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CErIta saMPUL
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menghantam seluruh sektor termasuk ekonomi baik di tingkat 
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sedang diarungi oleh Pelindo III. Tim redaksi Majalah Dermaga 
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merupakan putra-putra terbaik yang dimiliki oleh Pelindo III, di 
samping berbagai proyek-proyek prioritas sentral yang sedang 
dipersiapkan, termasuk capaian positif yang berhasil ditorehkan 
oleh Pelindo III di masa pandemi Covid-19.
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Pandemi Covid-19 membuat semua orang dipaksa 
harus berubah, tak terkecuali. Kita semua dituntut 
untuk menjadi manusia yang unggul, manusia 
yang mampu mengatasi semua persoalan dan 
permasalahan termasuk menjaga diri dan keluarga 
agar tidak terinfeksi dan terkonfirmasi positif Covid-19.

Di tengah gempuran badai Covid-19 yang melanda 
seluruh sektor, tanpa terkecuali, Pelindo III terus 
memainkan peranan sentral dalam berbagai proyek 
prioritas seperti pembangunan Bali Maritime Tourism 
Hub (BMTH) yang jadi salah satu prioritas utama 
negara, dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) 
berkapasitas 1.500 KL di Terminal Multipurpose 
Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Selama tahun 2020, meski di tengah pandemi 
Covid-19, keberhasilan juga berhasil ditorehkan oleh 
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III. 
Perusahaan mampu mencatat kinerja positif dalam 
aspek operasional kepelabuhanan, dan Majalah 
Dermaga menampilkan pencapaian tersebut di dalam 
laporan utama edisi kali ini.

Di samping itu, merebaknya penggunaan media 
sosial menempatkan aspek visual sebagai panglima. 
Substansi memang yang utama. Tapi bagaimana 
pesan utama diantarkan melalui bahasa visual tak 
kalah pentingnya. Sebab, konten tak lagi jadi raja 
tapi cuma rakyat jelata jika tidak diantarkan melalui 

bahasa visual yang optimal. Dalam upaya melakukan 
optimasi konten tersebut, Majalah Dermaga datang 
dengan gaya baru. Visualisasi konten, pasti. Namun, 
lebih dari itu, konten tak bisa lagi sekadar konten. 
Konten juga tak bisa berdiri sendiri. Perlu ada konteks 
yang membuat konten senantiasa relevan. Karena itu, 
seperti yang disebut di era kekinian, if content is a king 
then context is god. Di sinilah konten tak bisa mapan. 
Tak cukup “content as usual”.

Selain konten, pengelolaan media internal kini perlu 
menjangkau level yang berbeda. Seringkali majalah 
internal diproduksi cuma sekadar gugur kewajiban. 
Bahkan, produksinya kerap menjadi beban. Tak ada 
hubungannya sama sekali dengan kinerja perusahaan. 
Majalah cuma jadi variabel cost. Liability. Bukan aset. 
Karena itu, Majalah Dermaga edisi new normal datang 
dengan new paradigm. Majalah ini harus menjadi 
produk strategis.

Salah satunya menjadi marketing tools bagi 
perusahaan untuk berkomunikasi dengan para 
stakeholder. Majalah ini tak boleh lagi cuma sekadar 
publikasi agenda rutin internal yang tak ada nilai 
beritanya. Tapi harus mengkomunikasikan visi strategis 
perusahaan di masa depan yang bisa dikolaborasikan 
dengan para stakeholder. Apalagi di era kekinian, 
kolaborasi bukan lagi opsi tapi kewajiban. Majalah 
Dermaga menjadi wadah komunikasi strategis untuk 
mewujudkan visi tersebut.

Catatan Editor
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Petugas kepil sedang 
melakukan kegiatan 

mooring yaitu kegiatan 
untuk menarik, 

mengikatkan tali temali 
kapal ke bolder yang ada 

di dermaga untuk kegiatan 
sandar kapal di terminal 

Petikemas surabaya.



pUtra-pUtra terbaiK 
peLindo iii daLam 

jajaran direKsi bUmn 
peLabUhan

Kementerian BUMN selaku pemegang saham melakukan perubahan jajaran 
Direksi Pt Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III, senin (15/03). 

Menteri BUMN menugaskan Boy robyanto sebagai Direktur Utama Pelindo III 
menggantikan U. saefudin Noer sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan 

Menteri BUMN Nomor sK-80/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. 

Jajaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Periode 2021 - Sekarang [Dok. Pelindo III]
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profiL direKsi

Pantai dan Supervisor Bangunan & 
Lingkungan.

Berturut-turut kemudian, Boy 
Robyanto dipercayakan untuk 
menjabat sebagai Asman Bangunan 
Pelabuhan dan Lingkungan, Asman 
Perencanaan dan Sigi, Asman 
Perencanaan dan Administrasi Teknik, 
Asman Perencanaan dan Administrasi 
Teknik Cabang Tanjung Perak, ASM 
Rancang Bangun Kontruksi Sipil 
Pelindo III, ASM Rancang Bangun 
Pelindo III, ASM Perencanaan Teknik 

Pelindo III dan GM Pelindo III Cabang 
Tenau, Kupang.

Peraih Best Innovation Pelindo III 
Tahun 2019 - Improvement Internal: 
Franchise Management Pengelolaan 
Pelabuhan ini selanjutnya menempati 
jabatan Senior Vice President Port 
Facility Pelindo III, lalu dipercayakan 
menjabat sebagai CEO Regional 
Kalimantan pada 2018, lalu menjadi 
Direktur Teknik Pelindo III pada 2020 
hingga akhirnya menjabat sebagai 
Direktur Utama pada 15 Maret 2021.

 
BOy ROByANTO 
Direktur Utama Pelindo III

Boy Robyanto saat ini dipercayakan 
oleh Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) selaku pemegang 
saham, sebagai Direktur Utama PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau 
Pelindo III.

Pria yang meraih gelar S1 di 
Universitas Lambung Mangkurat tahun 
2002 dan gelar S2 di Universitas 17 
Agustus 1945 tahun 2019 ini mengawali 
karir sebagai Kasubdin Bangunan dan 
Pelabuhan, lalu Supervisor Bangunan 

Berikut Jajaran Direksi Pelindo III Terbaru:
1. Boy Robyanto : Direktur Utama
2. Putut Sri Muljanto : Direktur Operasi dan Komersial
3. Kokok Susanto : Direktur Teknik
4. Edi Priyanto : Direktur Sumber Daya Manusia
5. Endot Endrardono : Direktur Keuangan
6. Yon Irawan  : Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis

ucapkan terima kasih atas pengabdian 
yang telah diberikan oleh U. Saefudin 
Noer selama menjabat sebagai Direktur 
Utama Pelindo III periode Juni 2020 
s.d. Maret 2021,” kata VP Corporate 
Communication Pelindo III R. Suryo 
Khasabu, Selasa (16/03/2021).

Sebelum diangkat menjadi Direktur 
Utama, Boy Robyanto menjabat 
Direktur Teknik Pelindo III sejak Juni 
2020. Pria kelahiran Surabaya itu 
juga pernah menjabat sebagai CEO 

Pelindo III Regional Kalimantan sejak 
tahun Desember 2018-Juni 2020 dan 
General Manager Pelindo III Cabang 
Tenau Kupang periode Desember 
2016-Juni 2017.

Sementara itu, Yon Irawan 
sebelumnya merupakan Direktur 
Keuangan Pelindo II Maret 2020-Maret 
2021. Dirinya juga pernah menjabat 
sebagai Direktur Keuangan Pelindo IV 
2017-2020 dan Sekretaris Perusahaan 
Pelindo III tahun 2014-2017.

Pemegang saham Pelindo III juga 
menunjuk Yon Irawan sebagai Direktur 
Transformasi dan Pengembangan 
Bisnis dan mengalihkan tugas 
Kokok Susanto dari sebelumnya 
sebagai Direktur Tranformasi dan 
Pengembangan Bisnis menjadi 
Direktur Teknik.

“Kami mengucapkan selamat 
kepada jajaran Direksi baru Pelindo III, 
semoga dapat membawa kemajuan 
bagi perusahaan. Tak lupa kami juga 
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Kokok kemudian menjabat sebagai 
Asman Pemeliharaan Bangunan 
Pelabuhan Pelindo III pada 2011 
sampai dengan 2013, Pimpinan Proyek 
Pembangunan Gedung PHC Medical 
Center pada 2013 sampai dengan 
2015, dan Askaro Perencanaan pada 
2013 sampai dengan 2016.

Pada tahun 2015 sampai dengan 
2017, Kokok juga dipercayakan untuk 
memimpin dua proyek penting yakni 
Pimpinan Proyek Pembangunan 
Jalur Pipa Gas dari Benoa ke 
PLTG Pesanggaran Bali, Proyek 
Pembangunan Super Gudang di 
Terminal Jamrud Tanjung Perak dan 
Pimpinan Proyek Pembangunan Sea 
Water Reserve Osmosis di Benoa.

Karir Kokok kemudian berlanjut 
dengan menjabat Senior Manajer 
Supervisi Teknik Pelindo III (2016-
2017), Komisaris PT Terminal Nilam 
Utara (2017), Direktur Utama PT Pelindo 
Properti Indonesia (2017-2018), 
Direktur Utama PT Pelindo Energi 
Logistik (2018-2020), dan Direktur 
Transformasi dan Pengembangan 
Bisnis Pelindo III (2020).

Setahun menjabat sebagai Direktur 
Transformasi dan Pengembangan 
Bisnis Pelindo III, Kokok kemudian 
diangkat oleh Kementerian BUMN 
sebagai Direktur Teknik Pelindo III 
pada Maret 2021 dalam RUPS yang 
digelar di Kementerian BUMN. Kokok 
menggantikan posisi yang ditinggalkan 
Boy Robyanto, yang diangkat oleh 
Kementerian BUMN sebagai Direktur 
Utama Pelindo III.

 
KOKOK SUSANTO 
Direktur Teknik Pelindo III

Kokok Susanto dipercayakan 
sebagai Direktur Teknik PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) atau Pelindo 
III oleh Kementerian BUMN selaku 
pemegang saham sejak 15 Maret 2021.

Pria yang meraih gelar S1 Teknik 
Arsitektur Institut Teknologi 10 
Nopember (ITS) dan S2 Magister 
Manajemen Universitas Airlangga ini 
mengawali karirnya sebagai Assistant 
Manager Pemeliharaan Bangunan 
Pelindo III pada tahun 2007.

Pada 2010, dia dipercayakan 
sebagai Manajer Teknik Pelindo III 
Cabang Kotabaru, Kalimantan Selatan 
dan menjabat disana sampai tahun 
2011 dan setelahnya menjabat sebagai 
Asman Risk Management Pelindo III.

Komisaris PT Berlian Jasa Terminal 
Indonesia (2012-2013), Senior Manager 
Pemasaran Pelindo III (2011-2013), 
Senior Manager Peningkatan Usaha 
Pelindo III (2010-2011), Asisten Senior 
Manajer Perencanaan dan Kerjasaman 
Usaha Pelindo III (2008-2009), Asman 
Pemasaran Pelindo III Tg. Perak (2007-
2008) dan Asman Analisis dan Evaluasi 
Pelindo III Tg. Perak (2007).

 
PUTUT SRI MULJANTO 
Direktur Operasi  
dan Komersial Pelindo III

Putut Sri Muljanto saat ini 
dipercayakan oleh Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) selaku 
pemegang saham, sebagai Direktur 
Operasi dan Komersial PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) atau Pelindo III.

Lulusan S1 Ekonomi Manajemen 
Universitas Airlangga tahun 1993 dan 
S2 Magister Manajemen Universitas 
Airlangga 2012 itu menjabat sejak 
November 2018 dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) yang digelar 
di Kantor Kementerian BUMN.

Putut merupakan putra Pelindo 
III (Persero). Dia mengawali karirnya 
sebagai Asman Operasi Terminal 
Konvensional Pelindo III Tanjung Perak 
pada 2004-2007. Sebelum menjabat 
Direktur Operasi dan Komersial 
Pelindo III, Putut menjabat sebagai 
Direktur Utama PT Terminal Petikemas 
Surabaya.

Selain itu, dia juga dipercayakan 
menjabat sebagai Komisaris Utama 
PT Berkah Multi Cargo, Komisaris 
Utama PT Pelindo Daya Sejahtera dan 
Komisaris PT Pelindo Husada Citra 
sejak 2018.

Pria yang meraih Certified 
Management Accountant (CMA) pada 
2014 ini sebelumnya juga pernah 
menjabat sebagai SVP Marketing 
Pelindo III (2018), Direktur Utama 
PT Pelindo Marine Service (2018), 
Komisaris PT Berkah Industri Mesin 
Angkat (2017-2018), Komisaris PT 
Berlian Manyar Sejahtera (2014-2017).

Sebelumnya, Putut juga sempat 
menjabat Direktur Utama PT Berlian 
Jasa Terminal Indonesia (2013-2018), 

“Kami mengucapkan selamat kepada jajaran Direksi 
baru Pelindo III, semoga dapat membawa kemajuan bagi 
perusahaan. tak lupa kami juga ucapkan terima kasih 
atas pengabdian yang telah diberikan oleh U. saefudin 
Noer selama menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo 
III periode Juni 2020 s.d. Maret 2021,” kata VP Corporate 
Communication Pelindo III r. suryo Khasabu, selasa 
(16/03/2021).
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EDI PRIyANTO 
Direktur Sumber Daya Manusia 
Pelindo III

Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) mengamanahkan 
jabatan Direktur Sumber Daya Manusia 
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
atau Pelindo III kepada Edi Priyanto 
lewat Surat Keputusan Menteri BUMN 
No. SK-209/MBU/06/2020 pada Jumat, 
19 Juni 2020.

