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Pewarta dan kontributor Majalah 
Dermaga dalam menjalankan tugas 
kejurnalistikan tidak menerima 
imbalan dalam bentuk apapun. 
Segala bentuk permintaan yang 
mengatasnamakan Majalah 
Dermaga adalah di luar tanggung 
jawab redaksi. 
Setiap bagian materi pemberitaan 
dari majalah ini tidak serta merta 
merepresentasikan pandangan 
dari PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) secara korporat maupun 
karyawannya. Terima kasih untuk 
semua artikel, kritik, dan saran yang 
Anda kirim kepada redaksi.
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Memasuki usia perak, yang ke-25 pada 1 
Desember 2017, PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) atau Pelindo III menyelenggarakan 
Pelindo Port Run 2017. Kegiatan yang bertajuk 
olah raga lari ini diselenggarakan pada Minggu 
(3/12) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 
CEO Pelindo III, IG.N Askhara Danadiputra 
menyebut bahwa kegiatan Pelindo Port Run 
menjadi rangkaian acara untuk memperingati 
hari jadi Pelindo. Pelindo Port Run tidak hanya 
dilaksanakan oleh Pelindo III di Surabaya saja, 
namun juga serentak dilaksanakan oleh Pelindo 
I di Medan, Pelindo II di Jakarta, dan Pelindo 
IV di Makassar. 

Tidak terasa tahun 2017 telah memasuki bulan Desember. Suatu waktu 
yang tepat untuk melakukan refleksi atas seluruh pencapaian perusahaan 
sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi tantangan di tahun 
2018. Mulai dari upaya merajut kerjasama antar Badan Usaha Milik 

Negara, peningkatan kinerja hingga optimalisasi peran unit bisnis baru Pelindo 
III. Kesemuanya ini berkelindan dengan kemeriahan selebrasi ulang tahun PT 
Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dilaksanakan serentak di empat kota besar: 
Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Adalah “Dare to Change”, menjadi tema sentral dalam perayaan Hari Ulang 
Tahun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di lingkungan kerja Pelindo III. Manajemen 
berharap terjadi suatu perubahan positif dalam perilaku kerja para pegawainya. 
Tidak harus revolusioner. Dalam salah satu kutipannya, CEO Pelindo III, IG. N. 
Askhara Danadiputra mencontohkan bentuk perubahan itu sesimpel merubah 
letak/kebersihan meja kerja kita atau memilih rute baru dalam perjalanan menuju 
kantor. Dengan demikian, kita dituntut untuk selalu berinovasi; selalu siap dengan 
segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. 

Semarak ulang tahun Pelindo III ini kami sajikan secara eksklusif pada 
Majalah Dermaga edisi Desember ini melalui rangkaian foto kegiatan dan ulasan 
singkat kegiatan yang bertajuk Pelindo III Port Run serta Pelindo III’s Night yang 
diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2017. 

Selain itu, kami turut menyoroti tentang perkembangan kondisi Gunung Agung 
mengingat Bali sebagai wilayah kerja Pelindo III. Bersama dengan sembilan BUMN 
lainnya, Pelindo III bahu membahu menghimpun dana kemanusiaan untuk warga 
terdampak, sehingga tercukupi segala kebutuhan pokok di tempat pengungsian. 
Kepedulian untuk sesama juga ditunjukkan Pelindo III kepada masyarakat di 
Lombok Timur yang mengalami bencana banjir bandang. Mari berdoa agar proses 
recovery berjalan lancar dan penduduk setempat dapat melanjutkan hidupnya 
kembali seperti sedia kala. 

Dalam hal pengembangan bisnis, Pelindo III bergerak sangat agresif untuk 
merambah potensi bisnis baru seperti halnya optimalisasi jasa pandu di Perairan 
Selat Malaka. Hal ini merupakan sebuah output positif atas kajian potensi 
pemanduan di Selat Malaka yang dilintasi 82.850 kapal di sepanjang tahun 2016. 
Tidak hanya dalam lingkup kepelabuhanan, Pelindo III juga menjalin kerjasama 
dengan tujuh BUMN dari industri berbeda untuk menunjang kegiatan operasional 
Pelindo III. Kesemuanya ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi industri 
masing-masing BUMN sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat. 

Akhirnya, Tim Redaksi mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru 
dan menyusun resolusi-resolusi 2018 yang semakin menantang. Jangan pernah 
berhenti melangkah hanya karena serangkaian kegagalan di masa lalu! Bergeraklah 
maju, demi masa depan yang penuh harapan! Kami juga mengharapkan saran dan 
kritik untuk perubahan yang lebih baik. Silakan Anda sampaikan melalui email 
humas@pelindo.co.id. Pantau juga berita terbaru Pelindo III via website, facebook, 
twitter dan instagram. Selamat membaca!

ALAMAT REDAKSI
Jl. Perak Timur 610 Surabaya 60165 
Indonesia
Telp : +62(31) 3298631-3298637
Fax : +62(31) 3295204; 3295207
SURAT IZIN TERBIT 
SURAT KEPUTUSAN MENTERI 
PENERANGAN RI
NO. 1428/SK/DIRJEN PPG/SIT/1989.
Tanggal 27 Februari 1989
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port run 5K DAn 10 K meriAhKAn hut Ke-25 pelinDo iii
Memasuki usia perak, yang ke-25 pada 1 Desember 2017, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III 
menyelenggarakan Pelindo Port Run 2017. Kegiatan yang bertajuk olah raga lari ini diselenggarakan pada Minggu (3/12) 
di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Daftar isi
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2. Daftar Isi
3. Ruang Interaksi:

hAulAge 
4. Menilik Peningkatan Layanan 

Petikemas Domestik

opini
6. A Quick Guide To Safety In A Port

SteVeDoring
8. Port Run 5K dan 10 K Meriahkan HUT 

ke-25 Pelindo III
14. Pesan Direksi pada HUT Ke-25 

Pelindo III

CArgoDoring  
18. Memasuki HUT ke-25, Pelindo III 

Terus Mencatatkan Kinerja Positif
20. Pelindo III Tambah 8 HMC Dan 4 

Kapal Tunda Untuk Dukung Layanan 
Prima

behAnDle
22. Pelindo I dan III Lakukan Kerjasama 

Bisnis Jasa Kepelabuhanan
24. Total Biaya Jasa Kapal & Container 

Handling Charge Pelabuhan Tanjung 
Perak Lebih Kompetitif Dibandingkan 
Singapura

26. Pelindo III Lakukan Kerjasama 
Dengan Tujuh BUMN

28. Pelabuhan Tertua dan Tersibuk di 
Korea Belajar dari TTL

30. Pelindo III ‘Sabet’ Emas SNI Award 
2017

31. Pelindo III Night: Berikan 
Penghargaan Kepada Customer dan 
Pegawai

32. Efisiensi Biaya Logistik, Pelindo III 
Pangkas Waktu Tunggu Kapal

FenDer
34. PE Logistik Suplai BBM Kapal Milik 

Pelindo Marine Service

gArbArAtA
36. Pelindo III Segera Terapkan Meeting 

Online
37. Pelabuhan Benoa Jadi Akses Penting 

Evakuasi Bali

trolly
38. Peringati Hari Pahlawan, Pelindo III 

Apresiasi Pegawai Berprestasi
42. Mitigasi Risiko Melalui Klinik K3 dan 

First Aid
44. Pelindo III Salurkan Dana Hibah Bina 

Lingkungan dan Kemitraan
46. Dukung Pencegahan Bahaya 

Narkoba, Pelindo III Adakan Seminar 
Anti Narkoba

48. Pelabuhan Tanjung Perak Dukung 

Program Sister City Surabaya dengan 
Liverpool

CruiSe
50. Akhir Tahun 2017 Intensitas 

Kunjungan Cruise Meningkat
53. Ketiga Kalinya, Ms Seabourn Encore 

Sambangi Pelabuhan Tanjung Emas

KAleiDoSKop
54. Kaleidoskop 2017

JAlA-JAlA
60. Hindari Makanan Pemicu Penyakit 

Ginjal

CCtV
62. Komisi III DPRD Provinsi Bali Antusias 

Dengan Rencana Pengembangan 
Pelabuhan Benoa; Seminar 
Kesehatan Tutup Rangkaian Acara 
Hut PHC

63. Tingkatkan Kekompakan dengan 
Perayaan Ulang Tahun Pegawai; 
Berikan Bantuan Banjir Bandang di 
Kabupaten Lombok Timur

64. Mahasiswa Ekonomi Manajemen 
UMS Mengintip Strategi Bisnis 
Pelindo III; Ambapers Antusias 
Sambut Kedatangan Pengurus BPD 
Hipmi Kalsel
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interaksi

Edisi 228 November 2017: Di Pelabuhan Manakah Foto Ini? 

Pemenang: Fariz Halmilzam Baharudin Hasbi

LOMBA TEBAK FOTO 

Instagram Pilihan

Pelabuhan Banjarmasin.
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Menilik Peningkatan  
layanan PetikeMas DoMestik

Pelindo III terus berkomitmen meningkatkan layanan bongkar muat, salah satunya 
adalah di Terminal Berlian milik anak perusahaan Pelindo III, PT BJTI. Setidaknya 

hingga Maret 2018 nanti akan ada delapan Mobile Harbour Crane (HMC) yang 
ditambahkan guna menunjang layanan petikemas domestik.
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oleh: 

Abdul Rofid Fanany

SVP Management System 
and Risk Management

A QUICK GUIDE TO 
SAFETY IN A PORT

OPini

6

Pelabuhan seringkali menjadi 
tempat yang menantang 
untuk bekerja. Pelabuhan 
menjadi tempat dimana kita 

berinteraksi dengan banyak jenis 
kargo dan beragam karakteristik 
orang yang mana sering kali belum 
memiliki kepedulian terhadap 
keselamatan. Bekerja di pelabuhan 
dilakukan siang malam dan dalam 
berbagai keadaan cuaca. Kadang 
dalam bekerja terdapat tekanan 
untuk melakukan kegiatan bongkar 
muat perlu dilakukan dengan cepat 
sebelum pasang terjadi atau untuk 
mengosongkan dermaga juga 
keinginan pelanggan untuk dapat 
segera menerima barang.

Faktor-faktor tersebut sangatlah 
menarik namun juga memiliki 
potensi risiko tinggi sebagai tempat 

untuk bekerja. Setiap perubahan 
yang terjadi di dalam pelabuhan 
juga berpengaruh terhadap 
risiko yang ditimbulkan. Sebagai 
Perusahaan yang bergerak di bidang 
kepelabuhanan, Pelindo III tidak luput 
dari risiko-risiko yang dapat memicu 
terjadinya kecelakaan baik yang 
mengakibatkan kerugian materiil 
maupun non materiil.

Sampai dengan pertengahan 
Oktober 2017, tercatat telah terjadi 62 
kecelakaan dengan rincian 1 fatality, 4 
bodily injury dan 57 property damage. 
Dari data tersebut, kecelakaan yang 
berakibat fatality dan bodily injury 
terjadi pada saat lifting operation. Hal 
ini merupakan tamparan bagi seluruh 
insan Pelindo III untuk lebih aware 
terhadap keselamatan dalam bekerja 
agar risiko-risiko yang menyebabkan 
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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.

identifikasi 
bahaya dan 

penilaiaan risiko 
menjadi langkah 
awal yang wajib 

dilaksanakan 
sebelum 

pelaksanaan 
kegiatan 

dan sebagai 
pertimbangan 

dalam pembuatan 
working instruction 

(instruksi kerja).

7

kecelakaan dapat ditemu kenali dan 
dimitigasi secara tepat. Identifikasi 
bahaya dan penilaiaan risiko 
menjadi langkah awal yang wajib 
dilaksanakan sebelum pelaksanaan 
kegiatan dan sebagai pertimbangan 
dalam pembuatan working instruction 
(instruksi kerja). Berikut gambaran 
sekilas mengenai bahaya dan mitigasi 
risiko dalam bekerja di pelabuhan:

KArAKteriStiK bAhAyA DAlAm 
beKerJA Di pelAbuhAn
	Kegagalan pengoperasian 

peralatan bongkar muat barang;
	Terjatuhnya kargo;
	Pekerja tertimpa kargo atau 

tertabrak alat angkat dan angkut;
	Gerakan kendaraan dari container 

yard ke dermaga;
	Akses kendaraan dan pejalan kaki.

bAgAimAnA CArA mereDuKSi 
riSiKo beKerJA Di pelAbuhAn
Pelaksanaan reduksi risiko dapat 
dibagi menjadi tiga bagian ‘Safe site, 
Safe vehicle, Safe driver’. 
Safe site

karena bahaya yang baru dapat 
timbul dari alat yang tidak handal 
dan menimbulkan kegagalan sistem. 
Pemeliharaan memungkinkan 
kegagalan ini didiagnosis lebih awal 
dan diperbaiki untuk mengatasi risiko 
yang timbul. Namun, perawatan 
perlu direncanakan dan dilakukan 
dengan benar. Pemeliharaan yang 
tidak aman dapat menyebabkan 
banyak korban jiwa dan luka 
parah baik selama perawatan 
atau penggunaan peralatan yang 
diperbaiki dengan buruk atau salah. 
Program perawatan yang efektif 
akan membuat peralatan lebih dapat 
diandalkan, breakdown alat yang 
lebih sedikit juga memiliki manfaat 
biaya untuk produktivitas dan 
efisiensi yang lebih baik.

Tentu kita harus banyak berbenah 
dalam rangka menyediakan 
tempat kerja yang aman untuk 
mencapai zero tolerance terhadap 
terjadinya kecelakaan.  Hal tersebut 
bisa dimulai dengan melakukan 
identifikasi bahaya termasuk dengan 
melaporkan kejadian hampir celaka 
(near miss). Semakin banyak bahaya 
yang diketahui perencanaan mitigasi 
pun dapat lebih dini dilakukan. 
Sudah pasti kita sebagai bagian dari 
Pelindo III menginginkan jaminan 
keselamatan dalam bekerja dan kita 
dapat menyediakan hal tersebut 
secara bersama-sama. Memahami 
dan melaksanakan praktek kerja yang 
aman, mematuhi instruksi kerja dan 
selalu peduli dengan keselamatan 
merupakan kunci dalam pelaksanaan 
bekerja yang aman.

Keselamatan sangatlah penting 
dalam bekerja, mengaplikasikan 
Keselamatan dan kesehatan 
kerja sebagai bagian dari budaya 
perusahaan sudah semestinya 
dilaksanakan dalam keseharian. 
Mari bersama-sama membangun 
budaya K3 dalam bekerja di 
Pelindo III tercinta. Safety yes, 
Accident No! Ingat keluarga di 
rumah menunggu kita pulang 
dengan selamat.

	Setiap tempat kerja harus 
aman bagi pekerja dan alat 
yang akan dioperasikan;

	Penyediaan rambu lalu lintas 
dan K3 yang sesuai;

	Kendaraan dan pejalan kaki 
harus di berikan jalur terpisah.

SAFe VehiCle
	Kendaraan harus aman, 

dilengkapi dengan alat bantu 
visibilitas yang sesuai (sirine, 
lampu rotary), dipelihara 
secara teratur, diperbaiki, 
diperiksa dan dipastikan 
memiliki sertifikat layak 
operasi yang berlaku.

SAFe DriVer
	Semua operator harus 

dalam keadaan sehat dan 
memiliki kompetensi untuk 
mengoperasikan alat yang 
digunakan dalam bekerja;

	Pekerja harus mengikuti 
praktek kerja yang aman;

	Managemen harus mengawasi 
praktek kerja aman tersebut.

Faktor yang cukup penting untuk 
diperhatikan dalam pencegahan 
terjadi adalah pemeliharaan alat 
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steVeDOrinG
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CEO Pelindo III, IG.N Askhara 
Danadiputra menyebut 
bahwa kegiatan Pelindo Port 
Run menjadi rangkaian acara 

untuk memperingati hari jadi Pelindo. 
“Jadi kegiatan Pelindo Port Run ini tidak 
hanya dilaksanakan oleh Pelindo III di 
Surabaya saja, namun juga serentak 
dilaksanakan oleh Pelindo I di Medan, 
Pelindo II di Jakarta, dan Pelindo IV di 
Makassar. Lebih jauh lagi,  Pelindo Port 
Run 2017 kali ini berhasil memecahkan 
rekor MURI untuk kategori lari di area 
pelabuhan yang dilaksanakan secara 
bersama-sama di empat kota yang 
mencapai 12.000 runner,” ujarnya.

Lari, kata pria yang akrab dipanggil 
Ari Askhara, adalah olahraga yang 
paling murah dan mudah. ”Kalau mau 
sehat, mari kita berlari,” tandasnya.

Sementara itu, Human Capital 
and General Affair Director Pelindo III 
Toto Heli Yanto menjelaskan bahwa 
sedikitnya 3.000 peserta mengikuti 
Pelindo Port Run di wilayah Pelindo III 
dengan garis start dan finish di depan 
Kantor Pusat Pelindo III. Para pelari 

Port run 5k Dan 10 k 
Meriahkan hut ke-25 
PelinDo iii
Memasuki usia perak, 
yang ke-25 pada 1 
Desember 2017, PT 
Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) atau Pelindo III 
menyelenggarakan Pelindo 
Port Run 2017. Kegiatan 
yang bertajuk olah raga 
lari ini diselenggarakan 
pada Minggu (3/12) di 
Pelabuhan Tanjung Perak, 
Surabaya.

Peserta Pelindo Port Run Tampak Bersemangat Meninggalkan Garis Start
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steVeDOrinG
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melintasi sepanjang jalan di wilayah 
Pelabuhan Tanjung Perak yaitu, Jalan 
Perak Barat, Perak Timur dan Prapat 
Kurung. 

“Kegiatan Pelindo Port Run 
dibagi dalam dua kategori peserta 
yaitu peserta dewasa dan anak anak. 
Peserta dewasa dengan rute lari 10 
KM dan 5 KM sedangkan anak-anak/
kid dash dengan rute lari 850 m. 
Untuk mengikuti Pelindo Port Run, 
peserta diharuskan mendaftarkan 
online terlebih dahulu dengan 
menyertakan copy Kartu Tanda 
Penduduk (KTP). 

“Para pelari yang mencapai garis 
finish diawal akan diberikan hadiah 
dengan total keseluruhan sebesar 
Rp125juta yang dibagi menjadi 
empat kategori yaitu kategori 10K 
putra dan putri; kategori 5K putra 
dan putri; kategori kid dash; dan fun 
competition best costume,” imbuh 
Toto. Kemeriahan Pelindo Port Run

CEO Pelindo III, Ari Askhara bersama Para Pegawai Pelindo III Group
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Peserta Pelindo Port Run 
Tampil dengan Busana 
Kepahlawanan

Pelindo Port Run di Medan

Pelindo Port Run di Makassar

Pelindo Port Run di Jakarta
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steVeDOrinG
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Pelindo Port Run Kategori Kid Dash
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Kegiatan Pelindo Port Run tersebut juga diikuti oleh komunitas runner 
dari pengguna jasa seperti perusahaan pelayaran diantaranya SPIL, Meratus, 
Temas. Selain itu beberapa komunitas lari dari wilayah Sidoarjo dan Blitar juga 
turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan lari ini juga menjadi salah 
satu perwujudan Pelindo III menjalin kedekatan dengan stakeholder dan 
masyarakat.

Komisaris Utama Pelindo III Hari Bowo sangat mengapresiasi  kegiatan 
Pelindo Port Run sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-25 Pelindo untuk 
merayakan bersama masyarakat sekitar. “Banyaknya animo masyarakat 
mengikuti kegiatan ini menunjukkan bahwa Pelindo Port Run layak dijadikan 
sebagai agenda tahunan,” pungkasnya. (Mirah)

Partisipasi CEO Pelindo III Kegiatan Pelindo Port Run.

Pemberian Hadiah kepada Peserta dengan Kostum Terunik.
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Tepat 1 Desember 2017 Pelindo 
III genap berusia seperempat 
abad, dimana merupakan 
usia yang cukup matang dan 

dewasa untuk mandiri menghadapi 
ketatnya persaingan di tengah era 
disruption yang tinggi, ketidakpastian 
dan perubahan yang cepat. Sehingga, 
Pelindo III harus, mau tidak mau, terus 
berbenah dan menyesuaikan dengan 
kondisi lingkungan tersebut. 

