
FREE MAGAZINE

www.majalahdermaga.co.id

Leading in Port information

PElINdo III TERIMA 
PENGhARGAAN PERusAhAAN  
INFoRMATIF

JAlIN KERJAsAMA
PENINGKATAN KuNJuNGAN CRuIsE

MENTERI BuMN TuNJuK 
PEJABAT PElINdo III

EdIsI 240 - NovEMBER 2018

KenaLKan dunia Kemaritiman
KetiKa miLeniaL



Pah



lawanSemangat

di  dadaku

10 november 2018



Dicetak oleh: 
CV. Sekawan Jaya

Isi Bukan Tanggung Jawab Percetakan

Direktur Transformasi dan 
Pengembangan Bisnis Pelindo 
III Toto Nugroho bersama para 

milenial nampak asyik bermain dan 
belajar bersama siswa SD. (Foto 

oleh Moh. Rizal Andika Franda)

Edisi 240 - November 2018

Redaksi Pelindung   
Direksi PT Pelabuhan Indonesia II

Pengarah  Corporate Secretary 
Pemimpin Redaksi   

Vice President Corporate Communication
Redaktur Pelaksana Kharis Fauzi

koordinator Liputan Hafidz Novalsyah,  
Indria Wardani, Siti Juairiah

Fotografer Moh. Rizal Andika Franda,  
M. Ghulam Hikmatiar

koordinator distribusi Devy Chrishdewanti
administrasi Esmi Ratna Purwasih

kontributor: 
Diah Ayu Puspitasari, Hafidz Novalsyah, Irvan 

Prayogo, Kharis Fauzi, Kusmiati, Magdalena Dini,  
Mareta, Nugroho, Nugroho Dwi Priyohadi, Reka 

Yusmara, Regina Bestrya, Susana Emiliasari, 
Tisna Prabamita. 

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.

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

Cerita Sampul

apa kabar pembaca?2

daf 

Bulan November menjadi hari yang bersejarah bagi 
Pelindo III karena dianugerahi sebagai perusahaan 
informatif oleh Komisi Informasi Pusat. Menduduki 
peringkat pertama dari 111 BUMN yang berpartisipasi 
menunjukan Pelindo III telah menjalankan 
keterbukaan informasi dengan baik sesuai amanat 
UU No.14 tahun 2008. Tidak hanya itu, prestasi 
yang membanggakan tersebut sebagai bukti bahwa 
Pelindo III tunduk terhadap aturan yang ditetapkan 
pemerintah dan senantiasa berkomitmen terhadap 
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 
Governance).

Pada bulan yang sama, rasa kegembiraan pun juga 
dirasakan oleh seluruh pegawai Pelindo III dengan 
ditunjuknya dua Direksi baru oleh Kementerian 
BUMN. Formasi lengkap direksi yang berjumlah enam 
orang diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
perusahaan secara global. Tuntutan industri maritim 
dari para stakeholder menjadikan penyemangat 
tersendiri untuk senantiasa menyediakan fasilitas 
kepelabuhanan memadai serta memberikan layanan 
optimal. 

Ikuti juga laporan tentang generasi milenial atau 
pegawai muda Pelindo III yang berkesempatan 
menjadi guru sehari untuk mengenalkan dunia 
kemaritiman kepada siswa sekolah dasar. Mereka 
membawa foto  berukuran besar dipergunakan 
sebagai bahan pengajaran mulai dari aneka jenis 
kapal, crane hingga profesi yang bisa digeluti di bidang 
maritim. Direktur Transformasi dan Pengembangan 
Bisnis pun terlibat aktivitas belajar mengajar tersebut. 
Ia menjelaskan miniatur kapal peti kemas dan peta 
dunia dengan menggelarnya di halaman sekolah 
menceritakan tentang proses barang dari berbagai 
belahan dunia bisa didistribusikan melintasi samudera 
dengan diangkut kapal.

Terkait dengan inovasi layanan kepada pengguna 
jasa, TPS memberikan kemudahan dengan  
memberlakukan online booking ekspor per November. 
Layanan berbasis online tersebut dapat diakses di 
www.tps.co.id dimana para pelanggan dapat memesan 
pelayanan baik ekspor maupun impor kapan saja dan 
dimana saja sehingga lebih mudah, cepat dan akurat.

Pembaca, semoga sajian artikel kali ini dapat 
menambah wawasan kita dan portizen senantiasa 
setia menantikan perkembangan dunia maritim 
Indonesia dan internasional. Jangan lupa unduh 
aplikasi Majalah Dermaga pada Play Store dan 
e-magazine setiap edisinya pada majalahdermaga.
co.id/magazine.

Perusahaan 
InformatIf
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Ayo budayakan berbagi  
semangat positif di media sosial 
Gunakan tagar #wearepelindo3 
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Indonesia sebagai negara kepulauan, tentunya membutuhkan moda 
transportasi laut guna mobilitas arus barang antar pulau,  utamanya 
di wilayah Indonesia bagian Timur. Terminal Kupang merupakan salah 
satu Terminal penopang Pelabuhan di wilayah Regional Bali Nusa terus 
meningkatkan kualitas layanan utamanya bongkar muat peti kemas.

Tercatat selama periode triwulan III  tahun 2018 arus petikemas di Terminal 
Kupang mencapai 69.010 boks atau mencapai 75.598 TEUs. (Oleh: Abdul 
Malik Enga)

Geliat BonGkar Muat  
Peti keMas terMinal kuPanG
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PELaBUHan BErBaSIS 
DIGItaL Dan KonSEPSI 

Smart Port

oleh: 
nugroho Dwi 

Priyohadi

Kantor Pusat 
Pelindo III

tabloidsergap.com

Pada tanggal 26 September 2018 yang lalu, 
berlangsung diskusi kelompok terarah antar para 
pelaku usaha di lingkungan pelabuhan Banjarmasin. 
Forum yang diprakarsai Insan Lintas Maritim Club 
(ILMC) Banjarmasin tersebut mengangkat tema 
“Sistem pelayanan secara online di lingkungan 
Pelabuhan Banjarmasin”.

Tema tersebut sangat menarik di tengah maraknya 
digitalisasi industry 4.0 yang mewabah di mana-mana. 
Salah satu cirinya adalah serba online dan data digital 
sebagai pengganti data manual sehingga teknologi 
komputer dan internet adalah vital.

Pada saat yang sama, dunia kemaritiman juga 
dikembangkan adanya konsep  smart port, yang 
kurang lebih sama dengan upaya digitalisasi 
layanan operasional berbasis internet. Siapkah 
Pelabuhan Banjarmasin dan pemangku kepentingan 

melaksanakan tuntutan teknologi ini? Bagaimana 
tantangan ke depan dan alternatif solusi yang bisa 
ditawarkan?

 akuRasi data
Smart port pada dasarnya pelabuhan cerdas yang 
ditopang teknologi digital sehingga efisiensi tinggi, 
kompetitif, bernilai tambah bagi masyarakat sekitar, 
otomatisasi di segala bidang, dan pada akhirnya 
pelabuhan akan meningkatkan aspek ramah 
lingkungan, standar keselamatan dan keamanan 
yang semakin baik, serta produktivitas meningkat. 
Jika pada tahun 2018 ini Banjarmasin melakukan 
upaya sistem online untuk layanan operasional, 
maka pada tahun 2015 telah dilakukan Atlantic 
Stakeholder Platform Conference dari Masyarakat 
Eropa (Europe Commission) yang merekomendasikan 
untuk ditumbuhkembangkan konsepsi smart port 
tersebut.
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Dengan kata lain, upaya pemangku kepentingan 
pelabuhan Banjarmasin untuk sistem online layak 
diapresiasi. Meski demikian, ada tantangan nyata 
terkait akurasi data dengan penjelasan sebagai 
berikut;

  Pertama, hendaknya data terintegrasi lintas 
instansi, termasuk dari swasta, semestinya 
dijamin akurat sehingga lebih terjamin terhadap 
validitas data operasional. Sebagai contoh, data 
di bill of lading atau daftar muatan kapal, semua 
perlu divalidasi sehingga volume dan jenis barang 
sesuai dengan yang ada di lapangan. Indonesia 
memang dipercaya semakin baik dari sisi tata kelola 
pemerintahan, namun di lapangan tetap perlu saling 
kroscek untuk meningkatkan akurasi data. Jika 
layanan online hanya menggantungkan data yang 
dientry oleh petugas lapangan dari mitra, proses 
verifikasi tetap diperlukan sehingga kesesuaian data 
antara dokumen dengan lapangan akan semakin 
baik.

Kedua, kesadaran untuk objektif terhadap data masih 
perlu untuk secara terus menerus diupayakan. Sebagai 
contoh, komponen pentarifan untuk komoditas peti 
kemas sudah berjalan lama objektif dan sangat baik. 
Namun untuk barang curah dan kargo umum (general 
cargo),  kiranya perlu untuk selalu ditingkatkan 
proses kroscek data barang. Jika data barang dientry 
seketika  secara online, sementara dokumen fisik 
belum teruji validitasnya, maka ini menjadi tantangan 
nyata karena risiko terjadi selisih antara data entry 
online dengan data lapangan.

Ketiga, sistem online menuju upaya realisasi 
konsep smart port memang masih memerlukan cek 
dan kroscek. Pada satu sisi layanan online diyakini 
akan mengurangi perjumpaan fisik orang, yang 
berpotensi adanya konflik kepentingan. Namun 
data entry pada layanan online, masih memerlukan 
verifikasi, yang bila diterapkan formula 24/7, atau 24 
jam 7 hari kerja selama seminggu non stop, maka dapat 
dibayangkan jika data dientry pukul 2300 layanan 
diminta jam 0200 sementara data yang dientry masih 
harus proses verifikasi.

aLteRnatiF soLusi
 Layanan online sebagai bagian dari evolusi layanan 
operasional menuju  smart port, memang masih 
membutuhkan dukungan semua pihak. Sebagai 
alternatif solusi dapat dilakukan sebagai berikut;

  Pertama, semua pekerja ditingkatkan kejujuran 
dalam melakukan data entry, sekaligus juga 
mengurangi risiko fatigue (kelelahan fisik). Data 
tidak akurat bisa saja bukan disebabkan petugas 
entry tidak jujur, melainkan karena fisik yang 
kelelahan. Data yang tidak akurat ini berpotensi 
mengurangi PAD (pendapatan asli daerah), bila data 
terkait dengan tarif berbasis pada PERDA. Jika skala 
nasional, berisiko terhadap pengurangan pajak 

yang mengakibatkan pendapatan negara berkurang.

Kedua, data lintas instansi pada periode tertentu 
kemungkinan masih memerlukan proses kroscek 
bersama sebelum tutup buku periode kinerja tertentu. 
Misalnya kinerja mingguan, bulanan, triwulan, 
semester, dan setahun. Ini untuk mengurangi risiko 
adanya gap data antara data administrasi dengan data 
lapangan. Termasuk, risiko selisih antar dokumen.