Edi Priyanto mengawali karirnya 
di Pelindo III sebagai Supervisor 
Keamanan & Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) pada tahun 
2004. Dia bertugas di jabatan itu 
hingga tahun 2008, atau kurang lebih 
selama 4 tahun.

Berturut-turut kemudian, Edi Priyanto 
menjabat sebagai Analis Sistem 
Manajemen (2008-2010), Asisten 
Manajer Pemasaran (2010-2011), Vice 
President Corporate Comunications 
(2011-2016), dan Senior Vice President 
Human Capital System & Strategy 
(2016-2017).

Lulusan S1 Universitas Airlangga 
tahun 2002 dan S2 STIE BPD Jateng 
2006 itu kemudian dipercayakan 
sebagai Anggota Komisaris PT Pelindo 
Daya Sejahtera (2017-2020), Senior 
Vice President Human Capital Services 
& HSSE (2018-2019), SM Strategi dan 
Kesisteman SDM (2019-2020) dan 
Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo 
III (2020-sekarang).

 
yON IRAwAN 
Direktur Transformasi & 
Pengembangan Bisnis Pelindo III

Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) mengangkat Yon 
Irawan sebagai Direktur Transformasi 
dan Pengembangan Bisnis PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau 
Pelindo III melalui Surat Keputusan 
Menteri BUMN Nomor SK-80/
MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021.

Kementerian BUMN, selaku 
pemegang saham Pelindo III 
menunjuk Yon Irawan sebagai Direktur 
Transformasi dan Pengembangan 
Bisnis dan mengalihkan tugas 
Kokok Susanto dari sebelumnya 
sebagai Direktur Transformasi dan 
Pengembangan Bisnis menjadi 
Direktur Teknik.

Sebelum bergabung dengan Pelindo 
III, Yon Irawan menjabat sebagai 
Direktur Keuangan PT Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) atau Pelindo II 
sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 
2021 atau kurang lebih selama 1 tahun.

Yon Irawan sendiri bukan lah sosok 
asing bagi Pelindo III. Sebelum 
menjabat Direktur Keuangan Pelindo II, 
Yon pernah menjabat Senior Manager 
Treasury Pelindo III sejak tahun 2012 
hingga tahun 2014, dan Corporate 
Secretary Pelindo III pada tahun 2014 
sampai dengan 2017.

Pria kelahiran Yogyakarta 13 Februari 
1974 ini  juga pernah menjabat sebagai 
Komisaris PT Terminal Teluk Lamong 
(2014 - 2017), Direktur Utama PT 
Terminal Peti Kemas Surabaya (2017), 
dan Direktur Keuangan PT Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) (2017 -2020).

 
ENDOT ENDRARDONO 
Direktur Keuangan Pelindo III 

Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) mengangkat 
Endot Endrardono sebagai Direktur 
Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) atau Pelindo III melalui Surat 
Keputusan Menteri BUMN No. SK-209/
MBU/06/2020 pada 19 Juni 2020.

Lulusan S1 Fakultas Ekonomi - 
Manajemen, Universitas Airlangga 
tahun 1998 dan S2 Magister 
Manajemen Universitas Airlangga 
tahun 2013 ini mengawali karirnya di 
Pelindo III pada tahun 2014 sebagai 
Manager Keuangan Cabang Tanjung 
Perak. Setahun kemudian, Endot 
diangkat sebagai Senior Vice President 
Management & Financial Risk Pelindo 
III (2014-2018).

Endot juga pernah menjabat sebagai 
Komisaris PT Pelindo Husada Citra 
(2015-2017), Pengawas Dana Pensiun 
Pelindo – Pengerukan (2016-2017), 
Komisaris PT Terminal Petikemas 
Surabaya (2017-2018), dan Direktur 
Keuangan, SDM dan Umum PT Berlian 
Jasa Terminal Indonesia pada tahun 
2018.

Selain itu, Endot juga pernah 
menjabat sebagai President Director 
PT Terminal Petikemas Surabaya (2018-
2019), Komisaris PT Berlian Kawasan 
Manyar Sejahtera (2018-2019), Direktur 
Utama PT Berlian Manyar Stevedore 
(2019-2020), Direktur Utama PT Berlian 
Jasa Terminal Indonesia (2019-2020) 
hingga diangkat sebagai Direktur 
Keuangan Pelindo III pada tahun 2020.
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Keberhasilan di tengah pandemi Covid-19 berhasil 
ditorehkan oleh Pt Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
atau Pelindo III. Perusahaan pelat merah tersebut 
mampu mencatat kinerja positif dalam aspek operasional 
kepelabuhanan selama tahun 2020.

VP Corporate Communication 
Pelindo III, R. Suryo Khasabu  
menyebut bahwa salah satu kinerja 
yang berhasil melampaui target adalah 
arus petikemas, dimana selama 2020 
mencapai 5,08 juta TEUs atau 103 
persen dari target. Hal itu dipengaruhi 
oleh peningkatan laju perdagangan 
ekspor-impor dan perdagangan 
domestik sejak Juli 2020, di sejumlah 
pelabuhan di bawah Pelindo III.

Hal ini, kata VP Corporate 
Communication Pelindo III, menunjuk-
kan bahwa perekonomian Indonesia 
tetap tumbuh selama pandemi. 

“Kunjungan kapal pada 2020 tercapai 
sebesar 284 juta gross tonnage (GT) 
atau 98 persen. Artinya, kegiatan 
distribusi barang menggunakan 
jalur laut tetap bergeliat di tengah 
pandemi Covid-19,” kata Suryo, Selasa 
(09/02/2021).

Dari sisi arus barang, kinerja 
operasional Pelindo III selama 2020 
tercatat sebanyak 65 juta ton atau 95 
persen dari target. Barang kemasan 
mencapai 117 persen dari target, yaitu 
2,7 juta M3. Arus distribusi gas tercapai 
11,5 juta MMBTU atau 102 persen dari 
target. 

Pencapaian tersebut diraih 
dengan mengedepankan 5 prioritas 
Kementerian BUMN sebagai pedoman 
dalam berusaha untuk mencapai 
target tahun 2020. Yakni, prioritas Nilai 
Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, 
Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan 
Teknologi, Peningkatan Investasi, dan 
Pengembangan Talenta.

“Prioritas Nilai Ekonomi dan Sosial 
untuk Indonesia kami berikan berupa 
sejumlah insentif dan kebijakan 
yang mengedepankan manfaat 
tanpa melihat sisi keuntungan bisnis. 
Misalnya, memperpanjang masa 
penumpukan petikemas esk impor 
dari semula 3 hari menjadi 7 hari. 
Petikemas ekspor dapat masuk ke 
terminal 5 hari sebelum kedatangan 
kapal dari sebelumnya 3 hari sebelum 

Kinerja positif  
di tenGah pandemi
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kapal datang. Juga diskon tarif terminal 
handling charge (THC) sebesar 35 
persen bagi petikemas transhipment,” 
katanya.

Prioritas Inovasi Model Bisnis juga 
dilakukan oleh Pelindo III dengan 
penyediaan tempat pemeriksaan fisik 
terpadu untuk petikemas internasional. 
Inovasi hasil kolaborasi dengan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
Karantina Hewan maupun Karantina 
Tumbuhan ini membuat biaya 
operasional pelabuhan turun karena 
tidak perlu dilakukan pemeriksaan dari 
satu lokasi ke lokasi lainnya.

Sementara itu, Kepemimpinan 
Teknologi dilakukan dalam bentuk 
penyediaan layanan kepelabuhanan 
yang terintegrasi dan berbasis 
teknologi informasi. Seluruh layanan 
Pelindo III tersedia dalam satu portal 
yang berisikan hampir semua layanan 
pelabuhan. Portal ini bisa diakses 
dari mana saja dan kapan saja oleh 
pengguna jasa. 

Penggunaan teknologi 
selain memudahkan 
pengguna jasa juga 
dapat meminimalkan 
kontak langsung 
sehingga mengurangi 
risiko tertular 
Covid-19 di masa 
pandemi ini,” 
lanjutnya.

Prioritas Peningkatan Investasi 
dilakukan dengan akselerasi proyek 
prioritas yang menjadi amanah 
pemerintah kepada Pelindo III, yakni 
Terminal Multipurpose Labuan Bajo, 
Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) 
dan Terminal Gilimas. Situasi pandemi 
dimanfaatkan oleh Pelindo III untuk 
menggenjot pembangunan. 

Terminal Multipurpose Labuan 
Bajo misalnya, sejak mulai dibangun 
awal Agustus 2020 perkembangan 

pembangunan pada tanggal 8 
Februari 2021 mencapai 92 persen. 
Demikian halnya dengan Bali Maritime 
Tourism Hub (BMTH), saat ini beberapa 
fasilitas sudah tersedia seperti terminal 
penumpang internasional (Bali Cruise 
Terminal), daily cruise, termasuk 
revitalisai alur pelayaran dan kolam 
pelabuhan dari minus 9 meter LWS 
menjadi minus 12 meter LWS.

Kapal pengangkut Curah Kering tengah melakukan kegiatan bongkar muat di Terminal Jamrud 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. [Dok. Pelindo III]

Kapal pengangkut petikemas tengah melakukan kegiatan bongkar muat di Terminal Petikemas Surabaya. 
Selama masa pandemi Covid-19 Pelindo III tetap melayani pengguna jasa dengan jam operasi 24/7

Dalam hal Pengembangan Talenta, 
dilakukan dengan meningkat kapasitas 
karyawan dengan serangkaian 
program pengembangan sesuai 
dengan bidang kerja dan keterampilan 
karwawan.

“Mereka adalah penggerak dan 
penerus perusahaan, yang akan 
menjadi pemimpin di masa yang akan 
datang,” tutup R. Suryo Khasabu.
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Buka Kompetisi Inovasi, 
pelindo iii jaring  
192 ide perbaikan

Direktur Sumber Daya Manusia 
Pelindo III Edi Priyanto mengatakan 
kompetisi inovasi dimaksudkan untuk 
memberi ruang kepada para pegawai 
untuk ikut berkontribusi dalam 
pengembangan perusahaan. Jumlah 
ide inovasi tahun ini lebih banyak 
jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang berjumlah 106 ide 
inovasi.

“Setiap tahun jumlah inovasi semakin 
meningkat, ini menunjukkan bahwa 
para pegawai memiliki kepedulian 
untuk memajukan perusahaan. 
Semangat kreativitas ini yang kami 
tangkap untuk selanjutnya diadakan 

tuntutan industri kepelabuhanan 
yang terus berkembang memacu 
Pt Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) atau Pelindo III untuk 
terus melakukan inovasi. 
Perseroan membuka kesempatan 
kepada para pegawainya untuk 
menyampaikan ide perbaikan 
dalam sebuah kompetisi inovasi 
yang bertajuk Inno reactivation 
2.0. Kompetisi tersebut berhasil 
menjaring 192 ide inovasi 
untuk berbagai aspek bisnis di 
lingkungan perusahaan.
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kompetisi inovasi yang digelar setiap 
tahun,” kata Edi di Surabaya, Selasa 
(23/03).

Mengusung tema besar “Energize 
Your Idea & Culture” ajang adu 
inovasi Inno Reactivation 2.0 berhasil 
menjaring beberapa inovasi seperti 
monitoring sistem pompa banjir 
di Pelabuhan Tanjung Emas, fuel 
monitoring system untuk bahan bakar 
alat bongkar muat, automatic customs 
behandle job order untuk kegiatan 
pemeriksaan petikemas di Terminal 
Petikemas Surabaya, dan berbagai 
inovasi lainnya.

“Kami berupaya 
untuk menjadikan 
inovasi sebagai 
budaya kami, terlebih 
60% pegawai Pelindo 
III merupakan 
generasi millenial. 
Ini merupakan modal 
berharga kami untuk 
bisa menghadirkan 
berbagai inovasi,” 
lanjutnya.

Sementara itu Asisten Deputi 
Bidang Teknologi dan Informasi 
Kementerian BUMN Imam Bustomi 
memberikan apresiasi atas gelaran 
Inno Reactivation 2.0 . Menurutnya 
acara ini selaras dengan upaya BUMN 
untuk menghasilkan inovasi-inovasi 
di bidang teknologi guna menyambut 
“Indonesia Emas” yang berdaya 
saing tinggi di tahun 2030. Dirinya 
berharap hasil dalam acara ini bisa 
langsung diimplementasikan dalam 
pengembangan perusahaan.

“Indonesia diprediksikan akan 
segera menyambut masa keemasan 
dibidang teknologi, oleh karenanya 

kami di Kementerian BUMN berupaya 
untuk mempersiapkan segala 
sesuatunya termasuk SDM unggul, 
dan ajang ini selaras dengan rencana  
tersebut,” katanya.