Sejak pertama kali ditunjuk 
sebagai nahkoda Pelindo III tercinta 
ini, banyak tantangan yang dihadapi. 
Hal paling sederhana adalah sulitnya 
mendapatkan kenaikan tarif. Di sisi 
lain, biaya perusahaan semakin lama 
semakin besar.  Percepatan besarnya 
biaya yang selalu lebih tinggi dari 
pada percepatan pendapatan, 
merupakan RED ALERT dan warning 
bagi kita semua, bahwa kita harus 
berubah. Baik dalam cara kita bekerja, 
maupun perubahan mindset lama 
kita. Dari yang selalu berpijak pada 
“dari dulu sudah begini” atau “begitu 
saja sudah bagus kok” dan lain 
sebagainya, menjadi “bagaimana 
caranya agar lebih efisien?”, “lebih 
simpel seperti ini”, atau “kita harus 
beda dari perusahaan lain.”

Perubahan mindset pegawai 
adalah penting dan merupakan awal 
dari perubahan suatu perusahaan. 
Kita lihat bagaimana perusahaan lain 
seperti Google, yang telah berubah 
menjadi perusahaan inovatif dan 
besar hanya dari perubahan cara 
bekerja karyawannya yang lebih 
bebas dan keluar dari mainstream/
kebiasaan lama. Pada waktu yang 
sama, Yahoo terpuruk dan terpaksa di 
jual dengan harga murah.

Di perusahaan kita sendiri, Direksi 
sepakat untuk melakukan corporate 
culture transformation melalui 
pengembangan People, Process dan 
Technology. 

Cara pandang terhadap pegawai 
saat ini harus berubah. Dari anggapan 
hanya sebagai beban perusahaan 
menjadi aset utama yang akan 
menggerakkan jalannya roda 

perusahaan. Pegawai harus selalu 
bermental positif dan jiwanya selalu 
happy agar pemikiran-pemikiran 
inovatif dan solutif selalu muncul 
dan berkembang. Saat ini, pegawai 
menentukan pilihannya sendiri, 
seragam untuk back office hanya 
digunakan pada hari Senin dan 
Selasa, selebihnya menggunakan 
pakaian bebas, bahkan celana jeans, 
kaos dan sepatu kets. 

Agar lebih happy bersama 
keluarga, Direksi bersama SPPI telah 
memutuskan untuk menambah 
kesejahteraan lain-lain kepada 
pegawai antara lain:
1. Cuti melahirkan anak pertama 

ditambahkan 2 bulan sehingga 
menjadi 5 bulan

2. Flexy time jam masuk kerja
3. Cuti 2 kali setengah hari
4. Pensiun 58 tahun
5. Kesempatan bergabung kembali 

di Pelindo III Group bagi pegawai 
yang tidak menjabat lagi sebagai 

Direksi BUMN. Hal ini perlu guna 
memacu para insan Pelindo III 
untuk lebih maju. Tidak hanya 
“jago kandang”, tetapi mau 
bersaing di luar Pelindo III.
Kedepan, Saya menginginkan 

para pegawai mempunyai suatu 
“open-minded” yang tinggi. Bahasa 
kerennya “think like there’s no box” 
atau “out of the box”. 

Bagaimana kita mendapatkan 
“open-minded” tersebut?

Pertama, kita harus menghindari 
rutinitas yang tinggi setiap hari. Jika 
tidak, kita akan terperangkap pada 
satu kotak kecil dan ketakutan untuk 
berbuat di luar kotak itu. 

Kedua, hindari pikiran negatif. 
Banyak orang takut berbuat hal baru 
karena takut disalahkan, di olok-olok, 
dan sebagainya. Sehingga, akan lebih 
banyak diam atau malah cenderung 
negatif terhadap suatu perubahan 
karena tidak mau keluar dari zona 
nyamannya.

Pesan Direksi hut ke-25 
PelinDo iii

ig. n. ASKhArA DAnADiputrA 
(president Director)
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Ketiga, hindari birokrasi yang 
ribet. Seperti yang sudah Saya 
sampaikan, “think simple simplify 
things”. Semua dibuat simpel dan 
cepat. Bukankah kita orang Indonesia 
ingin semuanya instan dan cepat? 
Mengapa harus ada birokrasi yang 
menyusahkan?

Keempat, jangan terlalu lama 
fokus terpaku pada masalah. Carilah 
jawabannya. Cobalah berpikir kenapa 
masalah itu terjadi (why)? Kemudian, 
temukan solusi dari why itu tadi. 
Percayalah, dari why itu, banyak jawaban 
yang akan menjawab masalah tersebut.

Kelima, berpikirlah lain dari yang 
lain. Adakah jalan lain selain dari jalan 
utama menuju ke Pelabuhan Tanjung 
Perak? Adakah caranya bagaimana 
kita tidak perlu absen tapi result 
kerja tetap optimum? Dan lain-lain. 
Biasakan berpikir berbeda. Jangan 
takut berbeda. Takutlah bila menjadi 
sama dengan orang lain.

Di zaman disruption seperti 
saat ini, kita harus waspada dengan 
adanya perubahan-perubahan yang 
harus diantisipasi sebaik mungkin. 
Namun percayalah, peluang dan 
kesempatan pasti ada bagi orang 
yang optimis.

Agar dapat melihat peluang 
dan kesempatan tersebut, kita 
harus bergerak cepat. Secepat 
perubahan yang terjadi. Sehingga, 
kita mengetahui bidang-bidang 
apa saja yang dapat dijadikan suatu 
peluang. Pelindo III sendiri banyak 
menciptakan peluang-peluang bisnis 
baru di luar bisnis inti, sebut saja 
suplai gas dan BBM untuk kegiatan 
internal, sentralisasi pengadaan 
barang maupun pemeliharaan 
peralatan di lingkungan Pelindo 
III Group. Kesemuanya itu adalah 
peluang yang dapat menambah 
portfolio revenue korporasi. 

Dalam masa dua tahun ke depan, 
Pelindo III telah mentapkan target 
bahwa komposisi pendapatan 
perusahaan di luar bisnis inti dapat 
mencapai 40 persen. Artinya, kita 
harus banyak melakukan perubahan 
dan inovasi bisnis, namun tetap 
berkaitan dengan bisnis utama 
kepelabuhanan. Sehingga, hal ini 
tidak bertentangan dengan tujuan 
awal pendirian korporasi; tidak 
juga dianggap sebagai BUMN 
monopoli seperti berita-berita yang 
berkembang belakangan ini. Terlihat 
agresif. Namun, begitulah suatu 
perubahan yang harus diperbuat 

untuk melanjutkan eksistensi 
Perusahaan sehingga kelak bisa 
bersaing secara global. 

Pelindo III tidak akan 
meninggalkan fitrahnya untuk 
melaksanakan penguatan di 
bidang jasa kepelabuhanan. 
Namun, pengembangan bisnis 
yang berkorelasi dengan nature 
bidang usaha kepelabuhanan itu 
sendiri, adalah keniscayaan dalam 
menghadapi disrupsi bisnis. 

Pada kesempatan ini pula, Saya 
haturkan rasa terima kasih yang 
mendalam kepada seluruh pelanggan 
kami, asosiasi, para kontraktor, 
tenant, rekan-rekan perbankan, 
konsultan dan semua pihak yang 
turut menyumbangkan seluruh 
tenaga dan pikiran kepada kami 
hingga titik sukses dan usia 25 tahun 
ini. Tak lupa kami berikan hormat 
yang tinggi kepada para senior yang 
meletakan semua fondasi kuat bagi 

kami demi kelanjutan Pelindo III yang 
semakin hebat. 

Di hari ulang tahun Pelindo 
IIII ke 25 tahun ini, saya mengajak 
saudara-saudara sekalian untuk selalu 
menambah rasa cinta dan kebanggaan 
pada perusahaan kita ini. Sebagaimana 
rasa bangga kita saat beranjak dewasa 
di usia kita yg 17 tahun kala itu. Timbul 
harapan-harapan yang baik; timbul 
semangat dan cita-cita yang optimis. 
Marilah kita semua tanamkan itu untuk 
menyongsong hari yg lebih baik. 
Esok tidaklah mudah. Hari ini adalah 
kesalahan yang harus kita perbaiki 
kelak. Bersama pasti kita bisa merubah 
dunia menjadi lebih baik.

Dirgahayu Pelindo I, II, III dan IV. 
Dirgahayu semua insan Pelindo III. 
Dirgahayu untuk kita semua bersama 
keluarga tercinta. Niscaya Tuhan Yang 
Maha Esa selalu menunjukkan jalan 
atas kerja keras kita semua. Semoga. 
Selamanya.

mohAmmAD iqbAl
(Commercial & operational Director)

Waktu 25 Tahun adalah masa Golden Age. Waktu emas bagi perusahaan 
untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi; Waktu untuk tinggal 
landas menantang pasar dengan prestasi. 

Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu sebagaimana Allah SWT 
berfirman: Demi waktu, sungguh akan merugi bagi orang yang menyia-nyiakan 
waktu. Betapa berharganya waktu ini.
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Dalam bisnis pelabuhan, yang 
paling penting adalah waktu, waktu 
dan waktu. Semuanya diukur dengan 
variabel waktu. Waiting time for 
pilot, ET/BT, BCH, BSH, semuanya 
adalah tentang waktu. Bila kita bisa 
memanfaatkan waktu dengan effort 
terbaik, maka terminal kita akan 
berada pada performa terbaik. 

Saat ini level of service kita baru 
sampai di angka BCH 25 dan BSH 
50. Itupun hanya di TPS, TPKS dan 
TTL. Masih setara dengan standar 
performance, alias belum excellent. 
Sudah waktunya kita menatap target 
yang lebih tinggi. BCH 30 dan BSH 
70, kenapa tidak? Inilah waktu emas 
untuk menunjukkan bahwa Pelindo 
III yang dioperasikan sendiri oleh 
anak bangsa mampu mencapai 
international standard.

Sekarang juga saatnya kita 
melakukan pekerjaan kita lebih 
efektif dengan waktu dan efisien 

dengan biaya. Cost operasional 
per unit harus diturunkan. Cost 
per TEUs kita masih berada di level 
Rp.600.000,-. Masih jauh diatas 
standar internasional di kisaran 
Rp.400.000,-. Mari kita kendalikan 
biaya operasional dengan lebih 
efisien dalam jumlah alat. Senantiasa 
merawat alat- alat kita secara 
preventif dan efisien dalam investasi 
serta membatasi penggunaan alat 
pihak ketiga.

Saat ini juga adalah waktu yang 
tepat untuk keluar dari zona nyaman 
untuk berekspansi di luar wilayah 
tradisional kita. Kita harus ciptakan 
pasar baru dan service baru. Dengan 
memasuki bisnis logistik, dredging, 
energi dan pariwisata, kita akan 
memasuki wilayah baru dengan 
modal kompetensi yang berbeda. 

Kita juga harus segera masuk ke 
pasar regional dimana telah menanti 
kompetitor-kompetitor kelas dunia. 

Tidak ada kata terlambat dalam 
belajar. Mari kita pelajari bisnis-bisnis 
dan market-market baru tersebut 
dengan antusias karena itu adalah 
bisnis masa depan.

Tidak lebih dari lima tahun ke 
depan, kita akan memasuki era 
Hyperloop. Pola logistik akan berubah 
dari kapal, truk dan pesawat menjadi 
cargo pod yang meluncur di dalam 
tube/pipa bertekanan. Sudah saatnya 
kita mengkaji untuk berinvestasi pada 
teknologi Hyperloop, atau kita akan 
pelan-pelan mati digilas perubahan.

Demi masa. Bila kita tidak 
berubah, pada 25 tahun ke depan kita 
akan tinggal nama dan logo. Tapi bila 
kita cepat mengantisipasi perubahan, 
maka pada 25 tahun berikutnya kita 
akan menjadi perusahaan terbesar di 
Indonesia dan masuk dalam jajaran 
Fortune 500.

Selamat ulang tahun PT 
Pelabuhan Indonesai I, II, III dan IV!

Dear All,
Sudah 25 tahun 
berlalu sejak Pelindo 
III berdiri dan 

dalam waktu dimaksud, cita-
cita dari pendiri perusahaan 
telah banyak dikerjakan dan 
direalisasikan untuk negeri 
tercinta.

Mari kita terus ciptakan 
sesuatu yang baru dalam 
pelayanan dan kreasi 
bisnis baru di Pelabuhan. 
Direktorat Teknik akan  fokus 
pada penyediaan alat dan 
pembangunan fasilitas yang 
didasarkan pada kesesuaian 
dengan prinsip enhancing 
revenue, leveraging service 
performance dan realisasi 
Pelindo III sebagai agent of 
developement khususnya di 
wilayah luar Jawa.

Pelaksanaannya 
mengedepankan nilai  Excellent 
Quality, Competitive Cost dan  
In-time Delivery.

huSein lAtieF  
(engineering, information & Communication technology Director)

Era mendatang 
harus direncanakan dan 
dipersiapkan dengan baik 
diantisipasi dengan berbagai 
inovasi terutama penguatan 
serta pengembangan 
kapabilitas IT dan IOT, 
sebagai proses lanjut dan 
replikasi dari pilot project, 
Semi Automated Terminal 
pada Terminal Teluk Lamong ( 
TTL ) dan Terminal Petimemas 
Semarang (TPKS).

Dengan  doa, kerja cerdas, 
kebersamaan dan tekad yang 
kuat untuk terus melakukan 
perubahan dan perbaikan, 
niscaya Allah Swt, Tuhan Yang 
Maha Esa akan  memudahkan  
jalan dan memberikan  
karunia-Nya. Dan, Pelindo 
III dapat terus berjaya 1000 
tahun lagi!

Dirgahayu Pelindo III! 
Dirgahayu untuk kita semua!! 
Terima kasih.
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toto heliyAnto
 (human Capital & general Affair Director)

u. SAeFuDin noer
 (Finance Director)

Semoga di ulang tahun Pelindo III ke 25 ini:
1. Pendapatan yang diperoleh Pelindo III 

akan lebih besar lagi;
2. Inovasi-inovasi yang akan dilakukan 

oleh manajemen Pelindo III, khususnya 
bisnis di pelabuhan dengan mendirikan 
beberapa anak perusahaan, bisa 
terwujud;

3. Dapat menjadi momentum yang sangat 
baik untuk mengimplementasikan 
program Dare to Change dan Cost 
Efficiency di tahun 2018;

4. Dan, pada tahun 2018 semoga pegawai 
Pelindo III menjadi lebih sejahtera.

Mari Menjadi Lebih Baik.
Perjalanan 25 tahun Pelindo III adalah 
rentetan peristiwa dan sejarah atas banyak 
prestasi dari banyak pelaku. Sejumlah 

tokoh telah meletakkan jejaknya.  Dan kepadanya, kita 
berikan penghargaan dan rasa hormat.

Hari-hari ini, di tengah perayaan seperempat abad 
Pelindo III, tersedia ruang untuk melakukan refleksi. 
Mengumpulkan memori baik; mengasah gagasan 
hebat; mengumpulkan energi dari segenap sumber 
daya yang ada untuk melompat jauh ke depan.

Kita percaya bahwa masa depan korporasi kita 
akan semakin hebat. Sebab di tengah kita, tersedia 
begitu banyak talenta luar biasa; sebab, ide ide segar 
terus bermunculan dan menggugah kita; sebab, cara-
cara kita mengelola korporasi juga terus berubah; 
sebab, kita semua terus berbenah.

Apalagi negeri kaya raya ini, Indonesia kita, juga 
terus menunjukkan kinerja luar biasa dan menjadi 
bangsa besar yang ekonominya terus bertumbuh. 
Dimana kekayaannya tersebar dan memerlukan 
kekuatan pelabuhan-pelabuhan yang unggul, 
sophisticated, modern, melayani dan berprestasi.

Yang terpenting adalah terus bekerja cerdas, 
inovatif, penuh semangat dan happy selalu. Sambil 
seraya bersyukur selalu agar Tuhan Yang Maha Kuasa 
makin sayang kepada kita, kepada Pelindo III. 

Selamat merayakan keberhasilan! Mari menjadi 
lebih baik.
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Menyambut hari ulang 
tahunnya yang ke-25 

pada 1 Desember 2017, PT 
Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) atau Pelindo III 
terus mencatatkan kinerja 

yang positif. ”Perolehan 
laba periode berjalan 

Pelindo III mencapai Rp 
1,67 triliun atau meningkat 
1,2 kali lipat dibandingkan 

targetnya. Termasuk 
apabila dibandingkan 

dengan periode yang sama 
tahun lalu (year to date),” 
papar CEO Pelindo III, IG. 
N. Askhara Danadiputra, 

di Hotel Shangri-La, 
Surabaya, Rabu (29/11).

MeMasuki hut ke-25, PelinDo iii  
terus Mencatatkan kinerja Positif

Hingga Oktober 2017 
aktivitas operasional BUMN 
kepelabuhanan tersebut 
membuahkan surplus laba 

usaha sebesar Rp 2,5 triliun atau 
meningkat 29,6 persen. Kemudian 
diikuti EBITDA perseroan yang 
tumbuh sebesar 30,6 persen menjadi 
Rp 3,2 triliun dibandingkan realisasi 
sampai dengan periode yang sama 
tahun lalu. 

“Pertumbuhan kinerja tersebut 
disokong oleh penjualan layanan jasa 
kepelabuhanan sebesar 16 persen, 
dengan kontribusi utama dari arus 
peti kemas yang terealisasi hingga 
4 juta TEUs atau tumbuh sekitar 7 
persen,” kata CEO yang lebih dikenal 
dengan panggilan Ari Askhara 
tersebut.

Ia menjelaskan bahwa segmen 
usaha pelayanan jasa bongkar 
muat peti kemas ini memberikan 
kontribusi sekitar 60 persen dari 
total penjualan neto konsolidasi. 
Berdasarkan catatan Pelindo III, 

arus peti kemas periode Januari - 
Oktober 2017 yang terealisasi sebesar 
3,3 juta boks meningkat 6 persen 
dibandingkan periode yang sama 
tahun sebelumnya yang tercatat 
sebesar 3,1 juta boks.

”Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya menjadi kontributor 
terbesar dari layanan jasa bongkar 
muat peti kemas tersebut sebesar 
72 persen. Pertumbuhan arus peti 
kemas yang dilayani oleh Pelindo 
III menunjukkan dampak positif 
perbaikan ekonomi nasional pada 
arus perdagangan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama 
Finance Director Pelindo III, U. 
Saefudin Noer, juga menjelaskan 
bahwa upaya-upaya yang telah 
dilakukan Pemerintah dalam menjaga 
kestabilan perekonomian sampai 
dengan awal Triwulan IV tahun 
2017, berdampak positif bagi arus 
perdagangan moda transportasi laut. 
Karenanya prospek kinerja keuangan 
Pelindo III hingga akhir tahun ini 

diproyeksikan tetap positif. 
U. Saefudin Noer mengungkapkan 

bahwa Pelindo III tetap optimis 
dapat membukukan pertumbuhan 
penjualan dan laba usaha. Dengan 
terus meningkatkan kinerja 
operasional yang mengutamakan 
layanan prima kepada pelanggan, 
serta melakukan upaya efisiensi 
secara berkesinambungan. “Kami 
berharap dapat mencapai hasil 
optimal pada akhir tahun 2017 
sesuai dengan yang ditargetkan oleh 
pemerintah,” tambahnya. 

Terkait segmen bisnis layanan 
pada kapal pesiar internasional, 
Ari Askhara menegaskan bahwa 
Pelindo III juga konsisten mendukung 
pemerintah untuk mencapai target 
20 juta kunjungan wisatawan 
mancanegara ke Indonesia pada 
2019. Pelindo III mengelola sejumlah 
pelabuhan yang menjadi gerbang 
destinasi andalan di Jawa, Bali, 
dan Nusa Tenggara. ”Terminal 
penumpang di pelabuhan - 

Direksi Pelindo III
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Sosialisasi Gratifikasi

pelabuhan yang disandari kapal 
pesiar (cruise) akan terus dibangun 
dan direnovasi agar lebih modern 
dan representatif sebagai gerbang 
wisata. Tidak hanya perbaikan 
bangunan terminal, contohnya alur 
masuk ke Pelabuhan Benoa yang 
sedang dilakukan pelebaran dan 
pendalaman sejak September lalu,” 
ujarnya.