Ketiga, mengedukasi semua elemen masyarakat 
terhadap arti penting kejujuran dan disiplin 
berkontribusi kepada negeri. Slogan manis mungkin 
sering kita dengar. Namun pragmatis di lapangan 
masih dapat kita jumpai, di mana keberpihakan kita 
terhadap teman ternyata lebih tinggi dibandingkan 
dengan komitmen kita terhadap pembangunan negeri. 
Seharusnya, teman ya teman namun kepentingan 
negara tetap menjadi prioritas utama.

Menuju konsepsi smart port, layanan online adalah 
tahapan yang sangat baik untuk menuju kecepatan 
layanan, efisiensi, dan produktivitas. Namun kita 
masih perlu untuk meningkatkan upaya-upaya 
sehingga akurasi data, kecepatan layanan, dan standar 
kinerja dapat dicapai.

Pelabuhan Banjarmasin adalah bagian dari mata rantai 
logistik nasional. Para pemangku kepentingan perlu 
untuk secara bersama-sama meningkatkan disiplin 
diri dalam era digitalisasi kepelabuhanan dewasa 
ini. Di balik itu semua, peremajaan armada angkutan 
yang lebih eco friendly juga menjadi tantangan nyata. 
Emisi gas buang yang masih perlu distandardisasikan 
untuk mencegah polusi lingkungan, juga masih perlu 
untuk terus didengungkan.

Pada suatu ketika, kita boleh bangga bila sudah 
masuk era di mana  smart port  dapat diterapkan 
secara optimal  di  l ingkungan Pelabuhan 
Banjarmasin. Akurasi data, jaminan keamanan 
dan keselamatan, online system, eco friendly, green 
port, adalah kata kata kunci menuju pelabuhan 
modern. Meskipun diyakini komitmen untuk 
meningkatkan kienrja lapangan tetap diperlukan 
lebih baik lagi, kita dapat membayangkan konsepsi 
ideal adanya smart port antara lain: navigasi 
real time, pembangkitan daya listrik yang ramah 
lingkungan, moda angkutan truk dan kereta yang 
dapat dimonitor dan dikendalikan secara digital, 
sensor-sensor otomatis untuk crane, container, 
dan lainnya, pemeliharaan alat yang tepat guna 
tidak semata hemat biaya, dan monitoring kinerja 
kepelabuhanan jarak jauh dengan teknologi digital 
dan otomatisasi.

 Layanan online yang sudah digencarkan di Pelabuhan 
Banjarmasin, perlu secara bersama-sama kita dukung 
dengan beragam aktivitas nyata untuk meningkatkan 
kinerja operasional pelabuhan. Selamat berjuang, 
semoga semakin maju melaju negaraku. 
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Milenial Mengajar Siswa di Kelas
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Guru Milenial KenalKan  
Dunia MaritiM paDa anaK
Para pegawai muda BUMN Pelindo III atau yang biasa disebut Generasi Milenial, menjadi 
guru sehari untuk mengenalkan dunia maritim pada siswa-siswi SDN Kawasan Perak 
Barat, Surabaya, Jumat (9/11). Aksi sosial yang edukatif tersebut merupakan kegiatan 
BUMN Mengajar: Millennials Go To School yang digagas oleh Kementerian BUMN. 
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Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Toto Nugrohi Bersama Para Milenial  dan anak-anak SD

“Pelindo III sebagai BUMN maritim mengambil 
kesempatan yang baik ini untuk tidak hanya mengenalkan 
tentang kinerja BUMN, tetapi sekaligus mengajak adik-
adik lebih mengenal potensi maritim Indonesia. Milenial 
Pelindo III membawa banyak foto-foto besar tentang 
berbagai hal yang bisa dilihat di pelabuhan sembari 
menjelaskan fungsinya, mulai dari aneka jenis kapal, 
crane, hingga profesi-profesi yang bisa digeluti di bidang 
maritim ketika mereka besar nanti,” kata Corporate 
Secretary Pelindo III Faruq Hidayat, di Surabaya.

“Aksi sosial yang kreatif ini memfasilitasi dua generasi 
sekaligus. Para milenial diberi kepercayaan dapat berkarya 
untuk BUMN dengan cara yang berbeda dan kreatif. Para 
milenial ini merasa bahwa berkontribusi dengan caranya 
sendiri merupakan suatu hak. Sedangkan adik-adik SD 
yang termasuk Generasi Z ini dapat merasakan iklim 
belajar yang kolaboratif. Mereka sejak dini juga dimotivasi 
untuk berkarya demi negara,” jelasnya lagi.

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis 
Pelindo III Toto Nugroho hadir bersama para milenial 

Pelindo III dan terlihat asyik bermain bersama anak-
anak SD. Mereka membawa miniatur kapal peti 
kemas dan peta dunia besar, lalu menggelarnya di 
halaman sekolah. Anak-anak pun berkerumun dan 
mendengarkan cerita tentang bagaimana barang dari 
berbagai belahan dunia yang berbeda hanya bisa 
didistribusikan melintasi samudera dengan diangkut 
oleh kapal laut.

Di sela acara Toto Nugroho mengatakan, Program 
Spirit of Milennials tersebut bertujuan untuk 
memaksimalkan potensi karyawan millennials setiap 
BUMN agar bisa menjadi aktor utama perubahan 
positif baik bagi perusahaan maupun bagi Indonesia. 
“Senada dengan arahan Menteri BUMN, sebagai salah 
satu instrumen penting pendorong perekonomian 
bangsa, BUMN harus bisa eksis dan terus ada hingga 
100 tahun mendatang. Program ini berguna untuk 
terus membina karyawan mudanya agar bisa menjadi 
pegawai yang berkualitas. Sehingga nantinya bisa 
membawa BUMN terus eksis di masa depan serta 
menghadapi perubahan di era global,” katanya.
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Tampak Keseriusan Para Siswa Saat Guru Milenial Mengajar
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Pada acara tersebut, Kepala Sekolah SDN Kawasan 
Perak Barat Sholikin menyampaikan bahwa aksi BUMN 
Mengajar yang dilakukan Pelindo III tersebut menjadi 
salah satu jenis kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh 
komunitas sekolah. “Supaya generasi muda tidak 
hanya bekerja, tapi ada unsur sosialisasi ke anak-
anak. Bagaimana caranya untuk meraih keberhasilan 
itu dibagikan. Harapan saya, anak-anak didik kami 
kelak juga bisa kerja dengan cerdas dan tangkas, serta 
efisien seperti pekerja BUMN di sektor pelabuhan 
misalnya,” ungkapnya.

Serentak pada satu hari sebelum Peringatan Hari 
Pahlawan 10 November, ratusan milenial dari 13 
BUMN menjadi guru untuk sekitar 1.000 siswa di 12 
Sekolah Dasar di Surabaya. Aksi tersebut menjadi 
simbol peneladanan heroisme para pahlawan yang 
telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kini 
para milenial BUMN juga turut berjuang di bidang 
pendidikan dengan memotivasi belajar agar kelak 
bisa berkarya untuk negeri. Seperti yang dilakukan 
oleh 118 BUMN pada 13 sektor layanan di Indonesia. 
(Oleh: Hafidz Novalsyah)

Tim Guru Milenial Pelindo III

““Senada dengan arahan Menteri BUMN, sebagai 
salah satu instrumen penting pendorong 

perekonomian bangsa, BUMN harus bisa eksis dan 
terus ada hingga 100 tahun mendatang. Program 

ini berguna untuk terus membina karyawan 
mudanya agar bisa menjadi pegawai yang 

berkualitas. Sehingga nantinya bisa membawa 
BUMN terus eksis di masa depan serta menghadapi 

perubahan di era global,” -  Toto Nugroho
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Pemberian Bantuan Sarana Pendidikan kepada SDN Perak Barat
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45 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian, 86 Lembaga Non Struktural, 111 BUMN  
dan 16 Partai Politik.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dalam 
sambutannya mengatakan bahwa pada tahun 2018 
ini monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi 
badan publik menggunakan metodologi yang berbeda 
dari tahun sebelumnya. 

“Tahun ini, kami melakukan monitoring dan 
evaluasi kepada seluruh badan publik yang 
berjumlah 460 terhadap kuesioner dengn indicator 
pengembangan website yang terkait dengan pejabat 
pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan 
pengumuman informasi publik, sehingga informasi  
publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh 
masyarakat. Selanjutnya, terhadap badan publik yang 
berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, 
kami menambahkan penialaian terhadap indicator 
pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi 

Pelindo III terpilih menjadi salah satu BUMN 
Informatif oleh Komisi Informasi Pusat pada 
acara penganugerahan keterbukaan informasi 
tahun 2018 bagi badan publik di Indonesia. 
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla 
memberikan penghargaan bergengsi tersebut 
kepada Direktur Utama Pelindo III Doso Agung 
di Istana Wakil Presiden, Jakarta (5/11).

pelinDo iii 
teriMa 

penGharGaan 
perusahaan 

inforMatif

Doso Agung menyebut jika perusahaan plat merah 
yang dipimpinnya telah menunjukan komitmen 
terhadap keterbukaan informasi publik. “Penghargaan 
yang saya terima siang ini menjadi bukti Pelindo III 
menjalankan keterbukaan informasi dengan baik 
sesuai yang diamanatkan UU No.14 tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik,” ujar Doso.

Menurutnya, capaian sebagai perusahaan informatif 
tersebut merupakan prestasi yang membanggakan 
bagi Pelindo III dan rekan-rekan yang telah berupaya 
dan bekerja secara optimal. “Saya sangat berterima 
kasih atas pencapaian yang luar biasa ini, jangan 
berpuas diri, tetap pertahankan bahkan tingkatkan 
untuk menjadi lebih baik lagi,” imbuh Doso.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Faruq Hidayat 
mengatakan, Pelindo III terpilih menjadi perusahaan 
informatif membuktikan bahwa Pelindo III selalu 
tunduk terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. 
“Keterbukaan informasi merupakan bagian dari 
komitmen kami terhadap good corporate governance 
(GCG) dan kami merupakan perusahaan negara yang 
taat pada aturan,” terangnya.  

Pada tahun ini, Komisi Informasi Pusat melakukan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan 
Informasi Badan Publik terhadap 460 badan 
publik dengan 7 kategori yakni 34 Kementerian, 34 
Pemerintah Provinsi, 134 Perguruan Tinggi Negeri, 

komisi informasi Pusat
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Dirut Pelindo III Terima Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Wakil Presiden RI

publik yang kemudian dilanjutkan  dengan tahapan 
presentasi,” jelasnya.

Materi dalam tahap presentasi dititikberatkan 
pada penilaian komitmen, koordinasi dan inovasi 
keterbukaan informasi publik. Lebih rinci, terkait 
penilaian Komitmen Badan Publik dalam hal 
mewujudkan layanan publik yang berkualitas 
antara lain: SDM Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID), Peningkatan kualitas SDM 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Dukungan 
anggaran. Sedangkan penilaian Koordinasi Badan 
Publik dalam hal pelayanan dan pengelolaan 
informasi publik antara lain: Dalam menyediakan 
informasi publik, Memutakhirkan daftar informasi 
publik dan pengujian tentang konsekuensi. Dan 
penilaian Inovasi Badan Publik dalam hal pelayanan 
informasi publik antara lain sarana layanan informasi, 
sarana penyajian informasi, pemgelolaan dokumen 
mencakup penyimpanan, pengaman dokumen dan 
regulasi yang mengaturnya.

Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan 
kualifikasi badan publik sebanyak 5 kategori yaitu 
informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang 
informatif dan tidak informatif.

Dijelaskan dalam pasal 3 huruf D UU Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 
KIP) bahwa UU KIP bertujuan untuk mewujudkan 
penyelenggara negara yang baik, yaitu yang 
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan. (Oleh: Kharis Fauzi)

“Penghargaan yang saya terima siang ini 
menjadi bukti Pelindo III menjalankan 
keterbukaan informasi dengan baik sesuai yang 
diamanatkan UU No.14 tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik,” -  Doso Agung

“
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iMf-World Bank annual Meetings 2018

pelinDo iii Jalin 
KerJasaMa peninGKatan 

KunJunGan Cruise
Pelindo III mengajak operator kapal pesiar 
internasional,  Genting Hong Kong, untuk 
mengembangkan rute kunjungannya ke Indonesia 
pada kesempatan Indonesia - Singapore Leader’s 
Retreat dalam agenda IMF-World Bank Annual Meetings 
2018 di Bali, Kamis (11/10). 

Semula operator kapal pesiar yang banyak menggarap 
rute wisata Asia tersebut telah membawa kapal 
Genting Dream sandar rutin di Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya dan Pelabuhan Celukan Bawang Bali. 
Ke depannya, Genting Hong Kong akan melayani rute 
baru Singapura - Surabaya – Celukan Bawang dan 
Benoa di Bali. Saat sandar di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya, Genting Dream salah satu kapal pesiar 
andalan mereka, menjadi cruise terbesar yang pernah 
sandar di pelabuhan Indonesia.

Melalui keterangan resminya, Direktur Utama 
Pelindo III Doso Agung mengatakan bahwa Pelindo III 
berkomitmen mendukung target Pemerintah mencapai 
17 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 

2018. “Salah satunya dengan proaktif berpromosi ke 
sejumlah operator cruise, agar meningkatkan cruise 
call (intensitas kunjungan kapal) dan juga membuka 
rute baru ke pelabuhan-pelabuhan lainnya yang 
menjadi gerbang laut bagi berbagai destinasi wisata 
di sekitarnya,” ujarnya.

Dirut baru Pelindo III tersebut melanjutkan, Pelindo 
III melakukan berbagai terobosan layanan agar 
operator mau memastikan kunjungan hingga 6 bulan 
sebelum kedatangan kapal, yakni dengan memberikan 
prioritas sandar. Selain itu juga siap memberikan 
bantuan untuk menjamin kelancaran embarkasi 
dan debarkasi penumpang hingga pendampingan 
pengurusan perizinan ke pemerintah setempat dan 
instansi terkait.

Ia melanjutkan, Pelindo III akan memperbarui fasilitas 
sandar di terminal Pelabuhan Celukan Bawang untuk 
melayani cruise dengan panjang kapal (LOA/length 
overall) mencapai 342 meter, lebar 46,6 meter, dan 
kedalaman hingga 9,2 meter.
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Agar dapat bersaing dengan pelabuhan cruise lain 
pada industri pariwisata global, Pelindo III terus 
meningkatkan fasilitas pelabuhan agar dapat 
disandari cruise yang berkapasitas hingga lebih 
dari 4.000 penumpang dan kru kapal. Sehingga 
semakin besar cruise yang bisa sandar, maka 
semakin banyak turis asing yang datang. Sehingga 
diharapkan dapat mendorong peningkatan industri 
wisata di Bali utara,” -  Doso Agung

“Agar dapat bersaing dengan pelabuhan cruise 
lain pada industri pariwisata global, Pelindo III 
terus meningkatkan fasilitas pelabuhan agar dapat 
disandari cruise yang berkapasitas hingga lebih dari 
4.000 penumpang dan kru kapal. Sehingga semakin 
besar cruise yang bisa sandar, maka semakin banyak 
turis asing yang datang. Sehingga diharapkan dapat 
mendorong peningkatan industri wisata di Bali utara,” 
tambah Doso Agung.

Potensi teRminaL GiLimas
Kemudian Corporate Secretary Pelindo III, Faruq 
Hidayat, mengungkapkan, tren ukuran cruise di masa 
depan akan semakin besar. Salah satunya untuk 
mengakomodir pertumbuhan pasar wisata cruise di 
Asia yang berkembang pesat. Diproyeksikan pada 
tahun 2019 hingga 2021 akan mulai diluncurkan 
Global-Class ships dari galangan kapal di Jerman, 
yang berkapasitas sekitar 5.000 penumpang.

“Indonesia tidak ketinggalan momentum, karena 
Pelindo III tengah membangun Terminal Gilimas di 
Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok, NTB. Dermaga yang 
akan dibangun sepanjang 440 meter, lebar 26 meter, 
dan kedalaman kolam pelabuhan yang mencapai -14 
meter LWS (low water spring/rata-rata permukaan 
air) dengan nilai investasi mencapai Rp 1,3 triliun,” 
paparnya.

Kesiapan Terminal Gilimas tersebut untuk 
mengakomodir sandarnya cruise berukuran 
mega-ship  serta dipandang sangat potensial 
untuk mendorong peningkatan industri pariwisata 
nasional. Karena berbagai ragam destinasi 
pariwisata di Pulau Lombok dianggap sudah siap 
dan akan semakin berkembang dengan datangnya 
ribuan wisatawan mancanegara dengan cruise 
internasional. Dengan begitu multiplier effect 
ekonominya akan dirasakan hingga ke lapisan 
masyarakat setempat. (Oleh: Hafidz Novalsyah)

Kapal Pesiar Genting Dream saat Bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak
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Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto (kanan)

Menteri BuMn tunJuK  
peJaBat pelinDo iii

Kementerian BUMN mengangkat dua direktur 
baru Pelindo III. BUMN yang mengoperasikan 
terminal pada 43 pelabuhan di 7 provinsi 
Indonesia. Putut Sri Muljanto dan Toto Nugroho 
diangkat untuk melengkapi susunan Direksi 
Pelindo III pada Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 
Selasa (6/11). Putut Sri Muljanto diangkat 
menjadi Direktur Operasi dan Komersial, serta 
Toto Nugroho menjadi Direktur Transformasi 
dan Pengembangan Bisnis.

perfOrma kOrpOrat

RUPS dipimpin oleh Deputi Bidang Usaha Energi, 
Logistik, Kawasan, dan Pariwisata (ELKP) Edwin 
Hidayat Abdullah serta dihadiri oleh Komisaris Utama 
Pelindo III Hari Bowo dan Direktur Utama Pelindo III 
Doso Agung. Putut Sri Muljanto merupakan salah 
satu insan terbaik Pelindo III yang bergabung sejak 
tahun 1999 dan pernah menduduki berbagai peran 
penting. Mulai dari SVP Marketing hingga jabatan 
direktur utama pada berbagai anak perusahaan 
seperti BJTI Port, Pelindo Marine Service, dan terakhir 
pada Terminal Petikemas Surabaya. Kemudian Toto 
Nugroho juga merupakan insan terbaik BUMN yang 



““Tuntutan industri di sektor maritim merupakan 
tantangan berlevel global bagi Indonesia. Kini 
Pelindo III memiliki Direktur Teknik dan Direktur 
Operasi dan Komersial yang terpisah, sehingga 
fokus pada investasi teknologi dengan peningkatan 
produktivitas layanan jasa logistik dapat berjalan 
sama cepat beriringan,” – Doso Agung

21

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Toto Nugroho (kanan)

perfOrma kOrpOrat

Susunan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
1. Direktur Utama  : Doso Agung
2. Direktur Operasi dan Komersial  : Putut Sri Muljanto
3. Direktur Teknik : Joko Noerhudha
4. Direktur SDM : Toto Heliyanto
5. Direktur Keuangan : Iman Rachman
6. Direktur Transformasi dan Pengembangan 

Bisnis : Toto Nugroho

meniti karir di Pertamina. Terakhir ia memegang posisi 
SVP Integrated Supply Chain dan pernah menjabat 
sebagai Presiden Direktur Pertagas.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung, pada 
keterangan persnya dari Jakarta mengungkapkan, 
dengan bertambahnya komposisi Direksi Pelindo 
III dari semula 5 orang menjadi 6 orang direktur, 
merupakan strategi tepat dari Menteri BUMN sebagai 
pemegang saham untuk meningkatkan daya saing 
Pelindo III. 

“Tuntutan industri di sektor maritim merupakan 
tantangan berlevel global bagi Indonesia. Kini Pelindo 
III memiliki Direktur Teknik dan Direktur Operasi dan 
Komersial yang terpisah, sehingga fokus pada investasi 
teknologi dengan peningkatan produktivitas layanan 
jasa logistik dapat berjalan sama cepat beriringan,” 
ujarnya. (Oleh: Hafidz Novalsyah)
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Para Pegawai TPS Mengikuti Workshop LEAN

perfOrma regiOnal jatim

Menjawab tantangan tersebut, ternyata Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) tertarik untuk menerapkan 
metode tersebut di lingkungan kerjanya. Mulai akhir 
bulan Agustus lalu, sedikitnya 20 orang pegawai 
TPS khususnya para peserta pelatihan Supervising 
Terminal Operations – Container Terminal (STO-CT) 
yang terdiri dari para Superintendent/Supervisor 
dari OPS, ENG, FIN, IT dan juga 5 orang dari vendor 
yang bekerja mengikuti LEAN A3 Workshop, sekaligus 
menerapkan metode LEAN di tempat kerjanya.

LEAN merupakan sebuah metodologi praktek produksi 
yang memfokuskan penggunaan dan pemberdayaan 
sumber daya untuk mempercepat proses kerja yang 
efektif dan efisien menciptakan value bagi pelanggan. 

Caranya adalah dengan menghilangkan waste 
(pemborosan) yang terjadi pada proses sehingga 
terjadi proses yang lebih efektif dan efisien, dengan 
kualitas output yang lebih baik.

Operations Director PT TPS, Rodrigo Shancez 
menyampaikan bahwa metode ini merupakan 
metode yang sederhana tetapi sangat efektif hasilnya 
utamanya dalam meningkatkan service excellence 
kepada pelanggan.

Para peserta pelatihan dibagi dalam 5 grup yang 
masing-masing mempunyai project yang berbeda, 
yakni : Grup A (Reduce QC Cycle Time), grup B (Reduce 
QC Breakdown Delays), Grup C (Reduce Delays for 

terapKan MetoDe “LEAN” 
MiniMalisir WASTE

Bagi perusahaan manufaktur, istilah LEAN bukanlah istilah yang asing lagi, karena banyak 
perusahaan manufaktur yang telah menetapkan metode ini. Bagaimana dengan perusahaan 
kepelabuhanan seperti TPS, apakah bisa diterapkan di TPS?
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Penjelasan Diagram Fishbone kepada Peserta Workshop  

perfOrma regiOnal jatim

Export Loading), Group D (Reduce RTG Shift Change 
Over) dan Grup E (Reduce ITV Yard- Berth Cycle Time 
Delays).