Inno Reactivation 2.0 sendiri 
merupakan ajang adu inovasi 
teknologi dan informasi kedua yang 
telah diselenggarakan oleh Pelindo III. 
Ide inovasi yang masuk selanjutnya 
dilakukan penilaian oleh dewan juri 
untuk menentukan ide yang terbaik. 
Selanjutnya, terhadap ide terbaik 
tersebut akan ditindaklanjuti untuk 
dapat segera diimplementasikan.

sejumlah pegawai Pelindo III menanfaatkan kemudahan teknologi dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional.  Sistem informasi 
tersebut merupakan hasil dari ide inovasi yang digelar dalam ajang Inno reactivation setiap tahunnya oleh Pelindo III. [Dok. Pelindo III]
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Pelindo III ajak Penyintas 
Covid-19 Gotong royong 
donor plasma Konvalesen

Kegiatan donor plasma konvalesen 
diinisiasi oleh Pelindo III sebagai 
bentuk dukungan atas Gerakan 
Nasional Donor Plasma Konvalesen 
yang dicanangkan pemerintah. 
Dalam pelaksanaanya, Pelindo III 
berkolaborasi dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI) Unit Donor Darah 
(UDD) Kota Surabaya sesuai dengan 
kompetensi masing-masing.

VP Corporate Communication 
Pelindo III, R. Suryo Khasabu 
mengatakan kegiatan donor plasma 
konvalesen yang diinisiasi oleh 
Pelindo III merupakan bagian dari 
upaya perusahaan dalam mendukung 

pemulihan kesehatan masyarakat.

Plasma konvalesen sangat 
dibutuhkan khususnya bagi mereka 
yang terkonfirmasi positif Covid-19 
dengan gejala sedang hingga berat. 
Kegiatan donor plasma konvaselen 
yang digelar selama 2 hari mulai Kamis 
(21/01) hingga Jumat (22/01) dengan 
protokol kesehatan yang ketat.

“Apa yang dilakukan oleh Pelindo 
III adalah wujud dari tanggungjawab 
perusahaan sebagai BUMN dengan 
misi mulia BUMN untuk Indonesia 
sesuai core values BUMN AKHLAK 
(Amanah, Kompeten, Harmonis, 
Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Sekaligus 

Donor plasma konvalesen yang digelar PT Pelindo III (Persero) di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN), Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, 
Kamis (21/1/2021). [Dok. Pelindo III]

sebagai bagian dari  
amanah tanggung jawab 
sosial dan lingkungan,  
Pt Pelabuhan Indonesia III 
(Persero) atau Pelindo III 
turut mengajak masyarakat 
penyintas Covid-19 untuk 
melakukan donor plasma 
konvalesen. sedikitnya 
250 orang penyintas 
Covid-19 yang berasal dari 
karyawan Pelindo III Group 
dan masyarakat surabaya 
mendaftarkan diri sebagai 
calon pendonor. 
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3.000 kantong plasma konvalesen. 
Ini menunjukkan bahwa jumlah 
plasma tidak sebanding dengan 
jumlah permintaan. Untuk itu kami 
menghimbau kepada para penyintas 
untuk dapat melakukan donor plasma 
karena sangat dibutuhkan bagi para 
penderita Covid-19 utamanya mereka 
yang bergejala sedang hingga berat,” 
jelasnya.

Sementara itu, Listiyo Ariftianto 
salah satu penyintas Covid-19 yang 
merupakan karyawan Pelindo III 
mengatakan dirinya terketuk mengikuti 
donor plasma konvalesen untuk 
membantu sesama. Dirinya menyebut 
sebagai mantan penderita Covid-19 
sudah merasakan rasanya terinfeksi 
virus tersebut. Untuk itu dengan plasma 
yang ia donorkan, diharapkan dapat 
menambah rasio kesembuhan mereka 
yang saat ini sedang terinfeksi Covid-19.

“Semoga plasma konvalesen yang 
saya donorkan dapat membantu dan 
memberikan manfaat bagi sesama 
dan semoga pandemi ini segera dapat 
diatasi,”katanya. 

Selama 6 bulan terakhir Pelindo III 
telah memberikan sejumlah bantuan 
untuk mendukung pemerintah dalam 
upaya penanganan Covid-19. Bantuan 
yang pernah diberikan mulai dari alat 
pelindung diri bagi tenaga kesehatan 
hingga bantuan mobil ambulance yang 
dilengkapi dengan sejumlah peralatan 
untuk penanganan pasien Covid-19.

wujud loyalitas perusahaan dalam 
mengemban amanah mendukung 
pemerintah dalam penanganan 
pandemi Covid-19,” kata Suryo saat 
dihubungi, Jumat (22/01/2021).

Lebih lanjut Suryo  menyebut bahwa 
keterlibatan masyarakat menunjukkan 
hubungan yang harmonis dan 
menunjukkan semangat gotong royong 
yang dibangun untuk mendukung 
pemerintah dalam penanganan wabah 
Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, Pelindo III juga 
pernah melakukan kegiatan donor 
plasma konvalesen pada Desember 
2020 lalu. Selain kegiatan donor 
plasma konvalesen, Pelindo III juga 
mengadakan donor darah yang 
diikuti oleh 190 orang dan berhasil 
mengumpulkan sebanyak 144 kantong 
darah.

“Apresiasi yang tinggi kami 
sampaikan kepada para karyawan dan 
masyarakat yang mengikuti kegiatan 
donor plasma konvalesen dengan 
harapan apa yang kita lakukan hari 
ini dapat menyelamatkan saudara-
saudara kita yang saat ini tengah 
berjuang untuk sembuh dari Covid-19,” 
lanjutnya.

Sementara itu, Direktur SDM Pelindo 
III Edi Priyanto mengatakan kegiatan 
yang diselenggarakan oleh Pelindo 
III merupakan bagian dari rangkaian 
bulan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) nasional. Menurut Edi, 

bulan K3 nasional tahun ini berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya 
karena diperingati pada masa pandemi 
Covid-19.

“Kita tidak boleh lengah karena 
wabah ini masih ada di sekitar kita. 
Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi 
salah satu kunci untuk memutus rantai 
penyebaran. Di lingkungan kerja juga 
demikian, untuk itu tetap budayakan 
K3 dan patuhi protokol kesehatan,” 
kata Edi saat ditemui di lokasi acara di 
Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Kepala PMI UDD Kota Surabaya 
dr. Budi Arifah menyebut pihaknya 
setiap hari menerima sedikitnya 
100 permintaan plasma konvalesen 
dari Kota Surabaya dan sekitarnya. 
Permintaan yang tinggi tersebut tidak 
sebanding dengan jumlah plasma 
yang dapat dikumpulkan dari sejumlah 
penyintas Covid-19 yang berinisiatif 
melakukan donor plasma. Hal itu tak 
lepas dari sejumlah persyaratan yang 
ditentukan dan harus dipenuhi oleh 
para calon pendonor. 

Beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi selain pernah terkonfirmas 
positif Covid-19 adalah bebas keluhan 
minimal 14-28 hari, berusia 17-60 tahun 
dengan berat badan lebih dari 55 kg, 
dan memiliki kadar antibodi dan total 
liter antibodi igG spesifik Covid-19.

“Sejak bulan Juli 2020 hingga 
hari ini PMI UDD Kota Surabaya 
baru mengumpulkan sebanyak 

Petugas melakukan pengambilan sampel darah karyawan PT Pelindo III 
(Persero) penyintas Covid-19 dalam acara donor plasma konvalesen, Kamis 
(21/1/2021). [Dok. Pelindo III]

Direktur SDM PT Pelindo III (Persero), Edi Priyanto, berbincang dengan salah 
satu karyawan PT Pelindo III (Persero) penyintas Covid-19 dalam acara donor 
plasma konvalesen, Kamis (21/1/2021). [Dok. Pelindo III]
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Pekerja sedang melakukan pemeriksaan penyediaan sambungan listrik darat (shore connection) bagi kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan milik PT Pelindo 
III (Persero). [Dok. Pelindo III]
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Penyediaan sambungan listrik darat 
(shore connection) bagi kapal yang 
bersandar di dermaga pelabuhan 
menjadi inovasi PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) atau Pelindo 
III, saat ini tersedia sedikitnya 40 
titik layanan shore connection yang 
tersebar di sejumlah pelabuhan yang 
dikelola oleh perseroan. Penyediaan 
layanan shore connection tersebut 
dinilai mampu menekan biaya bahan 
bakar minyak (BBM) saat kapal 
berkegiatan di pelabuhan.

Vice President Corporate 
Communication Pelindo III R. Suryo 
Khasabu menyebut penghematan 
yang didapat dari penggunaan 
sambungan listrik darat berkisar 
antara 25-30 persen. Penghematan 
berhasil diperoleh dari berkurangnya 
penggunaan BBM untuk memenuhi 
kebutuhan listrik kapal saat kegiatan 
bongkar muat di pelabuhan. 

“selain menghemat 
biaya BBM untuk kapal, 
keberadaan layanan 
shore connection menjadi 
upaya Pelindo III dalam 
mewujudkan pelabuhan 
yang ramah lingkungan,” 
kata suryo, Jumat 
(19/03/2021).

Produksi layanan shore connection 
di pelabuhan yang dikelola Pelindo III 
setiap tahun mengalami peningkatan. 
Tahun 2018 tercatat penggunaan 
layanan shore connection sebesar 
43.391 kWh, meningkat menjadi 
556.727 kWh di tahun 2019. 
Peningkatan produksi layanan shore 
connection tahun 2020 mencapai 364 
persen dari tahun 2019 yaitu sebesar 
2.024.030 kWh.

“Layanan shore connection saat 
ini tersedia di Pelabuhan Tanjung 
Perak, Pelabuhan Tanjung Emas, 
Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan 
Benoa, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan 
Tenau Kupang, Pelabuhan Maumere, 
Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan 
Bagendang, dan Pelabuhan Bumi-
harjo,” jelas Suryo.

Untuk menjaga kehandalan peng-
operasian layanan shore connection, 
Pelindo III menugaskan PT Lamong 
Energi Indonesia (LEGI) , bagian 
dari Pelindo III Group yang bergerak 
dibiadng ketenagalistrikan dan utilitas 
di area pelabuhan dan kawasn industri. 
Tahun ini, Pelindo III menargetkan 
penambahan jumlah sambungan listrik 
darat di Pelabuhan Tanjung Wangi, 
Pelabuhan Bima, Pelabuhan Sampit, 
dan Pelabuhan Kumai.

Wujudkan Pelabuhan Bersih, 
Pelindo III sediakan Layanan 
sambungan Listrik Darat Bagi 
Kapal di Pelabuhan
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Cara Pelindo 
tingkatkan 
Produktivitas 
Layanan

Memahami kebutuhan akan aktivitas Pelabuhan 
yang dinamis, tentunya pengembangan fasilitas 
kepelabuhanan mulai dari perawatan alat bongkar muat 
hingga infrastruktur pelabuhan harus terus dilakukan 
untuk menjamin aktivitas pelabuhan yang aman dan 
nyaman. Sehingga, sebagai perusahaan pengelola 
aktivitas Pelabuhan, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III 
dan Pelindo IV mampu berperan aktif mendukung 
keselamatan pelayaran dan berkontribusi bagi 
perekonomian Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan implementasi AKHLAK 
Pelabuhan yang dicanangkan Menteri BUMN Erick 
Thohir, Pelindo I- IV memahami bahwa kolaborasi ini 
dapat meningkatkan produktifitas Pelabuhan dengan 
mensinergikan anak – cucu perusahaan dari Pelindo I-IV, 
untuk bergerak bersama dalam bidang penyediaan dan 
pemeliharaan peralatan.

Dalam hal ini, peran anak – cucu perusahaan 
maintenance Pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan 
harus bergeser yang sebelumnya hanya berfokus pada 
pemeliharaan peralatan, kini berkolaborasi untuk hadir 
menjadi solusi seluruh permasalahan pada bidang port 
engineering services. Petugas dari PT Bima melakukan perawatan alat berat guna mendukung 

kelancaran aktivitas logistik di pelabuhan. [Doc. Pelindo III]

Di Indonesia, peran 
Pelabuhan menjadi nadi 
kegiatan pemerintahan 
dan kegiatan ekonomi. 
Pelabuhan menjadi tempat 
bersandarnya kapal-kapal 
dalam dan luar negeri, naik 
turun penumpang, juga 
aktivitas bongkar muat 
barang sebagai salah satu 
bagian dalam rantai logistik 
nasional.
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Berawal dari inisiasi joint procurement 
spare part yang telah terjalin antara 
PT Prima Multi Peralatan cucu dari PT 
Pelindo I, PT Jasa Peralatan Pelabuhan 
Indonesia anak perusahaan PT Pelindo 
II, PT Berkah Industri Mesin Angkat 
cucu perusahaan PT Pelindo III, 
dan PT Equiport Inti Indonesia anak 
perusahaan PT Pelindo IV sejak 2019. 
Seiring berjalannya waktu masing-
masing perusahaan terus berkembang 
dan saling bekerja sama satu sama lain.

Secara umum kolaborasi 
engineering companies Pelindo I-IV 
ini dilakukan dalam upaya perluasan 
dan percepatan dalam menangani 
kebutuhan dalam bidang teknik 
kepelabuhanan yang secara simbolis 
disepakati dalam penandatangan nota 
kesepahaman secara daring (26/2) 
oleh para anak - cucu perusahaan 
tersebut. 

Penandatanganan kesepakatan 
ini disaksikan oleh keempat Direktur 
Utama PT Pelindo I Dani Rusli Utama, 
Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono, 
Direktur Utama Pelindo IV Prasetyadi, 

dan VP Corporate Communication PT 
Pelindo III (Persero), R. Suryo Khasabu 
sebagai wujud dukungan penuh dalam 
kolaborasi Port Engineering di seluruh 
lingkungan pelabuhan PT Pelindo I - IV.

