli,” tuturnya.

General Manager Pelindo 
III Tanjung Intan, Ali Sodikin 
menyampaikan, pihaknya 
sangat senang dengan adanya 
sosialisasi ini agar para pegawai 
di lingkungan kerjanya dapat 
mengenal dan menghindari 
penyalahgunaan narkoba tersebut. 

Dia bahkan berharap kegiatan 
serupa dapat dilaksanakan secara 
rutin. “Saya pikir kegiatan seperti 
ini sangat bagus. Disamping 
dapat memberikan pengetahuan 
kepada para pegawai juga untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak 
kita inginkan yang berhubungan 
dengan narkoba,” ujar Ali.

Dalam kegiatan yang 
berlangsung sejak dari mulai pagi 

hingga siang hari tersebut, para 
pegawai tampak antusias menerima 
materi sosialisasi yang diberikan. 
Sejumlah pegawai juga mengajukan 
beberapa pertanyaan terkait jenis 
dan bahaya dari narkoba. Diakhir 
acara juga diadakan tes urine yang 
dilakukan kepada seluruh pegawai 
untuk memastikan bahwa seluruh 
pegawai Pelindo III bersih dari 
narkoba. (Manyar)

Para Pegawai Pelindo III Tanjung Intan

Pegawai Pelindo III Tanjung Intan Melakukan Presensi Setelah Dilakukan Tes Urin
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Setelah mengadakan acara serah 
terima jabatan Direktur Utama 
PT Ambang Barito Nusapersada 

beberapa waktu yang lalu dari Khairil 
Anwar ke Syaipul Adhar, PT Ambapers 
kembali mengadakan pisah sambut 
Direktur Utama yang kini dijabat oleh 
Syaipul Adhar sekaligus buka puasa 
bersama stakeholder pengguna jasa 
alur ambang Sungai Barito. 

Acara pisah sambut tersebut 
turut dihadiri oleh Direksi PT Bangun 
Banua Kalimantan Selatan selaku 
pemegang saham, perwakilan 
pemegang saham Pelindo III, Dewan 
Komisaris PT Ambapers, Ketua DPRD 
Provinsi Kalimantan Selatan, Walikota 
Banjarmasin H. Ibnu Sina, Kepala 

Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, 
Kepala KSOP Kelas I Pelabuhan 
Banjarmasin, Komisaris Utama dan 
Direktur Utama Bank Kalsel, Direktur 
Utama PT Jamkrida, Ketua APBMI, 
Ketua Organda Kalsel, Pimpinan PT 
Sarana Daya Mandiri selaku mitra 
kontraktor pengerukan alur ambang 
Sungai Barito, Pemimpin Redaksi 
Banjarmasin Post Musyafi dan para 
stakeholder pengguna jasa alur 
ambang Sungai Barito.

Dalam kesempatan itu Syaipul 
Adhar yang menggantikan Khairil 
Anwar, terus memberikan semangat 
untuk seluruh pegawai Ambapers 
agar selalu bekerja keras untuk 
bergerak membangun perusahaan 

diruT baru 
aMbaPers OPtIMIs seMakIn terdePan

karena tantangan ke depan 
semakin berat. Syaipul bertekad 
akan melakukan percepatan 
untuk meningkatkan pelayanan 
dan kenyamanan pengguna alur 
dan mencoba langkah di luar 
koridor dalam mengembangkan 
Ambapers serta meningkatkan dan 
menimimalisir berkurangnya trafik 
alur Sungai Barito. Selain itu Syaipul 
akan menginisiasi pembentukan 
Forum Masyarakat dan Pengusaha 
Pengguna Alur sebagai bagian 
komitmen Ambapers membangun 
komunitas dua arah dengan 
stakeholder.

“Langkah-langkah tersebut akan 
segera dilakukan sebagai upaya 

trolly
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meningkatkan pendapatan asli 
daerah (PAD) Provinsi Kalimantan 
Selatan. Kebijakan-kebijakan 
lainnya pun coba kita buka kembali 
untuk mencari peluang usaha, 
dia mengharapkan kedepannya 
Ambapers tidak hanya bergantung 
pada angkutan batu bara saja”. Ini 
sejalan dengan moto Ambapers 
yakni Bergerak Terdalam Terdepan 
sehingga dengan dukungan semua 
pihak Ambapers akan semakin maju 
dan terdepan untuk berkontribusi 
bagi bumi banua Kalimantan Selatan,” 
imbuhnya.

Direktur Eksekutif PT Ambapers 
Nugroho Dwi Priyohadi menambahkan 
dengan pergantian Direksi yang baru 

ini tentunya diharapkan akan dapat 
membawa Ambapers menjadi semakin 
maju dan lebih baik lagi, sehingga 
semakin besar peran yang telah 
diberikan Ambapers untuk kemajuan 
masyarakat Kalimantan Selatan.  
“Ambapers adalah model sinergi 
terbaik antara BUMD dan BUMN,” 
imbuhnya.

Sementara pemegang saham 
yang juga memberikan kata 
sambutan, dalam hal ini diwakili oleh 
Wisnadi sebagai Direktur Umum PT 
Bangun Banua Kalimantan Selatan, 
menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Direktur Utama yang lama 
dan mengucapkan selamat bertugas 
kepada Direktur Utama yang baru 

dengan harapan bisa membawa 
Ambapers untuk lebih maju dan 
berkontribusi untuk pembangunan 
Kalimantan Selatan.  

Dalam kegiatan pisah sambut 
Direktur Utama PT Ambapers dan buka 
puasa bersama stakeholder pengguna 
alur ambang Sungai Barito diberikan 
kenang-kenangan berupa cinderamata 
kepada Bapak Khairil Anwar juga 
penyerahan bantuan uang 5 juta 
rupiah, perlengkapan sekolah kepada 
panti asuhan putera “Intan Sari” Kuin 
Utara serta penyerahan buku 13 tahun 
Kisah Sukses Tol Indonesia kepada 10 
pemenang lomba tulis essai dan 10 
pemenang lomba puisi yang diadakan 
beberapa waktu yang lalu. (Manyar)

Direksi PT Ambapers Berikan Bantuan Kepada Perwakilan Panti Asuhan Intan Sari
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Knowledge ManageMent
Upaya MeMberdayakan pengetahUan 

UntUk InovasI berkelanjUtan

Pelindo III sebagai perusahaan 
yang berpengalaman dibidang 
pelayanan jasa kepelabuhanan 

tidak lepas dari kualitas sumber daya 
manusia yang dimilikinya. Berbagai 
macam pendidikan dan pelatihan 
telah dilaksanakan Pelindo III untuk  
meningkatkan kompetensi pegawai, 
serta menjaga mereka agar selalu 
up to date dengan perkembangan 
dunia bisnis perusahaan sehingga 
pada akhirnya dapat memberikan 
pelayanan jasa kepelabuhanan 
terbaik bagi pengguna jasa. 

Pengetahuan dan pengalaman 
yang telah didapatkan selama 
puluhan tahun sejak beroperasinya 
perusahaan merupakan keunggulan 

didokumentasikan, sehingga 
cenderung terlupakan dan tidak 
dimanfaatkan oleh rekan kerja 
lainnya, akibatnya kita sering 
mengulang kesalahan dan tidak 
mampu mengulang kesuksesan.  
Untuk itu, pengetahuan dan 
pembelajaran yang telah 
didapatkan perlu dikelola secara 
terstruktur dan konsisten.  