Workshop yang difasilitasi oleh Ricaurte Santamaria, 
Manager Global Engineering Support Operations & 
Engineering dari DP World Dubai ini, peserta diminta 
untuk menjelaskan latar belakang masalahnya dan 
mengapa, serta apa akibatnya terhadap proses 
bisnis. Selanjutnya peserta akan belajar bagaimana  
menjelaskan kondisi saat ini beserta cara kerjanya. 
Dalam tahapan ini peserta diwajibkan untuk melihat 
langsung proses kerjanya, mengambarkan sketsa 
“flow” nya dan membuat studi waktunya. Tahapan 
selanjutnya adalah menetapkan kondisi/hasil yang 
akan diharapkan. 

Selanjutnya peserta belajar bagaimana menemukan 
akar penyebab secara efektif dengan menggunakan 
Diagram Fishbone (6M) MAN atau manusia, MACHINE 
atau peralatan/teknologi, MATERIAL atau fisik, METHOD 
atau cara kerja, MEASUREMENT atau cara pengukuran/ 
alat ukur  dan MOTHER NATURE atau kondisi alam/
lingkungan serta mencari akar permasalahan dengan 
menggunakan metode 5W untuk setiap permasalahan 
yang diperoleh melalui diagram Fishbone. Semua 
tahapan ini dituliskan dan digambarkan didalam 

kertas A3 sesuai dengan judulnya LEAN A3  (A3 = ukuran 
kertas setara dengan 11 inch x 17 Inch )

Para peserta pelatihan ini sangat antusias untuk 
mendapatkan pelatihan sampai dengan tahap LEAN 
A3, dimana nantinya mereka akan segera menerapkan 
metode LEAN ini secara berkelanjutan, dengan goal nya 
adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan waste.

Pada tahap pertama ini, peserta masih belajar tentang 
pendekatan LEAN di TPS, dan di workshop selanjutnya 
akan lebih fokus tentang prinsip dasar LEAN dan 
bagaimana mengidentifikasikan waste/pemborosan 
secara lebih detail.

Semua jenis waste ini sering terjadi tanpa disadari, 
karena telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar 
dan umum, padahal sesungguhnya sangat merugikan, 
khususnya sering menyebabkan pertambahan biaya 
operasional yang seharusanya bisa dihindari. Karena 
itu, penerapan LEAN dapat membantu perusahaan 
memotong biaya yang tidak perlu, sekaligus 
meningkatkan revenue. Harapannya, ke depan TPS 
akan terus melakukan inovasi melalui penerapan 
metode LEAN di setiap lini pekerjaan di TPS, sehingga 
kita dapat memberikan pelayanan terbaik untuk 
pelanggan. (Oleh: Susana Emiliasari)
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Jurnalis aMati perKeMBanGan 
pelaBuhan tanJunG peraK

Menyongsong kompetisi Pelindo III Journalist 
Awards (PJA) 2018 bertemakan “Inovasi 
Pelabuhan di 7 Provinsi Dalam Meningkatkan 
Efisiensi Logistik,” Pelindo III Regional Jawa 
Timur menerima kunjungan jurnalis untuk 
melihat aktifitas operasional Pelabuhan 
Tanjung Perak. Kegiatan menfasilitasi jurnalis 
yang akan berpartisipasi dalam lomba tersebut 
untuk memperoleh informasi terkait dengan 
pengembangan pelabuhan. Kunjungan 
dilakukan di tiga wilayah yaitu Pelabuhan 
Tanjung Perak, Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) dan Terminal Teluk Lamong (TPS).

perfOrma regiOnal jatim

Deputy Regional Manager General Affairs & 
Communications, Wilis Aji Wiranata, menyambut 
baik kedatangan para jurnalis sekaligus memberikan 
pengenalan seputar kawasan pelabuhan serta 
efisiensi fasilitas Pelabuhan Tanjung Perak terutama 
di wilayah Terminal Mirah dan Nilam. “Arus barang 
di Pelabuhan Tanjung Perak sampai dengan triwulan 

III mengalami kenaikan sebesar 13% dibandingkan 
dengan pencapaian yang telah di dapatkan tahun lalu. 
Jumlah kenaikan yang terealisasi sekitar 8.944.451 Ton 
dibandingkan tahun lalu dengan kisaran 7.915.173 
Ton,” tutur Wilis saat memulai port visit ke Pelabuhan 
Tanjung Perak.

“Kenaikan jumlah arus barang di Pelabuhan Tanjung 
Perak bukan tanpa alasan. Hal ini ditunjang oleh 
berbagai inovasi atau terobosan baru yang dilakukan 
Pelindo III dalam pengoptimalisasian pelayanan 
jasa kepelabuhanan khususnya pada pelayanan 
curah kering dan curah cair. Ketika kapal yang akan 
dibongkar muat telah sandar, mereka menerapkan 
truck loosing atau bongkar muat dilakukan langsung ke 
truk tangki dan kemudian dikirim ke pemilik barang. 
Penerapan truck loosing jauh lebih efisien, hemat 
dan semakin cepat dalam proses bongkar muat,” 
terangnya.

General Manager Terminal Nilam dan Mirah, Amiroel 
Koesni, menjelaskan peruntukkan wilayah operasional 
yang dipimpinnya. “Secara umum, Terminal Mirah 

Para Jurnalis Saat Kunjungi Terminal Nilam-Mirah
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““Kenaikan jumlah arus barang di Pelabuhan 
Tanjung Perak bukan tanpa alasan. Hal ini ditunjang 
oleh berbagai inovasi atau terobosan baru yang 
dilakukan Pelindo III dalam pengoptimalisasian 
pelayanan jasa kepelabuhanan khususnya pada 
pelayanan curah kering dan curah cair. Ketika kapal 
yang akan dibongkar muat telah sandar, mereka 
menerapkan truck loosing atau bongkar muat 
dilakukan langsung ke truk tangki dan kemudian 
dikirim ke pemilik barang. Penerapan truck loosing 
jauh lebih efisien, hemat dan semakin cepat dalam 
proses bongkar muat,” -  Wilis Aji Wiranata

perfOrma regiOnal jatim

diperuntukkan bagi operasional bongkar muat general 
cargo demikian pula bagi Terminal Konvensional Nilam 
Utara sedangkan untuk Terminal Nilam Multipurpose 
diperuntukkan bagi lapangan penumpukkan kontainer 
tujuan pelayaran domestik. Adapun khusus untuk 
Terminal Nilam Timur diperuntukkan bagi komoditas 
curah kering dan curah cair. 

Layanan baru yang disiapkan di Terminal Nilam 
yakni storage tank. Saat ini storage tank yang dimiliki 
terhitung ada 6 tangki yang terdiri dari 3 unit tangki 
dengan kapasitas 5.600 ton dan  3 tangki lainnya 
berkapasitas 3.600 ton. Storage tank langsung 
terhubung dengan pipa hingga ke dermaga Nilam 
Timur yang memiliki panjang tambatan 285 m dengan 
kedalaman kolam hingga -9 M LWS. Keberadaan 
Storage Tank mempermudah kapal yang akan bongkar 
sehingga kapan saja bisa membongkar muatannya, 
karena kapal langsung dihubungkan dengan pipa yang 
dapat disalurkan ke tangki penimbunan sementara,” 
terang Amiroel Koesni.

“Adanya layanan storage tank ini dapat mempersingkat 
waktu sandar kapal sekitar satu shift dengan 
perbandingan yang awalnya 45 jam menjadi 25 
jam saja. Sehingga dapat menghemat sekitar                              
20% s.d 25% efisiensi biaya. Estimasi kapasitas storage 
tank adalah sebesar 100 s/d 125 Ton per jam atau 
rata – rata sekitar 1.800 Ton per shift. 

Salah satu jurnalis, ris Budi, menuturkan bahwa 
dengan mengikuti kunjungan ini dapat menambah 
wawasan baru seputar kepelabuhanan. Dirinya 
mengaku memperoleh informasi lomba Pelindo 
Journalist Awards 2018 dari teman jurnalisnya. 
“Menurut saya ini menarik, saya suka menulis, dengan 
kunjungan ini saya belajar hal - hal yang baru dan saya 
berharap bisa menjadi pemenang,” pungkasnya di 
akhir acara kunjungan di Pelabuhan Tanjung Perak. 
(Oleh: Tisna Prabamita)

Para Jurnalis Amati Kegiatan Operasional Melalui Layar
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Peserta Melukis Pelabuhan Tanjung Perak

pelinDo iii aJaK peluKis MenGenal 
linGKunGan pelaBuhan

Pelindo III mengundang pelukis mengenal lingkungan pelabuhan melalui kegiatan melukis on 
the spot, di Surabaya North Quay, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (6/10). Kegiatan 
tersebut dihadiri oleh 80 pelukis dari berbagai daerah yang menjadi peserta ajang Pasar Seni 
Lukis Indonesia (PSLI) 2018. Di balkon destinasi wisata maritim warga Surabaya tersebut, 
para pelukis melukiskan imajinasinya dalam media kanvas ataupun kertas.

VP Corporate Communication Pelindo III R. 
Suryo Khasabu mengungkapkan bahwa kegiatan 
tersebut bertujuan untuk mengenalkan lingkungan 
Pelabuhan Tanjung Perak. “Terutama Surabaya 
North Quay sebagai destinasi wisata maritim yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut lagi ia mengungkapkan, kunjungan itu 
bukan hanya mengenalkan lingkungan pelabuhan 
dari segi suasana secara visual saja, tetapi juga 
secara historis, mengingat Pelabuhan Tanjung 
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““Pelabuhan juga memiliki potensi 
seni sebagai obyek yang layak 
diangkat menjadi obyek lukisan. 
Sehingga mereka memiliki 
pengalaman yang baru,” – M.Anis

Salah Satu Karya Lukis Peserta

Perak merupakan salah satu   pelabuhan yang 
bersejarah di Indonesia.

Ketua panitia PSLI yang sekaligus mewakili Sanggar 
Merah Putih M. Anis mengungkapkan terima kasih 
kepada Pelindo III, karena yang telah memfasilitasi 
kegiatan melukis on the spot yang sebagai salah 
satu agenda dalam PSLI itu. Pelukis yang hadir 
datang dari berbagi daerah di Indonesia dan 
memiliki berbagai karakter teknis melukisnya 
sendiri.

“Pelabuhan juga memiliki potensi seni sebagai 
obyek yang layak diangkat menjadi obyek lukisan. 
Sehingga mereka memiliki pengalaman yang baru. 
Karena ada di antara mereka yang datang dari 
desa dan belum pernah melihat laut,” ungkapnya.
PSLI 2018 diadakan selama 10 hari mulai tanggal 
12 - 21 oktober 2018, di Jatim Expo, Surabaya. 