Andriyuda Siahaan selaku Direktur 
Utama PT BIMA menggarisbawahi 
ketepatan kolaborasi untuk saling 
melengkapi mewujudkan kerjasama 
nyata dalam integrasi engineering 
disektor Pelabuhan mengingat 
keanekaragaman kemampuan yang 
dimiliki oleh 4 perusahaan terus 
meningkat diantaranya Pengadaan 
Alat dan Fasilitas Pelabuhan, 
Pengoperasian Peralatan Pelabuhan, 
Pemeliharaan Peralatan Pelabuhan, 
Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan, 
Jasa Konsultansi Engineering, serta 
Penyediaan Suku Cadang atau Material 
Peralatan dan Fasilitas Pelabuhan

“Kami berempat (PMP, JPPI, BIMA 
dan EII) menyatakan kesatuan tekad 
dan komitmen saling melengkapi dan 
bahu membahu mewujudkan layanan 
yang prima,” jelasnya dalam laporan 
yang disampaikan.

Kolaborasi enginerring companies Pelindo I-IV. [Doc. Pelindo III]

Sejalan dengan hal ini, Direktur 
Utama Pelindo II Arif Suhartono 
menyampaikan bahwa pengelolaan 
dan perawatan peralatan dinilai sangat 
penting dalam proses operasional 
di lingkungan Pelindo mengingat 
aktivitas alat bongkar muat juga 
menjadi salah satu aktivitas terbesar di 
industri pelabuhan. Sehingga kinerja 
peralatan menjadi sangat penting, 
namun demikian kebijakan pemberian 
harga juga menjadi perhatian 
mengingat saat ini kondisi ekonomi 
sedang merangkak naik.

“tolong berikan 
pelayanan yang 
terbaik, terus lakukan 
improvement, kami 
siap mendorong 
bagaimana melakukan 
perawatan dan sinergi 
yang pada akhirnya 
akan memberikan 
win – win solution,” 
tutupnya.

Senada, VP Corporate 
Communication Pelindo III juga 
menyambut inisiatif kolaborasi PT 
BIMA bersama PT PMP, PT JPPI, 
dan PT EII yang bergerak di bidang 
engineering ini. R. Suryo Khasabu 
mendukung kolaborasi ini sebagai 
bagian dari konsolidasi dan integrasi 
Pelindo Group.

Keempat perusahaan yang 
menandatangani nota kesepahaman ini 
berharap akan adanya peningkatan nilai 
kinerja operasional, dengan komitmen 
saling bersinergi dan kolaborasi untuk 
memberikan peningkatan produktifitas. 
Karena Kementerian BUMN sudah 
menetapkan AKHLAK sebagai nilai-
nilai utama, yang diyakini keempat 
Perusahaan ini untuk menjadi lebih 
kuat lagi untuk terus bersinegi dan 
kolaboratif dalam meningkatkan 
produktifitas Pelabuhan.
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BUMN bahwa penilaiannya fair dan 
transparan bukan karena suka atau 
tidak suka,” ujar Erick.

Selain itu, Menteri BUMN 
menegaskan bahwa kerja sama 
dengan KPK adalah wujud dari 
mendukung kinerja perusahaan 
BUMN. Kementerian BUMN, kata Erick, 
akan menjadi mitra yang kontributif dan 
solutif dan tak membebani BUMN. Erick 
juga meminta kepada jajaran BUMN 
jika ada pihak di bawah jajarannya 
yang justru membebani perusahaan 
BUMN agar segera melapor. 

Erick menegaskan segala upaya 
pencegahan korupsi telah dilakukan 
BUMN lewat sejumlah terobosan. 
Salah satu terobosan adalah membuka 
seluruh laporan keuangan BUMN yang 
bisa diakses oleh Presiden dan Menteri 
Keuangan.

“Ini pertama kali laporan keuangan 
BUMN terdata secara transparan 
dan akan diserahkan ke kementerian 
keuangan dan presiden langsung 
di tahun ini. Jadi bapak presiden 

Menteri BUMN Erick Thohir 
menjelaskan kerja sama ini merupakan 
bagian dari transformasi yang dilakukan 
BUMN. “Hal ini kita lakukan karena 
merupakan bagian dari transformasi 
yang kita sepakati bersama apalagi 
hari ini didukung oleh pihak KPK,” 
ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam 
keterangan pers tertulis, Selasa (2/3).

Melalui kesepakatan kerja sama 
WBS terintegrasi diharapkan akan 
menghindari duplikasi, meningkatkan 
sinergi, dan monitor atas pengaduan 
tindak pidana korupsi yang diterima 
oleh masing-masing BUMN dengan 
KPK. Erick menegaskan tak ada istilah 
pandang bulu pada kasus korupsi. 
Erick menjelaskan segala penilaian dan 
pelaporan yang dilakukan terhadap 
seluruh perusahaan BUMN dilakukan 
secara transparan dan adil.

“Kami berkomitmen untuk terus 
melakukan transformasi, transparansi, 
dan profesionalisme di Kementerian 
BUMN dan juga perusahaan BUMN. 
Saya juga komit kepada pimpinan 

dan menteri keuangan bisa melihat 
langsung berapa beban hutang 
perusahaan BUMN secara transparan 
atau keperluan pendanaan yang 
dibutuhkan untuk melakukan kegiatan 
apakah itu yang namanya penugasan 
atau aksi korporasi,” kata Erick.

Terkait kerja sama dengan KPK, Erick 
pun menegaskan bahwa kerja sama 
akan berlaku pada seluruh BUMN. Ini 
sesuai dengan komitmennya dengan 
Pimpinan KPK dalam kerja sama 
yang pada awalnya telah dilakukan 
Desember lalu. Pada Desember 
kerja sama melibatkan dua BUMN 
yakni Angkasa Pura dan Perkebunan 
Nusantara. 

“Saya diajarkan orang tua kalau janji 
harus ditepati karena itu tadi pada 
tanggal 15 Desember, saya bicara 
dengan pimpinan KPK dan Ketua 
KPK. (Saat itu) hanya dua perusahaan  
BUMN yang tanda tangan. Karena itu 
saya mendorong seluruh perusahaan 
BUMN yang ada di klaster untuk ikut 
program ini. Hari ini Alhamdulillah 

GandenG KpK, 
transformasi 
bUmn dipastiKan 
terUs berjaLan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan (BUMN) 
menandatangani perjanjian kerja sama terkait pencegahan 
korupsi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). Kerja sama ini mencakup penanganan pengaduan 
dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui 
“Whistleblowing system” (WBs) terintegrasi.
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perjanjian kerja sama tersebut pada 
Selasa (2/3). Prosesi penandatanganan 
kerja sama ini dilakukan dalam lima 
tahap yang dihadiri langsung oleh 
Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua 
KPK Firli Bahuri. 

Tahap pertama penandatanganan 
kerja sama dihadiri Bank Mandiri, 

KPK bekerja sama dengan 27 BUMN. 
Ini belum cukup karena target kami 
seluruh BUMN harus ikut tanda tangan 
ini,” kata Erick.

Kerja sama Kementerian BUMN 
dan KPK turut melibatkan 27 
perusahaan milik negara. Ke-27 BUMN 
berkesempatan menandatangani 

Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara 
Indonesia, Bank Tabungan Negara, 
dan PT Taspen.Kelompok kedua, yaitu 
PT Pertamina, PT PLN, PT Jasa Marga, 
PT Telkom Indonesia, dan PT INTI. 
Kelompok ketiga, yakni PT Adhi Karya, 
PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT 
Hutama Karya, dan PT Pembangunan 
Perumahan.Kelompok keempat, yaitu 
PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan 
Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, 
PT Angkasa Pura I, PT Bahana Pembina 
Usaha Indonesia, dan PT Perusahaan 
Pengelola Aset.

Kelompok kelima, yakni PT Indonesia 
Asahan Aluminium, PT Kereta Api 
Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Pupuk 
Indonesia, PT Semen Indonesia, dan 
Perhutani.

Selain dihadiri Menteri BUMN dan 
Ketua KPK, prosesi kerja sama ini juga 
dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo 
Suroyo dan jajaran direksi 27 BUMN. 
Erick menjelaskan bahwa  kerja sama 
ini sekaligus menandakan komitmen 
seluruh jajaran BUMN dari tertinggi 
hingga terendah. 

KPK menandatangani perjanjian kerja sama terkait pencegahan korupsi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Kerja sama ini mencakup penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui “Whistleblowing 
System” (WBS) terintegrasi. [Dok. Kementerian BUMN]
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Upayanya dalam memajukan BUMN 
ini disampaikan Erick Thohir dalam IDX 
Debut untuk PT Bank Syariah Indonesia 
Tbk. di Main Hall Bursa Efek Indonesia, 
Jakarta, Kamis (4/2/2021). Erick Thohir 
memastikan, dalam Roadmap BUMN 
2021-2023, setidaknya akan ada 
8-12 BUMN yang akan mencatatkan 
sahamnya di bursa.

“Di pipeline, saya tidak mau bilang 
angka fix-nya nanti dicari-cari, tapi 
ada 8-12 yang kita akan go public. 
Akan tetapi bukan sekedar go public, 
kembali fundamental dan sustain 
harus ada,” ucap Erick Thohir.

bUmn Go pUbLic 
dan Go GLobaL 
Lewat ipo

Dirinya menegaskan, saat ini ada 
28 BUMN yang sahamnya tercatat di 
bursa. Hanya saja memang masih ada 
4 BUMN yang kinerja sahamnya belum 
sesuai harapan. Hal ini juga yang 
akan menjadi evaluasi Erick Thohir ke 
depannya.

Untuk itu, pihaknya meminta 
dukungan sejumlah otoritas terkait, 
seperti BEI dan juga Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dalam m embawa 
BUMN go publik dan go global. 
Baginya, budaya gotong royong 
masyarakat Indonesia, bisa membawa 
negara ini jauh lebih maju ke depannya.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam IDX Debut 
untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Main Hall 
Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/2/2021). 
[Dok. Kementerian BUMN]

Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Erick 
thohir terus mendorong 
peningkatan daya saing 
dan transparansi di tubuh 
BUMN. salah satu yang 
direkomendasikan yaitu 
dengan melakukan Initial 
Public Offering (IPO) atau 
mencatatkan sahamnya di 
Bursa Efek Indonesia (BEI).
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Saat ini, ada beberapa BUMN yang 
sudah memiliki rencana bisnis jangka 
panjang yang cukup jelas. Seperti 
perbankan syariah yang kini menjadi 
bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 
Bank Syariah Indonesia berstatus 
sebagai perusahaan BUMN terbuka 
dan tercatat sebagai emiten di Bursa 
Efek Indonesia dengan kode BRIS. 

Adapun Komposisi pemegang 
saham Bank Syariah Indonesia terdiri 
dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
(BMRI) 50,95 persen, PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) 24,91 
persen, PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk (BBRI) 17,29 persen, 
DPLK BRI - Saham Syariah 2 persen dan 
publik 4,4 persen.

“Insya allah dengan 
kerja keras kami dan 
dukungan dari OJK, 
bursa dan seluruh 
penganut kebijakan ini, 
bisa kita jalankan sesuai 
dengan target yang kita 
canangkan. Dan Insya allah 
perusahaan-perusahaan 
yang kita akan listing juga 
perusahaan-perusahaan 
yang baik serta punya 
strategi jangka panjang,” 
tegasnya.

Optimisme di sektor keuangan 
syariah dan rencana bisnis Bank 
Syariah Indonesia yang jelas ini 
dibuktikan dengan melesatnya harga 
saham perusahaan. Harga saham 
BRIS pada saat Initial Public Offering 
(IPO) sebesar Rp510, sedangkan per 
3 Februari 2021 harga saham BRIS 
mencapai Rp2.750 per lembar saham.

Artinya, harga saham ini naik sekitar 
5 kali lipat dibandingkan dengan posisi 
saat IPO. Selain itu, market capital BRIS 
pada saat IPO sebesar Rp4,96 triliun. 
Per 3 Februari 2021, market capital 
BRIS naik puluhan kali lipat mencapai 
Rp112,84 triliun.
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Kolaborasi Pelindo III dengan 
Pertamina tersebut ditandai dengan 
Groundbreaking yang dilakukan 
Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia (RI) Budi Karya Sumadi, 
dan disaksikan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral RI, Arifin 
Tasrif, Direktur Utama Pelindo III Boy 
Robyanto, Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati serta Wakil Gubernur 
Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi di 
Terminal Multipurpose Labuan Bajo, 
Jumat (26/03/2021). 

Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi menyampaikan, dengan 
ditetapkannya labuan Bajo menjadi 
satu dari lima destinasi wisata super 
prioritas oleh pemerintah, kebutuhan 
akan berbagai hal terutama energi 
pasti akan meningkat, oleh karenannya 
pihaknya melalui BUMN terkait 
memastikan dukungan arus logistik 
maupun distribusi supplay energi di 
wilayah tersebut bisa terjamin. 

Pihaknya pun memberikan  apresiasi  
atas kolaborasi antara Pelindo III 
dan Pertamina untuk membangun  
infrastruktur energi melalui TBBM. 
Budi menambahkan, pelabuhan ini 
akan menyumbang kontribusi yang 
positif, ditambah dengan terminal yang 
nanti menjadi terminal international 
sehingga harus dipastikan keandalan 
dari avturnya dengan jarak tidak 
sampai 10 km.

“Begitu indahnya Labuan Bajo, jadi 
kita orang Indonesia harus bangga. 
Dengan adanya TBBM ini pasti 
memberikan dukungan energi secara 
langsung di Labuan Bajo,” ujar Budi.