Kondisi eksisting Pelabuhan 
Benoa saat ini memiliki kedalalaman 
alur minus 8 meter Low Water 
Spring (LWS) yang hanya bisa 
mengakomodir kapal pesiar dengan 
panjang kurang dari 210 meter dan 
berkapasitas penumpang kurang 
dari 1.400 orang. Setelah pengerjaan 
selesai, kedalaman alur bisa mencapai 
minus 12 meter LWS, sehingga kapal 
dengan panjang lebih dari 300 
meter yang mampu membawa 5.000 
penumpang bisa sandar di dermaga 
Pelabuhan Benoa. Pelindo III juga 
pengembangan untuk beberapa 
pelabuhannya yang diperuntukkan 
untuk wisata marina di antaranya 
Banyuwangi di Jawa Timur, Lombok 
Barat di Nusa Tenggara Barat, dan 
Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.

Berbagai peningkatan kinerja 
yang dicapai Pelindo III juga 
diimbangi dengan perubahan budaya 
kerja BUMN yang berkantor pusat 
di Surabaya tersebut. Transformasi 
budaya diimplementasikan oleh 
seluruh insan Pelindo III dengan 

slogan, i-Change. Penerapan 
teknologi informasi dioptimalkan 
pada proses bisnis, salah satunya 
centralized procurement yang 
memastikan pengadaan barang dan 
jasa secara transparan dimonitor di 
kantor pusat.

Uniknya berbagai terobosan 

peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang dilakukan 
Pelindo III justru dengan memberi 
kesempatan kerja yang lebih fleksibel 
untuk pegawainya. Beberapa 
terobosan itu contohnya Bike To 
Work setiap Rabu pagi. Direksi dan 
pegawai bersepeda bersama untuk 
berangkat ke kantor. Lalu pada hari 
Jumat diadakan Jumat Sehat untuk 
berolahraga yang bergantian dengan 
Jumat Bersih untuk membersihkan 
ruang kerja bersama. Kemudian juga 
ada flexy time yang membuat jam 
masuk kerja pegawai lebih fleksibel, 
namun total jam kerja per hari tetap 
sama. Pegawai yang melahirkan 
anak pertama juga mendapat cuti 
lima bulan kalendar. Tujuannya 
agar pegawai dapat memberikan 
perhatian lebih kepada baynya dan 
mengoptimalkan pemberian ASI 
ekskusif.

”Justru dengan memberikan 
fleksibilitas kepada para pegawai 
yang kebanyakan berusia muda, 
manajemen percaya produktivitas 
dapat lebih meningkat. Karena 
pegawai lebih leluasa untuk membagi 
waktu antara kewajiban kerja dan 
haknya untuk mengurus keperluan 
lainnya. Suasana kerja juga menjadi 
lebih dinamis dan fresh, sehingga 
berbagai ide inovasi diharapkan 
terus muncul dari pegawai untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan,” 
kata Ari Askhara. (Lamong)

Direksi Pelindo III Saat Press Conference Jelaskan Kinerja Perusahaan

pelabuhan tanjung 
perak

Surabaya menjadi 
kontributor

terbesar dari layanan 
jasa bongkar

muat peti kemas 
tersebut sebesar

72 persen. 
pertumbuhan arus peti

kemas yang dilayani 
oleh pelindo

iii menunjukkan 
dampak positif

perbaikan ekonomi 
nasional pada

arus perdagangan.
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PelinDo iii taMbah 8 hMc Dan  
4 kaPal tunDa untuk Dukung  
layanan PriMa
Pelindo III menambah 
kekuatan alat produksinya 
berupa delapan unit 
Harbour Mobile Crane 
(HMC). Penambahan 
fasilitas tersebut guna 
memberikan layanan 
kepada pengguna jasa 
pelabuhan.

Pengadaan delapan unit HMC 
dilakukan oleh anak usaha 
Pelindo III – PT Berlian Jasa 
Terminal Indonesia (BJTI Port) 

yang didatangkan dari Jerman dan 
diangkut dalam keadaan terpisah 
berupa sparepart/bagian untuk 
dirakit kembali. Dari delapan HMC 
tersebut empat unit berkapasitas 100 
ton dan empat lainnya berkapasitas 
125 ton. 

Dirut BJTI Port, Putut Srimuljanto 
menyebut tiga unit HMC sudah 
didatangkan, sementara itu tiga unit 
akan datang pada Desember 2017 
dan dua unit lainnya akan datang 
pada Februari 2018. “Saat ini dua unit 
sudah siap dioperasikan di wilayah 
kerja kami dan satu unit lagi siap 
dioperasikan di Desember 2017, untuk 
itu hari ini dilakukan pengoperasian 
HMC untuk mengetahui sistem kerja 
dan olah gerak alat bongkar muat ini,” 
imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan 
bahwa selain meningkatkan 
produktivitas bongkar muat 
petikemas di Terminal Berlian, 
penambahan alat tersebut juga 
untuk mengoptimalkan fasilitas 
dan peralatan bongkar muat sendiri 
sebagai upaya pengembangan 
secara bertahap untuk meningkatkan 
pelayanan dan percepatan produksi 
serta arus barang. 

“Semua usaha tersebut dilakukan 

CEO Pelindo III, Ari Askhara (kanan) Bercengkerama dengan Engineering, 
Information & Communication Technology Director, Husein Latief (tengah) 
dan Dirut BJTI, Putut Srimuljanto (kiri).
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Selain meningkatkan 
produktivitas bongkar 

muat petikemas di 
terminal berlian, 
penambahan alat 

tersebut juga untuk 
mengoptimalkan 

fasilitas dan peralatan 
bongkar muat sendiri 

sebagai upaya 
pengembangan 
secara bertahap 

untuk meningkatkan 
pelayanan dan 

percepatan produksi 
serta arus barang. 

untuk meningkatkan pelayanan 
kepada pengguna jasa dan kami 
berharap dengan penambahan 
alat bongkar muat tersebut dapat 
meningkatkan layanan petikemas 
domestic agar semakin efisien dan 
efektif,” tutur Putut.

Sementara itu, Pelindo III juga 
melakukan penyerahan empat kapal 
tunda ke PT Pelindo Marine Service 
selaku anak usahanya dalam bidang 
ship services. Penyerahan empat 
unit kapal tunda (KT) antara lain KT 
Jayanegara 401 dengan kapasitas 
2x2400 Horse Power (HP) dan Bollard 
Pull 60 ton; KT Jayanegara 301 
dengan kapasitas 2x1500 HP dan 
Bollard Pull 35 ton; KT Jayanegara 
308 dengan kapasitas 2x1800HP dan 
Bollard Pull 40 ton; dan KT Jayanegara 
309 dengan kapasitas 2x1800 HP dan 
Bollard Pull 40 ton. 

Setelah penyerahan, akan 
dilakukan pengenalan spesifikasi, fitur-
fitur dan mekanisme maintenance dari 
pembuat kepada user. 

CEO Pelindo III IG.N Askhara 
Danadiputra atau Ari Askhara 
mengatakan bahwa pengenalan ini 
bertujuan untuk transfer knowledge 
dari pembuat kapal ke petugas yang 

mengoperasikan kapal. 
KT Jayanegara dilengkapi dengan 

teknologi terbaru di kelasnya.  KT 
Jayanegara menggunakan notasi klas 
Unattended Machinery Space (UMS) 
yang memudahkan kru kapal untuk 
memonitor kondisi permesinan kapal 
sehingga dapat mengurangi jumlah 
awak kapal tunda dari yang biasanya 
7 orang menjadi 4 orang.

“Kalau kapal tunda konvensional 
biasanya ada kru mesin yang harus 
siap sedia di ruang mesin, jumlahnya 
bisa 3 atau 4 orang, di KT Jayanegara 
fungsi kru mesin digantikan dengan 
sistem yang ada di UMS itu,” jelas Ari 
Askhara Jumat (10/11).

Keberadaan KT Jayanegara 
akan membantu operasional 
beberapa kapal tunda yang sudah 
ada sebelumnya yakni kapal tunda 
seri Bima, Anggada, Anoman, dan 
Subali.  Ari Askhara menambahkan 
teknologi pada kapal-kapal tunda 
tersebut sudah jauh tertinggal 
dengan teknologi yang ada saat 
ini.  Hal tersebut sering berimbas 
pada availability kapal tunda 
dalam memberikan layanan jasa 
kepelabuhanan di pelabuhan yang 
dikelola Pelindo III. (Mirah)

Peresmian Secara Simbolis Menandakan HMC Siap Dioperasikan
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Pelindo 1 dan Pelindo 3 bersama-sama menandatangani 
dua Perjanjian Kerjasama yang terdiri dari “Perjanjian 
Kerjasama Pengembangan Bisnis Jasa Kepelabuhanan 
dan jasa terkait kepelabuhanan di Lingkungan Pelindo 
1 dan Pelindo 3” serta “Perjanjian Kerjasama Pemasaran 
Pelayanan Jasa Pemanduan di Perairan Selat Malaka - 
Selat Singapura” yang dilaksanakan di Hotel Adimulia 
Medan pada Jumat,(3/11). 

PelinDo i Dan iii lakukan kerjasaMa 
bisnis jasa kePelabuhanan

22
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Penandatanganan ini 
dilakukan oleh Direktur 
Utama Pelindo 1, Bambang 
Eka Cahyana dan Direktur 

Utama Pelindo 3, IG.N. Askhara 
Danadiputra yang disaksikan oleh 
Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan 
Sarana dan Prasarana Perhubungan 

II Kementerian BUMN, Dewi 
Ariyani. Perjanjian kerjasama ini 
bertujuan untuk menciptakan 
komitmen dan semangat positif 
dalam menjalin hubungan bisnis 
dalam pengembangan bisnis jasa 
kepelabuhanan dan jasa terkait 
kepelabuhanan lainnya dalam 

memanfaatkan potensi yang dimiliki 
kedua belah pihak.

Untuk mewujudkan sinergitas 
dalam pengembangan bisnis jasa 
kepelabuhanan tersebut, Pelindo 
1 juga menandatangani Perjanjian 
Kerjasama dengan PT Pelindo 
Marine Services yang merupakan 
anak usaha Pelindo 3 tentang 
Kerjasama Pemasaran Pelayanan Jasa 
Pemanduan di Perairan Selat Malaka – 
Selat Singapura. Penandatanganan ini 
dilakukan oleh Direktur Perencanaan 
dan Pengembangan Pelindo 1, 
Iman A. Sulaiman dan Pjs. Direktur 
Utama PT Pelindo Marine Services, 
Ali Sodikin. Perjanjian kerjasama ini 
dimaksudkan sebagai wujud sinergi 
BUMN dalam kegiatan pemasaran 

Pelindo I dan III Lakukan Kerjasama Bisnis Jasa Kepelabuhanan
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dan operasional pelayanan 
pemanduan di Selat Malaka dan Selat 
Singapura. 

“Kerjasama ini untuk menguatkan 
sinergi BUMN antara Pelindo 1 dengan 
Pelindo 3 maupun anak usahanya 
dalam mengakselerasi pertumbuhan 
ekonomi nasional. Pelindo 1 dan 
Pelindo 3 memiliki kesamaan konsep 
pembangunan pelabuhan, sehingga 
kerjasama ini diharapkan mampu 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki 
oleh kedua belah pihak baik dalam hal 
pelayanan kinerja maupun SDM untuk 
menghadapi perkembangan bisnis. 
Seperti kerjasama dalam pemanduan 
Selat Malaka, Pelindo 1 telah 
mendapatkan limpahan wewenang 
di wilayah tersebut, Pelindo 3 juga 
sudah membangun network, jadi 
potensi coverage market-nya bisa lebih 
ditingkatkan jika kami bersinergi,” 
jelas Bambang Eka Cahyana, Direktur 

Ruang lingkup Perjanjian 
Kerjasama Pengembangan Bisnis 
Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Terkait 
Kepelabuhanan di Lingkungan 
Pelindo 1 dan Pelindo 3 yang 
ditandatangani ini mencakup 
pengembangan, pengoperasian, 
investasi, penyertaan modal (saham) 
pada Pelabuhan-Pelabuhan di 
wilayah kerja, pemanfaatan kegiatan 
usaha yang menjadi bidang usaha 
Pelindo 1 dan Pelindo 3 beserta 
anak perusahaannya, program 
peningkatan kapasitas pegawai 
berupa pelatihan, pertukaran 
pegawai, dan bantuan teknis serta 
penyediaan layanan kerjasama lain.

Kemudian untuk ruang lingkup 
Perjanjian Kerjasama Pemasaran 
Pelayanan Jasa Pemanduan di 
Perairan Selat Malaka – Selat 
Singapura yang ditandatangani ini 
mencakup pemasaran jasa pelayanan 
pemanduan untuk kapal-kapal 
keagenan PT Pelindo Marine Services 
dan/atau kapal-kapal pihak lain yang 
dipasarkan oleh PT Pelindo Marine 
Services, penyediaan sarana dan 
prasarana pemanduan, peyediaan 
personil pandu yang berkompeten, 
serta pengurusan perizinan dari 
instansi atau departemen terkait.

Seperti diketahui potensi 
pemanduan di Selat Malaka dan 
Selat Singapura cukup besar. Jumlah 
kapal yang melintasi selat tersebut 
jumlahnya juga terus meningkat. 
Berdasarkan data Kementerian 
Perhubungan, pada tahun 2009 
jumlah kapal yang melintasi selat ini 
sebanyak 71.350, sementara pada 
tahun 2016 jumlahnya meningkat 
menjadi 82.850 kapal. 

“Tercatat sejak November 
2016, Pelindo 1 secara resmi 
memperoleh limpahan wewenang 
untuk melaksanakan pemanduan 
kapal di perairan Selat Malaka dan 
Selat Singapura dari Kementerian 
Perhubungan. Sehingga melalui 
kerjasama dengan PT Pelindo 
Marine Services diharapkan mampu 
membantu memasarkan dan 
mempromosikan jasa pemanduan 
Selat Malaka-Selat Singapura baik 
itu secara langsung (door to door) 
dan secara tidak langsung kepada 
calon pengguna jasa,” terang Iman A. 
Sulaiman, Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan Pelindo 1. (Mirah)

Utama Pelindo 1.
Hal senada juga diungkapkan 

oleh Direktur Utama Pelindo 3, 
IG.N. Askhara Danadiputra bahwa 
kerjasama antar kedua BUMN 
Kepelabuhanan ini merupakan 
cerminan harmonisasi yang baik 
antara kedua belah pihak. “Ini 
merupakan salah satu capaian 
dalam mewujudkan roadmap BUMN 
dengan cara sinergi antar BUMN. 
Saya harap ke depannya kerjasama 
seperti ini dapat dikembangkan 
secara berkelanjutan semacam shared 
service operation antar keduanya 
sehingga mampu meningkatkan daya 
saing BUMN baik di tingkat nasional 
maupun internasional dan dapat 
menurunkan biaya logistik nasional. 
Oleh karena itu, Pelindo 3 membuka 
diri dan mencari peluang untuk terus 
bekerjasama dengan BUMN lainnya,” 
tutur Ari Askhara.

pelindo 1 dan 
pelindo 3 memiliki 
kesamaan konsep 

pembangunan 
pelabuhan, 

sehingga 
kerjasama ini 

diharapkan mampu 
mengoptimalkan 

potensi yang 
dimiliki oleh 

kedua belah pihak 
baik dalam hal 

pelayanan kinerja 
maupun SDm 

untuk menghadapi 
perkembangan 

bisnis. 
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total biaya 
jasa kaPal 
& container 
hanDling 
charge 
Pelabuhan 
tanjung 
Perak lebih 
koMPetitif 
DibanDingkan 
singaPura
Pelindo III terus 
berkomitmen untuk 
meningkatkan daya 
saing dengan pelabuhan 
internasional lainnya. Salah 
satu komitmen tersebut 
diwujudkan dalam tarif 
pelayanan jasa kapal 
dan barang yang sangat 
kompetitif di Pelabuhan 
Tanjung Perak. 

24
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CEO Pelindo III IG.N Askhara 
Danadiputra menyebut tarif 
biaya jasa kapal serta biaya 
penanganan petikemas 

atau yang biasa disebut Container 
Handling Charge (CHC) Pelabuhan 
Tanjung Perak lebih kompetitif 
dibanding pelabuhan lainnya bahkan 
sekelas Pelabuhan Singapura. 

“Jika dilihat dari total biaya secara 
keseluruhan Pelabuhan Singapura 
lebih mahal 57 persen,” tutur Ari Lapangan Penumpukan/Container Yard (CY) Penuh dengan Petikemas
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Askhara.
Bila diasumsikan kapal petikemas 

dengan muatan 1.930 boks dan 
dengan kinerja Box Ship per Hours 
(BSH) sebesar 50 boks per jam, maka 
pengguna jasa dikenakan total 
biaya oleh Pelabuhan Tanjung Perak 
sebesar Rp.2.610.155.850 sedangkan 
bila di Pelabuhan Singapura, maka 
pengguna jasa dikenakan total biaya 
sebesar Rp.3.649.799.250.

“Dengan selisih tarif tersebut 
akan menjadi keuntungan tersendiri 
bagi Pelabuhan Tanjung Perak untuk 
memperoleh pangsa pasar yang 
lebih luas dalam penanganan jasa 
kepelabuhanan,” tandas Ari Askhara.

Lebih lanjut Ari Askhara 
mengatakan bahwa saat ini daya 
saing Pelabuhan Tanjung Perak belum 
di titik terbaiknya, masih banyak yang 
perlu ditingkatkan dan diperbaiki 
untuk bersaing dengan pelabuhan-
pelabuhan besar lainnya seperti 
penataan alih muat (transhipment) 
atau proses bongkar muat peti kemas 
dari kapal ke area penumpukan 
untuk selanjutnya diangkut kembali 
menggunakan kapal lain menuju 
tempat selanjutnya, serta waktu 
tunggu kapal.

“Jika semua aspek itu bisa 
diatasi dengan baik, maka tidak 
menutup kemungkinan petikemas 
internasional akan transhipment di 
Pelabuhan Tanjung Perak tentunya 
dengan dukungan alat dan SDM yang 
memadai,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan 
oleh Corporate Secretary Pelindo 
III Faruq Hidayat yang optimis 
Pelabuhan Tanjung Perak akan 
mampu bersaing dengan pelabuhan 
tetangga seperti Pelabuhan 
Singapura dan Tanjung Pelepas.  

“Kami akan terus cari formulasi 
yang tepat untuk meningkatkan 
daya saing dengan senantiasa 
memberikan tarif yang kompetitif 
dan memperbaiki model bisnis, 
standar operasional prosedur, waktu 
tunggu pemanduan, dan penundaan 
kapal sehingga pengguna jasa 
mempercayai pelayanan kami,” 
pungkasnya. (Mirah)
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Pelindo III melaksanakan Penandatanganan Memorandum of Collaboration (MoC), 
Perjanjian Kerjasama, dan Head of Agreement (HoA) dengan tujuh BUMN, Rabu (15/11) di 
Kantor Kementerian BUMN, Jakarta. 

PelinDo iii lakukan kerjasaMa 
Dengan tujuh buMn 

26
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Kerjasama tersebut sebagai 
wujud sinergi antar 
BUMN dalam upaya saling 
memanfaatkan kompetensi 

yang dimiliki dan sama-sama 
menciptakan nilai tambah baik bagi 
BUMN itu sendiri maupun stakeholder 
lainnya.

MoC dan Perjanjian Kerjama ini 
dilakukan Pelindo III grup (bersama 
anak usahanya) diantaranya 
Perjanjian Kerjasama dengan Barata 
Indonesia Tentang Penyediaan 
Peralatan Bongkar Muat Rubber 
Tyred Gantry (RTG) Crane;  dengan 
PT Sarinah (Persero) Tentang 
Kerjasama Penyediaan Cinderamata 
dan Seragam; dengan PT PGN 
LNG Indonesia Tentang Kerjasama 
Optimalisasi Bisnis, Pemanfaatan 
Fasilitas dan Pemanfaatan Gas Bumi; 
dengan PT Pengembangan Pariwisata 
Indonesia (Persero) Tentang 
Kerjasama Suplai Gas di Kawasan 
Pariwisata Nusa Dua; dengan PT 
Djakarta Lloyd (Persero) tentang 
Optimalisasi dan Pendayagunaan 
Kapal Tunda; dengan PT Pertamina 
Bina Medika Tentang Pengelolaan 
Rumah Sakit; dan dengan PT Pelindo 
I (Persero) Tentang Kerjasama 
Pengembangan Bisnis di Bidang 
Properti. 