Ajang tersebut mempertemukan pelukis, galeri, 
kolektor, wisatawan, dan masyarakat pecinta 
seni. Hasil karya para pelukis akan dipamerkan 
dan hasil penjualanya akan disumbangkan kepada 
masyarakat korban gempa dan tsunami di Palu 
dan Donggala. (Oleh: Anis Prabowo)
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Star CLIPPEr SInGGaH 
DI tanjUnG EmaS

Pelabuhan Tanjung Emas kembali mendapat kunjungan kapal pesiar Star Clipper 
pada Jumat (19/10). Kapal yang memiliki GT (Gross Tonnage) 2.298 Ton dan LOA 
(Length Over All) 111,57 meter ini sandar di Dermaga Samudera Pelabuhan Tanjung 
Emas pada pukul 07.00 WIB. 

Para Wisatawan Menikmati Pertunjukan Seni Tari Tradisional

perfOrma regiOnal jateng

CEO PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional 
Jawa Tengah, Arief Prabowo menjelaskan bahwa kapal 
pesiar berbendera Malta ini singgah di Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang dengan mengangkut 
sebanyak 118 wisatawan dan 76 kru kapal. “Kapal 
pesiar ini singgah di sini karena besarnya minat mereka 

terhadap berbagai obyek wisata di Jawa Tengah salah 
satunya yaitu Candi Borobudur,” tuturnya. 

Untuk menyambut para wisatawan, tambahnya, 
manajemen Pelindo III telah menyediakan berbagai 
hiburan kepada wisatawan seperti live music, tarian 
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“Kapal pesiar ini singgah di sini karena 
besarnya minat mereka terhadap 
berbagai obyek wisata di Jawa Tengah 
salah satunya yaitu Candi Borobudur,” 
– Arief Prabowo

perfOrma regiOnal jateng

tradisional, wi-fi, dan stan suvenir yang dapat 
dinikmati di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung 
Emas. “Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan 
kami untuk menyambut para turis yang berkunjung 
ke Pelabuhan Tanjung Emas,” jelasnya.

Terlihat antusiasme para wisatawan dalam 
mengabadikan momen langka tersebut dan beberapa 
turis ikut berswafoto dengan penari. Dalors, salah 
satu penumpang yang berasal dari California 
mengungkapkan kesannya pada kali pertama 
kunjungannya di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 
“It’s very nice, I’m happy with this trip,” ungkapnya.

Sama seperti kunjungan kapal pesiar sebelumnya, 
para turis akan melanjutkan perjalanan wisata ke 
obyek wisata yang ada di Jawa Tengah yaitu Candi 
Borobudur. Kunjungan wisatawan ini akan dipandu 
oleh jasa tour and travel dari Destination Asia. 
Pihak jasa tour and travel menyediakan 3 bus untuk 
mengangkut para wisatawan. Sedangkan turis yang 
tidak menggunakan jasa tour & travel mereka memilih 
tetap berada di dalam kapal atau berjalan-jalan 

mengelilingi kota Semarang dengan menggunakan 
mobil pribadi.

Kapal berbendera Malta yang sebelumnya sandar di 
Madura ini rencananya akan meninggalkan Pelabuhan 
Tanjung Emas pada pukul 22.00 WIB dan melanjutkan 
perjalanan ke Karimunjawa. Selain Semarang 
dan Karimunjawa, Kapal pesiar Star Clipper akan 
mengunjungi Jakarta, Pulau Seribu, Pulai Belitung 
dan Pantai Para (Pulau Bangka) dan kemudian 
meninggalkan Indonesia menuju Singapura. (Oleh: 
Diah Ayu Puspitasari) 
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“Pada tahun 2019 ditargetkan pembangunan dermaga 
sepanjang 150 meter sudah selesai. Sehingga bisa 
dimanfaatkan bersamaan dengan gedung terminal 
penumpang yang berkapasitas hingga 1.000 
penumpang,” kata Corporate Secretary Pelindo III 
Faruq Hidayat, Jumat (12/10).

Ia mengungkapkan, meski kontribusi pendapatan 
korporat yang didapat dari pelayanan penumpang 
hanya sekitar 2 persen atau jauh lebih kecil jika 
dibandingkan dengan layanan bongkar muat 

BanGUn DErmaGa BarU 
PELaBUHan maUmErE

barang. Namun Pelindo III tetap terus merenovasi 
dan membangun sejumlah gedung penumpang di 
berbagai terminal yang dioperasikannya. Secara total 
ada 11 gedung terminal penumpang yang sedang 
dikerjakan. Selain Maumere dan Ende, yakni Tenau 
Kupang, Lembar, Sampit, Kumai, Batulicin, Bima, 
Waingapu, Kalabahi, dan Ippi.

“Ini menunjukkan wujud nyata komitmen BUMN 
Hadir untuk Negeri, yang artinya BUMN juga berperan 
sebagai agen pembangunan bagi negara untuk 
meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat. 
Termasuk masyarakat di Kawasan Timur Indonesia 
yang menjadikan kapal laut sebagai moda transportasi 
utama untuk berpergian dari satu pulau ke pulau 
lainnya. Dengan kualitas infrastruktur yang sama 
baiknya dengan di daerah lain, diharapkan pelayanan 
kepada penumpang juga bisa terstandarisasi,” 
tambahnya.

Pada kesempatan terpisah, dari Maumere, GM 
Pelindo III Pelabuhan Maumere Yuvensius Andre 
Kartiko menyebutkan bahwa Pelabuhan Maumere 
melayani kapal penumpang dengan rute pelayaran 
utama jurusan Makasar - Maumere - Kupang dan 

Pelindo III terus mendorong 
pengembangan di Pelabuhan L-Say 
Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa 
Tenggara Timur (NTT), terutama 

pembangunan fasilitas pelayanan 
untuk kapal penumpang. Awal tahun 
2018 ini Pelindo III bersama mantan 

Gubernur NTT Frans Lebu Raya 
telah meresmikan gedung terminal 

penumpang Pelabuhan L-Say Maumere 
dan Pelabuhan Ende. 
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““Untuk mengakomodir peningkatan arus 
penumpang, Pelindo III saat ini sedang 
membangun akses jalan. Kemudian untuk 
mengantisipasi peningkatan arus barang, 
fasilitas lapangan penumpukan juga akan 
dimulai proses perbaikannya. Hal tersebut 
agar kinerja pelabuhan semakin produktif 
demi mendukung kebutuhan transportasi 
logistik seperti komoditas mete, kopra, 
kakao, cengkeh, dan asam yang diproduksi 
oleh masyarakat,” - Yuvensius Andre Kartiko

sebaliknya. “Hingga September tahun ini, tercatat 
jumlah penumpang turun (debarkasi) 52.169 orang dan 
penumpang naik (embarkasi) sejumlah 49.417 orang. 
Dengan rata-rata per bulan ada 15 kapal penumpang 
yang sandar di Pelabuhan Maumere,” jelasnya.

Sedangkan untuk layanan kargo, masih berdasarkan 
data Pelindo III, rata-rata ada 7 kapal peti kemas dan 
2 kapal general cargo yang sandar. Hingga September 
tahun ini arus peti kemas tercatat hingga 12.723 boks 
atau setara dengan 14.220 TEUs dengan rata-rata per 
bulan mencapai 1.414 boks atau setara 1.580 TEUs. 
Kemudian untuk arus general cargo hingga periode 
yang sama telah mencapai 24.207 ton dan 1.404 meter 
kubik kargo.

“Untuk mengakomodir peningkatan arus penumpang, 
Pelindo III saat ini sedang membangun akses jalan. 
Kemudian untuk mengantisipasi peningkatan 
arus barang, fasilitas lapangan penumpukan juga 
akan dimulai proses perbaikannya. Hal tersebut 
agar kinerja pelabuhan semakin produktif demi 
mendukung kebutuhan transportasi logistik seperti 
komoditas mete, kopra, kakao, cengkeh, dan asam 
yang diproduksi oleh masyarakat,” tambah Andre 
Kartiko lagi.

Menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai 
upah tenaga kerja bongkat muat (TKBM), Pelindo 
III bersama pihak-pihak yang berkepentingan di 
pelabuhan bersedia menjadi mediator hubungan 
industrial dengan pihak-pihak terkait TKBM.  Sebagai 

operator pelabuhan, Pelindo III tidak memiliki 
hubungan industrial langsung dengan para pekerja 
bongkat muat.  Para pekerja bongkat muat ini bekerja 
di bawah koordinasi Koperasi TKBM.

“Pelindo III berharap melalui mediasi ini dapat 
menemukan kesepakatan win-win solution, sehingga 
produktivas pelabuhan dapat terus meningkat 
dan investasi yang dilakukan Pelindo III dapat 
termanfaatkan dengan baik,” tutupnya. (Oleh: Hafidz 
Novalsyah)



ImplementasI OnlIne 
BOOkIng ekspOr
Tumpukan Peti Kemas di  Lapangan Penumpukan TPS
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Setelah sukses mengimplementasikan 
Online Booking impor sejak bulan 
Juli 2018, kini TPS siap meluncurkan 
online booking ekspor yang saat ini 
masih dilakukan trial sejak bulan Juli 
2018. 

“Online booking ekspor ini akan mulai 
diberlakukan per tanggal 1 November 2018,” 
ungkap M. Soleh, Kahumas PT TPS.

Online booking sendiri merupakan layanan 
berbasis online yang disediakan oleh TPS melalui 
Clique247 yang tersedia di website www.tps.
co.id, dimana pengguna jasa dapat melakukan 
pemesanan pelayanan baik ekspor maupun impor 
kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang 
ke kantor pelayanan TPS, sehingga prosesnya 
pun lebih mudah, cepat dan akurat.

Hal ini merupakan salah satu inovasi yang 
dilakukan TPS dalam hal peningkatan 
pelayanan prima kepada pengguna jasa. TPS 
pun menyediakan beberapa komputer di konter 
customer service untuk mendukung uji coba 
online booking ini, dimana petugas customer 
service TPS akan memberikan tutorial secara 
langsung kepada para pengguna jasa tentang 
cara pengoperasian online booking.

Sebelumnya, Kamis (4/10), TPS juga telah 
memberikan sosialisasi sekaligus sharing session 
kepada pengguna jasa terkait penerapan online 
booking ini. Acara ini diselenggarakan di Hotel 
Aria Surabaya dan dihadiri oleh kurang lebih 22 
perusahaan pelayaran. “Melalui acara sosialisasi 
ini, kami ingin merespon dan menjawab semua 
pertanyaan serta keluhan customer selama trial 
dan penerapan online booking ini”, ungkap Soleh.