Hal senada disampaikan juga oleh 
Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menurut 
Arifin, kehadiran TBBM Labuan Bajo 
diharapkan dapat meningkatkan 
ketahanan stock BBM serta sekaligus 
dapat memotong rantai distribusi 
penyaluran BBM yang sebelumnya 
disuplai dari TBBM di luar wilayah 
Manggarai Barat.

Komitmen mendukung 
pengembangan 
perekenomian wilayah 
Indonesia Timur khususnya 
di Labuan Bajo, NTT terus 
dilakukan Pelindo III, tak 
hanya pengembangan 
ekonomi dari sisi 
pariwisata. Kini, Pelindo 
III berkolaborasi dengan 
Pelindo III membangun 
Terminal Bahan Bakar 
Minyak (TBBM) berkapasitas 
1.500 KL di Terminal 
Multipurpose Labuan Bajo 
guna menjamin kebutuhan 
energi bagi masyarakata 
Nusa Tenggara Timur 
khususnya Manggarai Barat 
dan sekitarnya. 

pelindo iii Gandeng 
pertamina wujudkan 

Ketahanan energi di ntt

GrOUND BrEaKING tBBM LaBUaN BaJO
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“Kita berharap pelaksanaan pem-
bangunan TBBM dapat berjalan 
dengan lancar tanpa hambatan dan 
dapat diselesaikan sesuai target dan 
mulai beroperasi pada tahun 2023 
sehingga peningkatan perekonomian 
masyarakat di sekitar dapat terwujud,” 
imbuh Arifin. 

Direktur Utama Pelindo III Boy 
Robyanto mengatakan keberadaan 
terminal BBM di Terminal Multipurpose 
Pelabuhan Labuan Bajo memang sudah 
menjadi bagian dari konsep besar 
pelabuhan sebagai bentuk Pelindo III 
mendukung ketahanan energi. 

Menurutnya fasilitas pelabuhan yang 
memadai untuk lalu lintas barang dan 
energi dibutuhkan untuk mendukung 
kemajuan ekonomi suatu daerah. 
Keberadaan Terminal Multipurpose 
Pelabuhan Labuan Bajo sekaligus 
untuk mengakomodir peningkatan 
arus logistik pasca Labuan Bajo 
ditetapkan sebagai tujuan wisata super 
premium.

“Kami paham jika pengembangan 
perekonominan melalui berbagai 
pembangunan baik dari pariwisata 
dan logistik akan seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan energi, 
maka guna mendukung ketahanan 
energi di wilayah tersebut kami telah 
memasukkan desain merancang 
hadirnya TBBM dalam konsep besar 
pembangunan Terminal Multipurpose 
Labuan Bajo, sehingga kami berharap 
hadirnya terminal ini tidak hanya 
berdampak pada ketahanan logistik 
namun juga energy,” ujar Boy 
Robyanto.

Sementara itu, Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati  
mengatakan proyek infrastruktur BBM 
Labuan Bajo  merupakan milestone 
penting bagi Indonesia,  sejalan 
dengan program pemerintah dalam 
menjadikan Labuan Bajo sebagai 
wilayah pariwisata yang premium. 
Nicke menambahkan, pasokan saat 
ini masih di supply dari 4 TBBM, 
dimana terdekat berjarak 200 Km, 
apalagi Avtur di supply dari TBBM 
yang berjarak 400 Km dengan waktu 
tempuh 10 jam.

“Dengan hadirnya TBBM ini, maka 
ketahanan stok akan meningkat 
menjadi sekitar 17 hari sekaligus 
meningkatkan penggunaan BBM 
berkualitas tinggi yang ramah 
lingkungan, Dengan pembangunan 
TBBM Labuan Bajo ini akan menambah 
kualitas layanan Pertamina, khususnya 
untuk mendukung switching 
konsumen ke BBK, sehingga sejalan 
dengan program pemerintah NTT 
dalam menginisiasi clean energy,” 
imbuh Nicke. 

Progres pembangunan Terminal 
Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo 
sendiri saat ini sudah mencapai 97% 
dan ditargetkan rampung pada akhir 
April 2021. Terminal dengan luas 
kurang lebih 6 Ha ini didukung dengan 
dermaga sepanjang 120 meter, 
lapangan penumpukan sisi laut seluas 
3 Ha dengan kapasitas petikemas 
mencapai 75.000 TEUs per tahun akan 
dipergunakan untuk melayani kegiatan 
petikemas, general cargo, hingga 
kegiatan curah cair (BBM) di Terminal 
BBM.

Groundbreaking TBBM Labuan Bajo yang dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur 
Utama Pelindo III Boy Robyanto serta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi, Jumat, 26 
Maret 2021. [Dok. Pelindo III]

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto.  
[Dok. Pelindo III]
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Mudik, bisa dibilang menjadi agenda 
wajib disetiap hari raya. Tradisi pulang 
ke kampung halaman yang biasanya 
diakhiri dengan kebahagiaan, 
meriahnya malam takbiran, dan 
hangatnya suasana lebaran bersama 
keluarga. Menilik sejarahnya tradisi 
ini sudah berlangsung lama di zaman 
kerajaan saat itu orang akan ‘pulang 
sebentar’ menjelang musim panen, 
dan bagi pejabat kerajaan yang 
ditempatkan dilokasi jauh, ‘mulih dilik’ 
adalah kegiatan untuk menghadap 
raja serta mengunjungi kampung 
halaman. Ketika pengaruh islam masuk 
nusantara tradisi ini sering dijalankan 
ketika mendekati hari raya, meski pada 
masa pra-kolonial masih sedikit orang 
yang merantau. Alat transportasi yang 
digunakan juga beragam tergantung 
dari teknologi yang ada pada masanya 
mulai dari jalan kaki, naik kuda, naik 
pedati, kereta maupun kapal laut yang 
melalui pelabuhan

 Dan tahun ini mejadi kali kedua 
pemerintah kembali melarang 
mudik lebaran, untuk menekan 
angka penyebaran Virus Covid-19 

sebelumnya tidak mudik alhasil bisa 
jadi kebijakan larangan itu akan tidak 
efektif. Sebuah kebijakan dapat dinilai 
dilihat dari daya ungkitnya terhadap 
program pengendalian.

 Namun jika dilihat sisi industri 
transportasi, pendapatanya menurun 
drastis hingga 70%, banyak supir 
bus yang mengaku mengalami 
kerugian akibat dari pelarangan dari 
mudik tersebut. Para supir bus itu 
berharap kebijakan pemerintah dapat 
memberikan relaksasi terhadap moda 
transportasi bus. Salah satunya tidak 
menutup akses transportasi secara 
total. Tidak hanya dari sisi darat, 

yang sering kali melonjak setelah 
liburan panjang. Soal dilema mudik 
menyeruak kembali pada ramadhan 
kali ini lengkap dengan inkonsistensi, 
padahal sudah jelas pelajaran dari 
lebaran sebelumnya dan banyak 
hikmah dari bulan-bulan sesudahnya 
siapkah larangan mudik benar benar 
dilaksanakan atau akan tenggelam 
karena banyaknya pengecualian? 
Pola masyarakat yang belum berubah, 
karena pandemi ini yaitu tidak terlalu 
peduli dari hal yang simple seperti 
penggunaan masker atau sanitizer. 
Adanya pernyataan pemerintah yang 
berbeda beda membuat masyarakat 
semakin mengacuhkan kebijakan 
yang diberikan. 

Sebaiknya dari Top to bottom 
pemerintah harusnya bisa satu 
komando, namun kenyataannya 
berbeda. Salah satu kebijakan tersebut 
adalah larangan mudik yang mulai 
dihimbau sejak bulan Maret lalu. Dalam 
setiap kebijakan yang paling bisa 
dilihat adalah implementasi. Memang 
sudah banyak masyarakat yang sudah 
merencanakan mudik dan tahun 

diLema 
mUdiK

Oleh:
farIz HazMILzaM

Investor Relation dan Monitoring GCG
Kantor Pusat Pelindo III
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tapi disisi transportasi udara juga 
mengalami penurunan pada periode 
Februari 2021 ke Maret, tepatnya 
19 Maret 2021, terjadi penurunan 
penumpang pesawat domestik 
sebesar 40% hingga 60%.

Lalu bagaimana dengan Terminal 
Pelabuhan seperti Pelindo III? Secara 
pengertian Terminal adalah salah satu 
komponen dari sistem transportasi 
yang mempunyai fungsi utama sebagai 
tempat pemberhentian sementara 
kendaraan umum untuk menaikkan 
dan menurunkan penumpang dan 
barang hingga sampai ketujuan 
akhir suatu perjalanan, juga sebagai 

tempat pengendalian, pengawasan, 
pengaturan dan pengoperasian 
sistem arus angkutan penumpang dan 
barang, disamping itu juga berfungsi 
untuk melancarkan arus angkutan 
penumpang atau barang.

Sedangkan pelabuhan sendiri 
memiliki dua fungsi yaitu sebagai 
tempat pemerintahan dan tempat 
pengusahaan. Fungsi pemerintahan 
meliputi pengaturan dan pembinaan, 
pengendalian, pengawasan kegiatan 
kepelabuhanan, keselamatan dan 
keamanan pelayaran. Sedangkan 
fungsi pengusahaan meliputi 
penyediaan/pelayanan jasa kapal 

dan jasa kepelabuhanan. Pelayanan 
jasa kapal meliputi jasa dermaga, 
pengisian bahan bakar dan air bersih, 
pelayanan naik/turun penumpang 
dan kendaraan, jasa dermaga untuk 
bongkar/muat barang,jasa gudang 
dan tempat penimbunan, jasa terminal 
peti kemas, barang curah, dan kapal 
roro, dan sebagainya

Dari data yang dihimpun sebagai 
pelabuhan dibawah naungan pemilik 
saham mayoritas BUMN, di sisi terminal 
penumpang sebagai garda terdepan 
dalam pertukaran barang dan manusia, 
juga mengalami penurunan di tahun 
2018 tercatat  3.087.954 penumpang 
hilir mudik melalui terminal pelabuhan, 
sedangkan ditahun berikutnya 2019 
sebanyak  3.670.116 penumpang 
meningkat 118,85 %. Namun semenjak 
2020 mengalami penurunan , 
sebanyak 1.607.916 penumpang saja, 
hanya 52,07 % dibanding 2018 namun 
jika dibandingkan dengan tahun 2019 
hanya sekitar 43,81 % saja

Sebagai perusahaan pelayanan 
publik sudah menjadi kewajiban untuk 
menangani kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara 
dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif 
yang disediakan. Untuk itu seluruh 
daya dan upaya telah dilakukan 
seperti menyediakan informasi secara 
jelas mengenai standar pelayanan 
kemudian meningkatkan sistem 
penyelenggaraan pelayanan secara 
online, lalu Adaptasi Sarana, Prasarana 
Dan Fasilitas Pelayanan di era baru, 
selanjutnya meningkatkan kompetensi 
pelaksana layanan. Kesemuanya tetap 
mematuhi protokol kesehatan yang 
berlaku dan dijalankan sesuai arahan 
pemerintah. Ada baiknya sekalipun 
pemerintah banyak mengalami 
inkonsistensi, setidaknya kita sebagai 
masyarakat dan industri transportasi 
(darat,laut,udara) tetap berusaha 
yang terbaik demi meningkatkan 
perekonomian sejalan keselamatan 
dan kesehatan diri sendiri,keluarga 
dan lingkungan sekitar.
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Dry Van / General

fantainer

Jenis kontainer ini digunakan untuk mengangkut muatan umum atau 

bisa disebut general cargo yang terdiri dari berbagai jenis barang 

dagangan kering yang sudah dikemas dalam komoditi packaging yang 

tidak memerlukan penanganan khusus.

Fantainer atau Kontainer 

berventilasi digunakan terutama 

untuk mengangkut muatan yang 

memerlukan sirkulasi udara yang 

cukup.

Semisal: biji kopi.

1

2

BErBaGaI JENIs

PEtIKEMas
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hanGer 
container

open top

flat rack

tank container

Kontainer bergantung digunakan untuk muatan 

pakaian yang cara penyimpanannya dengan 

cara digantung.

Digunakan terhadap semua jenis kargo umum 

(kargo kering), khususnya digunakan untuk 

muatan dengan kriteria sebagai berikut:

a.  Muatan berat

b.  Muatan tinggi

c.  Muatan yang proses pemuatannya dari 

atas

Flat Racks digunakan khususnya 

untuk mengangkut muatan berat 

(alat berat heavy lift dan kargo 

overheight atau overwidth)

Container tanki yang digunakan 

untuk mengangkut muatan 

cair yang dibangun di dalam 

kerangka petikemas open side 

container serta digunakan untuk 

menyimpan bahan kimia atau 

jenis curah cair lainnya.

Kontainer berpendingin digunakan untuk muatan 

yang memerlukan penanganan suhu tertentu / di atas 

atau di bawah titik beku.

Misalnya: produk buah-buahan, sayuran, daging dan 

susu, seperti mentega dan sayuran

3

7

5

reefer 4

6
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- Sesuai Besluit No. 1 tanggal 29 
November 1847 dan ditetapkan 
dalam staatblad No. 147 tahun 1917 
sebagai pelabuhan alam dengan 
posisi geografis 55‘44  07’’ LS dan 
30‘59  109” BT.

- Pelabuhan ini terlindungi oleh Pulau 
Nusakambangan dan satu-satunya 
pelabuhan terbesar di pantai selatan 
Pulau Jawa yang merupakan pintu 
gerbang perekonomian bagi daerah 
Jawa Tengah bagian selatan.