Penandatanganan dilakukan 
langsung oleh President Director 
Pelindo III, IG.N Askhara Danadiputra 
atau yang lebih dikenal dengan Ari 
Askhara dan Direktur Utama Barata 
Indonesia, Silmy Karim; Direktur 
Bisnis Ritel PT Sarinah, Lies Permana 
Lestari; Direktur Utama Djakarta 

Lloyd Suyoto; Direktur Utama PGN 
LNG, Mugiono; Direktur Utama PT 
Pengembangan Pariwisata, Abdulbar 
M Mansoer; Direktur Utama PT 
Pertamina Bina Medika, Dany Amrul 
Ichdan; serta Direktur Utama Pelindo 
I, Bambang Eka Cahyana.

Ari Askhara menjelaskan 
kerjasama antar BUMN ini 
merupakan perwujudan dari 
semangat Kementrian BUMN untuk 
saling bersinergi sesama BUMN, 
saling memanfaatkan peluang 
bisnis, kompetensi dan aset yang 
dimiliki untuk menghasilkan jasa/
layanan ataupun barang sehingga 
dapat saling menguntungkan dan 
menciptakan nilai tambah. “Yang 
pasti dengan kerjasama ini masing-
masing pihak dapat saling belajar dan 
saling mengisi untuk kepentingan 
bisnis masing-masing yang tentunya 
pada akhirnya untuk kemajuan 
bangsa dan negara,” tambahnya.

“Dalam pelaksanaan kerjasama 
ini, kita juga akan membangun 
“TRUST” kepada sesama BUMN, 
sebagai contoh kerjasama kita 
dengan PT Barata (Persero) untuk 
penyediaan RTG. Selama ini kita 
hanya membeli produk dari luar 
negeri, padahal secara kompetensi, 
kami yakin putra-putri Indonesia 
sudah mampu membuat alat ini. 
Memang spare part tertentu kita 
harus mendatangkan dari luar, tetapi 
untuk struktur/bangunan dari alat 
ini, harusnya kita bisa memanfaatkan 
sumber daya dalam negeri sendiri. 
Kami ingin pada akhirnya nanti 
seluruh peralatan RTG yang ada 
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di seluruh Pelabuhan Indonesia 
adalah produk-produk dalam negeri, 
bahkan kita bisa mengekspor ke 
luar negeri seperti halnya gerbong 
kereta api yang sudah kita ekspor ke 
Bangladesh.

Selain itu, lanjut Ari Askhara, 
kita juga akan memanfaatkan aset-
aset kita yang masih belum optimal, 
seperti halnya di Pelabuhan Celukan 
Bawang, sudah terdapat fasilitas 
dermaga curah cair yang akan kita 
kerjasamakan dengan PGN, sehingga 
dengan kerjasama tersebut kita 
dapat menciptakan nilai tambah 
dari kegiatan rantai pasok suplly 
Gas yang akan lebih efisien karena 
fasilitas yang ada dapat menampung 

Optimisme Kerjasama Antara Kedua Belah Pihak

kapal-kapal dengan ukuran besar 
dan berfungsi sebagai Hub terminal 
gas. Selain itu, pemanfaatan excess 
capacity terminal gas di Benoa juga 
dimanfaatkan untuk suplay gas di 
kawasan pariwisata Nusa Dua.

Corporate Secretari Pelindo III 
Faruq Hidayat juga menambahkan 
bahwa sesuai semangat Kementrian 
BUMN dan sejalan dengan kebijakan 
dari Manajemen Pelindo III, kedepan 
kita akan lebih banyak lagi sinergi-
sinergi dengan sesama BUMN yang 
dimaksudkan untuk mendukung 
program pemerintah untuk 
penurunan cost logistic maupun 
penambahan pendapatan Negara 
melalui BUMN. (Mirah)

yang pasti dengan 
kerjasama ini masing-

masing pihak dapat 
saling belajar dan 

saling mengisi untuk 
kepentingan bisnis 

masing-masing yang 
tentunya pada akhirnya 

untuk kemajuan 
bangsa dan negara.
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Kecanggihan peralatan 
bongkar muat di Terminal 
Teluk Lamong (TTL) telah 
terdengar dan menarik 
perhatian Busan Port 
Authority (BPA), Korea. 
Menjadi kebanggaan 
bagi TTL untuk menerima 
kunjungan pengelola 
Busan Port, pelabuhan 
tertua dan tersibuk di 
Korea. BPA merupakan 
badan pemerintah 
Korea Selatan yang 
bertanggung jawab pada 
perdagangan, maritim, dan 
kepelabuhanan. 

Pelabuhan tertua Dan tersibuk 
Di korea belajar Dari ttl

28
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Tamu dari BPA Mengamati Kegiatan Operasional Pelabuhan Melalui Layar
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Terletak di mulut Sungai 
Naktong, Busan port berada 
di teluk yang berhadapan 
dengan kepulauan Tsushima, 

Jepang. Busan Port menangani 
hampir 40 persen dari total kargo, 
80 persen peti kemas, dan 42 persen 
perikanan nasional di Korea Selatan. 
Pelabuhan ini menangani hampir 
130 kapal setiap hari.

HEO In-Suck, Deputi Manager 
BPA, menjelaskan bahwa tujuan 
kunjungan BPA ke TTL ialah untuk 
mengetahui spesifikasi alat yang 
beroperasi di TTL. Pengetahuan 
dan pengalaman TTL dalam 
menggunakan alat terbaru serba 
canggih dan pola operasi dipelajari 
oleh BPA sebagai benchmarking 
dalam pengembangan pelayanan 
di pelabuhan. “Pelabuhan kami 
menggunakan beberapa alat yang 
sama dengan Terminal Teluk Lamong 
namun dengan spesifikasi yang 
berbeda, kami ingin mempelajari 
perbedaan tersebut karena alat-alat 
di sini memiliki spesifikasi yang lebih 
canggih”, jelas HEO In-Suck.

Berdasarkan data operasional 
TTL, Busan menempati urutan teratas 
untuk kota dengan pengiriman peti 
kemas terbanyak yaitu 67 persen dari 
total barang yang datang dari Korea 
Selatan. Angka pengiriman peti kemas 
tersebut disusul oleh Pusan New Port 
sebesar 23 persen. Kemudian sisanya 
Kwangyang dan Ulsan. 

TTL telah membuktikan diri 
sebagai terminal ramah lingkungan 
yang didukung berbagai peralatan 
dan fasilitas yang canggih, sehingga 
mampu mengimbangi keunggulan 
pelabuhan-pelabuhan di negara 
lain. Dengan kedalaman dermaga 
sisi internasional yang mencapai 
-14 m LWS sangat memungkinkan 
bagi kapal-kapal internasional 
berukuran besar untuk bersandar dan 
melakukan bongkar muat di TTL. 

Berbagai fasilitas canggih 
tersebut dioptimalkan untuk 
mempercepat proses bongkar muat 
peti kemas dan curah kering. Curah 
kering telah dilengkapi dengan 2 
unit Grab Ship Unloader (GSU) dengan 
kapasitas handling mencapai 2.000 

ton/jam. Selain itu juga didukung 
dengan conveyor berkapasitas 2.500 
ton/jam/lane yang langsung menuju 
gudang penyimpanan curah kering.

Dari sisi peti kemas, TTL telah 
dilengkapi 10 unit STS (Ship to 
Shore) crane untuk kapal domestik 
dan internasional dengan kapasitas 
bongkar mencapai 35 boks/jam. 
Kinerja peti kemas Teluk lamong juga 
semakin efisien dengan dukungan 
20 unit ASC (Automatic Stacking 
Crane) yang membantu pengaturan 
dan penumpukan kontainer di area 
container yard.

Berbagai kecanggihan alat yang 
mendukung fasilitas bongkar muat 
peti kemas inilah yang membuat 
dunia mengenal TTL. Sehingga 
seringkali mendapat kunjungan dari 
berbagai pelabuhan dari negara lain 
dalam melakukan benchmarking serta 
menjalin hubungan kerja yang baik. 
TTL merupakan hasil inovasi Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) dalam memecah 
kepadatan lalu lintas bongkar muat 
kapal sekaligus mendorong efisiensi 
logistik nasional. (Lamong)

Tamu dari BPA Saat di Control Room Terminal Teluk Lamong
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Setelah berhasil meraih dua penghargaan tertinggi “Prima Utama” unit pelayanan publik di 
lingkungan Perhubungan tahun 2016, Pelindo III melalui Pelabuhan Tanjung Perak berhasil 
memperoleh penghargaan SNI Award 2017 Peringkat Emas kategori organisasi besar jasa.

PelinDo iii ‘sabet’  
eMas sni awarD 2017

30

beHanDLe

Penghargaan bergengsi 
tersebut diselenggarakan 
oleh Badan Standarisasi 
Nasional (BSN) sebagai upaya 

pemerintah dalam menstimulasi 
perusahaan/organisasi dalam 
meningkatkan dan menerapkan 
Standart Nasional Indonesia (SNI). 

Penyerahan penghargaan 
diserahkan oleh BSN pada hari 
Kamis (16/11) di Grand Studio Metro 
TV Jakarta kepada perusahaan-
perusahaan ataupun organisasi 
dengan 10 kategori dengan 4 
peringkat yakni Platinum, Emas, Perak 
dan Perunggu. 

General Manager Pelabuhan 
Tanjung Perak, Joko Noerhudha 
merasa sangat terhormat menerima 
Trophy SNI Award 2017.’’Ini adalah 
bukti bahwa kami beprestasi dan 
bisa memberikan pelayanan yang 
berkualitas,’’ katanya.

Dalam penilaian SNI Award 
2017 ini, Pelindo III telah mengikuti 
proses audit dan asesmen hingga 
proses akhir penilaian dewan juri 
yang diketuai pakar ekonomi Prof. 
Rhenald Kasali yang beranggotakan 

para pakar wakil dari pemerintah, 
industri, asosiasi dan perguruan 
tinggi. Dimana Tim Evaluator BSN 
sebelumnya telah melakukan on 
site evaluation di Kantor Manajemen 
Pelindo III Tanjung Perak pada Jumat 
(15/9) lalu.

Joko Noerhudha mengatakan 
bahwa Pelindo III melalui Pelabuhan 
Tanjung Perak baru kali ini mengikuti 
ajang SNI Award, dan langsung 
memperoleh predikat emas pada 
kategori organisasi besar jasa, “ Hal 
ini merupakan salah satu komitmen 
kami untuk terus menerapkan dan 
meningkatkan mutu pelayanan 
melalui budaya perusahaan, yaitu 
Customer Focus, Care, Integrity sebagai 
prinsip peningkatan pelayanan prima. 

Joko juga berterima kasih 
kepada para pelaku usaha yang 
telah mempercayakan pelayanan 
kapal kepada Pelindo III. “Dengan 
penghargaan ini kami berjanji untuk 
selalu berkomitmen meningkatkan 
kualitas pelayanan kami,”  lanjut Joko.

Pemberian penghargaan ini 
merupakan kegiatan rutin tahunan 
yang diselenggarakan oleh Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) 
sejak tahun 2005. Kepala BSN, 
Bambang Prasetya menuturkan, 
SNI Award merupakan wahana 
bagaimana pemerintah melalui BSN 
memberikan penghargaan tertinggi 
bagi penerap SNI.

Perlu diketahui untuk 10 kategori 
penerima SNI award yakni Organisasi 
Kecil Jasa, Organisasi Menengah 
Jasa, Organisasi Besar Jasa, 
Organisasi Kecil Barang, Organisasi 
Menengah Barang Sektor Pangan, 
Pertanian dan Kesehatan (makanan; 
minuman; hasil   pertanian; 
perikanan; peternakan; perkebunan; 
obat-obatan; kosmetik dan lain-lain 
yang sejenis), Organisasi Menengah 
Barang Sektor Elektroteknika, Logam 
dan Produk Logam (kelistrikan; 
elektronika;  alat  kesehatan;  baja;  
aluminium;  besi;  nikel;  mesin  dan 
perkakas; dan lain-lain yang sejenis), 
Organisasi Menengah Barang 
Sektor Kimia dan Serba Aneka 
(produk  kimia; pupuk; semen; 
karet dan  produk  karet; pulp  dan  
kertas;  tekstil dan produk  tekstil; 
kulit  dan  produk  kulit; produk  
kayu; plastik dan produk plastik; 
keramik; kaca; dan lain-lain yang 
sejenis), Organisasi Besar Barang 
Sektor Pangan, Pertanian dan 
Kesehatan (makanan;  minuman; 
hasil  pertanian;  perikanan;  
peternakan;  perkebunan; obat-
obatan; kosmetik dan lain-lain yang 
sejenis), Organisasi Besar Barang 
Sektor Elektro teknika, Logam 
dan Produk Logam (kelistrikan;     
elektronika;  alat  kesehatan;  baja;  
aluminium;  besi;  nikel;  mesin  dan 
perkakas; dan lain-lain yang sejenis), 
Organisasi Besar Barang Sektor 
Kimia dan Serba Aneka (produk  
kimia; pupuk; semen; karet dan 
produk  karet; pulp  dan  kertas;  
tekstil  dan produk tekstil; kulit dan 
produk kulit; produk kayu; plastik 
dan produk plastik;keramik; kaca; 
dan lain-lain yang sejenis). (Manyar)Penerimaan Penghargaan SNI Award 2017
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Pencapaian kinerja Pelindo 
III yang sangat positif di 
tahun 2017 tidak bisa dicapai 
tanpa dukungan dan kerja 

sama dengan stakeholders lain pada 
bisnis kepelabuhanan. Soliditas dan 
hangatnya relasi Pelindo III dengan 
para mitra utama terlihat pada acara 
Pelindo III Night 25th Anniversay di 
Grand Varuna Convex, Surabaya, 
Desember lalu. “Peringatan ulang 
tahun ‘perak’ Pelindo III dirayakan 
bersama dengan para mitra utama 
seperti unsur kesyahbandaraan dan 
otoritas pelabuhan, pengamanan 
pelabuhan, dan tentunya para 
pengguna jasa pelabuhan. Karena 
kami semua bekerja sama untuk 
menyelenggarakan jasa logistik yang 
handal untuk pengguna jasa dan 
masyarakat,” kata CEO Pelindo III, Ari 
Askhara, di sela acara.

Pada malam tersebut dalam 
presentasi audio visualnya Ari 
Askhara menyampaikan untuk 
menghadapi ketatnya persaingan di 
tengah era disruption, ketidakpastian 
dan perubahan yang cepat, sehingga 
Pelindo III mau tidak mau harus terus 
berbenah. 

Tidak hanya itu, pada acara 
Pelindo Night juga diberikan 
penghargaan baik kepada para 
pengguna jasa dan pegawai Pelindo 
III diantaranya:

PelinDo iii night:  
berikan Penghargaan kePaDa 
custoMer Dan Pegawai

1. the beSt SAFety AwAreneSS 
( 4 KAtegori )

n  primary & Subsidiary class  
diraih oleh pt terminal 
petikemas Surabaya

n  best Safety Awareness class 1   
diraih oleh tanjung emas 
branch

n best Safety Awareness class 2   
diraih oleh tanjung intan 
branch

n best Safety Awareness class 3 
diraih oleh lembar branch

2.    the beSt pArtner For 
humAn CApitAl diraih oleh 
mandiri inhealth

n the best partner For Finance 
diraih oleh pt. bank negara 
indonesia (persero)tbk

n  the best partner For 
engineering  diraih oleh pt. 
ninDyA Karya (persero) dan pt. 
wiJAyA Karya (persero), tbk

3.  the beSt CuStomer 
n Kategori international 

Container diraih oleh Samudra 
Shipping line

n Kategori Domestic Container 
diraih oleh pt. Salam pacific 
indonesia line

n Kategori Dry bulk 
 diraih oleh pt. Sumber Segara 

primadaya
n Kategori liquid bulk 
 diraih oleh pt. petro oxo 

nusantara
n Kategori general Cargo 
 diraih oleh pt. bahtera Setia

4.  2017 inoVAtion 
Competition winner 

n Inovasi dengan Judul 
monitoring Crane (monic) 
pemenangnya adalah : 
(kelompok)

n Febri Fernanda
n Andhik wahyu Kristianto
n Joko budi Santoso
n Inovasi dengan Judul personal 

port Assistant for you 
 diraih oleh
n  Franstia wira Sukma Susilo

5.  the moSt FAVorite pilot  
n  Deni nurcahyo (banjarmasin 

branch) 
n	  endri Dwi herdian (kotabaru 

branch) 
n	narko  (tanjung perak branch) 

6.  the beSt generAl mAnAger 
onny Djayus diraih oleh

     the best branch tanjung perak 

7.  beASiSwA AnAK pegAwAi 
berpreStASi pelinDo iii 
group 

 Ada 119 anak penerima beasiswa 

n  Kategori anak pegawai aktif : 
diwakili oleh Anak Arifah Shafyan 
( putri dari Ibu Novianingrum 

n  Kategori pegawai meninggal 
dunia sebelum masa pensiun 
normal : Anak Zafarani Noraisyah 
( putri dari Alm. Asep Supriatma ) 
dari cabang Sampit diwakili Oleh 
General Manager Sampit

n  Kategori tenaga Kebersihan : 
Anak Mohammad Dwi Hariyanto 
( putra dari Ibu Sri Siswanti)
(Lamong)

Penerimaan Penghargaan Bagi Customer dan Pegawai Pelindo III
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•	 Pelindo	III	memangkas	waktu	
tunggu kapal (zero waiting 
time) sehingga bongkar muat 
kapal menjadi lebih cepat

•	 Selain	itu,	Pelindo	III	
juga menambah fasilitas 
dan peralatan untuk 
meningkatkan pelayanan 
peti kemas di pelabuhan-
pelabuhan perseroan

•	 Penambahan	fasilitas	
dan peralatan telah 
meningkatkan kecepatan 
pelayanan secara signifikan 
dibanding lima tahun lalu.

efisiensi biaya logistik,  
PelinDo iii Pangkas waktu 
tunggu kaPal

32

beHanDLe

Pelindo III sebagai BUMN 
yang bergerak di bidang jasa 
kepelabuhan berkomitmen untuk 
meningkatkan efisiensi biaya 

logistik nasional. Hal ini dapat dilihat 
dari upaya peningkatan aksesibilitas dan 
konektivitas antarpelabuhan, termasuk 
dengan pelabuhan di luar wilayah kerja 
Pelindo III. Salah satunya adalah melalui 
pola windows system. Dengan pola tersebut, 
pengguna jasa mempunyai kepastian 
kapalnya akan bersandar dan mendapatkan 
pelayanan bongkar muat tanpa adanya 
waktu tunggu kapal (zero waiting time), 
di samping produktivitas bongkar muat 
yang diberikan oleh Pelindo III semakin 
meningkat. 

Dengan tidak adanya waktu tunggu 
kapal dan tingginya produktivitas bongkar 
muat mempercepat waktu kegiatan kapal 
di pelabuhan sehingga biaya operasional 
kapal akan semakin berkurang yang pada 
akhirnya akan menurunkan biaya logistik 
(nasional).

Improvement yang dilakukan oleh 
Pelindo III dengan menerapkan standarisasi 
pelayanan, terutama pelayanan peti kemas 
dengan penyiapan fasilitas dan peralatan 
yang memadai. CEO Pelindo III, Ari Askhara, 
mengatakan bahwa saat ini Pelindo III telah 
menyiapkan 41 unit Container Crane (CC), 
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28 unit Harbour Mobile Crane (HMC), 
dan 75 Rubber Tyred Gantry (RTG). 