DIagram: hUBUngan 
PengetahUan Dan 
kInerja (knoco, n.D) 

guna memastikan pengetahuan 
dan pengalaman tersebut menyebar 
ke seluruh pegawai, maka perlu 

Pelindo III dalam memenangkan 
persaingan bisnis dimasa yang 
akan datang. Pengetahuan dan 
pengalaman tersebut, secara tidak 
sadar sebenarnya terkumpul selama 
kita bekerja. 

tanpa pengetahuan dapat 
dipastikan kinerja kita tidak 
akan sesuai dengan harapan 
perusahaan. Selain itu, dengan 
bekerja sebenarnya banyak 
pengetahuan dan pembelajaran 
baru yang didapatkan. Dengan 
pembelajaran baru tersebut, kita 
dapat bekerja lebih efektif, efisien, 
dan memenuhi target perusahaan. 
Permasalahannya, pembelajaran 
dan pengetahuan tersebut tidak 

garbarata
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Diagram: Proses model km (king, n.d)

knowledge management adalah 
serangkaian langkah – langkah 
sistematik dalam pengelolaan asset 
pengetahuan (mengumpulkan, 
menyimpan, pengembangan 
dan  menggunakan/menyebarkan 
pengetahuan) sehingga 
menghasilkan gagasan baru yang 
berdampak pada suatu inovasi 
dalam rangka meningkatkan kinerja 
perusahaan secara berkelanjutan. 
knowledge management akan 
membantu dan mendorong 
pegawai untuk belajar dan saling 
sharing pengetahuan meski di 
tengah–tengah kesibukan bekerja, 
sehingga dapat menghindari 
seseorang terhenti karirnya karena 
ketergantungan yang tinggi oleh 
suatu unit kerja.

keseriusan penerapan knowledge 
management mendapat dukungan 
penuh dari manajemen Pelindo 
III. Program strategis knowledge 
management akan berlangsung 
selama tiga tahun yaitu dari tahun 
2017 hingga dapat berjalan dengan 
optimal di tahun 2020 nanti. Berbagai 
workshop knowledge management 
secara intensif dilakukan, dimana 
hingga akhir bulan juli ini akan 
dirampungkan daftar pengetahuan 
– pengetahuan strategis pada tiap 
– tiap unit di kantor Pusat. “Dengan 
berjalannya program knowledge 
management di Pelindo III, maka 
perencanaan pendidikan dan pelatihan 
akan lebih mudah dan akurat. Untuk 

itu para pimpinan unit kerja harus care 
terhadap pelaksanaan knowledge 
management pada unit masing 
- masing, sehingga knowledge 
management dapat berjalan 
dengan baik dan optimal dalam 
perusahaan,” ujar Direktur SDm dan 
Umum Pelindo III toto heliyanto 
pada sela-sela rapat pembahasan 
progres implementasi knowledge 
management Pelindo III.

kegiatan knowledge 
management yang selama ini telah 
berjalan yaitu kegiatan Sharing 
knowledge dengan membahas 
berbagai topik menarik oleh 
berbagai narasumber. tidak hanya 
itu kedepannya manajemen 
akan membentuk kumpulan 
ahli atau lebih dikenal dengan 
istilah Subject matter expert 
(Sme) dimana Sme merupakan 
para ahli di suatu bidang ilmu 
pengetahuan tertebntu. Pegawai 
dapat berdiskusi langsung 
dengan Sme untuk membahas 
permasalahan – permasalahan 
yang ditemui baik secara langsung 
maupun dihubungi via telephone. 
Selain itu, juga akan dibentuk 
forum diskusi informal bernama 
coP (community of Practice) yang 
mana dalam forum ini para pegawai 
dengan background unit kerja yang 
sama mendiskusikan suatu topik. 
Bentuk kegiatan tersebut akan 
berlangsung pada seluruh unit kerja 
di lingkungan Pelindo III. (manyar)

dibangun sebuah sistem tata 
kelola ilmu pengetahuan yang 
memastikan ilmu pengetahuan 
dan pengalaman tersebut tetap 
lestari dan berkembang dalam 
perusahaan dalam bentuk knowledge 
management.
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Daya Tarik MeningkaT
kunjungan 

Cruise 
Melonjak

cruise
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jumlah penumpang sebanyak 
32.484 orang.

Menurut General Manager 
Pelabuhan Benoa, Ardhy Wahyu 
Basuki, peningkatan kunjungan 
cruise ke Pulau Bali tidak terlepas 
dari reputasinya yang semakin 
dikenal secara internasional. 
“Tingginya reputasi Bali dalam 
industri pariwisata merupakan 
buah upaya bersama seluruh pihak,” 
kata Ardhy. Tidak heran kemudian 
Bali dianugerahi predikat The Best 
Tourism Destination in the World 
for 2017 oleh salah satu situs travel 
global. 

Selain itu, kunjungan tokoh-
tokoh penting dunia, seperti 
Raja Arab Saudi Salman bin 
Abdulaziz dan Presiden ke-44 
Amerika Serikat (AS) Barack Obama 
mengirimkan pesan kepada 
masyarakat internasional bahwa 
situasi keamanan di Indonesia 
sangat kondusif. Tentunya ini 
memberi sinyal positif bagi para 
pelancong yang hendak berpelesir 
menggunakan kapal pesiar untuk 
menjadikan Bali sebagai salah satu 
alternatif tempat berlibur. 

Selaras dengan hal tersebut, 
Pelindo III turut memastikan kualitas 
layanan kepelabuhanan maupun 
kesiapan fasilitas pelabuhan berada 

dalam kondisi prima. Bahkan, 
Pelindo III melakukan simulasi 
dengan manajemen operator 
kapal pesiar P&O Cruises Australia 
pada medio April 2017 agar dapat 
memastikan aksesibilitas Pelabuhan 
Benoa dapat mengakomodasi 
salah satu armada mereka, Pacific 
Eden. “Persiapan yang matang akan 
memberi kesan positif bagi pelaku 
industri kapal pesiar untuk semakin 
intens berkunjung ke Indonesia,” 
tutur Ardhy. 

Dalam aspek sosial ekonomi, 
melonjaknya kunjungan kapal 
pesiar yang disertai dengan 
tingginya jumlah pelancong 
mancanegara mampu menciptakan 
multiplier effect bagi masyarakat 
sekitar, setidaknya bagi para 
penyedia jasa transportasi lokal, 
pemandu wisata dan pedagang 
cinderamata yang berada di 
lingkungan Pelabuhan Benoa. 