Tabel Alur Pelayaran

Perihal Keterangan 

Panjang Alur 9,5 Mil Laut

Lebar Alur 250 m

Kedalaman Alur -6 s/d -12 MLWS

Lapangan 
Penumpukan

8,7 Ha

Gudang 7.100 m2

Jumlah Dermaga 7 Dermaga

Tabel Fasilitas

Fasilitas Jumlah Unit

Forklift Kapasitas 5 Ton 2

Forklift Kapasitas 10 Ton 1

Hopper Kapasitas 8 Ton 4

Hopper Kapasitas 15 Ton 4

Grab Kapasitas 8 Ton 4

Grab Kapasitas 10 Ton 4

Bucket Kapasitas 15 Ton 7

Ship to Shore Crane 1

Rampdoor Ukuran 14 M 2

Rampdoor Ukuran 12 M 1

- Telah memperoleh akreditasi 
internasional berupa sertifikat ISO-
9002 Bidang Pelayanan Kapal 
dari PT. Kema Registered Quality 
Nederland tanggal 17 September 
1998. Selain itu juga memperoleh 
akreditasi Manajemen Mutu ISO 
9001 terintegrasi dengan SMK 3, 
Manajemen Lingkungan ISO 140001 
dan telah mendapatkan sertifikat 
ISPS Code.

Pelabuhan ini dibangun oleh pemerintahan Hindia 
Belanda dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Belanda 
JJ. Rochussen pada tanggal 29 November 1847.
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Kota ‘Pahlawan’Surabaya

Kata Surabaya (bahasa Jawa Kuno: 
Śūrabhaya) sering diartikan secara 
filosofis sebagai lambang perjuangan 
antara darat dan air. Selain itu, dari 
kata Surabaya juga muncul mitos 
pertempuran antara ikan sura/suro 
(ikan hiu) dan baya/boyo (buaya), 
yang menimbulkan dugaan bahwa 
terbentuknya nama Surabaya muncul 
setelah terjadinya pertempuran itu.

Asal usul Surabaya
Walau bukti tertulis tertua 
mencantumkan nama Surabaya 
berangka tahun 1358 M (Prasasti 
Trowulan) dan 1365 M (Nagara-
kretagama), para ahli menduga bahwa 
Surabaya sudah ada sebelum itu. 

Budayawan Surabaya berkebangsaan 
Jerman Von Faber mengatakan, 
Surabaya didirikan tahun 1275 M 
oleh Raja Kertanegara sebagai 
tempat per-mukiman baru bagi para 
prajuritnya yang berhasil menumpas 
pemberontakan Kemuruhan pada 
1270 M.

Versi lain, Surabaya berasal dari 
cerita tentang perkelahian hidup-
mati antara Adipati Jayengrono dan 
Sawunggaling. Setelah mengalahkan 
Kekaisaran Mongol utusan Kubilai 
Khan atau pasukan Tartar, Raden 
Wijaya mendirikan keraton di daerah 
Ujung Galuh dan menempatkan 
Adipati Jayengrono untuk memimpin.

Surabaya dilansir dari laman 
Wikipedia, memiliki luas sekitar ±326,81 
km2, dan 3.158.943 jiwa penduduk 
pada tahun 2019. Daerah metropolitan 
Surabaya yaitu Gerbangkertosusila 
yang berpenduduk sekitar 10 juta 
jiwa, adalah kawasan metropolitan 
terbesar kedua di Indonesia setelah 
Jabodetabek.

Surabaya dan wilayah 
Gerbangkertosusila dilayani oleh 
sebuah bandar udara, yakni Bandar 
Udara Internasional Juanda yang 
berada 20 km di selatan, serta 
Pelabuhan Tanjung Perak dan 
Pelabuhan Ujung. Surabaya juga 
menjadi kota terbesar di Hindia 
Belanda dan menjadi pusat niaga di 
Nusantara yang sejajar dengan Hong 
Kong dan Shanghai pada masanya. 
Surabaya adalah salah satu dari 
empat pusat pertumbuhan utama di 
Indonesia, bersama dengan Medan, 
Jakarta, dan Makassar.

Kota surabaya adalah  
ibu kota Provinsi Jawa 
timur, Indonesia, 
sekaligus kota 
metropolitan terbesar 
di provinsi tersebut. 
surabaya merupakan 
kota terbesar kedua di 
Indonesia setelah Jakarta. 
terletak 800 km sebelah 
timur Jakarta, atau 435 
km sebelah barat laut 
Denpasar, Bali. surabaya 
terletak di pantai utara 
Pulau Jawa timur dan 
berhadapan dengan selat 
Madura serta Laut Jawa.
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Era Prakolonial
Surabaya dahulu merupakan gerbang 
utama untuk memasuki ibu kota 
Kerajaan Majapahit dari arah lautan, 
yakni di muara Kali Mas. Hari jadi 
Surabaya ditetapkan pada tanggal 31 
Mei 1293, hari kemenangan pasukan 
Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya 
terhadap serangan pasukan Mongol.

Pasukan Mongol yang datang dari 
laut digambarkan sebagai SURA (ikan 
hiu/berani) dan pasukan Raden Wijaya 
yang datang dari darat digambarkan 
sebagai BAYA (buaya/bahaya), 

jadi secara harfiah diartikan berani 
menghadapi bahaya yang datang 
mengancam.

Pada abad ke-15, Islam mulai 
menyebar dengan pesat di Surabaya. 
Salah satu anggota Walisongo, 
Sunan Ampel, mendirikan masjid dan 
pesantren di wilayah Ampel. Tahun 
1530, Surabaya menjadi bagian dari 
Kerajaan Demak. Menyusul runtuhnya 
Demak, Surabaya menjadi sasaran 
penaklukan Kesultanan Mataram, 
diserbu Panembahan Senopati tahun 
1598, diserang besar-besaran oleh 
Panembahan Seda ing Krapyak tahun 
1610, dan diserang Sultan Agung 
tahun 1614. Pemblokan aliran Sungai 
Brantas oleh Sultan Agung akhirnya 
memaksa Surabaya menyerah.

Tulisan VOC tahun 1620 
menggambarkan Surabaya sebagai 
wilayah yang kaya dan berkuasa. 
Panjang lingkarannya sekitar 5 mijlen 
Belanda (sekitar 37 km), dikelilingi 
kanal dan diperkuat meriam. Tahun 
tersebut, untuk melawan Mataram, 
tentaranya 30.000 prajurit.

Tahun 1675, Trunojoyo dari Madura 
merebut Surabaya, namun akhirnya 
didepak VOC pada tahun 1677. Dalam 
perjanjian antara Pakubuwono II dan 
VOC pada tanggal 11 November 1743, 
Surabaya diserahkan ke VOC. Gedung 
pusat pemerintahan Karesidenan 
Surabaya berada di sebelah barat 
Jembatan Merah.

Jembatan inilah yang membatasi 
permukiman orang Eropa 
(Europeesche Wijk) waktu itu, yang 
ada di sebelah barat jembatan dengan 
tempat permukiman orang Tionghoa; 
Melayu; Arab; dan sebagainya (Vremde 
Oosterlingen), yang ada di sebelah 
timur jembatan.

Era Kolonial
Pada masa Hindia Belanda, Surabaya 
berstatus sebagai ibu kota Karesidenan 
Surabaya, yang wilayahnya mencakup 
daerah yang kini wilayah Kabupaten 
Gresik; Sidoarjo; Mojokerto; dan 
Jombang. Pada 1905, Surabaya 
mendapat status kotamadya 

Karena menguasai ilmu buaya, 
Jayengrono semakin kuat sehingga 
mengancam kedaulatan Kerajaan 
Majapahit. Untuk menaklukkannya, 
maka diutuslah Sawunggaling yang 
menguasai ilmu sura. Adu kesaktian 
dilakukan di pinggir Kali Mas, di 
wilayah Peneleh. Perkelahian itu 
berlangsung selama tujuh hari tujuh 
malam dan berakhir dengan tragis, 
karena keduanya meninggal setelah 
kehilangan tenaga. Nama Śūrabhaya 
sendiri dikukuhkan sebagai nama 
resmi pada abad ke-14 oleh penguasa 
Ujung Galuh, Arya Lêmbu Sora.

Patung Sang Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta menghiasi komplek taman Tugu Pahlawan, Surabaya. 
 [Dok. ngopibareng.id]
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(gemeente). Pada 1926, Surabaya 
ditetapkan sebagai ibu kota provinsi 
Jawa Timur. Sejak saat itu Surabaya 
berkembang menjadi kota modern 
terbesar kedua di Hindia Belanda 
setelah Batavia.

Sebelum 1900, pusat kota Surabaya 
hanya berkisar di sekitar Jembatan 
Merah saja. Pada 1910, fasilitas 
pelabuhan modern dibangun di 
Surabaya, yang kini dikenal dengan 
nama Pelabuhan Tanjung Perak. 
Sampai 1920-an, tumbuh permukiman 
baru seperti daerah Darmo; Gubeng; 
Sawahan; dan Ketabang.

Tanggal 3 Februari 1942, Jepang 
menjatuhkan bom di Surabaya. Pada 
bulan Maret 1942, Jepang berhasil 
merebut Surabaya. Surabaya kemudian 

menjadi sasaran serangan udara tentara 
Sekutu pada tanggal 17 Mei 1944.

Era Kemerdekaan

Setelah Perang Dunia II usai, pada 25 
Oktober 1945, 6.000 pasukan Inggris-
India yaitu Brigade 49, Divisi 23 yang 
dipimpin Brigadir Jenderal Aulbertin 
Walter Sothern Mallaby mendarat 
di Surabaya dengan perintah utama 
melucuti tentara Jepang, tentara 
dan milisi Indonesia. Mereka juga 
mengurus bekas tawanan perang 
dan memulangkan tentara Jepang. 
Pasukan Jepang menyerahkan semua 
senjata mereka, tetapi milisi dan 
lebih dari 20.000 pasukan Indonesia 
menolak. Selanjutnya Letjen Philip 
Christison marah besar saat mendengar 
kabar kematian Brigjen Mallaby 

dan mengerahkan 24.000 pasukan 
tambahan untuk menguasai Surabaya.

9 November 1945, Inggris 
menyebarkan ultimatum agar semua 
senjata tentara Indonesia dan milisi 
segera diserahkan, tetapi ultimatum ini 
tidak diindahkan.

10 November 1945, Inggris mulai 
membom Surabaya dan perang 
sengit berlangsung selama 10 hari. 
Dua pesawat Inggris ditembak 
jatuh pasukan RI dan salah seorang 
penumpang, Brigadir Jenderal Robert 
Guy Loder-Symonds terluka parah dan 
meninggal .

20 November 1945, Inggris berhasil 
menguasai Surabaya dengan korban 
ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 
20.000 tentara Indonesia, milisi dan 
penduduk Surabaya tewas. Seluruh 
kota Surabaya hancur lebur.

Pertempuran ini merupakan salah 
satu pertempuran paling berdarah 
yang dialami pasukan Inggris pada 
dekade 1940-an. Pertempuran ini 
menunjukkan kesungguhan bangsa 
Indonesia untuk mempertahankan 
kemerdekaan dan mengusir penjajah 
dan pertempuran 10 November 
1945 hingga saat ini dikenang dan 
diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Era pasca-kemerdekaan

Kota yang jalan utamanya dulu 
hampir berbentuk seperti pita dari 
jembatan Wonokromo di sebelah 
Selatan menuju ke Jembatan Merah di 
sebelah Utara sepanjang kurang lebih 
13 km tersebut, di akhir tahun 1980-
an mulai berubah total. Pertambahan 
penduduk dan urbanisasi yang pesat, 
memaksa Surabaya untuk berkembang 
ke arah Timur dan Barat.

Bertambahnya kendaraan, tumbuhnya 
industri baru serta menjamurnya 
perumahan di pinggiran kota membuat 
Surabaya telah berkembang jauh dari 
kota yang relatif kecil dan kumuh di akhir 
abad ke-19, menjadi kota metropolitan di 
akhir abad ke-20 dan pada kurun abad 
ke-21 menjadi salah satu metropolitan 
dengan pertumbuhan tercepat di Asia 
Tenggara.

Sudut lain Jalan Tunjungan, Surabaya, ketika masih terlihat trem. Saat ini, Oranje Hotel berganti nama 
menjadi Hotel Majapahit dan trem sudah ditiadakan. [Dok. Kumparan/surabaya tempo Dulu]

Gerbang pemakaman serdadu Belanda di Kembang Kuning tahun 1947.  
[Dok. Kumparan/surabaya tempo Dulu]
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jika harus tetap bekerja, 
Bagaimana agar Kita  
terhindar Dari Covid-19?

Hal itu menjadi sebuah kewajiban yang 
harus dilakukan mengingat kita tidak 
hanya harus membantu pemerintah untuk 
menekan laju penyebaran Covid-19, tetapi 
selain untuk melindungi diri sendiri, kita 
juga harus melindungi keluarga di rumah, 
serta rekan kerja.

Berikut ini Dermaga tampilkan 
panduan singkat yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, untuk mencegah kita terhindar 
dari Covid-19 jika harus tetap bekerja.

Pandemi virus corona 
atau Covid-19 membuat 
kita harus beradaptasi 
dengan keadaaan 
baru. Kita juga harus 
senantiasa menerapkan 
protokol kesehatan 
yang ketat dengan cara 
mengikuti anjuran yang 
telah dikeluarkan oleh 
pemerintah.

Perketat penggunaan masker

Selalu menjaga jarak aman

Sesering mungkin mencuci tangan 
dengan air sabun dan air mengalir atau 
handsanitizer setiap 4 jam sekali

di tempat Kerja  
area pUbLiK

Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada 
keluhan batuk, demam, dan pilek maka 
tetaplah tinggal di rumah.