“Dengan kekuatan alat produksi 
yang dimiliki saat ini, Pelindo III terus 
berupaya untuk memberikan layanan 
yang cepat dan aman bagi pengguna 
jasa. Ke depannya produktivitas 
dan peremajaan alat akan terus 
dilakukan. Direncanakan secara 
bertahap sampai dengan tahun 2020 
penambahan 10 unit CC, 10 HMC 
dan 15 unit RTG baru. Selain program 
pengadaan alat baru, Pelindo III 
juga concern terhadap maintenance 
alat tersebut agar availability di 
atas 90 persen yang artinya alat 
dalam kondisi “sehat” dan siap untuk 
bekerja,” lanjut Ari.

Ketua Dewan Pengurus Cabang 
(DPC) Asosiasi Pemilik Kapal INSA 
Surabaya, Stenven H. Lesawengan, 
mengungkapkan bahwa lima tahun 
yang lalu, Pelindo III untuk mencapai 
kinerja box crane per hour 25 boks/jam 
sangat sulit, namun saat ini sudah 
mencapai 30 an lebih boks/jam. 

“Bahkan dengan kehadiran 
Terminal teluk Lamong bisa mencapai 
40 boks/jam, itu sudah sangat sesuai 
dengan keinginan kami (pengguna 
jasa),” tegasnya. Lebih lanjut, Stenven 
menyampaikan perbaikan yang 
dilakukan Pelindo III tidak hanya 
perbaikan fisik atau infrastruktur, 
tetapi juga perbaikan “non-fisik” 
seperti peningkatan nilai-nilai 
integritas dalam bekerja melalui no 
tipping pelayanan pandu.

Hal senada juga diungkapkan 
oleh Hengky Pratoko selaku Ketua 
DPW Asosiasi Forwarding dan 
Logistik Indonesia (ALFI/ILFA) Provinsi 
Jawa Timur, yang menyampaikan 
saat ini Pelindo III sudah melakukan 
banyak perbaikan dalam standarisasi 
pelayanan. Hengky memberikan 
masukan perlu dikembangkannya 
integrasi sistem dan informasi 
dengan instansi terkait. 

“Seperti dengan Balai Karantina 
dan Bea Cukai terkait pelayanan 
impor diharapkan tersedia Tempat 
Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) 
untuk memangkas waktu proses 
pemeriksaan petikemas, seperti 
halnya yang sudah diterapkan di 
TPK Semarang. Selain itu, perlu 
adanya penyeragaman pelaksanaan 
Verified Gross Mass (VGM) untuk 
meningkatkan safety operasional,” 
usulnya. (Nilam)

Kegiatan Operasional di Terminal Teluk Lamong

E
d

is
i 2

29
 /

 D
es

em
b

er
 2

01
7

D
e
r
m

a
g
a



PT Pelindo Energi Logistik, anak 
usaha Pelindo III, telah berhasil 
membangun infrastruktur Mini 

Terminal LNG pertama di Indonesia 
yang mulai beroperasi sejak tahun 
2016. PE Logistik menggarap 
bisnis penyediaan dan supply BBM 
guna memenuhi kebutuhan kapal 
maupun peralatan yang berada 
di  lingkungan kerja PT Pelindo III 
Group. Optimalisasi anak perusahaan 
sendiri ini sebagai strategi untuk 
meningkatkan efisiensi dan efekvifitas 
penggunaan BBM di Pelindo III. 

“PE Logistik mampu menyediakan 
produk BBM yang sesuai dengan 
spesifikasi Direktur Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi. Selain itu juga telah 
disertifikasi oleh hasil uji laboratorium 
Sucofindo dengan nilai angka cetane 
yang lebih tinggi dari standard Migas. 
Sehingga mempengaruhi kinerja 
mesin kapal menjadi lebih tangguh. 
Selain keunggulan kualitas produk 
BBM, PE Logistik juga memberikan 
penawaran harga lebih rendah dari 
pasar global yang berlaku. Selain itu 
juga didukung personel operasional 
BBM yang kompeten di bidangnya,” 

ujar SVP Port Equipments Pelindo III, 
Topo Sapto, saat memperkenalkan 
PE Logistik pada jajaran manajemen 
Pelindo III dan anak usahanya di 
Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya, 
Kamis (9/11).

 “PE Logistik berterima kasih 
atas kepercayaan dan peluang yang 
telah diberikan dan telah siap untuk 
melaksanakan tugas penyediaan dan 
supply BBM di wilayah kerja Pelindo 
III mulai pada 1 Oktober 2017,” ujar 
Direktur PT PE Logistik, Heri Akhyar. 
Memulai langkah pada unit bisnis 
BBM, PE Logistik telah berkontrak 
dengan PT Pelindo Marine Service 
(PMS) terkait Pengadaan kebutuhan 
BBM HSD untuk kapal-kapal PMS. 
Direktur Teknik PT PMS, Harry 
Poerwanto yang memperkenalkan 
Tim BBM PE Logistik kepada crew 
kapal PMS dan menyampaikan 
bahwa terhitung sejak 1 Oktober 
2017, pengisian BBM di wilayah kerja 
PT PMS akan dilakukan oleh PT PE 
Logistik. “Pada pelaksanaan pengisian 
BBM, Tim BBM akan mengedepankan 
aspek Mutu, Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja serta Lindungan 

PE Logistik
Suplai BBM Kapal MiliK

PELindo MarinE sErvicE
Lingkungan. SDM yang terlibat dalam 
pengisian BBM harus mengikuti 
prosedur yang telah ditetapkan 
management sesuai standart MK3L 
selama kegiatan berlangsung”, 
tambah Heri Akhyar. 

PE Logistik memulai kegiatan 
bunkering perdana untuk pengisian 
BBM dua kapal milik PMS, Rabu 
(4/10). Kapal Maiden II dan Maiden 
Dini telah sandar di dermaga PMS 
dan siap untuk dilakukan pengisian 
BBM pada sore hari sebelumnya. 
Pada bunkering perdana tersebut, 
tampak hadir para manager PT 
PE Logistik yang turut turun ke 
lapangan dan menyaksikan proses 
kegiatan perdana pengisian BBM. 
Manager Operasi, Komersial dan 
Pengembangan Bisnis PT PE Logistik, 
Kadek Patria, menyampaikan kepada 
seluruh Tim BBM yang terlibat dalam 
pengisian BBM tersebut untuk patuh 
pada prosedur dan ketentuan yang 
berlaku. “Semoga bunkering perdana 
ini diberi kelancaran dan kami semua 
dapat memberikan hasil yang terbaik 
bagi stakeholder dan pengguna jasa 
PT PE Logistik”, jelasnya. (Manyar)

Kegiatan Pengisian Bahan Bakar

fender
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Pengecekan Sebelum Pengisian Bahan Bakar
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Pelindo iii Segera TeraPkan 
Meeting Online

Pemberlakuan sistem online 
di PT pelabuhan Indonesia 
III (persero) akan segera 

dilaksanakan di berbagai lini. Setelah 
lebih dulu layanan kapal diberlakukan 
secara online, kemudian menyusul 
layanan bongkar muat barang juga 
dilakukan secara online, pada awal 
bulan depan melalui Pelabuhan 
Tanjung Perak, Pelindo III juga akan 
mengalihkan proses meeting menjadi 
online juga.

Tentunya ada berbagai manfaat 
yang akan diperoleh dengan 
pelaksanaan meeting secara online 
ini. “Pengguna jasa tidak perlu datang 
ke Kantor Pelindo III untuk melakukan 
meeting,” ungkap Bambang Wiyadi 
Deputi General Manager bidang 
penunjang Operasi Pelindo III Tanjung 
Perak di sela sela acara customer 
gathering Pelindo III. Menurutnya, 

hal ini disamping lebih praktis, online 
meeting yang dapat langsung diakses 
melalui web Pelindo III juga akan 
menghemat waktu dan juga dapat 
diakses dimanapun.

Disamping menyampaikan 
rencana meeting online kepada para 
pengguna jasa, pada kesempatan 
tersebut juga disampaikan 
penambahan jumlah personel pandu 
di Pelabuhan Tanjung Perak. Pelindo 
III akan menambahkan sebanyak 
26 orang personel pandu, untuk 
membantu percepatan proses 
pemanduan, serta memperkuat tim 
pandu Pelabuhan Tanjung Perak.

Dengan adanya dua hal 
tersebut, Pelindo III mengharapkan 
pelayanan yang diberikan kepada 
pengguna jasa akan semakin 
cepat dan memberikan kepuasan 
yang jauh lebih baik daripada saat 

ini. Mendengar hal tersebut para 
pengguna jasa yang saat itu hadir 
dalam acara customer gathering 
menyatakan dukungannya terhadap 
segala macam inovasi yang dilakukan 
oleh Pelindo III. Mereka beranggapan 
bahwa perkembangan di Pelindo III 
membuat pekerjaan mereka menjadi 
lebih mudah.

Customer gathering sendiri 
merupakan acara yang rutin 
diselenggarakan Pelindo III Tanjung 
Perak dalam setiap tahunnya. 
Disamping untuk mendengarkan 
keluhan dan masukan para pengguna 
jasa, acara tersebut juga bertujuan 
untuk lebih mengakrabkan baik antar 
sesama pengguna jasa, maupun juga 
antara pengguna jasa dengan pihak 
Pelindo III.  “Nantinya acara seperti ini 
akan kami rencanakan dua kali dalam 
setahun,” pungkas Bambang. (Manyar)

Kegiatan Customer Gathering

garbarata
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Terkait bencana alam meletusnya 
Gunung Agung di Pulau 
Bali, Pelindo III menyiagakan 

Pelabuhan Benoa sebagai akses dan 
area evakuasi. “Kami siap mendirikan 
posko evakuasi jika dibutuhkan untuk 
mendukung posko-posko yang sudah 
ada,” kata CEO Pelindo III, Ari Askhara, 
saat jumpa pers di Surabaya, akhir 
November lalu. 

Menurutnya, Pelabuhan Benoa 
adalah satu-satunya akses untuk 
keluar dari Pulau Bali ketika Bandar 
Udara setempat terpaksa ditutup 
saat terdampak letusan Gunung 
Agung. “Jika itu terjadi, kami sudah 
siap mengevakuasi para wisatawan 
mancanegara untuk keluar dari 
Pulau Bali melalui Pelabuhan Benoa. 
Angkutan kapal niaga ke Pulau Bali 
selama aktivitas erupsi Gunung 
Agung, yang telah berlangsung sejak 
beberapa hari lalu, lancar-lancar saja,” 
ujarnya.

Pelindo III kembali menyalurkan 
bantuan kepada pengungsi korban 
erupsi Gunung Agung di Provinsi Bali 
untuk kedua kalinya pada tanggal 30 

Pelabuhan benOa
Jadi akSeS PenTing evakuaSi Bali

November 2017 senilai Rp117juta. 
Bantuan diberikan secara simbolis 
kepada Bupati Karangasem I Gusti 
Ayu Mas Sumantri di Posko Utama 
Satgas Siaga Darurat di Gedung 
Terminal Pelabuhan Kapal Pesiar di 
Tanah Ampo.

Bantuan terdiri dari beras 
sebanyak 5 ton, mi instan 300 kardus, 
minyak goreng 500 liter, susu anak-
anak sebanyak 200 kotak, gula 500 
kg, kopi 200 bungkus, biskuit 100 
bungkus, masker 3000 lembar, dan 
air minum dalam kemasan 300 
kardus. Ini merupakan bantuan kedua 
setelah sebelumnya pada status awas 
pertama pada tanggal 26 September 
2017 CEO Pelindo III beserta Istri 
terjun langsung memberikan 
bantuan dan melihat keadaan anak-
anak di pengungsian.

Dalam kesempatan tersebut 
kepada awak media, Ari Askhara 
Danadiputra menyampaikan, “kami 
melihat Bali, bagaimana pun jika 
Bali terganggu pasti pariwisata juga 
terganggu dan akan berdampak 
pada bisnis kami. Apalagi kami 

memiliki project cukup besar di 
Benoa,”. Ia sekaligus menegaskan 
betapa pentingnya Provinsi Bali bagi 
kegiatan operasional dan bisnis bagi 
Pelindo III.

Bantuan tahapan pertama 
dengan nilai Rp109 juta berwujud 
kebutuhan pokok, perlengkapan 
tidur, dan kebutuhan pribadi untuk 
kaum wanita serta perlengkapan 
ibu dan anak. Untuk kegiatan 
selanjutnya penyaluran bantuan 
untuk masyarakat Gunung Agung, 
Pelindo III akan berkoordinasi 
dengan Dandim 1623 Karangasem, 
maupun Pemerintah Kabupaten 
Karangasem untuk mempercepat 
penyaluran ke posko-posko 
yang membutuhkan di wilayah 
pengungsian terdampak.

Total bantuan yang disalurkan 
sudah mencapai Rp.226juta yang 
disalurkan dari Kantor Cabang Benoa, 
Pelindo III sendiri mengalokasikan 
Rp2 milyar untuk membantu korban 
erupsi Gunung Agung di Bali yang 
merupakan dana bina lingkungan. 
(Lamong)

Pengiriman Bantuan Pelindo III Kepada Pengungsi Gunung Agung
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CEO Pelindo III, Ari Akhara Saat Berikan Penghargaan

trolly

38

Ed
is

i 2
29

 / 
D

es
em

be
r 2

01
7

D
e
r
m

a
g
a



Peringati Hari PaHlawan
Pelindo iii 
APresiAsi
PegAwAi 

BerPrestAsi

Bertepatan dengan hari 
pahlawan yang diperingati tiap 
tanggal 10 November, Pelindo 

III menyelenggarakan upacara 
yang diselenggarakan di Area 
Container Yard Terminal Berlian Barat. 
Pelaksanaan upacara dilaksanakan 
dengan tertib dan khidmat juga 
secara unik dengan mengusung 
tema “Semangat Perubahan untuk 
Indonesia Bersatu”. Keunikan ini 
ditunjukkan dengan seragam warna-
warni oleh peserta upacara  dengan 
maksud agar peserta tetap enjoy 
dalam melaksanakan upacara dan 
tidak membosankan.

 Bertindak sebagai inspektur 
upacara, IG.N Askhara Danadiputra 
atau yang lebih dikenal dengan 
Ari Askhara membacakan amanat 
Menteri Sosial Republik Indonesia 
yang menyampaikan bahwa 
Peringatan Hari Pahlawan juga 
merupakan salah satu bentuk 
penghormatan atas jasa dan 
perjuangan para Pahlawan  dan 
Pejuang. Dengan semangat pantang 
menyerah dan tanpa pamrih, mereka 
ikhlas dan rela mengorbankan 
jiwa raga demi membela dan 
mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia, sebagaimana 

CEO Pelindo III, Ari Akhara Saat Berikan Sambutan
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yang  terjadi  pada  Pertempuran 10 
November 1945 di Surabaya.

“Semangat kepahlawanan 
ini harus dikembangkan dalam 
pelaksanaan pekerjaan kita sehari-
hari, terutama dijaman disruption 
saat ini, kita harus menjadi penggerak 
perubahan sikap yang lebih care, 
proaktif dan melayani dengan tulus, 
yang akan menjadi budaya dan ciri 
khas kita dibanding dengan yang 
lain,” tutur Ari Askhara.

 Lebih lanjut, Ari Askhara 
mengatakan bahwa dalam menyikapi 

hari kepahlawanan, marilah kita 
bersama-sama berkontribusi dalam 
membangun negeri ini, dimulai dari 
hal-hal kecil dalam kehidupan sosial 
bermasyarakat kita untuk lebih saling 
menghargai dan tolong menolong, 
sebagaimana visi transformatif yang 
dibangun oleh  Presiden Republik 
Indonesia yakni “Terwujudnya 
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri 
dan Berkepribadian Berlandaskan 
sikap Gotong Royong.

 Sebagai wujud kontribusi dalam 
mengisi pembangunan, ia berharap 

para pegawai Pelindo III Group tidak 
takut untuk berubah (dare to change) 
untuk dapat meningkatkan kinerja 
dan memberikan pelayanan publik 
yang lebih baik karena Pelindo III 
sebagai BUMN juga dituntut berperan 
sebagai ‘agent of development’, yakni 
perpanjangan tangan pemerintah 
untuk peningkatan dan pemerataan 
pembangunan Tanah Air.

 Pada sesi akhir pelaksanaan 
upacara, Ari Askhara memberikan 
apresiasi kepada para “Pahlawan 
Jaman Now” yang merupakan 

Peringatan Upacara Hari Pahlawan di Tanjung Emas
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pegawai dari Pelindo III group yang 
telah berkontribusi kepada kemajuan 
perusahaan dimasing-masing 
kategori antara lain Kategori K3, 
Keperawatan, Operator Alat, Mekanik, 
Engineer oil and gas, Marketer, Tally, 
Pandu, Kapten Kapal Tunda dan 
Stevedor.

 “Kami berikan 19 penghargaan 
dengan kategori yang berbeda-
beda kepada para pegawai guna 
memotivasi agar mereka bekerja 
lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, memperingati 

Hari Pahlawan ke-72 tahun 
2017, Pelabuhan Tanjung Emas 
mengikuti Upacara Tabur Bunga 
bersama gabungan unsur maritim 
di lingkungan Pelabuhan Tanjung 
Emas yang dilaksanakan di Dermaga 
Nusantara Pelabuhan Tanjung Emas 
pada Jumat (10/11).

Bertindak sebagai Inspektur 
Upacara, Kepolisian Daerah Jawa 
Tengah Irjen Pol. Condro Kirono 
memimpin upacara tabur bunga 
yang merupakan penghormatan 
kepada arwah pahlawan sekaligus 
mengenang pertempuran 10 
November 1945. 

Serangkaian upacara peringatan 
Hari Pahlawan diantaranya 
mengheningkan cipta, pelarungan 
bunga oleh Irup, penghormatan 
terakhir kepada arwah pahlawan, 
pembacaan doa dan ditutup 
dengan tabur bunga di laut oleh 
Irup dan peserta upacara dengan 
menggunakan kapal KRI Rigel 933.

Pelabuhan Tanjung Intan juga 
menggelar upacara di depan kantor 
Pelindo III Tanjung Intan. Upacara 
peringatan hari pahlawan yang 
dimulai pukul 07.15 Wib ini diikuti 
oleh seluruh pegawai.  

Bertindak sebagai Pembina 
upacara yaitu General Manager 
Pelindo III Tanjung Intan, Budi 
Siswanto membacakan sambutan 

Menteri Sosial Republik Indonesia, 
Khofifah Indar Parawansa yang 
menyampaikan bahwa para pendiri 
bangsa mengabarkan pesan penting 
setelah kemerdekaan diraih, kita 
harus bersatu untuk bisa memasuki 
tahapan bernegara yakni berdaulat, 
adil, dan makmur. Apabila kita 
mampu bersatu maka kita dapat 
maju dan mendistribusikan berkah 
kemerdekaan bagi seluruh masyarat 
Indonesia. Oleh karena itu pada 
Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2017 
mengambil tema Perkokoh Persatuan 
Membangun Negeri. 

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan 
bahwa keberanian yang didapat 
oleh pendahulu kita yang tak lain 
digerakan oleh sebuah harapan untuk 
terus bersatu memproklamirkan 
kemerdekaan Indonesia. Hal yang 
seharusnya patut menjadi teladan 
bagi generasi saat ini untuk terus 
berharap akan masa depan yang 
lebih baik. Indonesia dapat menjadi 
pandu kemajuan dunia yang 
berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan 
dan Kemanusiaan yang sejalan 
dengan nilai-nilai dasar negara 
yakni Pancasila. “Kami mengajak 
seluruh lapisan masyarakat untuk 
terus berjuang, bekerja, berkarya 
menjadi pahlawan bagi diri sendiri, 
lingkungan, masyarakat negeri ini,” 
jelasnya. (Mirah & Manyar)

Peringatan Upacara Hari Pahlawan di Tanjung Intan
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MitigAsi risiko
Melalui KliniK K3 dan First aid

standart serta layak untuk menjadi 
tempat pertolongan pertama,” 
tuturnya. 

Toto juga menegaskan bahwa 
sebelum bekerja, para pekerja wajib 
melakukan pemeriksaan kesehatan. 
“Tujuan cek kesehatan bukan hanya 
sesudah terjadi kecelakaan tetapi 
sebelumnya untuk meminimalisir 
jumlah kecelakaan kerja,” tegasnya. 