Oleh karena itu, Pelindo III 
melalui Pelabuhan Benoa telah 
berencana menambah infrastruktur 
pelabuhan khususnya infrastruktur 
yang berhubungan dengan 
pelayanan cruise. Seperti halnya 
penambahan panjang Dermaga 
Timur yang awalnya 290 meter 
menjadi 340 meter. Ini dilakukan 
mengingat dimensi kapal pesiar 
yang masuk ke Pelabuhan Benoa 
memiliki panjang antara 180-260 
meter. Selain itu, terdapat rencana 
perluasan terminal penumpang 
internasional dengan luas total 
4887 m2 dengan peruntukan area 
kedatangan seluas 1000 m2, area 
keberangkatan seluas 1238 m2 dan 
area bagasi/koper seluas 750 m2. 
(Manyar-Jamrud)

Sebagai salah satu pelabuhan 
kelolaan Pelindo III yang 
terletak di Pulau Bali, 

Pelabuhan Benoa merasakan imbas 
popularitas pulau berjuluk Pulau 
Dewata ini. Buktinya, sebanyak 
31.540 pelancong mancanegara 
telah berkunjung ke Bali sepanjang 
semester pertama tahun 2017 
melalui Pelabuhan Benoa. Dalam 
hal jumlah kunjungan kapal pesiar, 
Pelabuhan Benoa mencatat 38 call 
pada periode yang sama.

Angka kunjungan kapal pesiar 
tersebut menunjukkan peningkatan 
sebanyak 34 persen apabila 
dibandingkan dengan pencapaian 
semester pertama tahun 2016. 
Hanya saja, tren ini tidak diikuti 
dengan jumlah penumpang kapal 
pesiar yang mengalami penurunan 
3 persen pada periode yang sama. 
Ketika itu, arus kunjungan kapal 
pesiar tercatat hanya 25 call dengan 
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Jalin Kebersamaan 
dengan safari ramadhan

Guna menjaga dan 
menjalin silaturahim yang 
baik antar pegawai, PT 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
selalu melakukan kegiatan yang 
mengedepankan nilai kebersamaan 
seperti Safari Ramadhan yang 
berlangsung pada Juni lalu. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan di berbagai 
pelabuhan yang merupakan wilayah 
Pelindo III diantaranya:

Tanjung Emas dan 
TPKs

Kegiatan Safari Ramadhan 
yang berlangsung di Tanjung Emas 
dan TPKS sekaligus dimanfaatkan 
sebagai ajang perkenalan dengan 
Direktur Utama PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) yang baru. 
Jika sebelumnya jabatan Direktur 
Utama Pelindo III (Persero) diduduki 

oleh Orias Petrus Moedak, saat ini 
tongkat estafet kepemimpinan 
tengah dipegang oleh IGN Askhara 
Danadiputera atau yang akrab 
dikenal dengan Ari Askhara. 
Dalam Safari Ramadhan tersebut 
merupakan kunjungan pertama Ari 
Askhara sebagai Direktur Utama 
Pelindo III di Pelabuhan Tanjung 
Emas Semarang.

Bulan Ramadhan juga dimanfaatkan 
Pelindo III untuk menyalurkan beberapa 
jenis bantuan kepada masyarakat sekitar 
Pelabuhan Tanjung Emas. Mendukung 
semangat BUMN Hadir untuk Negeri, 
Pelindo III memberikan Bantuan Bedah 
Rumah yang diberikan kepada warga 
Tikung Baru VII RT 10 RW VI Kelurahan 
Bandarharjo Semarang. Selanjutnya ada 
pula Bantuan Pemasangan Listrik dan 
Pembangunan MCK di Kelurahan yang 
sama.

Tak cukup sampai disitu, Pelindo 

III Tanjung Emas dan TPKS juga 
menyerahkan enam paket bantuan 
pengembangan yayasan panti 
asuhan yang diberikan kepada 
Yayasan Panti Asuhan As-Syafi’iyyah, 
Yayasan Al Ittihad Bugen, Panti 
Asuhan Al-Barokah, Panti Asuhan 
Riyaddlus Sholihin, Panti Asuhan Bani 
Abdurrohman dan Panti Asuhan As-
Sajad. (Manyar)

Kumai
Sementara itu kegiatan Safari 

Ramadhan di Kumai dihadiri oleh 
Direktur SDM Dan Umum Toto 
Heliyanto, Selain buka puasa 
bersama acara Safari Ramadhan 
juga diisi dengan penyerahan 
santunan kepada anak yatim 
sebanyak 25 orang dan santunan 
kepada para pensiunan Pelindo 
III yang ada di Kabupaten 

Kegiatan Safari Ramadhan di Tanjung Emas dan TPKS

gate in
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Kotawaringin Barat.
Direktur SDM Dan Umum 

Pelindo III Toto Heliyanto 
mengatakan “Di bulan ramadhan ini 
kita ada beberapa kegiatan salah 
satunya adalah peresmian kantor 
baru di Pelabuhan Tanjung Kalaf 
Bumiharjo. Dengan adanya kantor 
baru tersebut maka Pelabuhan 
Kumai  hanya melaksanakan 
kegiatan pelayanan naik turun 
penumpang kapal laut, dan 
rencananya akan dilaksanakan 
renovasi Terminal Penumpang 
Pelabuhan Kumai agar menjadi 
lebih bagus dan nyaman bagi para 
penumpang,” kata Toto. Selain buka 
puasa bersama, Pelindo III Kumai 
juga melaksanakan acara sahur 
bersama anak yatim di Panti Asuhan 
Ar Rahman Kecamatan Kumai.

Acara Safari Ramadhan di 
Pelabuhan Kumai berjalan dengan 
lancar. Diharapkan dengan adanya 
kegiatan ini, kebersamaan, tali 
silaturrahmi dan kerjasama di antara 
Pelindo III dengan para stakeholders 
serta seluruh pihak terkait tetap 
terjalin dengan baik. (Manyar)

KoTabaru
Acara Safari Ramadhan juga 

diselenggarakan di Kotabaru 
yang dihadiri oleh Wakil Bupati 
Kotabaru, Komandan Lanal, Instansi 
Pemerintah, Pensiunan Pegawai 
Pelindo dan Anak Yatim Piatu.

Disela-sela rangkaian acara 
Safari Ramadhan tersebut, Direktur 

SDM dan Umum Toto Heli Yanto  
mengatakan maksud dan tujuan 
Safari Ramadhan  adalah untuk 
mempererat tali silaturahmi antar 
sesama Pegawai, Pemerintah Daerah, 
Pengguna Jasa dan masyarakat. 
Lebih lanjut Toto mengatakan bahwa 
Pelindo III hadir untuk membantu 
meringankan beban masyarakat 
melalui program BUMN Hadir Untuk 
Negeri. Setidaknya di Kabupaten 
Kotabaru, Pelindo III membagikan 
sembako murah sebanyak 1.000 
paket dan Rehabilitasi MCK 
sebanyak 15 Unit, serta Pembinaan 
Kelompok Nelayan Camar Laut terkait 
Peremajaan  mesin kapal untuk 
meningkatkan hasil tangkapan dan 
juga akan mendampingi mereka 
dalam mengolah dan memasarkan  

hasil tangkapan mereka agar lebih 
bermutu tinggi. 

Wakil Bupati Kotabaru.
Burhanuddin dalam sambutannya 
mengatakan, sangat senang dan 
mengapresiasi atas hubungan 
dan kerjasama yang baik, terlebih 
peran serta Pelindo III untuk 
membantu pemerintah daerah guna 
membangun Kotabaru. “Andai semua 
perusahaan yang ada di Kotabaru 
melakukan hal yang sama seperti 
Pelindo, niscaya masyarakat Kotabaru 
akan makmur,” ucapnya.