Gunakan masker

Upayakan tidak menggunakan 
transportasi umum

Upayakan membayar secara non tunai, 
jika terpaksa memegang uang gunakan 
hand sanitizer sesudahnya

perjaLanan Ke  
dan dari tempat Kerja

Gunakan siku untuk membuka pintu dan 
menekan tombol lift

Untuk sementara tidak menggunakan 
absensi finger print

Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja 
minimal 1 meter

Biasakan tidak saling berjabat tangan

Tetap gunakan masker

di tempat Kerja

Jangan bersentuhan dengan anggota 
keluarga sebelum membersihkan diri 
(mandi dan mengganti pakaian kerja)

Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. 
Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek 
dan basahi dengan desinfektan agar tidak 
mencemari petugas pengelola sampah

Selalu terapkan perilaku hidup bersih 
dan sehat di rumah

di tempat Kerja  
area pUbLiK
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ragam 
Keuntungan 
PLts atap

atap surya kini menjadi 
pemandangan yang tak 
asing di kota-kota besar. 
Banyak gedung-gedung 
pencakar langit yang 
telah memasang modul 
fotovoltaik di rooftop-
nya untuk menyokong 
kebutuhan listrik lantai-
lantai di bawahnya.

Jajaran panel surya yang terpasang 
pada atap, dinding, atau bagian luar 
gedung lainnya ini dikenal sebagai 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) Atap. PLTS Atap adalah panel 
surya yang didesain untuk digunakan 
sebagai atap bangunan layaknya 
atap biasa, selain fungsinya sebagai 
pengubah energi matahari menjadi 
listrik.

PLTS Atap memang masih belum 
populer atau belum banyak digunakan 
secara masif, atau energi yang 
dihasilkan belum bisa memenuhi 
seluruh kebutuhan baik itu di rumah 
tangga maupun di perkantoran. Akan 
tetapi kita tetap bisa memanfaatkannya 
dengan mengkombinasikan 
panel surya dengan listrik PLN 
untuk mendapatkan berbagai 
keuntungannya.

Green Energy

Panel surya tidak menghasilkan 
residu apapun dari lonversi cahaya 
matahari menjadi listrik. Panel 
surya juga tidak menghasilkan 
karbondioksida dan partikel besi dari 
hasil pembakaran bahan bakar fosil.

Hemat Tagihan Listrik

PLTS Atap terhubung langsung 
dengan jaringan listrik milik PLN yang 
mengoptimalkan pemanfaatan energy 
dari panel surya. Jika produksi listrik 
lebih besar dari kebutuhan, maka akan 
di-export ke jaringan milik PLN. PLTS 
Atap menerapkan skema import dan 
export listrik dari dank ke jaringan PLN, 
sehingga dapat menghemat tagihan 
listrik dari 20 persen hingga sebesar 30 
persen setiap bulannya.

Investasi Menguntungkan

Dari penghematan listrik setiap 
bulannya dengan menggunakan PLTS 
Atap, maka ongkos pemasangan PLTS 
Atap akan mampu terbayarkan dalam 
jangka waktu 8 tahun, terlebih jika 
harga listrik PLN mengalami kenaikan. 
Usia pemakaian PLTS Atap juga bisa 
mencapai waktu kurang lebih selama 
25 tahun, juga dapat memberikan 
keuntungan lebih besar kepada si 
pemilik.

Pemasangan & Perawatan Mudah

Pemasangan dan perawatan PLTS 
Atap juga menjadi sangat mudah, 
karena tidak memiliki baterai. Selain 
itu, pengurusan Sertifikat Laik Operasi 
(SLO) hingga meter kWh eksport-
import biasanya akan dilakukan 
oleh penyedia PLTS Atap itu sendiri, 
khususnya Len Solar.

Selain ramah lingkungan, penggunaan panel surya lebih hemat. [Dok.  rumah123.com/GettyImages]
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PLts Likupang,  
Panel surya  
terbesar di Indonesia
Indonesia memiliki susunan panel surya terbesar di Desa 
Wineru, Kecamatan Likupang timur, Minahasa Utara, 
sulawesi Utara. sebanyak 64.620 hamparan panel surya 
membentang di atas lahan seluas 29 hektar. Kehadiran alat 
penangkap sinar matahari itu difungsikan oleh Vena Energy 
sebagai sumber energi listrik baru sejak 5 september 2019.

Dengan jumlah kapasitas terpasang 
tersebut, Ari menilai PLTS Likupang 
menjadi PLTS terbesar di Indonesia 
hingga saat ini dan sebagai penopang 
sistem kelistrikan jaringan Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) Sulutgo (Sulawesi 
Utara-Gorontalo) sebesar 15 MWp.

Selanjutnya, Ari menjelaskan 
kemampuan konversi dari tegangan 
800 Volt DC ke 380 Volt AC 
mengakibatkan adanya losses 

Country Head Vena Energy 
Arisudono Soerono menjelaskan, rata-
rata setiap harinya PLTS Likupang 
menyalurkan listrik mencapai 15 
MW meskipun memiliki kapasitas 
terpasang 21 Mega Watt Peak (MWp). 
“Jam beroperasi selama 12 jam, mulai 
dari jam 05.30 pagi sampai matahari 
terik bisa 15 MW, kalau enggak ya 
menurun. Kalau hujan bisa masuk 3 
MW. Itu sampai jam 17.30,” kata Ari 
beberapa waktu lalu.

(susut) sebanyak 6 MW. Setelah itu, 
sistem produksi listrik PLTS Likupang 
langsung terhubungan secara online 
dengan jaringan listrik milik PLN.

“Pembangkit ini online grid, setiap 
kWh kita produksi, kita langsung kirim 
ke PLN secara online tanpa (storage) 
baterai,” kata Ari.

Ia memastikan, meskipun tidak 
sepanjang hari listrik dihasilkan, tapi 
dari sisi harga jauh di bawah harga 
listrik yang menggunakan BBM atau 
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 
(PLTD). “Yang jelas di bawah harga 
PLTD, jauh lebih murah,” tegasnya.

PLTS Likupang sendiri dibangun 
sejak Power Purchase Agreement 
(PPA) tahun 2017 akhir dan memakan 
waktu sekitar 1,5 tahun dengan total 
biaya investasi mencapai USD29,2 
juta. Pembangkit tersebut memiliki 120 
arry box, 24 set inverter dan 6 PV box. 
Kontrak jual beli listrik berlangsung 
selama 20 tahun dengan skema Built, 
Own, Operate, Transfer (BOOT). Selama 
beroperasi, pembangkit ini mampu 
melistriki hingga 15.000 rumah tangga 
serta mengurangi efek gas rumah kaca 
hingga 20,01 kilo ton.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terbesar Indonesia ada di Minahasa Utara. [Dok. asiatoday.id]
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Menanti 
‘sihir Wisata’ 
Mandalika

Seorang wisatawan berjalan di Pantai Kuta Lombok Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).  
[Dok. Kemenparekraf]
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Hal itu dipastikan langsung 
Menparekraf Sandiaga Uno pada 
Sabtu (16/1/2021) yang melakukan 
serangkaian olahraga secara terus-
menerus (triathlon) mulai dari berenang 
sejauh 500 meter di Pantai Tanjung 
Aan, lalu dilanjutkan bersepeda sejauh 
7,5 kilometer ke Novotel, dan berlari 
sejauh 2,5 kilometer ke kawasan Pantai 
Kuta Mandalika Lombok dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan.

“Kita baru saja menyelesaikan mini 
triathlon trail. Mulai dari berenang di 
Tanjung Aan, lalu bersepeda, dilanjut 
lari dan finish di Pantai Kuta Mandalika. 
Semua kita lakukan tentunya dengan 
penerapan protokol kesehatan secara 
disiplin yang kita praktikkan sendiri 
saat kita olahraga. Kita harapkan setiap 
kegiatan bisa menjalankan protokol 
kesehatan dengan baik,” ujarnya.

Menparekraf mengatakan, olahraga 
yang dilakukannya merupakan 
bagian dari persiapan para komunitas 
sport tourism untuk menyambut 
event internasional dengan mulai 
menggunakan Mandalika yang 
menjadi destinasi super prioritas yang 
fokus pada wisata olahraga.

“Ini adalah tempat yang sangat 
layak sebagai lokasi sport tourism, 
kami mengajak komunitas-komunitas 
berkoordinasi dengan ITDC 
untuk mulai menyusun eventnya 
sepanjang tahun ini menjelang 

perhelatan MotoGP. Supaya kita bisa 
meningkatkan semangat dan memberi 
motivasi serta mempromosikan 
MotoGP, agar getarannya terasa di 
seluruh Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, 
Direktur Utama Indonesia Tourism 
Development Corporation (ITDC) 
Abdulbar Mansoer yang akrab 
disapa Barry menjelaskan, Mandalika 
memang kita siapkan untuk menjadi 
destinasi sport tourism, kemudian 
beberapa event lainya dengan konsep 
olahraga sambil menikmati alam.

“Di tahun 2021 akan ada 5 event 
internasional mulai dari MotoGP, 
Superbike, Iron Man, L’etape Indonesia 
yang menjadi rangkaian Tour de 
France, dan Rinjani 100,” ujarnya.

Barry juga menjelaskan, Kementerian 
Pemuda dan Olahraga sudah 
menyetujui untuk dibuat kawasan 
olahraga yang di dalamnya akan ada 
running track. Kawasan Mandalika 
yang berdiri di lahan 1.100 hektare 
tersebut memiliki lima pantai dan 
beberapa bukit yang bisa digunakan 
olahraga lainya.

“Selain pantai, kami juga memiliki 
gunung yang bisa digunakan untuk 
parasailing, landingnya di Pantai Kuta 
Mandalika. Nantinya juga akan ada 
lapangan golf. Intinya Mandalika siap 
memfasilitasi gelaran sport tourism 
yang digelar di Indonesia,” ujarnya.

Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif, 
sandiaga salahuddin Uno, 
memastikan Kawasan 
Mandalika, Nusa tenggara 
Barat (NtB) yang menjadi 
salah satu dari 5 Destinasi 
super Prioritas (DsP) layak 
menjadi venue gelaran 
wisata olahraga atau sport 
tourism.

Pantai Kuta Lombok Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pantai dengan pasir berwarna putih seperti 
buliran merica ini terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Desa Kuta. [Dok. Kemenparekraf]
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terpercaya, melainkan juga menjadi 
rumah kolaborasi digital bagi 
stakeholders pariwisata di Lombok 
Tengah. Selamat untuk kabupaten 
Lombok Tengah atas peluncuran 
gomandalika.com. Semoga kedepan 
e-tourism dapat dikembangkan lebih 
luas lagi, demi kemajuan pariwisata 
Lombok Tengah dan Indonesia 
tentunya,” ujar Sandiaga.

Sementara itu Bupati Kabupaten 
Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, 
mengucapkan terima kasih atas 

e-Tourism Go Mandalika
Sebagai upaya mendorong digitalisasi 
sektor pariwisata di tengah pandemi 
COVID-19, e-tourism Go Mandalika 
resmi diluncurkan. E-tourism Go 
Mandalika  merupakan salah satu 
platform digital yang dihadirkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Lombok 
Tengah, untuk memberikan kemudahan 
kepada wisatawan dalam memperoleh 
informasi mengenai pariwisata di 
wilayah tersebut. Wisatawan dapat 
mengaksesnya melalui www.
gomandalika.com.

Terpilihnya nama Mandalika, karena 
Mandalika merupakan salah satu dari 
lima destinasi super prioritas tanah air. 
Sehingga, diyakini dapat memperkuat 
brand image platform digital tersebut.

“Hari ini, alhamdulillah kita luncurkan 
gomandalika.com. Saya sangat 
mengapresiasi pariwisata Mandalika 
yang di masa pandemi ini telah 
mewujudkan penerapan teknologi 
informasi atau e-tourism sebagai 
langkah pengembangan pariwisata 
di era digital,” ujar Menparekraf 
Sandiaga, saat memberikan sambutan, 
saat acara “Launching e-tourism Go 
Mandalika” secara daring, di Jakarta, 
Senin (15/3/2021).

Go Mandalika menerapkan konsep 
website majalah, agar wisatawan 
dapat merasakan sensi membaca 
majalah yang ringan dan tidak 
membosankan. Hal ini didukung 
dengan penggunaan gambar dan 
artikel mengenai destinasi wisata 
yang sangat beragam dan berkualitas. 
Salah satu rubrik Go Mandalika, yaitu 
rubrik MotoGp yang secara khusus 
menginformasikan pengembangan 
rute MotoGp Mandalika 2021. Selain 
itu, Go Mandalika juga menyediakan 
ruang bagi artisan lokal untuk 
mempromosikan produk dan karya 
kreatif mereka.

“Saya ingin platform ini tidak hanya 
sekadar menjadi media informasi 

perhatian dan apresiasi yang diberikan 
oleh Menparekraf kepada masyarakat 
yang ada di Lombok Tengah. Perhatian 
tersebut diharapkan menjadi tambahan 
semangat bagi masyarakat dalam 
memajukan daerah ini, khususnya di 
bidang pariwisata.

Lombok Tengah kini menjadi salah 
daerah prioritas bagi pemerintah 
pusat dalam pengembangan destinasi 
wisata tanah air. Untuk itu penting 
untuk mendorong seluruh pihak 
bersama-sama berupaya melestarikan 
dan mempromosikannya.