Senada dengan Toto, Direktur 
Utama PT PHC, Agus menyampaikan 
bahwa keselamatan dan kesehatan 
kerja menjadi tanggung jawab 
penuh perusahaan untuk 
meminimalisasi kecelakaan. Data 
di lapangan menyimpulkan bahwa 
kecelakaan kerja lebih tinggi 
dari pada kecelakaan lalu lintas 
sehingga pengadaan klinik di 
tempat kerja sangat bermanfaat. 
“Manfaatkan klinik yang ada dengan 
sebaik-baiknya untuk mengurangi 
kecelakaan maupun penyakit kerja,” 
tuturnya. 

Peresmian klinik K3 ditandai 
dengan pengguntingan untaian 
bunga oleh Human Capital and 
General Affair Director dan Kepala 

KSOP Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang, didampingi Dirut PT 
PHC, General Manager Pelindo III 
Tanjung Emas dan TPKS. Klinik K3 
yang diresmikan tersebut memiliki 
fasilitas yang diperlukan yaitu ruang 
pendaftaran/ruang tunggu, ruang 
konsultasi, ruang administrasi, ruang 
obat, ruang tindakan, serta kamar 
mandi. Selain itu klinik K3 Pelabuhan 
Tanjung Emas ini akan beroperasi 
selama 24 jam setiap harinya.

Pelabuhan Gresik 
Pelabuhan Gresik juga turut 

meresmikan penyelenggaraan 
klinik kegawatdaruratan dan K3 
yang bekerja sama dengan PT 
Pelindo Husada Citra November 
lalu.  Peresmian tersebut dihadiri 
oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran 
Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik, 
Kepala Kepolisian Sektor Kawasan 
Pelabuhan Gresik, Ketua DPP INSA 
Gresik, Ketua PDC Pelabuhan Rakyat 
dan para stakeholder Pelabuhan Gresik.

Toto Heliyanto berharap dengan 
adanya klinik K3 ini diharapkan 
dapat meminimalisir kecelakaan di 

Sebagai perusahaan jasa 
kepelabuhanan, Pelindo III 
selalu berinovasi untuk terus 

meningkatkan pelayanan kepada 
seluruh pengguna jasanya. Salah 
satunya melalui pembangunan klinik 
kesehatan sebagai bentuk kepedulian 
akan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) para pekerja dan pengguna 
jasa. Empat pelabuhan yang dikelola 
oleh Pelindo III telah mendirikan 
klinik diantaranya:

Pelabuhan TanjunG 
emas dan TPks

Bertempat di Terminal 
Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang, Pelindo III meresmikan 
klinik K3 pada November lalu. Klinik 
yang merupakan kerjasama antara 
Pelindo III Tanjung Emas, Terminal 
Petikemas Semarang (TPKS) dan PT 
PHC ini mulai resmi beroperasi mulai 
tanggal 1 November 2017 lalu.

Peresmian tersebut dihadiri 
oleh Human Capital and General 
Affair Pelindo III, Direktur Utama 
PT PHC, Kepala KSOP Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang, General 
Manager Pelindo III Tanjung Emas, 
General Manager Terminal Petikemas 
Semarang dan para stakeholder di 
lingkungan Pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang. 

Dalam sambutannya, Human 
Capital and General Affair Pelindo 
III, Toto Heliyanto menyampaikan 
bahwa penyelenggaraan klinik K3 
ini sesuai dengan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 
Per.03/MEN/1982 tentang pelayanan 
kesehatan kerja yang menyatakan 
bahwa semua perusahaan yang 
mempunyai tenaga kerja lebih dari 
500 orang harus menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan kerja berbentuk 
klinik. Lebih lanjut ia menjelaskan 
bahwa perusahaan wajib 
menyediakan pertolongan pertama 
di tempat kerja. “Klinik merupakan 
tempat pertolongan pertama 
sebelum dibawa ke rumah sakit dan 
saya rasa klinik ini sudah memenuhi 

Peresmian Klinik K3 di Tanjung Perak
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Pelabuhan, mengingat banyaknya 
kegiatan dan alat berat. “Seperti 
operator fixcrane, sebelum naik 
ia harus memeriksa kesehatan 
terdahulu, sehingga ketika akan 
bekerja benar-benar kondisi sehat 
secara fisik dan psikis,” tambahnya.

Hal tersebut juga diamini 
oleh Onny Djayus selaku General 
Manager Pelabuhan Gresik, bahwa 
didirikannya klinik K3 ini untuk 
mengurangi kecelakaan yang kadang 
terjdi di Pelabuhaan, sehingga ini 
sebagai early warning system untuk 
pengecekan kondisi kesehatan 
kepada pekerja sebelum melakukan 
aktivitas, apabila terdapat masalah 
pada kesehatannya bisa diketahui 
terlebih dahulu dan ditangani lebih 
lanjut.

Oleh karena itu, untuk 
memacu zero accident maka klinik 
kegawatdaruratan di Pelabuhan 
Gresik beroperasional 7 hari dengan 
waktu kerja 24 jam, yang mana untuk 
kedepannya akan adanya survey dan 
membuat mapping daerah tempat 
kerja dan klasifikasi tingkat bahaya 
tempat kerja juga memberikan 
penyuluhan kesehatan kepada 
seluruh pegawai dan menerapkan 
program kebijakan kesehatan. 

Pelabuhan 
TanjunG Perak

Pelabuhan Tanjung Perak juga 
menyediakan fasilitas klinik first aid 
di lingkungan kerjanya. Klinik yang 
berdesain unik dengan bentuk peti 
kemas menempati di salah satu 
sudut Jamrud Corner. Secara total 
container office tersebut memiliki 
luas 400 meter persegi. Penggunaan 
container office sendiri bukan tanpa 
alasan. GM Pelindo III Tanjung Perak 
Joko Noerhudha mengungkapkan 
bahwa pembangunan dan penataan 
Tanjung Perak masih sangat dinamis, 
sehingga apabila diperlukan, 
pemindahan dapat dilakukan 
dengan cepat. “Container office 
Jamrud Corner sangat nyaman. 
Dibangun dengan konsep minimalis, 
Jamrud Corner dilengkapai dengan 
toilet yang layak serta pendingin 
ruangan yang semakin membuatnya 
nyaman. Sedangkan untuk Klinik 
juga terbilang memiliki fasilitas yang 
sangat lengkap,” jelasnya.

Klinik tersebut dilengkapi dengan 

2 tempat tidur, obat – obatan serta 
peralatan medis yang memadai. Klinik 
yang buka selama 24 jam sehari dan 7 
hari dalam seminggu ini akan dijaga 
oleh dokter dan perawat dengan 
kompetensi khusus. Para dokter dan 
perawat yang berjaga harus memiliki 
lisensi hiperkes. “Bukan hanya itu, 
ke depannya, akan ada patroli 
kesehatan, di mana para tenaga 
kesehatan akan berkeliling ke wilayah 
kerja Pelindo III untuk memeriksa 
secara langsung kesehtan para 
pekerja di lapangan,” jelasnya lagi.

Menempati lantai satu Jamrud 
Corner, klinik first aid Pelabuhan 
Tanjung Perak dinilai sudah sesuai 
dengan standar lokasi penempatan 
klinik. Karena tepat berada di sebelah 
jalan sehingga mudah dijangkau, dan 
juga berada sangat dekat dengan 
kantor maupun terminal – terminal di 
wilayah Pelindo III.

Pelabuhan 
banjarmasin

Pelabuhan Banjarmasin juga 
melakukan pengembangan 
di sisi Manajemen Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja dengan 
penambahan Klinik K3 dan First 
Aid di lingkungan operasional 
pelabuhan yang dikelolanya. Seperti 
pembangunan klinik tersebut di 
Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan, yang diresmikan oleh Human 
Capital and GA Director Pelindo 
III, Toto Heli Yanto, dan Direktur PT 
Pelindo Husada Citra (PHC), dr. Agus 
Akhmadi, Selasa 

Dalam sambutannya dr. Agus 
Akhmadi juga menyampaikan 
bahwa adanya klinik ini sebagai 
wujud pencegahan penyakit 
akibat kerja (PAK) dan juga sebagai 
medical emergency respond serta 
rujukan bagi para pekerja. Seperti 
diinformasikan sebelumnya PT 
PHC selaku anak perusahaan dari 
Pelindo III berperan sebagai penyedia 
pelayanan kegawatdaruratan apabila 
terjadi kecelakaan kerja khususnya di 
operasional Pelabuhan Banjarmasin 
melalui klinik K3 dan first aid.

“Kami berharap klinik ini 
berfungsi sebagai tempat 
pertolongan pertama pada saat 
kecelakaan sebelum dibawa ke 
rumah sakit, dan juga sebagai 
lokasi pengecekan kesehatan 

guna meminimalisir akibat yang 
lebih parah terutama saat terjadi 
kecelakaan”, kata dr. Agus Akhmadi.

Pelabuhan benoa
Pelabuhan Benoa juga mengikuti 

jejak Pelabuhan Tanjung Emas, 
Banjarmasin, dan Tanjung Perak 
sebagai pelabuhan yang mempunyai 
klinik first aid yang beroperasi selama 
24 jam 7 hari. 

Dalam peresmiannya hadir 
Human Capital and General Affair 
Director Pelindo III Toto Heli 
Yanto di Terminal Penumpang 
Domestik Pelabuhan Benoa yang  
menyampaikan bahwa klinik first 
aid adalah klinik yang ditujukan 
kepada stakeholder Pelabuhan Benoa 
tidak hanya dalam kondisi sakit/
kecelakaan akibat kerja, tetapi juga 
untuk pemeriksaan sebelum kerja 
dan untuk memastikan kondisi kerja 
dalam kondisi yang layak.

Selain itu, juga sebagai 
pemenuhan terhadap ketentuan 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 
1970 tentang Keselamatan Kerja dan 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 
1992 tentang Kesehatan. Penyediaan 
klinik first aid terselenggara atas 
sinergi antara Pelindo III Benoa, 
PT Pelindo Energi Logistik dan 
PT Pelindo Husada Citra selaku 
anak perusahaan PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero). Adapun 
ruang lingkupnya antara lain 
adalah pelayanan klinik 24/7 yang 
memungkinkan memberikan rujukan 
ke rumah sakit terdekat apabila 
ada kecelakaan kerja termasuk 
kerjasama dalam hal Health Risk 
Assessment, Health Surveillance, 
Health Promotion, Health and Safety 
Promotion, Health Education, dan 
Health Hygiens Inspection.

Kesadaran atas pentingnya 
kesehatan dan keselamatan kerja di 
lingkungan Pelabuhan yang dikelola 
oleh Pelindo III menjadi concern untuk 
menekan angka kecelakaan kerja atau 
bahkan menghilangkan angka near 
miss kecelakaan kerja untuk dapat 
diaplikasikan dalam budaya kerja 
serta kesadaran yang terbangun dari 
pegawai dan stakeholder di Pelabuhan 
Benoa. Hal tersebut dilaksanakan 
dalam berbagai budaya kerja seperti 
halnya penerapan APD di area wajib 
APD. (Manyar)
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Bertempat di Operation Room 
Pelabuhan Tanjung Intan, 
Pelindo III menyalurkan dana 

hibah bina lingkungan kepada 32 
objek terpilih terdiri dari beberapa 
sektor yaitu sarana pendidikan, 
ibadah, pengentasan kemiskinan, 
peningkatan kesehatan dan 
prasarana umum sebesar Rp442 juta. 
Hadir dalam kesempatan tersebut 
Komandan Lanal Cilacap, Asisten 2 
Sekretaris Daerah, Camat Cilacap 
Selatan, Lurah wialyah Cilacap 
Selatan serta para penerima dana 
hibah bina lingkungan. 

Dalam sambutannya General 
Manager Pelindo III Tanjung Intan, 
Budi Siswanto menjelaskan bahwa 
Pelindo III merupakan salah satu 
Badan Usaha Milik Negara yang 
dalam menjalankan bisnisnya 
tidak hanya mencari keuntungan 
semata, namun juga berkewajiban 

Pelindo iii sAlurkAn dAnA HiBAH 
BinA lingkungAn dAn keMitrAAn

untuk menjalankan program 
kemitraan dan bina lingkungan 
sesuai amanat undang-undang. 
Kegiatan ini merupakan salah 
satu program Pelindo III sebagai 
wujud pencapaian tanggung jawab 
perusahaan terhadap masyarakat dan 
kondisi lingkungan sosial di sekitar 
perusahaan.

Selama tahun 2017 Pelindo III 
Tanjung Intan telah menyalurkan 
dana kemitraan sebesar Rp 235 
juta dan hibah bina lingkungan 
sebesar Rp1,7 milyar kepada 
masyarakat. “Kami berharap dana 
yang dihibahkan dapat langsung 
membawa manfaat bagi yang 
menerima dan memberikan 
pengaruh pada penguatan kondisi 
sosial masyarakat disekitar kami,” 
tutur Budi. 

Asisten 2 Sekretaris Daerah 
Kabupaten Cilacap, Dian Setiabudi  

saat menyampaikan sambutan Bupati 
Cilacap, menyampaikan apresiasi 
dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada Pelindo III atas bantuan yang 
telah diberikan kepada para penerima 
dana hibah. Kegiatan ini merupakan 
salah satu wujud kepedulian dan 
partisipasi Pelindo III Tanjung Intan 
dalam memberdayakan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat di 
sekitar perusahaan. 

Sementara itu, Kholis, salah satu 
perwakilan dari peserta penerima 
dana hibah bina lingkungan 
menyampaikan rasa terima kasihnya 
yang begitu mendalam. “Kami doakan 
semoga Pelindo III akan semakin 
maju usahanya sehingga kedepannya 
dapat lebih banyak membantu 
masyarakat,” ungkapnya.

Penyerahan bantuan dana hibah 
bina lingkungan Pelindo III tahun 
2017 diserahkan secara simbolis oleh 

Penyerahan Bantuan Bina Lingkungan Secara Simbolis di Tanjung Intan
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oleh General Manager Pelindo III 
Tanjung Intan, Asisten 2 Sekretaris 
Daerah dan Komandan Lanal Cilacap 
kepada perwakilan calon penerima 
dana hibah yang ada di lingkungan 
Pelabuhan Tanjung Intan.

Pelabuhan benoa
Pelabuhan Benoa juga salurkan 

bantuan dana hibah Bina Lingkungan 
senilai Rp360 juta kepada 12 
penerima. Bantuan hibah bina 
lingkungan kali kedua ditahun 2017 
tersebut diberikan dalam bentuk 
renovasi tempat peribadatan, 
renovasi dan perbaikan fasilitas 
pendidikan serta bantuan untuk 
renovasi fasilitas umum yang terbagi 
untuk Kabupaten Tabanan, Bangli 
Gianyar, Badung dan Kota Denpasar. 

Penyaluran dana hibah 
dilaksanakan secara simbolis di 
Lantai 2 Kantor Pelindo III Benoa 
pada Jumat (17/11) dengan dihadiri 
langsung oleh Human Capital and 
General Affair Director Toto Heli Yanto 
dan Vice President Small Medium-
sized Enterprises Partnership and 
Community Development Roy 
Dharma Putra.

Acara ditutup dengan penyerahan 
simbolis dan penyampaian pesan 
dan kesan oleh I Wayan Supat dari 
Desa Adat Panglipuran, Bangli. Ia 
mengapresiasi pemberian bantuan 
yang dilakukan oleh Pelindo III 
di beberapa desa di Bali. “Terima 
kasih  Pelindo III semoga semakin 

Berjaya,” ungkap I Wayan Supat 
yang berterima kasih atas bantuan 
pembangunan toilet umum di Desa 
Adat Panglipuran, salah satu desa 
adat yang menerima penghargaan 
sebagai desa terbersih di dunia 
tahun 2016 lalu. 

Sementara itu, terdapat 
kegembiraan tersendiri bagi Pelindo 
III Benoa yang mendapatkan 
penghargaan pada (15/11) dari 
Pemerintah Kota Denpasar atas 
dedikasinya dalam program CSR 
di Kota Denpasar dalam acara 
Penghargaan Perusahaan Peduli 
Sosial 2016.

Pelabuhan 
TanjunG emas

Pelabuhan Tanjung Emas 
juga menyalurkan pinjaman dana 
program kemitraan tahap II tahun 
2017 kepada 61 calon mitra binaan 
wilayah Jawa Tengah dan DIY yang 
berasal dari sektor layanan jasa, 
industri, perdagangan, pertanian 
dan peternakan.

Program kemitraan merupakan 
bantuan yang diberikan berupa 
pinjaman, yang nantinya digunakan 
sebagai pengembangan usaha 
dan kemudian dikembalikan lagi 
dan akan diteruskan kepada calon 
mitra binaan lainnya. Salah satu 
tujuan dari program kemitraan 
yang dilaksanakan oleh Pelindo III 
melalui Pelabuhan Tanjung Emas 

adalah mendorong serta menumbuh 
kembangkan ekonomi kreatif dan 
memperluas lapangan kerja. Jumlah 
penyaluran program kemitraan 
oleh Pelindo III melalui Pelabuhan 
Tanjung Emas telah dilaksanakan dari 
tahun 1995 sampai dengan bulan 
November 2017 kepada 1.615 mitra 
binaan dengan total nilai penyaluran 
sebesar Rp29,9 milyar.

Penyerahan dana pinjaman 
program kemitraan secara simbolis 
diberikan kepada calon mitra binaan 
yang diwakili oleh perwakilan KSOP 
Kelas I Tanjung Emas Semarang dan 
Kejaksaan Negeri Semarang. Dalam 
sambutannya, Manager SDM dan 
Umum Pelindo III Tanjung Emas, 
Moh. Nizar Fauzi menyampaikan 
program kemitraan merupakan 
pencapaian tanggung jawab sosial 
perusahaan terhadap masyarakat dan 
kondisi lingkungan sosial di sekitar 
perusahaan. Nizar menjelaskan 
bahwa dana kemitraan ini merupakan 
laba yang disisihkan BUMN yang 
diserahkan dan dikelola oleh 
pemerintah pusat yang kemudian 
dikembalikan untuk pengembangan 
usaha kecil yang diharapkan dapat 
berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional. “Total penyaluran 
dana kemitraan pada tahap kedua 
ini sebesar Rp1,75 milyar dan dana 
tersebut merupakan dana bergulir 
dari angsuran para mitra binaan 
yang sudah mengajukan pinjaman 
terdahulu,” tuturnya.

Penyerahan Bantuan Bina Lingkungan Secara Simbolis di Benoa
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dukung PencegAHAn BAHAyA nArkoBA 
dengAn seMinAr Anti nArkoBA

Guna mengedukasi dan 
mencegah penggunaan 
bahaya narkoba bagi pegawai 

dan keluarganya, PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) atau Pelindo 
III bersama dengan Persatuan Istri 
Pegawai Pelindo III (Perispindo 
III) menyelenggarakan seminar anti 
narkoba dengan tema “Membawa 
Keluarga Menjadi Lebih Happy 
Dengan Lingkungan Yang Bebas 
Narkoba” pada Kamis (02/11).

Kegiatan yang diprakarsai 
oleh Perispindo III ini diselenggarakan 

di Grand Varuna Convex (ex 
gedung Barunawati) dengan diikuti 
oleh kurang lebih 750 orang 
terdiri dari Direksi Pelindo 
III, pegawai Pelindo III, Direksi Anak 
Usaha Pelindo III dan beberapa 
perwakilan dari beberapa sekolah di 
Surabaya serta Ikatan Istri Pegawai 
(IIP) BUMN Jawa Timur.

CEO Pelindo III IG. N. 
Askhara Danadiputra dalam 
sambutan pembukaan seminar 
mengatakan bahwa kita diharapkan 
dekat dengan keluarga dan anak-

anak kita masing-masing agar 
secara kontinyu bisa memantau 
dan mengarahkan untuk menjauhi 
Narkoba, menjadikan keluarga 
yang happy jauh dan terhindar dari 
narkoba. 

“Kebanyakan dari pengguna 
narkoba pada awalnya hanya ingin 
coba-coba, namun jadi kebablasan 
menjadi pecandu bahkan yg lebih 
parah lagi menjadi pengedar 
narkoba. maka dari itu kita 
sebagai orang tua dari anak-anak 
kita wajib untuk menjadi contoh 

Ibu-Ibu Perispindo Bersama Narasumber Seminar Anti Narkoba
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untuk menjauhi narkoba,” tutur Ari 
Askhara.