Sementara itu dalam 
sambutannya General Manager Recky 
Julius Uruilal mengatakan bahwa 
Pelindo III Kotabaru, selalu berupaya 
untuk meningkatkan pelayanan dan 
berinovasi mencari peluang bisnis 
untuk peningkatan pendapatan 
Perusahaan. (Manyar)

banjarmasin
Kegiatan Safari Ramadhan 

di Pelabuhan Banjarmasin 
diselenggarakan di Hotel Aria Barito 
Banjarmasin dengan dihadiri oleh 
Direktur SDM dan Umum Toto 
Heliyanto. Selain itu, turut hadir 
rekan media, pengguna jasa, instansi 
pemerintah dan rekanan bisnis 
pelabuhan. 

“Sebagai pintu gerbang logistik 
Kalimantan selatan, Pelabuhan 
Banjarmasin terus berupaya 
memperbaiki kinerja dan tetap 
mencanangkan sikap integritas 

Kegiatan Safari Ramadhan di Kumai
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dalam tubuh perusahaan,” ungkap 
Fariz Hariyoso dalam sambutannya.

Sementara itu, hal senada juga 
disampaikan oleh Direktur SDM 
dan Umum Toto Heliyanto, “Semua 
bermuara pada proses dan hasil 
kinerja, kita tidak hanya dituntut 
untuk bekerja keras namun juga 
bekerja cerdas dan berintegritas serta 
konsisten dengan nilai-nilai yang 
ada, salah satunya dari sisi budaya 
perusahaan, agar terpatri semangat 
pembaharuan dalam menjalani setiap 
pekerjaan oleh SDM Pelindo III,” 
tuturnya.

Acara Safari Ramadhan juga 
diisi dengan tausioh Ramadhan 
dan pemberian santunan kepada 
tiga panti asuhan terpilih yaitu 
Panti Asuhan Putri Asri, Panti 
Asuhan Putra Sentosa dan Panti 
Asuhan Putri Harapan Ibu, dengan 
total santunan senilai sembilan 
juta rupiah. Selain santunan 
dana,Pelabuhan Banjarmasin juga 
memberikan bingkisan menarik 
berupa peralatan ibadah yaitu 
sarung, sajadah dan keperluan 
sekolah seperti tas, buku dan alat 
tulis. 

Santunan tersebut merupakan 
bentuk kepedulian perusahaan 
terhadap sesama dibulan suci 
Ramadan. Melalui pemberian bantuan 
ini, diharapkan kinerja Pelabuhan 
Banjarmasin senantiasa mendapat 
keberkahan dari Tuhan Yang Maha 
Esa dan selalu menjadi yang terdepan  
dalam pemenuhan logistik di 
Kalimantan Selatan. (Manyar)

KuPang
Kegiatan Safari Ramadhan 

di Kupang dihadiri oleh Direktur 
Komersial dan Operasi Pelindo III 
M. Iqbal. Dalam sambutannya ia 
menyampaikan bahwa pada kegiatan 
di bulan Ramadhan, Pelindo III 
berbagi rezeki dengan menyalurkan 
bantuan sembako ke warga yang 
membutuhkan dan juga memberikan 
santunan untuk anak yatim.

Bantuan sembako diberikan 
langsung oleh M. Iqbal kepada buruh 
TKBM (tenaga kerja bongkar muat) 
di Pelabuhan Tenau. Sedangkan 
anak yatim diberikan santunan 
berupa uang yang nantinya dapat 
digunakan untuk membantu biaya 
mereka sehari-hari maupun bisa beli 
peralatan kebutuhan sekolah. 

Pada kegiatan Safari Ramadhan 
tersebut, M. Iqbal memperkenalkan 
diri serta menjalin silaturahmi 
dengan anak yatim, pegawai dan 
pensiunan Pelindo III serta mitra 
kerja Pelindo III. Dalam arahannya ia 
menyampaikan kepada Boy Robyanto 
untuk melakukan pengajian hatam 
Al-Quran bersama pegawai untuk 
menutup bulan suci ramadhan baik di 
Kupang maupun Ende. 

Selain itu Iqbal menghimbau 
kepada seluruh tamu undangan 
yang menjalankan ibadah puasa 
agar di bulan suci ramadhan ini kita 
harus menambah extra ketakwaan 
kita kepada Allah SWT sehingga 
bisa menjadi orang yang selalu 
bertakwa. “Karena bertakwa itu dapat 
mengampuni atau menggugurkan 

Kegiatan Safari Ramadhan di Banjarmasin

dosa-dosa yang kita perbuat, 
pahalanya ditambah oleh Allah SWT, 
diberi kemudahan setiap usahanya 
dan juga jangan lupa selalu berdoa 
kepadaNya,” ujar Iqbal.

Pada kunjungannya tersebut, 
Muhamad Iqbal yang ditemani 
oleh Senior Manager Pelayanan 
Kapal dan Terminal Bambang 
Hasbulah meninjau kondisi 
Pelabuhan Tenau Kupang 
dan menyempatkan untuk 
bertemu dengan Gubernur Nusa 
Tenggara Timur Frans Lebu 
Raya untuk membahas terkait 
pengembangkan infrastruktur 
pendukung pariwisata di 
kabupaten Labuan Bajo. (Manyar)

bEnoa
Kegiatan Safari Ramadhan di 

Pelabuhan Benoa diselenggarakan 
di Gedung Terminal Penumpang 
Domestik yang dihadiri oleh Direktur 

gate in
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Keuangan Pelindo III U.Saefudin Noer, 
para pejabat struktural dan seluruh 
pegawai Pelabuhan Benoa dan 
Celukan Bawang, instansi pemerintah, 
BUMN, dan swasta di lingkungan 
Pelabuhan Benoa.

Dalam sambutannya, General 
Manager Pelindo III Benoa, Ardhy 
Wahyu Basuki menjelaskan mengenai 
puasa yang merupakan ajang 
tempaan bagi setiap muslim dalam 
mengendalikan hawa nafsu. Seperti 
halnya metamorfosis ulat menjadi 
seekor kupu-kupu yang cantik. Hal 
itu menjadi suatu bahan perenungan 
yang luar biasa tentang makna dibalik 
puasa. Saat masih menjadi ulat, kupu-
kupu menjalani fase 10 hari penuh 
untuk tidak makan dan minum yang 
diumpamakan puasa, ulat terbungkus 
seluruh tubuhnya dalam sebuah 
kepompong sebelum terlahir sebagai 
kupu-kupu yang cantik. 

“Untuk itu kita diharapkan 
menjadi pribadi yang lebih baik 
setelah menjalani puasa Ramadhan 
karena telah ditempa selama satu 
bulan penuh dalam mengendalikan 
hawa nafsu sehingga menjadi pribadi 
yang bertakwa,” imbuhnya.