Trafik petikemas
Arus petikemas ekspor impor sampai dengan 
bulan September 2018 yang melalui TPS secara 
total tercatat 1.076.810 Teus naik 5,41% dari 
realisasi tahun 2017 pada periode yang sama. 
Capaian tersebut diperoleh dari arus petikemas  
internasional mencapai 996.153 Teus naik 4% 
dibanding tahun lalu pada periode yang sama 
dan pada petikemas domestik sebanyak 80.657 
Teus naik 27% dari tahun lalu pada periode yang 
sama. (Oleh: Susana Emiliasari)
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Jajaran Direksi yang diwakili oleh Operations 
Director, Rodrigo Shancez dan Vice President 
Director, Kenneth Law, memberikan secara 
langsung penghargaan The Best Operator tersebut 
yang berhasil mencetak prestasinya dalam 
menghasilkan produktivitas kerja dengan Net 
Move Per Hour (NMPH) rata-rata di atas 32 box/
hour untuk CC, sedangkan untuk RTG berdasarkan 
produktivitas berbasis point yang meliputi moves, 
kegiatan di blok ekspor dan ketepatan stacking.

tps apresIasI kInerJa 
OperatOr CC Dan rtg

Senin (5/10), Manajemen TPS membuktikan komitmennya dalam 
memberikan apresiasi kepada para Operator alat bongkar muat petikemas, 

baik Container Crane (CC) maupun Rubber Tyred Gantry (RTG) yang 
telah berkontribusi dalam peningkatan produktivitas TPS dengan tetap 

mengutamakan safety. 

 “Selamat dan sukses untuk kalian semua yang 
ada di sini, kami sangat bangga dan sangat 
mengapresiasi kinerja kalian, tetap tingkatkan 
semangat kerja anda”, ungkap Rodrigo.

Rodrigo juga menyampaikan bahwa komponen 
penilaiannya berdasarkan kinerja dari sisi 
efektivitas dan kecepatan gerakan pemindahan 
per box-nya (NMPH), tingkat disiplin kehadiran, 
dan penilaian yang paling utama adalah segi 

Para Operator CC dan RTG bersama Senior Leader PT TPS
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TPS  yang semuannya terbagi menjadi empat grup 
yakni grup A,B,C dan D. Dimana setiap bulannya 
akan ditentukan untuk best operator dari setiap 
grup sesuai dengan tiga komponen penilaian yakni 
produktivitas, safety dan presensi. 

Untuk periode bulan 
S e pte m b e r  2 0 1 8 
yang terpilih sebagai 
the best CC operator 
yakni Iwan Paryono 
dari grup A dengan 
NMPH 33,48 box/
hour, Zaifudin Zuhri 
dari grup B dengan 
NMPH 34,14 box/
hour, Sofyan Efendi 
dari grup C dengan 
NMPH 35,91 box/
h o u r  ( p e n c e t a k 
rekor tertinggi untuk 
periode ini)  dan 
Abdulloh dari grup D 
dengan NMPH 33,81 
box/hour.

Sedangkan periode bulan September 2018 yang 
terpilih sebagai the best RTG operator yakni 
Sukirno dari grup A dengan total 370 point, 
Perdana Yugus Yanuari dari grup B dengan total 
420 point, Hendrik Widyanto dari grup C dengan 
total 440 point (pencetak rekor tertinggi untuk 
periode ini) dan Moch. Yusnuar Dhana dari grup 
D dengan total 420 point.

Dimana semua para best operator untuk periode 
bulan September 2018 tersebut tercatat zero 
accident dan sesuai dengan tingkat disiplin yang 
telah ditentukan.

Pemberian apresiasi ini merupakan sebuah wujud 
kepedulian manajemen terhadap kinerja para 
pegawainya, harapannya dapat lebih memotivasi 
para pegawai untuk dapat berprestasi dan 
semangat dalam meningkatkan kinerjanya. 

Adapun arus petikemas TPS sampai dengan 
Oktober  2018 tercatat  1 .199.149 TEUs 
meningkat 4,7 % dibanding tahun 2017 pada 
periode yang sama sebesar 1.145.789 TEUs. 
Pencapaian tersebut diperoleh dari kontribusi 
petikemas internasional sampai dengan 
Oktober 2018 yang tercatat sebesar 1.108.737 
TEUs meningkat 3% dibanding periode yang 
sama tahun sebelumnya, dan petikemas 
domestik yang tercatat sebesar 90.412 TEUs 
naik 30% dibanding tahun sebelumnya. (Oleh: 
Susana Emiliasari)

Saya ingin anda yang berada di 
sini, yang terpilih sebagai best 
operator dapat menularkan 
semangat kerja dan prestasi 
kalian kepada rekan kerja 
lainnya, bersainglah sehat demi 
peningkatan produktivitas di TPS,” 
ungkap Rodrigo,” - Rodrigo

keselamatan kerja (safety) yang harus benar-
benar diperhatikan.

Safety dimana tidak ada catatan kecelakaan 
kerja selama dia mengoperasikan alat, disiplin 
kehadiran dimana tingkat kehadiran kerja mereka 
tidak ada mangkir ataupun terlambat datang 
maupun pulang cepat tanpa ijin.

Rodrigo juga meminta kepada para operator, yang 
mana mereka bekerja di atas ketinggian untuk 
tetap memperhatikan safety, lakukan kordinasi 
sebaik mungkin dengan rekan kerja yang ada di 
bawah, perhatikan jangan sampai ada orang yang 
berdiri di bawah lintasan spreader alat bongkar 
muat, perhatikan pada saat melakukan buka 
tutup palka, pastikan semua kegiatan berjalan 
dengan aman.

“Saya ingin anda yang berada di sini, yang 
terpilih sebagai best operator dapat menularkan 
semangat kerja dan prestasi kalian kepada rekan 
kerja lainnya, bersainglah sehat demi peningkatan 
produktivitas di TPS,” ungkap Rodrigo.

Para Best Operator tersebut dipilih yang terbaik 
dari total 70 CC operator dan 133 RTG operator di 
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tps OptImIs, 
tHrOUgHpUt petIkemas 2018 

menIngkat 4.8%
Dilihat dari trend dalam 3 tahun terakhir, TPS 
optimis sampai akhir tahun 2018 ini, throughput 
petikemas internasional akan meningkat 2.5% 
dan petikemas domestik akan meningkat 42% 
dibanding tahun 2017. 

Kahumas TPS, M. Soleh menyampaikan 
bahwa komposisi rata-rata untuk throughput 
internasional adalah 52% impor dan 48% ekspor. 
sedangkan komposisi untuk throughput secara 
total sebesar 92% international dan 8% domestik.

“Dilihat dari trend 3 tahun terakhir, total 
throughput petikemas sampai dengan akhir tahun 
2018 diprediksi melonjak 4,8% dibanding tahun 
sebelumnya,” ungkap M. Soleh. 

Sampai dengan bulan September 
2018, arus petikemas yang melalui 
TPS secara total tercatat 1.076.810 

TEUs naik 5,41% dari realisasi 
tahun 2017 pada periode yang 

sama. Capaian tersebut diperoleh 
dari arus petikemas internasional 

mencapai 996.153 TEUs naik 4% 
dibanding tahun lalu pada periode 

yang sama dan pada petikemas 
domestik sebanyak 80.657 TEUs 

naik 27% dari tahun lalu pada 
periode yang sama.

Tumpukan Peti Kemas di Lapangan Penumpukan/Container Yard PT TPS

PERFORMA AnAk PERusAhAAn36



Berbagai upaya peningkatan pelayanan dan 
fasilitas dilakukan oleh TPS, mulai dari sistem 
yang telah berbasis online diantaranya Fastpay 
dan Qlique247, klasterisasi pandu, elektrifikasi 
alat bongkar muat dan saat ini TPS sedang dalam 
proses relokasi 1 unit CC yang akan memperkuat 
layanan di dermaga domestik. (Oleh: Susana 
Emiliasari)

Trend Throughput Internasional periode 2015 s.d 2018

Trend Throughput Domestik periode 2015 s.d 2018

“Dilihat dari trend 3 tahun 
terakhir, total throughput 
petikemas sampai dengan 
akhir tahun 2018 diprediksi 
melonjak 4,8% dibanding tahun 
sebelumnya,” ungkap M. Soleh. 
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BmC  lOgIstICs 
perIntIs BIsnIs mUltImODa

Bisnis logistik merupakan salah satu sektor usaha yang saat ini memiliki 
tingkat pertumbuhan yang tinggi, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang 

semakin meningkat dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. 
Peran perusahaan logistik di tanah air juga akan terus berkembang seiring 
pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Perkembangan tersebut 

harus didukung dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai sistem 
logistik yang efektif dan efisien. Pencapaian itu dipengaruhi oleh keadaan 

Indonesia yang memiliki 17.504 pulau, 225 juta penduduk dan sumber daya 
alam yang melimpah seperti minyak, gas, batubara, dan kelapa sawit. Potensi 

komoditas Indonesia yang beragam juga menjadi peluang industri logistik. 
Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang menjanjikan 

dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki.

BMC Logistics Berperan Aktif Pengiriman Semen ke Wilayah Indonesia Timur dalam Program Rumah Kita
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Berdirinya PT Berkah Multi Cargo (BMC Logistics) 
merupakan salah satu perwujudan dari visi Pelindo 
III yang ingin menjadi pemimpin bisnis diindustri 
pelabuhan. Oleh karena itu diperlukan perusahaan 
yang mampu mendukung kebutuhan logistik dan 
angkutan multimoda dalam lingkungan Pelindo 
III Group. Sejak didirikan pada bulan Juli 2017, 
BMC Logistics baru secara resmi diakui sebagai 
perusahaan yang bergerak di bidang angkutan 
multimoda sejak dikeluarkannya Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KP 997 tahun 
2017 tentang Pemberian Izin Usaha Angkutan 
Multimoda kepada BMC Logistics pada tanggal 
15 November 2017. 

Selama setahun berdirinya BMC Logistics, telah 
mengembangkan bisnisnya dalam melakukan 
kegiatan penunjang angkutan multimoda yang 
meliputi pengurusan transportasi, pergudangan, 
konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan 
dan kepabeanan. BMC Logistics menangani 
berbagai proyek relokasi alat berat seperti relokasi 
1 unit CC dari Banjarmasin ke Surabaya, relokasi 3 
unit RTG dari Semarang ke Banjarmasin, relokasi 
3 unit HMC dan 1 unit HPC dari Terminal Jamrud 
ke Terminal Berlian dan relokasi 1 unit HPC di 
Terminal Berlian. BMC logistic juga mengelola 
beberapa depo di Kawasan Pelabuhan Tanjung 
Perak mulai dari Depo CDC 1 di Jl Kalimas, Depo 
CDC 2 di Jl Tanjung Mas, Depo CDC 3 di Jl Prapat 
Kurung Utara, Depo CDC 4 di Jl Laksda M Nazir 
serta Depo PLP di Jl Tanjung Batu. Disamping 
mengelola Depo di Surabaya, BMC Logistics juga 
telah bekerja sama dengan Pelindo III Regional 
Kalimantan untuk pengelolaan 6 lokasi depo 
di Banjarmasin. Tidak hanya di Surabaya dan 
Banjarmasin, BMC Logistics bekerja sama dengan 
Pelindo III Regional Jawa Tengah untuk menangani 
handle storage material cargo PLTU Batang. BMC 
Logistics juga terus mengembangkan sayap 
bisnisnya, salah satunya dengan menangani 
kegiatan monitoring petikemas reefer di Terminal 
Petikemas Surabaya dan Terminal Teluk Lamong.