Senada dengan itu, Kepala 
BNNP Jawa Timur Fatkhur 
Rahman  menyampaikan bahwa 
80 persen dari pengguna Narkoba 
berasal dari keluarga yang tidak 
bahagia, oleh karena itu betapa 
pentingnya menjaga keharmonisan 
dan kebahagiaan dalam rumah 
tangga, terutama dengan anak-anak 
kita yang akan menjadi penerus masa 
depan kita. 

Sementara itu, Dr. Aisah Dahlan 
Ketua Asosiasi Rehabilitasi Sosial 
Narkoba Indonesia sekaligus 
narasumber pada kegiatan seminar 
tersebut mengatakan bahwa narkoba 
yang merupakan narkotika, 
psikotropika, dan obat terla rang, dapat 
merusak atau me lumpuhkan otak. 

“Oleh karena itu, kita dapat mem -
bantu mencegah pere daran narkoba 
dengan me  laporkan kepada pihak 
ber  wajib jika mengetahui adanya 
pere daran narkoba dan mela-
kukan rehabilitasi jika ada keluarga 
yang menjadi korban pengguna 
narkoba untuk pemulihannya,” 
imbuh Aisah. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan 
bahwa bahaya dan dampak 
penyalahgunaan narkoba sangat 
fatal, bahkan hingga berujung 

kematian. Olehnya, seluruh 
peserta seminar 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.

Corporate Secretary Pelindo 
III, Faruq Hidayat sangat senang 
dengan adanya seminar narkoba 
ini karena para pegawai di 
lingkungan kerja Pelindo III dapat 
mengetahui, mengenal dan 
menghindari penyalahgunaan 
narkoba. 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 diinginkan,” ujar Faruq.

Dalam kegiatan yang 
berlangsung sejak 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. (Mirah)

Ketua Perispindo III Berikan Cinderamata kepada Dr. Aisah Dahlan
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PelabuHan tanjung PeraK
dukung ProgrAM sister city
surABAyA dengan liverPool

Wakil Walikota Liverpool 
Gary Millar beserta 
jajarannya mengunjungi 

Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk 
melanjutkan implementasi konsep 
pengembangan Sister City di kedua 
kota pelabuhan tersebut. Kedatangan 
tersebut menjadi balasan untuk 
kunjungan kerja Walikota Surabaya, 
Tri Rismaharini, ke Liverpool, Mei 
lalu. Lebih lanjut kerjasama akan 
difokuskan pada bidang ekonomi, 
penerapan smart city, peningkatan 
Sumber Daya Manusia (SDM), industri 
kreatif, dan manajemen pelabuhan 
dan maritim.

Pada hari kedua kunjungannya, 
Selasa (28/11), Gary Millar langsung 
menyambangi Pelabuhan Tanjung 

Perak yang dikelola oleh BUMN, 
Pelindo III. ”Pelindo III menyambut 
baik kunjungan delegasi Wakil 
Walikota Liverpool. Agar dapat 
melihat langsung kesiapan Pelabuhan 
Tanjung Perak dalam menjembatani 
pengembangan Sister City Surabaya 
dengan Liverpool. Terutama dari sisi 
pelayanan logistik,” kata CEO Pelindo 
III, Ari Askhara, yang ditemui di sela 
penyambutan delegasi Liverpool di 
Terminal Gapura Surya Nusantara 
(GSN).

Lebih lanjut Ari Askhara 
menjelaskan bahwa kualitas layanan 
publik, termasuk jasa logistik dan 
layanan wisata menjadi pilar penting 
dalam hubungan kemitraan. ”Dari 
kerja sama Sister City ini, pelaku 

bisnis Jawa Timur juga didorong 
untuk menjadi pemain global. 
Pelabuhan Tanjung Perak terus 
meningkatkan produktivitasnya 
agar dapat menjadi gerbang logistik 
ekspor-impor yang handal. Selain itu 
Terminal GSN juga menjadi gerbang 
wisata modern Kota Surabaya untuk 
menyambut turis mancanegara yang 
datang dengan kapal pesiar,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, 
Gary Millar mengungkapkan 
ketertarikannya agar Liverpool 
dan Surabaya, melalui Pelindo 
III, dapat berbagi pengetahuan 
terkait pengembangan pelabuhan 
dan wisata cruise. ”Hal ini 
(berbagi pengetahuan dan 
peningkatan kapasitas SDM) 

Delegasi Wakil Walikota Liverpool Saat Kunjungi Surabaya North Quay
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sudah termasuk dalam Letter of 
Intent yang ditandatangani oleh 
Walikota Surabaya Risma dan 
Walikota Liverpool Joe Anderson 
sebelumnya,” ujarnya.

Ia memaparkan, seperti Surabaya, 
Liverpool juga memiliki tradisi 
kemaritiman yang panjang sebagai 
kota pelabuhan. ”Kami senang 
saat mengetahui bahwa Pelindo 
III memberi beasiswa ke belasan 
pegawainya untuk melanjutkan 
studi di University of Liverpool dan 
Liverpool John Moores University 
(LJMU). Selain pendidikan, kini 
saatnya melihat kerjasama di bidang 
operasional terminal untuk kapal 
pesiar,” katanya.

Gary Millar juga menjelaskan 
bahwa Port of Liverpool, telah 
mendatangkan lebih dari seratus 
cruise mengunjungi Kota Liverpool 
setiap tahunnya. ”Dari setiap cruise 
yang datang berpotensi memberi 
manfaat hingga 1 juta poundsterling 
kepada perekonomian Inggris. 
Pengalaman baik ini bisa dibagi agar 

dapat mendatangkan lebih banyak 
lagi cruise ke sini (Tanjung Perak) 
dan pelabuhan-pelabuhan lain yang 
dikelola Pelindo III,” usulnya.

Ari Askhara menyambut baik 
usulan tersebut. Ia mengatakan 
bahwa Indonesia memiliki banyak 
destinasi wisata yang layak 
ditawarkan ke operator cruise. 
”Banyak destinasi wisata yang berada 
tidak jauh dari pelabuhan Pelindo 
III, seperti di Jawa, Bali, dan pulau-
pulau di Nusa Tenggara. Tentunya 
tidak sulit untuk memasarkan Bali. 
Pelindo III belum lama ini melakukan 
sandbreaking untuk memulai 
pengembangan Pelabuhan Benoa 
Bali, agar dapat memfasilitasi lebih 
banyak lagi turis cruise,” ujarnya.

Surabaya dan Liverpool memiliki 
karakteristik yang sama dalam 
tumpuan pengembangan kota, yakni 
ekonomi kreatif dan maritim. Pada 
bidang maritim, Port of Liverpool 
sedang menguatkan positioning 
bisnis logistiknya untuk melayani 
kawasan Inggris bagian utara dan 

Irlandia. Sedangkan Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya merupakan 
pelabuhan yang hub untuk distribusi 
di Nusantara, karena melayani 
banyak rute pelayaran ke berbagai 
pelabuhan lain di Indonesia. 

”Untuk itu pelabuhan 
kebanggaan warga Kota Pahlawan 
ini merupakan pilihan tepat untuk 
menjadi sister city Kota Liverpool. 
Karena menjadi simpul penting 
untuk mendukung perdagangan. 
Termasuk e-commerce yang 
sedang booming dan banyak 
melibatkan pemain logistik dari 
UKM lokal. Semangat para pegiat 
UKM Tanah Air inilah yang menjadi 
penyemangat utama Pelindo III 
untuk membawa geliat ekonomi 
kreatif Surabaya ke level global,” 
kata Ari Askhara. Hal senada 
diungkapkan oleh Mayor Gary 
Millar, bahwa pihaknya berharap 
bahwa kapal, pelabuhan, dan 
maritim dalam menjadi penyokong 
kerjasama Sister City antara 
Surabaya dan Liverpool. (Lamong)

CEO Pelindo III, Ari Askhara (kanan) Berikan Cinderamata Kepada Delegasi Wakil Walikota Liverpool
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Memasuki penghujung tahun 2017, intensitas kunjungan kapal pesiar di 
pelabuhan-pelabuhan kelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau 
Pelindo III menunjukkan tren peningkatan. Seperti halnya di Semarang, 

Pelabuhan Tanjung Emas menerima tiga kunjungan kapal pesiar sepanjang 
bulan November 2017. Ketiga cruise tersebut adalah MS Amsterdam (10/11), 
MS Seabourn Encore (13/11) dan MV Silver Shadow (20/11). Selanjutnya, kapal 
pesiar MS Seabourn Encore (14/11) dan MV Silver Shadow (21/11) melanjutkan 
perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sementara itu, MS Amsterdam 
(12/11) bertolak ke Pulau Bali via Pelabuhan Benoa. 

Tingginya frekuensi kunjungan kapal pesiar di Jawa Tengah via Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang tidak dapat dilepaskan dari pesona Candi Borobudur 
di Yogyakarta. Tidak hanya itu, para penumpang kapal pesiar sangat terkesan 
dengan destinasi wisata yang disuguhkan oleh agen perjalanan wisata, 
seperti: Semarang City Tour, Tlogo Agro Highlands, Kota Lama, Simpang Lima, 
Joglo Hill, Sam Poo Kong, Museum Ronggowarsito, Balemong Resort dan 
Museum Ambarawa. “Pemerintah Kota maupun Propinsi telah berupaya untuk 
mengembangkan potensi daerah sehingga menjadi destinasi penunjang bagi 
Candi Borobudur,” kata Ardhy Wahyu Basuki, GM Pelindo III yang mengelola 
Pelabuhan Tanjung Emas. 

Ditambahkannya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah menerima 17 
kunjungan kapal pesiar, sampai dengan akhir November 2017. “Nantinya, masih 
akan ada satu cruise lagi yang direncanakan sandar pada bulan Desember,“ ujar 
Ardhy. Sejumlah suguhan hiburan telah disiapkan oleh manajemen Pelindo III di 
Terminal Penumpang yaitu live music, tarian kuda lumping, jaringan WiFi, dan 
sejumlah stan cinderamata. “Ini sebagai bentuk concern kami terhadap budaya 
perusahaan, Customer Focus,” pungkas Ardhy. 

Akhir TAhun 2017
IntensItas Kunjungan 

CruIse MenIngKat
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Pelabuhan 
Tanjung Perak

Sementara itu, Pelabuhan 
Tanjung Perak tak kalah meriah 
dalam hal penyambutan para 
penumpang kapal pesiar. Tarian 
Reog Ponorogo ditampilkan di 
Dermaga Jamrud Utara untuk 
menyambut kedatangan kapal 
pesiar MS Seabourn Encore (14/11) 
maupun kapal MV Silver Shadow 
(21/11). Selama di Surabaya, 
para pelancong mancanegara ini 
diberikan pilihan tiga paket wisata, 
yaitu Surabaya Discovery Tour 
dengan rute Patung Djoko Dolog – 
Balai Kota – Monumen Kapal Selam 
– Pasar Bunga Kayoon – House of 
Sampoerna. Kedua, paket ekowisata 
Mangrove Sea Side of Surabaya 
di Wonorejo Rungkut. Dan, paket 
ketiga adalah Trowulan Tour, yakni 
paket perjalanan ke situs bersejarah 
peninggalan Kerajaan Majapahit di 
Mojokerto. 

Para pelancong yang tidak 
memanfaatkan paket wisata 
tersebut pun tak luput dari perhatian 
manajemen Pelindo III. Sejumlah 
hiburan telah disiapkan untuk 
memberikan pengalaman tak 
terlupakan bagi para penumpang 
kapal pesiar. Mulai dari sajian musik 
keroncong, tarian Sparkling Surabaya, 
praktik mencanting batik hingga 
penyediaan jaringan WiFi guna 
memberikan akses telekomunikasi 
bagi para pelancong cruise. 

Kunjungan kapal pesiar ke 
Surabaya pun menjadi berkah 
bagi para pelaku Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) untuk menawarkan 
produk-produk unggulannya. 
Sejumlah UKM yang menjadi mitra 
binaan Pelindo III juga berpartisipasi 
dalam kegiatan penyambutan kapal 
pesiar tersebut. “Ini adalah langkah 
konkret kami dalam menyediakan 
pasar internasional bagi mitra binaan 
Pelindo III. Harapannya, momentum 
ini dapat menciptakan peluang 

bisnis berskala global seiring dengan 
munculnya permintaan ekspor,” kata 
Joko Noerhudha, GM Pelabuhan 
Tanjung Perak.

Beberapa produk lokal yang 
dipamerkan antara lain: kain batik 
dari Rumah Batik Jatim, handicraft 
produk Saiki Mampu Jaya, tas kulit 
karya Bella Belqis, termasuk kerajinan 
dan jajanan lokal khas Surabaya 
produksi kampung wisata binaan 
Pelindo III, Kampung Lawas Maspati. 

Tingginya kunjungan kapal pesiar 
di wilayah kerja Pelindo III menjadi 
salah satu indikator optimisme 
tercapainya target pemerintah untuk 
mendatangkan 20 juta wisatawan 
mancanegara. Melalui wisata kapal 
pesiar, Pelindo III berada di garda 
terdepan untuk mempromosikan 
pariwisata daerah melalui fasilitas 
kepelabuhanan yang dimilikinya. 
“Pelindo III siap meningkatkan kualitas 
pelayanan kapal pesiar internasional 
demi mendukung pariwisata 
Indonesia,” pungkas Joko. (Jamrud)

cruise
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MS Seabourn Encore sambangi 
Pelabuhan Tanjung Emas 
pada Senin, (13/11). Kapal 

yang dinahkodai oleh Capt. Stig 
Betten dan memiliki GT (Gross 
Tonnage) 41.865 T dan LOA (Length 
Over All) 210,50 meter ini sandar 
mulus di Dermaga Samudera 
Pelabuhan Tanjung Emas pada pukul 
06.45 WIB. 

Menurut General Manager 
Pelindo III Tanjung Emas, Ardhy 
Wahyu Basuki menuturkan bahwa 
Kapal pesiar MS Seabourn Encore 
mengangkut sebanyak 604 wisatawan 
dan 472 crew. “Ini merupakan ke-3 
kalinya di tahun 2017, MS Seaborn 
Encore mengunjungi Pelabuhan 
Tanjung Emas,” tuturnya. Untuk 
itu, Ardhy menambahkan, kami 

Ketiga Kalinya, MS Seabourn encore 
SaMbangi Pelabuhan tanjung eMaS 

dari manajemen Pelindo III telah 
menyediakan berbagai hiburan 
kepada wisatawan seperti live music 
dengan genre country, tarian daerah, 
dan stand souvenir yang dapat 
dinikmati di Terminal Penumpang 
Pelabuhan Tanjung Emas. Hal 
tersebut merupakan bentuk 
peningkatan fasilitas manajemen 
untuk menciptakan citra positif dan 
kesan mendalam para wisatawan 
mengenai pelayanan di Pelabuhan 
Tanjung Emas.

Seperti kunjungan kapal 
pesiar sebelumnya, para turis akan 
melanjutkan perjalanan wisata 
ke berbagai obyek wisata yang 
ada di Jawa Tengah seperti Candi 
Borobudur, Semarang Highlights, 
Tlogo Agro Highlands, Kota Lama, 

dan Simpang Lima. Kunjungan 
wisatawan ini akan dipandu oleh 
jasa tour and travel dari Destination 
Asia. Pihak jasa tour and travel 
menyediakan 6 bus dan 12 mini 
bus untuk mengangkut 242 
wisatawan. Sedangkan turis yang 
tidak menggunakan jasa Tour & 
Travel mereka memilih tetap berada 
di dalam kapal atau berjalan-jalan 
mengelilingi kota Semarang dengan 
menggunakan taksi.

Kapal berbendera Bahamas yang 
sebelumnya sandar di Singapura 
ini rencananya akan meninggalkan 
Pelabuhan Tanjung Emas pada 
pukul 18.00 WIB untuk melanjutkan 
perjalanan ke Pelabuhan Tanjung 
Perak, Surabaya. (Manyar)
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KALEIDOSKOP
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Januari
1. Konferensi Pers Pelindo III Bantu Operasi Tumor Gusi
2. 15 Kapal Tunda Dukung Operasional Pelindo III
3. Terminal Petikemas Surabaya Tambah Tiga Crane Baru 
4. Pelindo III Berikan Bantuan CSR Di Mandalika

Februari
5.  Majalah Dermaga Raih Penghargaan Kompetisi Inma Dari Serikat 

Perusahaan Pers
6. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution Kunjungi Terminal 

Gili Mas
7.  Pelindo III Terima Penganugerahan Gelar Ketenagakerjaan Jawa Timur 

Dari Gubernur Jawa Timur

Maret
8. Pelindo III Lakukan Roll Out Integrated Billing System
9. Sertijab Di Lingkungan Pelindo III Group
10. Terminal Teluk Lamong Operasikan Curah Kering Dengan Conveyor Dan 

Cylo
11. Mou Pelindo III Dengan PGN Garap Bisnis Gas Di Pelabuhan
12. Garap Program Rumah Kita, Pelindo III Gandeng Bulog Dan Pelni

april
13.  Pelindo III Bantu Renovasi Aquarium KBS

1

2 3

4 5 6 7

– 10 11 12

9 – 13
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Mei
14.  Pengiriman Semen Tiba Di Waingapu Program Rumah Kita
15.  Raker Perusahaan Tahun 2017 Dengan Mengusung Tema Building 

Synergy For Sustainable Business
16.  Pelindo III Dengan BNI Melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama 

Kartu Multifungsi ID Card BUMN
17.  Pelabuhan Banjarmasin Menggelar Pembagian Sembako Gratis
18.  Komisaris Utama Pelindo III Jalin Silaturahmi Dengan Pangarmatim
19.  Pelindo III Siapkan 126 Trip Mudik Gratis Untuk Penumpang Kapal Laut
20.  Parade Budaya Dan Pawai Bunga 2017, Pelindo III Raih Predikat Terbaik 

Juni
21.  Sinergi Pemkot Surabaya Dan PDS
22.  Pembagian Sembako Gratis Oleh Pelabuhan Tanjung Perak
23.  Pelindo III Bagikan 1.200 Bingkisan Lebaran
24.  Pelindo III Jalin Kerja Sama Bisnis Dengan Pertamina Dan IBT
25.  PHC Jalin Keakraban Dengan Warga Kalimas
26.  Buka Puasa Bersama Pelindo III Dengan Berbagai Elemen Dari Otoritas 

Pelabuhan, Kesyahbandaran, Kepolisian, Bea Dan Cukai,
27.  Pelindo III Peringati Pekan Pancasila
28.  Pelindo III Bekerjasama Dengan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 

Surabaya Menyelenggarakan Acara Buka Puasa Bersama Anak Yatim Dan 
Wartawan

14 15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25

26 28 27
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Juli
29.  TPS Ajak Anak Peduli Keselamatan Melalui Lomba Gambar
30.  Direksi Pelindo III Lantik Direksi Anak Perusahaan
31.  Pelindo III Boyong  Penghargaan 6th UNS Smes SUMMIT And AWARDS 

2017
32.  Pelindo III Lakukan Sinergi Dengan Hotel Indonesia Group
33.  Pelindo III Yang Ditunjuk Sebagai PIC Bersama PT Kimia Farma (Persero) 

Dan PT Balai Pustaka Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN)
34.  Berantas Narkoba Dengan Gandeng BNN
35.  Antusiasme Siswa Jepang Saat Kunjungi Pelabuhan Tanjung Perak

36.  PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Menyelenggarakan Kegiatan Bedah 
Buku Berjudul “D’Gil! Marketing Think Like There Is No Box

37.  Customer Award 2017 Pelabuhan Banjarmasin
38.  Pelindo III Raih Penghargaan Layanan Angkutan Lebaran Dari Kemenhub

agustus
39. Pelindo III Ajak Siswa Jambi Edutour Di Palangkaraya
40.  Pelindo III Bekerjasama dengan BNI Menerbitkan Kartu Uang Elektronik 

E-Port
41.  Kemeriahan Perayaan Kemerdekaan di Terminal Teluk Lamong
42.  17 An Di Sampit