Sementara itu, U. Saefudin 
Noer menyampaikan bahwa 
kegiatan safari Ramadhan dan buka 
bersama merupakan kegiatan rutin 
yang dilakukan oleh Pelindo III 

Kegiatan Safari Ramadhan di Tenau

Kegiatan Safari Ramadhan di Benoa
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sebagai salah satu kegiatan dalam 
pembinaan rohani dan pembinaan 
lingkungan. “Oleh karena itu 
seluruh Direksi Pelindo III berbagi 
tugas untuk menghadiri kegiatan 
diseluruh pelabuhan wilayah 
Pelindo III,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menambahkan 
bahwa moment buka bersama ini 
tentu saja bukan hanya sekedar 
sebagai kegiatan buka bersama 
saja, namun sekaligus sebagai ajang 
silaturahim. “Untuk itu marilah kita 
jadikan moment ini sebagai salah 
satu bentuk kegiatan ibadah yang 
dapat meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan yang pada akhirnya nanti 
sebuah kompensasi berupa pahala 
akan kita dapatkan,” tuturnya.

Pada kegiatan tersebut juga 
mengundang anak-anak dari 
Panti  Asuhan Darul  Falah yang 
secara s imbolis   diberik an oleh 
Direktur Keuangan Pel indo 
I I I  dan GM Pelabuhan Benoa 
berupa bingk isan alat-alat 
sekolah ser ta uang santunan. 

Tidak hanya itu, Perwakilan 
dari Desa Petang Kecamatan 
Petang Kabupaten Badung juga 
secara simbolis diberikan bantuan 
berupa 1000 paket sembako 
murah, 100 unit pemasangan 
listrik dan 50 unit MCK. “Semoga 
bantuan yang kami berikan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat 
Petang dan sekitarnya,” jelas 
Ardhy. (Lamong)

grEsiK
Sementara itu kegiatan Safari 

Ramadhan di Pelabuhan Gresik 
dihadiri oleh Husein Latief selaku 
Direktur Teknik dan Teknologi 
Informasi Pelindo III bertempat di 
Kantor Pelabuhan Gresik.

Pergelaran acara yang 
diselenggarakan di Kantor Pelabuhan 
Gresik dihadiri oleh sedikitnya 50 
anak yatim, Lurah Ring 1 Pelabuhan 
Gresik serta instansi yang lain seperti 
DPC INSA, DPC ALFI/ILFA, DPC APBMI 
dan para pengguna jasa yang lain.

Dalam sambutannya Husein Latief 
mengatakan bahwa dana  program 
bina lingkungan sebesar Rp. 400 juta 
diwujudkan dalam bentuk pemberian 
4000 paket sembako. Ia berharap 

Kegiatan Safari Ramadhan di Gresik
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Menurut catatan RKAP, Pelindo III 
Gresik pada tahun 2017 melakukan 
invetasi berupa pemasangan 
instalasi pipa air bersih, pipa 
hydrant, serta peningkatan lapangan 
penumpukan sehingga terlihat 
lebih rapi dalam penataannya. 
Selain itu, dilakukan pembangunan 
jetty pada Dermaga 180 dan 
perpanjangan Dermaga Umum 
Pelabuhan Kalianget. Peningkatan 
dan pemeliharaan fasilitas tersebut 
merupakan salah satu strategi untuk 
mendongkrak pendapatan tahun 
2017 dengan mengoptimalkan 
fasilitas kepelabuhanan sehingga 
memberikan yang terbaik dalam 
pelayanannya.

Kegiatan selanjutnya berupa 
penyerahan simbolis program 
pembagian sembako gratis kepada 
warga Kelurahan Bedilan dan 
Pulopancikan disertai santunan dan 
penyerahan kepada anak yatim Panti 
Asuhan Darul Islam dan TPQ At-
Thoyyibah. (Manyar)

LEmbar
Kegiatan Safari Ramadhan juga 

diselenggarakan di Pelabuhan 
Lembar yang dihadiri oleh Direktur 
Keuangan Pelindo III U Saefudiin 
Noer. Dalam sambutannya ia 
menyampaikan terkait program 
bina lingkungan yang merupakan 
komitmen Pelindo III dalam 
membantu masyarakat di sekitar 

masyarakat tidak perlu melihat 
nilainya tetapi perhatian Pelindo III 
terhadap lingkungan merupakan 
hal yang utama. Lancar atau 
tidaknya operasional perusahaan 
juga tergantung dari masyarakat 
sekitar. Jadi jelas pengaruh 
masyarakat memberikan dampak 
secara langsung terhadap kinerja 
perusahaan. 

“CSR aktif, investasi juga aktif, 
jalan seiringan sehingga operasional 
dan warga masyarakat sekitar juga 
mendapatkan hasilnya. Apalagi 
investasi Pelabuhan Gresik tahun 
2017 mengalami peningkatan  
sebanyak 400 persen, sebesar Rp. 
35,7 milliar dibandingkan tahun 2016 
yang hanya Rp. 7,5 miliar,” tambahnya.

lingkungan pelabuhan. “Semoga 
dengan Program Bina lingkungan 
yg dilaksanakan Pelindo III  dapat 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat Lombok Barat serta 
berkontribusi dalam pengembangan 
industri pariwisata dan ekonomi 
masyarakat umumnya,” imbuhnya.

Adapun kegiatan bina lingkungan 
Pelindo III berupa pembangunan 
sarana umum dan pemberian 
bantuan mesin kepada kelompok 
nelayan di wilayah Pelabuhan 
Lembar dan di Terminal Gili Mas serta 
memberikan bantuan penghijauan 
kepada Kabupaten Lombok Barat 
dengan memberikan 125 pohon 
palem sadeng. 

Penyaluran bantuan secara 
simbolis diberikan langsung oleh 
Direktur Keuangan Pelindo III 
U Saefuddin Noer didampingi 
General Manager Cabang Lembar 
kepada Bupati Lombok Barat H 
Fauzan Khalid didampingi Danlanal 
Mataram Kolonel Marinir Djentaju 
Suprihandoko.

Dalam sambutannya Bupati 
Lombok Barat Fauzan Khalid 
menyampaikan ucapan terima kasih 
atas kepedulian Pelindo III terhadap 
masyarakat di lingkungan Pelabuhan 
Lembar. “Bantuan Program Bina 
Lingkungan Pelindo III ini bermanfaat 
membantu Pemerintah Kabupaten 
Lombok Barat dalam pengentasan 
kemiskinan di wilayah Lombok Barat,” 
ujar Bupati Lombok Barat. (Manyar)

Kegiatan Safari Ramadhan di Lembar
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“Assalammualaikum ..... 
selamat sore adek-adek. 
Bapak-bapak dan Ibu-ibu 

dari PHC mau buka bersama dengan 
adek-adek. Duduk yang rapi dan kita 
dengarkan Bapak Ustadz ceramah yaa 
....”, seru salah satu pengurus yayasan 
yatim piatu kepada anak-anak 
yayasan Al-Amal. 

Namun, tetap saja riuh rendah 
anak-anak yang sedang bercakap-
cakap dengan teman sebayanya tetap 
terdengar. Ya, anak-anak akan tetap 
jadi anak-anak. Walaupun sebagian 
dari mereka tidak memiliki orang tua, 
mereka tetap semangat bersekolah 

dan tetap berprestasi.  
Hal ini lah yang membuat anak 

usaha Pelindo III, PT Pelindo Husada 
Citra (PT PHC) ingin berbagi di Bulan 
Ramadhan. Melihat semangatnya 
yang begitu besar, PT PHC 
mengadakan rangkaian kegiatan 
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama. 