BMC Logistics juga berperan aktif dalam kegiatan 
Sinergi BUMN melalui kerjasama dengan 
berbagai group BUMN di Indonesia. Sinergi BUMN 
dimulai dari program Rumah Kita dan Tol Laut dimana 
BMC Logistics berperan dalam pengangkutan semen 
ke wilayah Rote dan Waingapu melalui kerjasama 
dengan PT Pelni dan PT Bulog dengan tujuan untuk 
menurunkan disparitas harga semen hingga 25%. 
Disamping itu PT BMC Logistic juga bekerja sama 
dengan PT PLN, PT INKA dan PT Wika Konstruksi 
dalam pengiriman material serta pengurusan 
kepabeanan.

Perkembangan bisnis BMC Logistics tentunya 
juga diikuti dengan perkembangan organisasi 
perusahaan. Sejak berdiri pada bulan Juli 2017 
dengan jumlah pegawai 8 orang, dan saat ini telah 
berkembang menjadi 38 pegawai pada bulan Oktober 
2018. Tidak hanya dari sisi perkembangan SDM, 
dalam hal keuangan perusahaan, BMC Logistics 
juga mampu menjawab tantangan dari pemegang 
saham, dengan modal usaha sebesar 1 Milyar 
Rupiah yang diberikan maka BMC Logistics mampu 
memberikan konstribusi positif kepada Pelindo 
III selama 6 bulan berjalan setelah BMC Logistics 
m e n d a p a t k a n  i j i n  B U A M .  B M C 
L o g i s t i c  j u g a  t e r u s  m e n i n g k a t k a n 
kapasitasnya dalam bidang usaha depo, 
d i m a n a  s e k a ra n g  te n ga h  b e r i n v e sta s i 
u n t u k  m e n g e m b a n g k a n  P e l i n d o 
L o g i s t i c  C e n t e r - S u r a b a y a  d i  J a l a n 
Laksda M Nazir (lahan ex Japfa) seluas 1,3 hektare 
yang mampu menampung petikemas hingga 2.500 
TEUs. Proyek yang ditargetkan selesai pada 01 
Maret 2019.

Industri Logistik Indonesia diperkirakan akan 
semakin berkembang pada tahun 2018 dan tahun 
mendatang. Pasalnya pada sektor ini para pelaku 
usaha di bidang logistik akan memanfaatkan 
p e r ke m ba n ga n  te k n o l o g i  d i g i ta l  u n t u k 
m e n i n g k a t k a n  d a y a  s a i n g .  B i s n i s 
l o g i s t i k  d i  I n d o n e s i a  t i d a k  t e r l e p a s 
d a r i  p e r k e m b a n g a n  t e k n o l o g i  y a n g 
a d a  s e p e r t i  e - c o m m e r c e .  D i r e k t u r 
U t a m a  B M C  L o g i s t i c s ,  A z h a r  U m a r 
m e n g u n g k a p k a n  b a h w a  s e b a g a i 
p e l a k u  u s a h a  d i  s e k t o r  l o g i s t i k  m a u 
t i d a k  m a u  h a r u s  b i s a  m e n y e s u a i k a n 
perkembangan teknologi yang ada, dalam hal ini 
perusahaan harus bisa mencari strategi yang sesuai 
d e n g a n  p e r k e m b a n g a n  t e k n o l o g i 
d a r i  w a k t u  k e  w a k t u ,  a g a r  k i t a 
m a m p u  b e r s a i n g  d e n g a n  p e r u s a h a a n 
lainnya.

Semoga dengan perjalanan 1 tahun BMC 
Logistics sebagai pemain baru di bisnis angkutan 
multimoda dapat semakin memperkuat bisnis 
Pelindo III Group serta menunjang integrasi logistik 
n a s i o n a l .  B e r b a g a i  u p a y a  s i n e r g i 
a n t a r  B U M N  d i  b i d a n g  l o g i s t i k  j u g a 
diharapkan dapat  memperbaiki  s istem 
l o g i s t i k  n a s i o n a l  d a n  m e n u r u n k a n 
b i a ya  l o g i st i k  d i  I n d o n e s i a  s e h i n g g a 
s e m a k i n  m e n d u k u n g  p e r t u m b u h a n 
ekonomi nasional. Selamat ulang tahun yang 
pertama untuk PT Berkah Multi Cargo “Go 
Excellent”. (Oleh: Johanes Wahyu)
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Gempa 7,7 Skala Richter (SR) mengguncang 
kawasan Donggala, Sulawesi Tengah, dan 
menimbulkan tsunami yang menerjang Palu. 
Memakan korban mencapai 2 ribu jiwa dan 
puluhan ribu korban luka-luka.

“Adanya dua bencana ini, kami turut berduka dan 
ingin membantu kedua pulau ini untuk bangkit 
kembali,” ungkap Kahumas TPS, M. Soleh.

tps peDUlI
kOrBan BenCana

#PrayforLombok #PrayforPalu, kedua hastag itu hangat di kalangan 
masyarakat. Seperti yang kita ketahui, belum selesai duka Lombok setelah 

ditimpa bencana gempa bumi berkekuatan 7 SR pada akhir Juli 2018 lalu 
yang memakan ratusan korban jiwa dan ribuan korban luka-luka, kini duka 

menyusul saudara-saudara kita di Palu dan sekitarnya.

Bantuan untuk Lombok
TPS melalui IZI (Insiatif Zakat Indonesia) 
hadir untuk bangkitkan semangat masyarakat 
Lombok dengan memberikan bantuan senilai 
270 juta berupa 3 unit pembangunan sekolah 
inisiatif dan 3 unit musholla inisiatif. Selain itu 
TPS juga memberikan bantuan mukenah untuk 
3 musholla tersebut.

Pertolongan kepada korban
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Total bantuan yang kita salurkan 
untuk para korban bencana di 
Palu dan Donggala ini mencapai 
satu miliar,” - M.Soleh. 

Rencananya pada awal bulan November 
perwakilan Direksi dan Pegawai TPS akan 
berkunjung ke Lombok untuk meninjau secara 
langsung sekaligus menyerahkan bantuan 
tersebut kepada masyarakat Lombok.

Bantuan untuk Palu dan 
Donggala
Kali ini melalui Yayasan Ksatria Medika Airlangga, 
TPS hadir bersama rumah sakit terapung untuk 
para korban bencana di Palu dan Donggala. 
RS terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) berada 
di Pelabuhan Donggala sejak Jumat (5/10). 
Bantuan berupa bahan medis habis pakai, crew 
change/Dokter dan tim medis, alat medis X-Ray, 
tenda pleton medis 3 unit dan Velbed 50 unit 
didonasikan oleh TPS. Sampai dengan saat ini 
ribuan pasien telah ditangani oleh RSTKA. 

Tidak hanya itu melalui Pelindo IV, TPS juga 
memberikan bantuan berupa 200 buah selimut, 
500 paket diapers, 500 paket pembalut wanita, 
1000 botol air mineral 600ml, 1000 kaleng makanan 
kemasan. Selain itu TPS juga memberikan 100 
buah kaos untuk para korban bencana.

“Total bantuan yang kita salurkan untuk para 
korban bencana di Palu dan Donggala ini mencapai 
satu miliar,” ungkap M.Soleh. 

Harapannya seluruh bantuan yang kita berikan 
kepada para korban bencana ini dapat memberikan 
keringanan dan tentunya membangkitkan kembali 
semangat baik di Lombok, Palu dan Donggala. 
(Oleh: Susana Emiliasari)

Rumah Sakit Terapung
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Nur Effendi, Ketua Panitia “Peduli Bencana 
Palu dan Donggala” berterima kasih atas 
bantuan Pelindo III yang telah menyediakan 
tempat pengapalan bantuan logistik tersebut. 
“Penyaluran bantuan ini merupakan penyaluran 
tahap ketiga dengan pusat distribusi logistik 
dipusatkan di Surabaya, Jakarta dan Gorontalo 
setelah sebelumnya pada penyaluran tahap 
pertama dan kedua, Makassar dan Balikpapan 
telah dipilih sebagai pusat distribusi karena 
lokasinya sebagai pelabuhan terdekat dengan 

pelepasan pengIrIman BantUan 
ke palU Dan DOnggala

lokasi bencana alam. Sedikitnya 100.000 kaleng 
kornet dan rendang yang setara dengan 30 Ton 
daging disalurkan ke daerah terdampak. 

Direktur Operasional Lembaga Sosial Masyarakat 
“Rumah Zakat”, Murni Alit Baginda menuturkan 
bahwa selain bantuan logistik berupa pangan 
maupun sandang, bantuan selanjutnya yang harus 
segera dipulihkan adalah menyangkut kebutuhan 
pendidikan, komunikasi, transportasi, ekonomi 
dan lingkungan. 

Bertempat di Gedung Gapura Surya Nusantara dan Dermaga Jamrud Utara, 
Pelindo III Regional Jawa Timur bersama dengan Lembaga Sosial Masyarakat 

“Rumah Zakat”, KP3 Tanjung Perak dan Kantor Syahbandar dan Otoritas 
Pelabuhan Tanjung Perak menyalurkan Bantuan Logistik bagi Korban Bencana 
Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Palu dan Donggala. Dengan menggunakan 
K.M. Mutiara Ferindo I tujuan Surabaya – Balikpapan, bantuan sosial tersebut 

diangkut dan didistribusikan ke daerah terdampak bencana.   

Sambutan CEO Regional Jatim Sebelum Pengiriman Bantuan ke Palu-Donggala
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Tentunya, kami memerlukan 
dukungan dari berbagai pihak 
untuk dapat turun langsung 
menyalurkan distribusi logistik 
ke daerah terdampak bencana. 
Program penyaluran bantuan 
logistik dari Rumah Zakat ini 
merupakan kelanjutan dari 
penyaluran bantuan sosial 
terhadap daerah – daerah 
terdampak bencana lainnya 
yang telah tertimpa musibah,” 
-  Murni Alit Bagind

“Tentunya, kami memerlukan dukungan dari 
berbagai pihak untuk dapat turun langsung 
menyalurkan distribusi logistik ke daerah 
terdampak bencana. Program penyaluran 
bantuan logistik dari Rumah Zakat ini merupakan 
kelanjutan dari penyaluran bantuan sosial 
terhadap daerah – daerah terdampak bencana 
lainnya yang telah tertimpa musibah,” jelasnya.     

Onny Djayus, CEO Pelindo III Regional Jawa Timur 
sebagai tuan rumah penyelenggara menjelaskan 
bahwa fungsi utama dari Pelabuhan Tanjung 
Perak adalah sebagai pihak yang memberikan 
dukungan sebagai pusat distribusi logistik bagi 
korban bencana alam yaitu dengan memberikan 
prioritas bagi penyediaan fasilitas dermaga serta 
tambat labuh kapal. 