“Salah satu upaya kami adalah 
dengan membuat e-tourism 
gomandalika.com. Melalui online 
platform ini Pemerintah Kabupaten 
Lombok Tengah menyediakan 
berbagai macam informasi mengenai 
pariwisata Lombok Tengah yang dapat 
diakses dimanapun dan kapanpun. 
Dengan sekali klik masyarakat dunia 
dapat menjelajahi kabupaten Lombok 
Tengah dengan segala keindahannya 
secara virtual,” kata Pathul Bahri, seraya 
berharap perekonomian masyarakat 
Lombok Tengah, khususnya pelaku 
pariwisata dapat kembali bangkit.

Mandalika,  
Nusa Tenggara Barat

Sirkuit Internasional Mandalika yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Desa Kuta, 
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini menjadi tuan rumah dalam ajang balap MotoGP musim 
2021 dan sekaligus merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia dalam penyelenggaraan MotoGP.  
[Dok. Kemenparekraf]
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Gurih Pedasnya 
sate Bulayak

Kaukasia, chuanr dari Tiongkok, dan 
sosatie dari Afrika Selatan.

Di Indonesia terdapat beberapa rumah 
makan yang khusus menghidangkan 
berbagai macam sate, seperti restoran 
Sate Ponorogo, Sate Blora, serta gerai 
Sate Khas Senayan, sebelumnya dikenal 
sebagai Satay House Senayan.

Di Bandung, Jawa Barat, kantor 
gubernurnya dikenal dengan nama 
Gedung Sate yang merujuk kepada 
kemuncak (mastaka) atapnya yang 
menyerupai sate. Indonesia memiliki 
koleksi jenis sate paling kaya di dunia.

Variasi sate di Indonesia biasanya 
dinamakan berdasarkan tempat asal 
resep sate tersebut, jenis dagingnya, 
bahannya, atau proses pembuatannya. 
Salah satunya adalah Sate Bulayak, 
kuliner khas Lombok, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB).

Sate bulayak yang merupakan salah 
satu kuliner khas masyarakat Lombok 
yang menjadi santapan wajib bagi 
wisatawan yang berkunjung atau 
khusus berliburan ke daerah ini.

Sate ini terbuat dari daging sapi yang 
dilumuri bumbu khas Lombok disajikan 
bersama lontong. Bulayak adalah sejenis 
lontong yang dibungkus dengan daun 
aren berbentuk memanjang seperti 
spiral, sehingga untuk membukanya 
harus dengan gerakan memutar. Dalam 
bahasa Sasak di Lombok, Bulayak sama 
dengan memang berarti “lontong”.

Bulayak disajikan bersama sate 
daging sapi atau jeroan yang dilumuri 
bumbu khas Sasak. Bumbu sate 
ini dibuat dari kacang tanah yang 
disangrai dan ditumbuk dicampur 
dengan bumbu-bumbu lain seperti 
bawang, ketumbar, jintan dan cabe.

Sate yang sudah dilumuri bumbu 
kemudian dibakar diatas arang batok 
kelapa. Setelah matang, sate dikucuri 
air jeruk nipis dan ditaruh sambal. 
Sate Bulayak dihidangkan tanpa 
garpu dan sendok alias “Makan Pake 
Tangan Kosong” dan ini menjadi salah 
satu kearifan lokal di Lombok Nusa 
Tenggara Barat.

(Source: Disbudpar NTB, Wikipedia)

Di Indonesia, sate dapat diperoleh 
dari pedagang sate keliling, pedagang 
kaki lima di warung tepi jalan, hingga 
di restoran kelas atas, serta kerap 
disajikan dalam pesta dan kenduri.

Resep dan cara pembuatan sate 
beraneka ragam bergantung variasi dan 
resep masing-masing daerah. Hampir 
segala jenis daging dapat dibuat sate. 
Sebagai negara asal mula sate, Indonesia 
memiliki variasi resep sate yang kaya.

Biasanya sate diberi saus, bisa berupa 
bumbu kecap, bumbu kacang, atau 
yang lainnya, biasanya disertai acar 
dari irisan bawang merah, mentimun, 
dan cabai rawit. Sate dimakan dengan 
nasi hangat atau bisa juga disajikan 
dengan lontong atau ketupat.

Hidangan internasional yang mirip 
sate antara lain yakitori dari Jepang, 
shish kebab dari Turki, shashlik dari 

Sate atau satai adalah makanan yang 
terbuat dari daging yang dipotong 
kecil-kecil dan ditusuk sedemikian 
rupa dengan tusukan lidi tulang 
daun kelapa atau bambu, kemudian 
dipanggang menggunakan bara.

Sate disajikan dengan berbagai 
macam bumbu yang bergantung 
pada variasi resep sate. Daging yang 
dijadikan sate antara lain daging ayam, 
kambing, domba, sapi, babi, kelinci, 
kuda, dan lain-lain. Sate diketahui 
berasal dari Jawa, Indonesia, dan dapat 
ditemukan di mana saja di Indonesia 
dan telah dianggap sebagai salah satu 
masakan nasional Indonesia.

Sate juga populer di negara-negara 
Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, 
Singapura, Filipina, dan Thailand. 
Sate juga populer di Belanda karena 
dipengaruhi masakan Indonesia yang 
dulu merupakan koloninya.

satE merupakan makanan khas Indonesia. ada beberapa 
versi yang membahas tentang asal usul dan awal mula 
kemunculan kuliner legendaris ini.

Sate Bulayak dari Lombok, NTB. /foto: ainstagram sasmitaedo

Kuliner
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cingur di sejumlah daerah lain yang ada 
di daerah paling timur Pulau Jawa ini.

Rujak cingur merupakan makanan 
khas dari Surabaya. Menurut cerita rakyat 
yang beredar, rujak cingur berawal 
dari zaman dahulu kala di Masiran, 
bertahtalah Raja Firaun Hanyokrowati.

Ketika hari ulang tahunnya sang 
raja memanggil seluruh juru masak 
supaya membuat masakan yang enak. 
Abdul Rozak, juru masak yang mampu 
membuat masakan enak dan mampu 
memuaskan lidah sang raja.

Sebagai hadiah Abdul Rozak 
mendapatkan hadiah kapal yang 
kemudian digunakannya untuk 
mengembara dan tiba di Surabaya. 
Selanjutnya Abdul Rozak menyebarkan 
resep masakan tersebut kepada 
masyarakat .

Cingur dalam bahasa Jawa Timur 
berarti congor, atau mulut. Cingur 
untuk sang raja dalam cerita rakyat 
semula merupakan cingur onta. Namun 

karena di Surabaya tidak terdapat Onta, 
cingur unta diganti dengan sapi.

Masyarakat yang menyukai masakan 
Abdul Rozak si juru masak, lantas 
menyebut masakan tersebut dengan 
Rujak Cingur. Nama Rujak, lantaran 
lidah masyarakat Surabaya pada waktu 
itu susah untuk menyebut nama Rozak.

Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan 
beberapa jenis buah seperti timun, 
kerahi (krai, yaitu sejenis timun khas Jawa 
Timur), bengkuang, mangga muda, 
nanas, kedondong, kemudian ditambah 
lontong, tahu, tempe, bendoyo, cingur, 
serta sayuran seperti kecambah/taoge, 
kangkung, dan kacang panjang.

Semua bahan tadi dicampur dengan 
saus atau bumbu yang terbuat dari 
olahan petis udang, air matang untuk 
sedikit mengencerkan, gula/gula 
merah, cabai, kacang tanah yang 
digoreng, bawang goreng, garam, dan 
irisan tipis pisang biji hijau yang masih 
muda (pisang klutuk).

Semua saus/bumbu dicampur 
dengan cara diulek, itu sebabnya 
rujak cingur juga sering disebut rujak 
ulek. Dalam penyajiannya rujak cingur 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
penyajian ‘biasa’ dan ‘matengan’.

Penyajian ‘biasa’ atau umumnya, 
berupa semua bahan yang telah 
disebutkan di atas, sedangkan 
‘matengan’ (matang, Jawa) hanya 
terdiri dari bahan-bahan matang saja; 
lontong, tahu goreng, tempe goreng, 
bendoyo (kerahi yang digodok) dan 
sayur (kangkung, kacang panjang, 
taoge) yang telah digodok.

Tanpa ada bahan ‘mentah’nya yaitu 
buah-buahan, karena pada dasarnya 
ada orang yang tidak menyukai buah-
buahan. Keduanya memakai saus atau 
bumbu yang sama. 

Hal ini yang membedakan dengan 
makanan rujak pada umumnya yang 
biasanya tanpa menggunakan bahan 
cingur tersebut. Rujak cingur biasa 
disajikan dengan tambahan kerupuk 
dan dengan alas pincuk (daun pisang) 
atau piring.

(Diolah dari berbagai sumber)

Rujak cingur, makanan khas dari Surabaya. /foto: www.masakapahariini.com

Rujak bisa ditemukan di semua 
daerah di seluruh Indonesia, dan ada 
banyak variasi di dalam negeri. Varian 
rujak yang paling populer adalah rujak 
buah, yang merupakan campuran 
irisan buah dan sayuran yang disajikan 
dengan saus gula aren yang pedas.

Tidak seperti salad buah pada 
umumnya, rujak sering digambarkan 
sebagai salad buah yang tajam dan 
pedas karena sausnya yang manis dan 
pedas, yang terbuat dari cabai, gula 
aren, dan kacang tanah.

Rujak merupakan hidangan 
vegetarian yang tidak mengandung 
produk hewani, kecuali balutan manis 
dan tajam yang mungkin mengandung 
terasi. Meskipun demikian, beberapa 
resep mungkin mengandung makanan 
laut atau daging. 

Salah satu jenis rujak yang paling 
terkenal adalah Rujak Cingur yang 
berasal dari Surabaya, Provinsi Jawa 
Timur. Anda juga bisa menemukan rujak 

rujak Cingur 
yang Melegenda

rujak adalah hidangan buah dan sayuran tradisional yang 
umumnya ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan singapura. 
selain mengacu pada hidangan salad buah ini, istilah rujak 
juga berarti “campuran” atau “campuran eklektik” dalam 
bahasa Melayu sehari-hari.
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Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi 
kita semua. Semoga kita dan keluarga senantiasa 
diberkahi kesehatan. Amin

Tak terasa waktu terus berjalan, bulan Ramadan 
yang suci telah berlalu, fajar kemenangan pun telah 
menyambut. Sebagai mahluk-Nya, Saya secara pribadi 
memohon maaf secara lahir dan batin. Semoga 
Ramadan ini penuh berkah dan maghfirah. Amin.

Saudarakku, para pegawai Pelindo III Group 
yang saya cintai. Seperti kita ketahui belakangan 
ini kita dihadapkan pada pandemi Covid-19, wabah 
tersebut membuat kita menjalani ibadah puasa di 
bulan Ramadhan tahun dua tahun terakhir ini dengan 
suasana yang sangat berbeda. Suasana dengan 
penuh keheningan jauh dari semarak Ramadhan yang 
kita rasakan biasanya.

Maka dalam kondisi yang berbeda ini, saya mengajak 
kepada kalian semua untuk menjadikan momentum 
Ramadan kali ini dengan lebih meresapi makna inti 
dari arti ibadah sesungguhnya, ibadah yang kita 
lakukan dengan penuh keheningan, ketenangan, dan 
ke-Ikhlasan tanpa perlu ada yang harus kita tunjukkan.

Para pegawai yang sangat saya banggakan, dibalik 
kondisi yang cukup berat ini saya memahami ada 
tanggung jawab besar yang harus terus kita emban 
sesuai tugas dan kapasitas kita. Tak hanya menjamin 
kelancaran distribusi logistik terus terjaga, namun juga 
mendukung upaya pemerintah dalam menangani 
pandemi baik secara perusahaan maupun pribadi 
masing-masing.

Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Seluruh Pegawai Pelindo III yang Saya Cintai dan Saya Banggakan

Oleh karenanya sebagai Direktur Utama saya ingin 
menyampaikan kebanggaan yang setinggi-tingginya 
kepada para pegawai yang telah bekerja sepenuh hati 
mengemban tugas dan tanggung jawab masing serta 
tetap memilih untuk mengurangi mobilitas dengan 
tetap dirumah, bersilaturahmi dengan sanak saudara 
dan handai taulan melalui berbagai saluran daring 
sembari berharap pandemi ini segera berakhir.

Mari kita jadikan momentum ini untuk menyemai 
ke-Ikhlasan kita agar menjadi insan pekerja yang 
lebih baik sekaligus menata perilaku sesuai tata nilai 
perusahaan dan mengedepankan protokol kesehatan 
secara ketat, tak hanya demi melindungi kita dan 
keluarga sendiri namun juga demi melindungi orang-
orang yang kita cintai. 

Terakhir atas nama pimpinan dan seluruh direksi 
perusahaan, kami berterima kasih sebanyak-
banyaknya atas perjuangan kalian para pegawai setia 
Pelindo III yang tetap bertugas baik di tempat kerja 
maupun dari rumah masing-masing. 

Mari kita bertekad penuh untuk terus hadir dan 
melayani rantai distribusi logistik sesuai tugas dan 
kapasitas kita, sebagai bentuk loyalitas kita pada 
negeri tercinta, Indonesia. 

Mewakili seluruh jajaran direksi dan manajemen, 
salam hangat saya sampaikan kepada seluruh 
pegawai Pelindo III beserta keluarga dan selalu jaga 
kesehatan.

Menyemai Ikhlas di 
Hari Yang fitri

Boy Robyanto
Direktur Utama

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)