“Walaupun adik-adik disini 
ada yang tidak punya ayah ibu, 
kalian memiliki banyak orang yang 
perhatian dengan kalian,” ucap dr. 
Agus saat memberikan membuka 
acara Bakti Sosial & Buka Bersama 
PT Pelindo Husada Citra (PT PHC) di 
Yayasan Al-Amal yang beralamat di Jl. 

Wonosari Lor No. 52 pada Juni lalu.
“Ada Bapak Ustadz dan kami 

yang peduli dengan kalian. Setiap 
tahun, InsyaAllah PT PHC juga rutin 
kesini. Sekarang kita sudah bawa 
perlengkapan sekolah buat kalian 
supaya kalian lebih semangat lagi 
sekolahnya,” tambah pria yang 
menjabat sebagai Plt. Direktur Utama 
PT PHC ini. 

Sama seperti tahun-tahun 
sebelumnya, di Bulan Ramadhan 
yang penuh berkah, PT PHC selalu 
mengadakan acara Baksos & Bukber 
dengan enam yayasan anak-anak 
Yatim Piatu yaitu  Yayasan Aba 

indahnya berbagi 
bersama PhC

Suasana Bakti Sosial Ramadhan PT PHC
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Muchsin di Jalan Dupak, Yayasan 
Panti Asuhan Ibnu Sina dan Yayasan 
Nur Hasan Benowo, Panti Asuhan 
Aisyahtong Mariyam, Panti asuhan 
Nuurus Salam Kebraon dan anak-
anak yatim piatu yang ada di sekitar 
Kalimas Surabaya. 

“Total perlengkapan sekolah 
yang kita bagikan ada 450 paket. 
Selain itu, Yayasan secara rutin juga 
kita bantu untuk pengelolaannya. 
Ini adalah salah satu bentuk 
komitmen kepeduliaan PT PHC 
untuk membantu masyarakat yang 
membutuhkan,” jelas pria yang dulu 
berprofesi sebagai dokter umum ini. 

Akhmadi, salah satu pengurus 
Yayasan Al-Amal Wonosari 
mengungkapkan ucapan 
terimakasihnya atas dana bantuan, 
santunan maupun perlengkapan 
sekolah yang diberikan kepada 
masing-masing anak. “Saya juga 
berterimakasih kepada PT PHC yang 
juga telah menyediakan takjil dan 
buka puasa kepada anak-anak dan 
pengurus yayasan”, katanya saat acara 
berlangsung. 

Selain itu, PT PHC juga 
menyelenggarakan Bakti Sosial 
Ramadhan bersama sedikitnya 65 
anak-anak yatim piatu di daerah 
Kalimas beserta para wali dan 
perangkat desa Kalimas di Gedung 
Serba Guna RS PHC. “Ini adalah 
agenda rutin yang kami adakan 
setiap tahun di bulan Ramadhan,” 
kata Hargo Wahyuono, Direktur 
Administrasi dan Keuangan PT PHC 
dalam sambutannya.

Di acara yang yang bertujuan 
untuk menjalin silaturahmi dan 
keakraban dengan warga Kalimas 
tersebut, PT PHC memberikan 
paket perlengkapan sekolah dan 
santunan bagi anak-anak yatim 
piatu. Raut wajah sumringah pun 
terpancar ketika mereka menerima 

bantuan tersebut kendati tanpa 
kehadiran orang tua. “Kiranya adik-
adik makin semangat bersekolah dan 
berprestasi,” kata dr. Agus Akhmadi, 
pelaksana teknis Direktur Utama PT 
PHC

Di sela-sela waktu ngabuburit, dr. 
Agus Akhmadi mengajak anak-anak 
yatim piatu RW 09 Kalimas untuk 
ber-swafoto (selfie) bersama. Mereka 
tampak tidak canggung untuk 
berpose bersama dengan orang 
nomor satu di PT PHC.

Tak lupa dalam acara tersebut, 
nasehat untuk selalu mentaati 
perintah dan menjauhi larangan 
dari Allah diberikan saat siraman 
rohani dari Ustadz setempat. 
Kemudian, suasana kebersamaan 
dan kekeluargaan pun semakin 
kental terlihat saat anak-anak 
yayasan buka bersama dengan 
perwakilan perusahaan yang memiliki 
bisnis utama ksehatan ini terlihat 
menikmati menu sajian yang telah 
tersedia.

“Semoga Allah memberikan 
berkah berlipat pada kita sehingga 
kita selalu mendapatkan petunjuk 
yang benar dari Allah dalam 
melaksanakan kegiatan sehari-hari,” 
ucap dr. Agus di akhir acara. (Manyar)

Dokter Agus Berikan Bantuan Secara Simbolis Kepada Anak Yatim
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Manajemen PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) 
Tanjung Intan Cilacap 

melalui program Bina Lingkungan 
mengucurkan dana hibah bagi warga 
masyarakat kurang mampu dan 
warga di sekitar wilayah kerjanya. 
Bantuan yang diberikan dalam 
bentuk bedah rumah sejumlah empat 
unit, sembako gratis sebanyak 1.660 
paket, beras gratis bagi nelayan 
Cilacap sebanyak 1.000 paket 
dan bantuan untuk pasar murah 
Kabupaten Cilacap sebanyak 1.000 
paket. Penyerahan bantuan tersebut 
dilakukan dalam kesempatan buka 
puasa bersama Pelindo III dan Lanal 
Cilacap, dengan tajuk Indahnya 
berbagi di bulan yang penuh berkah, 
di Mako Lanal Cilacap pada Juni lalu.

Acara yang dihadiri oleh Wakil 
Bupati Cilacap, Akhmad Edi Susanto, 
Komandan Lanal Cilacap Kolonel Laut 
(P) Agus Prabowo Adi, Direktur Utama 
Pelindo III, Ari Askhara, Direktur 
Komersial dan Operasional Pelindo III, 
Mohammad Iqbal, General Manager 
Pelindo III Tanjung Intan, Ali Sodikin, 
Forkompimda Kabupaten Cilacap, 
instansi unsur maritim, pengguna 
jasa dan stakeholder ini berlangsung 
secara khusyuk.   

Acara dibuka dengan pembacaan 
ayat suci Alquran dan dilanjutkan 
dengan sambutan dari Komandan 
Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap, 
Kolonel Laut (P), Agus Prabowo Adi 
dalam sambutannya pada acara 
buka puasa bersama tersebut 
menyampaikan, kegiatan buka 
bersama jajaran Lanal dan Pelindo 

III bersama masyarakat bertujuan 
untuk mempererat silaturahim dan 
meningkatkan rasa kebersamaan 
kalangan personil Lanal dan Pelindo 
III dengan masyarakat, khususnya 
masyarakat Cilacap Selatan. 
’’Momentum buka bersama tidak 
sekedar acara seremonial semata, 
tetapi dapat dijadikan sebagai 
salah satu bentuk ibadah dalam 
rangka meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Allah SWT,’’ kata 
Kolonel Laut (P) Agus Prabowo Adi. 