29 30 31 32

33 34 36

37

35 38

39 40 41 42
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43. Jalan Sehat BHUN Di Sampit
44.  Kunjungan Dewan Energi Nasional Di TTL
45.  Lomba Agustusan Di Kantor Pusat
46.  Program Rumah Kita II Pengiriman Ke Rote Dan Waingapu
47.  E-Port Di Pelabuhan Tanjung Perak Dengan BNI
48.  Nonton Film Bareng
49.  Komisi IV DPR Tinjau Penanganan Bahan Pangan Di Teluk Lamong

50.  TPS Adakan Lomba Gapura Antar RT Se Kelurahan Pabean Cantikan
51.  Pelindo III Berkurban

septeMber
52. Pelindo III Peringati Customer Day
53.  Lomba Melukis Di PT PHC

43 44

45 46 47 50

48 51

52

49 53
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54.  Pelindo III Kucurkan Dana Hibah Bina Lingkungan
55.  CEO Pelindo III, Ari Askhara Berikan Statement Terkait Sandbreaking Di 

Pelabuhan Benoa
56.  Indonesia Selamatkan Rohingya
57.  Sosialisasi E-Port Di Benoa
– Dekom Apresiasi Galangan Milik PMS
58.  IBD Expo

OktOber
59. Wujudkan Green Port Dengan Bersepeda
60.  Ground Breaking Office Center

61.  Sosialisasi Gratifikasi
62.  Family Gathering Pelindo III
63.  Coffee Morning, Ajang Silaturahim Dengan Unsur Maritim
64.  Peringati Hari Sumpah Pemuda, Pelindo III Hadir Di Udayana

nOveMber
65. Dukung Pencegahan Bahaya Narkoba, Pelindo III Adakan Seminar Anti 

Narkoba
66. Pelindo I dan III Kerjasama Bisnis Jasa Kepelabuhanan
67.  Ramenya Acara Dokter Kecil Rumah Sakit PHC
68.  Upacara Peringatan Hari Pahlawan Di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak

54 55 56 57

58 59 60

61 62 63 64

65

66 67 68
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69 70

72

73 71

74 75 77

76 78 – 79

69.  Peresmian Secara Simbolis Pengoperasian HMC Baru
70.  MOC dan Kerjasama dengan Tujuh BUMN
71.  Seabourn Encore Tiga Kali Singgahi Pelabuhan Tanjung Perak
72.  Mitigasi Risiko Melalui Klinik K3 Dan First Aid Di Banjarmasin
73.  Pelabuhan Tertua dan Tersibuk di Korea Belajar dari TTL
74.  Customer Gathering Pelabuhan Tanjung Perak
75. Pelindo III Sabet Penghargaan SNI Award Kategori Emas
76.  Memasuki Usia 25, Pelindo 3 Kinerja Positif
77.  Pelabuhan Tanjung Perak Dukung Program Sister City Surabaya Dengan 

Liverpool

DeseMber
78.  Port Run HUT Ke-25 Pelindo III
79.  Pelindo Night



Hindari 
Makanan 

PeMicu 
Penyakit 

Ginjal

Ginjal yang mengalami 
kerusakan akan menurun 
fungsinya. Apabila fungsi 

ginjal yang sangat penting bagi 
tubuh itu sudah menurun maka 
dapat menimbulkan beragam 
masalah, bahkan dapat menimbulkan 
komplikasi. Agar penanganan bisa 
cepat dilakukan maka penting untuk 
mengenali gejala awal penyakit 
ginjal. Ginjal berfungsi untuk 
menyaring darah yang mengalir dari 
seluruh tubuh. Dari penyaringan 
ini, ginjal akan memisahkan racun, 
mengatur keseimbangan elektrolit, 
dan mengontrol keseimbangan 
cairan dalam tubuh. Darah yang 
disaring ini kemudian akan keluar 
dari tubuh dalam bentuk urine. 
Seperti yang disebutkan di atas, 
kerusakannya dapat menurunkan 
fungsi ginjal. Beberapa penyakit 
ginjal pun memiliki kemungkinan 
untuk muncul. Seperti infeksi 
ginjal, gagal ginjal, batu ginjal, kista 
ginjal, hingga kanker ginjal. Untuk 
mencegah agar tidak Anda tidak 
bermasalah. Hal penting yang harus 
Anda lakukan adalah selalu menjaga 
kesehatan ginjal Anda. Ada beberapa 
cara agar ginjal Anda selalu sehat: 

Konsumsi makanan sehat dan 
aman untuk ginjal. 

Sudah menjadi rahasia umum 
jika makanan yang sehat dan aman 
dapat membuat tubuh menjadi lebih 
sehat. Begitu pula dengan ginjal 
Anda. Jadi, berikanlah ginjal Anda 
ragam makanan sehat dan aman 
mulai sekarang. Pastikan makanan 
yang Anda konsumsi kaya akan 
mineral dan vitamin yang dibutuhkan 
oleh tubuh. Hindari terlalu banyak 
mengkonsumsi makanan berlemak 
atau terlalu asin. Konsumsi lebih 
banyakan biji-bijian, sayur, dan buah.

Mengatur pola makan 
merupakan salah satu 
hal yang perlu Anda 
lakukan supaya bisa 
menghindari penyakit 
gagal ginjal.

Oleh: Prof. Dr. Bambang Wirjatmadi, MS,MCN,PHD,Sp.GK

se
ha

ta
fia

t.c
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Cara lain untuk menjaga fungsi 
ginjal adalah banyak minum air 
putih yang layak minum, selain itu 
perhatikan pula minuman yang 
layak dikonsumsi terhindar dari 
pencemaran racun atau radikal bebas 
seperti bahan tambahan untuk 
minuman (pengawet, pewarna, 
pengental, dll) yang tidak memenuhi 
ketentuan food grade. Maka untuk 
menjaga ginjal dapat berfungsi 
dengan baik agar dapat menyaring 
racun dan membuangnya menjadi 
urine kita harus memperbanyak 
mengkonsumsi air putih. Untuk 
mengetahui apakah tubuh terhidrasi 
dengan baik, perhatikan warna urine 
Anda. Jika berwarna cokelat tua dan 
bukannya kekuningan, itu artinya 
tubuh membutuhkan lebih banyak 
air.

Bila Anda gemar mengonsumsi 
minuman keras. Ada baiknya Anda 
menghentikan kebiasaan buruk 
ini. Selain tidak ada manfaatnya, 
kebiasaan ini juga dapat 
menimbuilkan masalah kesehatan di 
kemudian hari. Minuman beralkohol 
dalam jumlah tinggi merupakan salah 
satu penyebab penyakit ginjal.

Jangan lupa memperhatikan 
penggunaan obat obatan/ herbal 
dengan dosis tinggi dalam jangka 
waktu yang lama tanpa supervisi 
tenaga medis karena dapat 
menyebabkan kerusakan organ 
tubuh dan bahaya untuk kesehatan 

ginjal. Tidak ada bagian tubuh kita 
yang tidak penting untuk dijaga, 
terutama ginjal. Organ ginjal begitu 
penting untuk kesehatan tubuh 
Anda. Tidak kalah dengan hati dan 
jantung. Jadi jaga kesehatan organ ini 
dengan baik. Kenali juga gejala awal 
penyakit ginjal di atas. Agar jika Anda 
memiliki penyakit ginjal, Anda bisa 
mengatasinya sedini mungkin.

Makanan pantangan 
bagi penderita 
penyakit ginjal
1. Diet dengan memperbaiki pola 

makan sehat.
2. Penderita penyakit ginjal 

biasanya tidak boleh memakan 
makanan dengan kandungan 
kalium dan protein yang tinggi. 

3. Kacang-kacangan juga tidak 
boleh dikonsumsi oleh penderita 
penyakit ginjal. Karena jenis 
makanan ini mengandung fosfor 
tinggi. 

4. Pengawet dalam makanan yang 
diawetkan seperti sosis, sarden 
cornet, dan lain-lain banyak 
mengandung sodium juga 
potasium. Pengawet tersebut 
akan menjadi racun yang ampuh 
untuk memperparah kondisi 
ginjal yang sudah tidak sehat.

5. Meski tergolong makanan sehat. 
Namun ada beberapa jenis buah-
buahan yang harus dihindari 

ht
tp

://
em

ak
su

pe
r.c

om

untuk penderita gagal ginjal. 
Buah-buahan tersebut yang 
harus dihindari seperti alpukat, 
jeruk, pisang dan semangka. 
Hal ini dikarenakan buah-
buahan tersebut mengandung 
natrium dan kalium yang tidak 
baik untuk penderita penyakit 
ginjal. Kandungan mineral yang 
banyak dalam buah tidak boleh 
dikonsumsi oleh penderita 
penyakit ginjal. 

6. Gorengan atau makanan 
yang diolah dengan cara 
digoreng juga tidak baik dan 
patut dihindari oleh penderita 
penyakit ginjal. Karena 
penggorengan yang dilakukan 
berulang ulang tanpa mengganti 
minyak goreng menyebabkan 
terjadinya radikal bebas atau 
racun dalam tubuh. Ada baiknya 
Anda mengonsumsi makanan 
yang diolah dengan direbus atau 
dikukus. Namun tetap harus 
memperhatikan kadar mineral 
yang ada dalam makanan 
tersebut. 

7. Buah buahan dan sayuran yang 
mengandung banyak mineral, 
nutrisi juga tidak boleh banyak 
dikonsumsi oleh penderita 
penyakit ginjal. Mineral yang 
dikonsumsi terlalu banyak akan 
mempengaruhi berat fungsi 
ginjal. 
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Komisi iii DPRD PRovinsi Bali antusias Dengan 
PengemBangan PelaBuhan Benoa

Seminar KeSehatan 
tutup rangKaian acara hut phc

Komisi III DPRD Provinsi Bali yang membidangi 
Pembangunan meliputi Pekerjaan Umum, Tata Kota, 

Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan 
Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Perizinan 
dan Kehutanan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat 
Pelindo III, Selasa (07/11). 

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerja untuk 
mengetahui lebih jauh tentang rencana dari Pelindo III 

PT Pelindo Husada Citra (PHC) menyelenggarakan 
seminar kesehatan dan studi kasus dengan tema 

“Deteksi Dini Kelainan Pada Bayi dan Anak”. Acara yang 
dilaksanakan di Ballroom Santika Premiere Hotel Gubeng 
Surabaya ini dibuka oleh Direktur Utama PT PHC, Dokter 
Agus Akhmadi pada Sabtu (4/11) pagi. “Acara ini merupakan 
penutup rangkaian acara HUT PHC yang kemarin telah 
kita selenggarakan bulan September lalu. Sebagai 
perusahaan yang memiliki pelayanan jasa kesehatan, 
edukasi mengenai pentingnya deteksi dini kelainan pada 
bayi dan anak menjadi sangat penting, oleh karena itu RS 
PHC menyediakan dokter yang khusus menangani anak. 
Contohnya adalah dokter Alit Utamayasa yang khusus 
menangani jantung anak.”

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Dokter 
Agus ini menyatakan bahwa penanganan penyakit pada 
anak berbeda dengan penanganan pada orang dewasa. 
Maka dari itu perlu diadakan studi kasus tersendiri tentang 
hal ini. 

Bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan 
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), seminar ini nantinya 
akan memberikan sertifikat yang memberikan Satuan 
Kredit Profesi (SKP) kepada peserta yang hadir. SKP ini dapat 
digunakan dokter peserta untuk pengurusan Surat Izin 
Praktek.

terutama yang berkaitan dengan rencana pengembangan 
pelabuhan-pelabuhan yang ada di Bali di bawah wilayah 
kerja Pelindo III agar sejalan dengan rencana pembangunan 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Rombongan 
terdiri dari 11 orang anggota dipimpin langsung oleh I Ketut 
Kariyasa Adnyana sebagai Sekretaris Komis III DPRD Provinsi 
Bali dan diterima oleh manajemen Pelindo III di Ruang Rapat 
Kelimutu Lantai 4 Gedung A Kantor Pusat. 

Turut Hadir Engineering, Information Communication 
and Technology Director Pelindo III Husein Latief, Corporate 
Secretary Pelindo III, Head of Strategic Planning and 
Corporate Performance Bureau, Senior Vice President dan 
Direksi Anak Perusahaan yang terkait dalam melakukan 
pengembangan di wilayah  Pelabuhan Benoa.

Husein Latief mengatakan bahwa pihaknya sangat 
berterima kasih atas kedatangan DPRD Provinsi Bali 
untuk mengetahui perkembangan Pelabuhan Benoa. 
”Dengan adanya pertemuan ini, kami bisa tukar pikiran 
dan berkoordinasi sehingga memudahkan untuk 
mengembangkan bisnis pelabuhan ini dan tentunya kami 
sangat berharap mendapat dukungan yang positif dalam 
upaya pengembangan dan beautifikasi Pelabuhan Benoa 
dan Celukan Bawang,” jelasnya. (Mirah)

Dokter Dini Andriani, dokter anak RS PHC Surabaya 
sekaligus moderator acara seminar memandu diskusi 
dengan narasumber yang tak asing lagi dibidang 
kesehatan anak, yakni dr. I.G.B Adria Hariastawa, Sp.B.,Sp.
BA. yang membawakan materi tentang Deteksi Obstruksi 
Gastro Intestinal pada Neonatus. Kemudian dr. I Ketut Alit 
Utamayasa, Sp.A (K) mengisi tentang Deteksi Dini Penyakit 
Jantung pada Anak. Disusul dengan dr. Dina Angelika, Sp. A 
yang mengisi tentang Gangguan Bernapas pada Bayi Baru 
Lahir. (Manyar)

C C T V
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tingKatKan KeKomPaKan
Dengan PeRayaan 

ulang tahun Pegawai

BeriKan Bantuan Banjir 
Bandang di KaBupaten 

LomBoK timur

Pelindo III memberikan bantuan korban banjir bandang 
di Kabupaten Lombok Timur pada  Senin (20/11). Barang 

yang diberikan terdiri dari makanan cepat saji berupa mie 
instan, biskuit, sarden, air mineral, sarung dan selimut. 
Bantuan tersebut diserahkan langsung ke posko terpadu 
bantuan banjir bandang di Kantor Camat Keruak. 

General Manager Pelindo III Lembar Baharuddin 
menyampaikan bahwa Pelindo III turut berpartisipasi dalam 
membantu korban banjir bandang di Kabupaten Lombok 
Timur dengan memberikan bantuan berupa barang dan 
makanan siap saji.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa lokasi banjir di 
Kabupaten Lombok Timur terdiri dari empat kecamatan. 
Akibat banjir bandang tersebut 15 rumah rusak berat, 65 
rumah rusak sedang, 15 rumah rusak ringan, dan 4 jembatan 
rusak. Sedangkan di Desa Senyiur, banjir bandang merusak 
47 rumah rusak berat, 25 rumah rusak sedang, dan 2 
jembatan rusak.

“Semoga bantuan yang dikirimkan Pelindo III melalui 
Pelabuhan Lembar ini dapat membantu meringankan para 
korban bajir bandang,” pungkasnya. (Manyar)

Penuh suka cita meskipun sederhana. Begitulah suasana 
acara bulanan Perayaan Hari Ulang Tahun Pegawai PT 

Pelindo Husada Citra (PT PHC). Setelah senam bersama, 
pegawai yang berulang tahun di bulan Oktober dipanggil 
ke depan barisan untuk mendapatkan bingkisan. 
“Kebersamaan semakin terasa saat makan bersama dan 
kemudian bernyanyi bersama dengan diiringi band PHC. 
Dengan merayakan kebersamaan, kekompakan pegawai 
antarunit bisa tercipta,” kata Direktur Administrasi dan 
Keuangan PT PHC, Wahyu Widodo.

Lebih lanjut, Wahyu Widodo menjelaskan bahwa 
sebagai bentuk penghargaan dan sarana untuk 
mempererat silaturahmi antarpegawai, PT PHC rutin 
mengadakan perayaan ulang tahun pegawai setiap 
bulannya. Seperti pagi ini, Jumat (17/11), selain acara 
senam bersama yang memang rutin dilaksanakan tiap 
Jumat, soto dan kue tar sudah dipersiapkan untuk 
memperingati hari ulang tahun.

Salah satu pegawai, Nadya (25) mengungkapkan 
perasaan bahagianya tentang acara ini. “Saya senang 
ada acara ini setiap bulannya. Sebagai pegawai, saya 
merasa diperhatikan oleh perusahaan,” katanya sesaat 
setelah menerima ucapan selamat dari seluruh pegawai 
yang hadir. (Manyar)
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mahaSiSwa eKonomi manajemen umS
mengintip Strategi BiSniS peLindo iii

amBaPeRs antusias samBut KeDatangan 
PenguRus BPD hiPmi Kalsel

Mahasiswa program studi Manajemen dari Universitas 
Muhammadiyah Surakarta mengikuti kuliah lapangan 

dengan mengunjungi BUMN kepelabuhanan PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) di Surabaya, Selasa (21/11). Mahasiswa 
dan mahasiswi tersebut berdiskusi dengan VP. Investor 
Relations and Corporate Governance Pelindo III, Rudi 
Herdiyantoro, di Grand Varuna Convex.

Kusudiarsana, Ph.D, dosen UMS yang datang bersama 
mahasiswanya mengungkapkan bahwa pelajaran (yang 
lebih mendalam) tidak bisa hanya didapat di bangku kuliah, 
tetapi juga perlu belajar langsung dengan praktisi. “Seperti 
dalam kunjungan ini, mahasiswa dapat bertanya langsung 
apa rahasia Pelindo III dalam menetapkan manajemen 
strategis untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.

Rudi memaparkan bahwa inovasi dalam melakukan 
diversifikasi bisnis menjadi kunci pengembangan bisnis 
Pelindo III. “Inovasi kami lakukan untuk menjaga aset 
korporat. Karena aset yang dimiliki perusahaan saat 
ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang,” 
ungkapnya.

Puguh, salah satu mahasiswa yang ikut kemudian 
bertanya lebih dalam, tentang apalagi pengembangan 
strategi dilakukan. Termasuk pengembangan strategic 
business unit yang bukan merupakan core business Pelindo 
III. Rudi mencontohkan sektor properti menjadi salah satu 

PT Ambang Barito Nusapersada menerima kedatangan 
rombongan pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Selatan. 
Tujuan silaturahmi ini tidak lain adalah untuk audiensi 
terkait bisnis di Kalimantan Selatan dan bisnis usaha di alur 
ambang barito sebagai jalur utama transportasi laut logistik 
barang masuk dan keluar Kalimantan Selatan.

ladang bisnis baru yang digarap perusahaan. “Setelah kami 
riset, ternyata masih banyak potensi bisnis dari optimalisasi 
pemanfaatan lahan di kawasan pelabuhan. Maka dari itu 
Pelindo III mulai membangun Pelindo Place sebagai menara 
perkantoran modern pertama di kawasan Pelabuhan 
Tanjung Perak,” jelasnya. (Lamong)

Pertemuan tersebut dihadiri sebanyak 12 orang 
pengurus BPD HIPMI Kalimantan Selatan dan dipimpin 
langsung oleh Ketua Umumnya Laitina Suria.

Syaipul Adhar Direktur Utama PT Ambapers 
mengucapkan terima kasih atas kunjungan BPD HIPMI Kalsel 
ke Ambapers, dan menjelaskan secara singkat gambaran 
ruang lingkup kerja yang dilakukan oleh PT Ambapers 
sebagai pengelola alur ambang barito yang merupakan urat 
nadinya perekonomian Kalimantan Selatan. 

“Sebagai pemuda-pemudi Kalimantan Selatan, Syaipul 
mengharapkan nantinya BPD HIPMI bisa menangkap 
peluang usaha, menciptakan inovasi baru untuk bisa 
dikerjasamakan dengan pihak lain, dan berdaya guna untuk 
pembangunan Kalimantan Selatan”, tambahnya.

Senada dengan Syaipul, Ketua Umum BPD HIPMI Kalsel 
Laitina Suria menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan kepada manajemen Ambapers yang berkenan 
menerima rombongan BPD HIPMI Kalimantan Selatan. Tina 
mengharapkan setelah hasil pertemuan ini, ada hasil yang 
bisa dipetik bersama untuk disampaikan dengan anggota-
anggota HIPMI yang lain, juga terkait peluang inovasi bisnis 
yang bisa dimungkinkan untuk dikerjasamakan dengan 
Ambapers (Manyar)
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