Sementara itu Direktur Utama 
Pelindo III, Ari Askhara dalam 
sambutannya menyampaikan, 
kegiatan penyaluran bina lingkungan 
merupakan wujud kepedulian 
Pelindo III untuk membantu warga 
masyarakat kurang mampu dan 
warga masyarakat di sekitar wilayah 
kerja Pelabuhan melalui motto 
“BUMN Hadir untuk Negeri”. ’’Total 

KuCurKan dana hibah 
bina lingKungan 1,1 miliar

dana hibah bina lingkungan yang 
telah disalurkan Pelindo III untuk 
Kabupaten Cilacap dan Kebumen 
sebesar Rp. 1.189 miliar lebih,’’ kata Ari 
Aksara. Selain itu, Ari menambahkan, 
Pelindo III Pelabuhan Tanjung Intan 
Cilacap juga menyerahkan bantuan di 
wilayah Kabupaten Kebumen berupa 
gelaran pasar murah dengan paket 
sembako seharga Rp. 200.000 dijual 
dengan harga Rp. 25.000, sebanyak 
1.000 paket, pemasangan listrik gratis 
sebanyak 1.000 titik dan pembuatan 
MCK sebanyak 50 titik.  

Wakil Bupati Cilacap Akhmad Edi 
Susanto dalam kesempatan yang 
sama menyampaikan apresiasi yang 
tinggi kepada Pelindo III dan Lanal 
Cilacap yang telah menggelar buka 
puasa bersama dan menyalurkan dana 
bantuan untuk masyarakat. Dengan 
kegiatan amaliyah dan keutamaan 
Ramadhan dapat dijadikan sarana 
instropeksi agar dapat meningkatkan 
nilai ibadah kita, sehingga mampu 
menjadi pendorong bagi Pemerintah 
dan warga masyarakat dalam 
melaksanakan pembangunan, menuju 
kesejahteraan masyarakat. 

Di akhir acara, dilakukan 
penyerahan bantuan dana bina 
lingkungan secara simbolis serta 
pemberian santuan anak yatim 
dari yayasan panti asuhan Al-Fatah 
Jayanihim dan Nuurul Bahri dan 
ditutup dengan doa bersama untuk 
berbuka puasa. (Manyar)

Pemberian Bantuan Secara Simbolis di Tanjung Intan

gate in
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PT Terminal Teluk Lamong 
(TTL) yang merupakan anak 
usaha Pelindo III melakukan 

kerjasama dengan STIDKI (Sekolah 
Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi 
Isla ) Ar-Rahmah. Penandatanganan 
Nota Kesepahaman antara keduanya, 
dilakukan di Kantor STIDKI lantai 2, 
Jalan Teluk Buli I no 3-7 Surabaya 
pada Juni lalu. Penandatanganan 
MoU dilakukan oleh Eko Hariyadi, 
Direktur Keuangan & Umum PT TTL 
dan Ahmad Mudzoffar Jufri selaku 
Ketua STIDKI Ar Rahmah. 

Dalam sambutannya, Eko Hariyadi 
menyampaikan bahwa, TTL sangat 
concern terhadap pembinaan dan 
perbaikan  lingkungan masyarakat, 
khususnya di daerah sekitar 
pelabuhan. Keberadaan Masjid dan 
Sekolah atau Lembaga pendidikan 
yang peduli terhadap perbaikan 
kualitas generasi penerus, menjadi 
perhatian bagi TTL. Khususnya, 
lembaga-lembaga pendidikan yang 
komitmen terhadap pembinaan 
pengetahuan, mental/sipiritual dan 
akhlaq generasi penerus yang ada 

di dalamnya. “Kami memilih STIDKI 
karena ini satu-satunya di Indonesia, 
Lembaga yang komitmen untuk 
mencetak Leader masa depan,” ujar 
Eko.

Hal lain yang menjadi perhatian 
TTL, Eko menambahkan bahwa 
Lembaga Pendidikan tersebut 
harus terbebas dari paham-paham 
ekstrimisme (Garis Keras) yang tidak 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 
Nilai-nilai moral kebangsaan generasi 
sekarang sudah mulai luntur oleh 
banyaknya intervensi budaya-budaya 
asing yang memberikan pengaruh 
kurang baik bagi budaya lokal. Untuk 
itu TTL merasa perlu berpartisipasi 
dalam pembinaan dan perbaikan 
moral generasi bangsa ini melalui 
kerjasama dengan STIDKI Ar RAhmah. 
STIDKI merupakan sekolah tinggi 
yang mendidik mahasiswanya kelak 
menjadi pemimpin, baik dalam 
agama, ilmu pengetahuan dan 
masyarakat secara sosial. 

Sekolah Tinggi yang didirikan 
oleh Yayasan Ibadurrahman, 
Perak, Surabaya ini mempunyai 

TTl dan sTidKi 
Tanda Tangani KerJasama

kurikulum yang lengkap. Secara 
mental atau spiritual, pendidikan 
agama yang kuat diajarkan di sini 
dan ilmu manajemen, komunikasi 
juga diajarkan di sini. Menariknya, 
mahasiswa yang menempuh 
pendidikan di STIDKI tidak perlu 
mengeluarkan biaya sepeser 
pun (gratis). Program beasiswa 
yang ditawarkan oleh STIDKI 
ini mendapatkan respon yang 
luar biasa. Terbukti, dalam satu 
angkatan, pendaftar yang masuk 
bisa mencapai angka 500 pelamar 
dari seluruh Indonesia. Kemudian 
dilakukan seleksi yang ketat untuk 
mendapatkan calon mahasiswa 
(penerima beasiswa) yang memang 
tepat untuk program tersebut.

Diharapkan, dengan kerjasama 
yang terjalin antara TTL dan STIDKI 
Ar Rahmah, dapat memberikan 
kemanfaatan bagi masyarakat, 
khususnya dalam hal pembinaan 
mental dan perilaku. TTL akan terus 
berkomitmen memberikan partisipasi 
dan dukungannya bagi perbaikan dan 
pembinaan generasi bangsa. (Manyar)

Penandatanganan Kerjasama Terminal Teluk Lamong dengan STIDKI
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Tak kurang dari 4.000 paket Takjil 
dibagi bagikan oleh PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) selama bulan 
Ramadhan 2017. Melalui Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya, paket takjil 
tersebut dibagikan secara berkala 
di sekitar kantor Pelindo III Tanjung 
Perak. “Takjil ini kami tujukan untuk 
para pengguna jalan yang yang 
tidak bisa berbuka di rumah,” ungkap 
General Manager Pelindo III Tanjung 
Perak Joko Noerhudha.

Pembagian takjil dilakukan 
hampir setiap hari menjelang jam 
buka puasa. “Rata-rata dalam sehari 
kami bagikan 500 paket takjil,” lanjut 

Joko. Menurutnya pembagian Takjil 
ini sebagai bentuk perhatian Pelindo 
III kepada umat muslim yang saat 
ini sedang menjalankan ibadah 
puasa. Dalam setiap pembagian 
takjil berjalan dengan lancar karena 
melibatkan port security untuk 
membantu dalam mengamankan dan 
mengatur warga yang mengambil 
takjil.

Bukan hanya pembagian takjil, 
jika biasanya bulan ramadhan 
diidentikkan dengan acara buka 
bersama, Pelindo III Tanjung Perak 
melakukan kegiatan yang sedikit 
berbeda, sejak sekitar pukul 03.00 

WIB puluhan pegawai sudah 
berkumpul di Terminal Nilam dan 
Terminal Jamrud bukan tanpa alasan, 
para pegawai ini berkumpul sepagi 
itu untuk melaksanakan kegiatan 
sahur bersama GM dan Manajemen 
Pelindo III Tanjung Perak. 

“Semoga dengan sahur bersama, 
tali silaturahmi antar pegawai di 
Pelindo III Tanjung Perak dapat 
terjalin lebih baik. Tentu saja hal 
ini sangat penting dilakukan untuk 
mengajak setiap lapisan pegawai di 
Pelindo III Tanjung Perak,” imbuh Joko.

Dengan adanya kegiatan tersebut 
diharapkan para pekerja shift juga 

Pelindo iii Peduli dari TaKJil   hingga mudiK graTis

gate in
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dapat berinteraksi secara langsung 
dengan manajemen sehingga dapat 
menyampaikan aspirasinya dengan 
lebih mudah dan nyaman. General 
Manager juga menyampaikan agar 
para pegawai bekerja dengan lebih 
giat meskipun saat itu sedang 
menjalankan ibadah puasa. “Ada 
target yang harus kita capai,” 
tambahnya. 

Para pegawai kembali diingatkan 
untuk bekerja dengan baik dan 
lebih giat pada saat peringatan 
Nuzulul Quran. Senada dengan 
General Manager, ceramah yang 
disampaikan pada acara tersebut 

juga menyinggung keikhlasan 
dalam bekerja. Dengan keikhlasan 
segala pekerjaan akan menjadi 
menyenangkan. Dan target yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan 
tidak akan lagi menjadi beban yang 
berat. Target tersebut semata akan 
menjadi pengingat kita untuk bekerja 
lebih baik.

Selama Ramadhan 2017 Pelindo 
III Tanjung Perak tidak hanya 
melaksanakan pembagian takjil 
dan acara sahur bersama, namun 
juga menyelenggarakan kegiatan 
pembagian 6.300 paket sembako 
gratis pada warga sekitar Pelabuhan 

dari TaKJil   hingga mudiK graTis
Tanjung Perak yang menjadi salah 
satu agenda rutin setiap tahunnya. 

Disamping itu, dalam rangkaian 
BUMN Hadir untuk Negeri Pelindo 
III juga mengadakan Pasar Sembako 
murah di Mojokerto. Pasar itu sendiri 
menjual 1000 paket sembako yang 
berisi 10 Kg gula, 2 Kg gula pasir dan 
2 Kg minyak goreng. Disamping itu, 
Pelindo III juga menyelenggarakan 
mudik gratis dengan menggunakan 
Bis yang bekerjasama dengan Perum 
Damri dengan tujuan akhir kota 
Jember, Madiun, Trenggalek, Cepu 
dan Blitar. (Manyar)

Pembagian Takjil di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak
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Serviks adalah bagian yang 
ada pada bawah rahim dan 
terbuka ke dalam vagina. 

Sedangkan kanker serviks adalah 
pertumbuhan sel-sel yang abnormal 
dan tidak terkontrol pada serviks 
atau leher rahim.

Penyebab terbesar kanker serviks 
adalah HPV (Human Papilloma Virus). 
Virus ini dapat menyebabkan kanker 
serviks beberapa tahun setelah anda 
terinfeksi, sehingga pemeriksaan 
awal sangat penting untuk 
mengetahui gejala awal sehingga 
dapat mencegah sel serviks sebelum 
berubah menjadi sel kanker.

Menurut data dari WHO (World 
Health Organization), kematian 
karena kanker mencapai 4,7 
juta/ tahun di 50 persen negara 
berkembang. Di Indonesia sendiri 
terdapat 170.000 kasus baru/tahun, 
namun hanya 10 persen yang 
datang berobat dan 80-90 persen 
sudah stadium lanjut. Perubahan sel 
serviks jarang menimbulkan gejala, 
namun gejala akan timbul ketika sel 
tersebut tumbuh menjadi kanker 
serviks. Karena kanker serviks 
bukan penyakit eksplosif, tetapi 
berkembang secara bertahap. 

KanKer ServiKS 
BiSa Dicegah !!!

Gejala kanker serviks dapat berupa: 
1. Pendarahan dari vagina yang 

tidak normal
2. Pendarahan ketika ada 

sesuatu yang menyentuh 
leher rahim, seperti saat 
berhubungan intim.

3. Keputihan yang tidak 
sembuh ketika pengobatan, 
bahkan sampat berbau dan 
bercampur darah.

4. Nyeri pinggang, tidak bisa 
atau sulit BAK / BAB, apabila 
sudah stadium lanjut.

Mencegah KanKer 
ServiKS

K anker ser viks dapat dicegah 
sejak dini ,  dengan memberi 
vaksinasi .  Vaksin HPV yang 
beredar di  Indonesia ada 2, 
yaitu bivalent  dan quadrivalent . 
Bivalen mengandung 2 t ipe 

virus HPV (16 dan 18)  yang 
dapat mencegah k anker leher 
rahim, sedangk an quadrivalent 
mengandung 4 t ipe virus HPV 
(6,11,16,dan 18)  yang dapat 
mencegah sek al igus k anker 
leher rahim dan juga kuti l 
kelamin atau genital  ward.

Ikatan Dokter Anak Indonesia 
merekomendasikan vaksinasi HPV 
sejak usia 10 tahun. Untuk dosis 
pada anak usia 10 - 16 tahun 
cukup diberikan 2 kali,  berbeda 
bagi remaja dan dewasa yang 
membutuhkan 3 kali suntik.

Bagi para wanita yang sudah 
melakukan hubungan intim 
sebaiknya rutin melakukan 
papsmear, supaya jika ada 
perubahan jaringan leher rahim, 
bisa terdeteksi sejak awal. 

Kombinasi antara pemberian 
vaksin HPV dengan pemeriksaan 
skrining rutin (pap test) adalah 
perlindungan terbaik untuk 
mencegah kanker serviks.

jala-jala
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Rumah Sakit PhC SuRabaya menyediakan  
paket vaksin hPV quadrivalent dengan harga : 
n Rp. 2.322.000 (3 x suntik)
n Rp. 1.548.000 (2 x suntik)
Segera hubungi customer service kami untuk 
info lebih lanjut tentang vaksinasi di Rumah 
Sakit PhC Surabaya.

Rumah Sakit PhC SuRabaya
Jl. Prapat kurung Selatan no. 1, Surabaya
telp : 031-3294801-03  i  Website : http: rsphc.co.id
Facebook Page: Rumah Sakit PHC Surabaya, Twitter : @rsphc_sby, Instagram : @rsphc_sby



  Matikan Listrik
 jika tidak digunakan

  Gunakan peralatan
 elektronik
 hemat energi

 Jadikan gaya hidup
 setiap hari

Langkah 
Mudah!3

1
2
3Berhemat Sedikit  

Bermanfaat Banyak

Ayo Hemat Energi
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