“Dari pihak Pelindo III Regional Jawa Timur 
sendiri kami memberikan bantuan berupa dana 
sebesar Rp35 juta yang merupakan donasi dari 
seluruh pegawai yang tergabung dalam Serikat 
Pekerja Pelabuhan Indonesia III (SPPI-III) selain 
bantuan logistik berupa beras, makanan instant 
dan biskuit, selimut, bantal dan guling, pakaian 
layak pakai, susu formula bagi bayi dan balita 
juga pembalut dan popok bagi warga lansia yang 
merupakan sumbangan kolektif dari masyarakat 

maritim di Pelabuhan Tanjung Perak yang berasal 
dari berbagai instansi pemerintahan dan juga 
institusi swasta yang berlokasi di kawasan 
Tanjung,” terangnya.   (Oleh: Tisna Prabamita)

Proses Pelepasan Pengiriman Bantuan
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Lomba Merdeka Dari Sampah 
Peserta Lomba Merdeka Dari Sampah 
(LMDS) tiap tahun mengalami peningkatan. 
Sedikitnya 450 Rukun Tetangga (RT) 
mengikuti lomba tersebut. Proses 
penjurian dilakukan selama dua bulan 
dengan memonitoring lingkungan peserta 
lomba. Dari 450 RT disaring menjadi 154 
RT, selanjutnya 154 RT tersebut diberi 
pembinaan untuk pembenahan dan 
dilakukan penjurian serta monitoring. 
Setelah melalui berbagai penilaian yang 
sangat ketat akhirnya diperoleh 61 finalis 
Merdeka Dari Sampah (MDS) dan 28 peserta 
Bantaran Sungai menerima penghargaan dari 

Kampung Binaan Pelindo III

DItetapkan seBagaI 
kampUng pengHIJaUan terBaIk

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai 
kampung terbaik yang memanfaatkan 
sampah dengan mendaur ulang menjadi 
sesuatu yang bermanfaat.
Salah satu binaan Pelindo III RT 08 RW 07 
Simokalangan berhasil meraih juara Kategori 
Kampung Penghijauan Terbaik tahun 2018 
bersama 9 RT lainnya. Indikator penilaian 
meliputi pemilahan sampah, penghijauan, 
kebersihan lingkungan, kesehatan, sanitiasi, 
dan kreatifitas.

Pe m b e r i a n  p e n g h a rga a n  d i l a k s a n a ka n 
pada Jumat (14/9)  di  jalan Tunjungan 
dengan dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri 
Rismaharini dan para delegasi Internasional 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendorong warganya untuk 
menjaga dan melestarikan lingkungan kota Surabaya agar tetap asri dan hijau, 
beberapa program kegiatan Pemkot tahun 2018 melalui Dinas Kebersihan Tata 
Ruang Terbuka Hijau yaitu Lomba Merdeka dari Sampah dan Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Melalui Lomba Hidroponik tahun 2018.

Penerimaan Penghargaan Kampung Binaan Pelindo III
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United Cities and Local Govermentz Asia-
Pacific (UCLG ASPAC) ke-7. Sebanyak 3.500 
peserta MDS dan Bantaran Sungai 2018 tampak 
memenuhi Jalan Tunjungan sejak pukul 15.00 
. Mereka datang dengan mengenakan kostum 
unik yang terbuat dari bahan-bahan daur 
ulang sampah plastik.  Keseruan tersebut 
menarik pengunjung yang hadir karena 
banyak para peserta yang  memanfaatkan 
sampah plastik menjadi kerajinan menarik 
seperti  ogoh-ogoh, reog ponorogo, baju 
merak, dan kerajinan lainnya. 

Lomba Hidroponik 

Sementara itu, melalui Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian Kota Surabaya, Pemkot Surabaya 
juga menyelenggarakan lomba hidroponik untuk 
kedua kalinya.  Dibandingkan tahun sebelumnya 
jumlah peserta mengalami peningkatan dari 21 
menjadi 31 kecamatan. Masing-masing kecamatan 
diwakili oleh 1 RT. Sebelum perlombaan 
berlangsung para peserta mendapatkan 
pengarahan dari panitia dan diberikan perangkat 
media dan bibit untuk mengawali proses mulai 
penyemaian bibit, pertumbuhan, perawatan dan 
monitoring. 

Selanjutnya dilakukan proses penjurian dengan  
meninjau langsung ke lokasi kampung-kampung 
peserta lomba  dengan memonitoring secara 
berkala hingga menjelang masa panen.

Setelah melalui proses tersebut, penghargaan 
pemenang lomba hidroponik di laksanakan 
pada Minggu (23/9) di Balai Kota Surabaya. 
Dari 31 kecamatan ditetapkan 6 kecamatan 
yang meraih hasil mulai Juara 1-3 hingga 
Juara Harapan 1-3, dan Kelurahan Simomulyo 
Kecamatan Sukomanunggal yang diwakili oleh 
RT 8 RW 7 Simokalangan berhasil meraih Juara 
1 lomba hidroponik 2018. Keberhasilan ini 
disambut haru warga yang pada saat itu ikut 
menghadiri acara tersebut. “Berkat bantuan 
sarana dan prasarana media hidroponik dari 
Pelindo III,  warga RT 8 terus belajar dan 
berkarya sehingga dapat mencapai hasil 
yang terbaik,” kata Nugroho, ketua RT 8 
Simokalangan. (Oleh: Nugroho)
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Beberapa di antaranya yaitu yang tergabung 
dalam The Global Shipping Business Network 
seperti perusahaan pelayaran anggota Ocean 
Alliance mulai ari CMA CGM, Cosco Shipping, 
Evergreen, OOCL, along with Yang Ming. Lalu 
anggota lainnya dari operator pelabuhan seperti 
DP World, Hutchinson Ports, PSA International 
dan Shanghai International Port Group.  
 
Kemudian juga ada pengembang software 
l o g i st i k  C a rgo S m a r t  ya n g  b e re n ca n a 
mengembangkan platform berbasis blockchain 
yang menghubungkan para pemangku 
kepentingan seperti perusahaan pelayaran, 
operator terminal, otoritas bea cukai, pemilik 
barang, dan penyedia jasa logistik. “Saatnya 
semuanya untuk menyadari pentingnya inovasi 
kolaboratif dan transformasi digital dalam rantai 
pasok. Karakteristik dari industri pelayaran 
mencakup berbagai proses, mulai dari distribusi 
yang bersifat fisik (barang) hingga pertukaran 

ketIka para  

samBUt 
Perusahaan pelayaran anggota Ocean Alliance bersama Yang Ming 

bergabung untuk menjadi alternatif bagi solusi blockchain TradeLens 
yang dibuat oleh Maersk dan IBM. Keputusan untuk membawa teknologi 

blockchain ke pelayaran peti kemas merupakan kesepakatan besar 
yang disepakati dalam declaration of intent oleh beberapa perusahaan 

pelayaran besar dan terminal yang mereka layani. 

Konsorsium kerja sama tersebut 
akan menyediakan platform 
yang bisa meningkatkan proses 
dalam rantai pasok dan selalu 
terbuka untuk menciptakan 
berbagai pengembangan. 
Tujuannya ialah untuk 
memperbaiki arus kargo
dan data dan memperlancar 
transformasi dari perdagangan 
global dan ekosistem logistik," - 
Yang Ming

Bergan   Dengan 
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Logistik Maritim

data lintas batas,” menurut pernyataan resmi 
dari Yang Ming.

“Konsorsium kerja sama tersebut akan 
menyediakan platform yang bisa meningkatkan 
proses dalam rantai pasok dan selalu terbuka 
untuk menciptakan berbagai pengembangan. 
Tujuannya ialah untuk memperbaiki arus kargo 
dan data dan memperlancar transformasi dari 
perdagangan global dan ekosistem logistik,” 
tambahnya.

Global Shipping Business Network (GSBN) 
akan menawarkan aplikasi untuk mereformasi 
proses dokumen dalam manajemen pelayaran, 
termasuk dokumen terkait kargo berbahaya, 
surat tagihan, dan surat pengambilan barang. 
“Penerapan pertama akan dijadwalkan siap 
pada Desember 2018, agar dapat melayani para 
pemilik barang untuk mendigitalisasi manajemen 
dokumen pengiriman kargo berbahaya dan secara 
otomatis akan terkoneksi dengan pihak-pihak 
yang relevan terkait. Demi menyederhanakan 
proses persetujuan dan mengurangi potensi 
terjadinya penipuan dalam pernyataan risiko 
dari kargo berbahaya,” ungkap Cosco dalam 
pernyataan resminya.

“GSBN menjadi bukti bahwa industri ini terus 
berusaha untuk melakukan upaya bersama 
dalam menerapkan teknologi baru dan untuk 
meningkatkan efisiensi,” kata pimpinan Yang 

GSBN menjadi bukti bahwa 
industri ini terus berusaha untuk 
melakukan upaya bersama 
dalam menerapkan teknologi 
baru dan untuk meningkatkan 
efisiensi,” - Yang Ming

Ming, Bronson Hsieh. Ia juga menyebutkan 
bahwa langkah selanjutnya dari kesembilan 
mitra tersebut ialah bagaimana meresmikan 
kesepakatan tersebut dan mengimplementasikan 
proyeknya. Kemungkinan para partisipan akan 
berinvestasi besama atau berbagi biaya riset dan 
pengembangan.

Wakil GM Cosco Shipping Huang Xiaowen 
menegaskan bahwa para pemain lain dalam 
industri yang sama dipersilakan untuk trut 
bergabung dalam program tersebut. Karena 
menurutnya sudah banyak yang menanyakan 
apakan perusahaannya bisa turut berperan dalam 
GSBN. (Disarikan dari Lloyd’s List oleh Hafidz 
Novalsyah).

BlOCkCHaIn

raksasa
Bergan   Dengan 
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Di era digital sekarang ini, informasi sangat 
mudah dan cepat untuk didapatkan. Sumber  
informasi, sudah bukan lagi hanya radio, televisi, 
dan bahkan media cetak. Informasi yang beredar 
melalui media sosial, terbukti sangat ampuh 
kecepatannya, meskipun banyak juga yang perlu 
dianalisa kembali kebenarannya, alias banyak 
juga yang hoax. Televisi, Radio dan media cetak 
serta media online lainnya, sudah menjadikan 
citizen journalist sebagai informasi pertama dalam 
mendapatkan sebuah berita. Hal ini menjadikan 
setiap diri kita, sebagai penyampai pesan atau 
dalam bahasa korporasi adalah Public Relations. 
Sekali lagi, setiap kita adalah seorang public 
relations, disadari atau tidak.

Meski setiap kita bisa menjadi seorang PR atau humas 
kapan dan dimana saja, tugas dan fungsi praktisi PR 
tidak semudah yang dibayangkan. Seorang PR atau 
humas (jika boleh disamakan), harus memastikan 
pesan dari perusahaan atau corporate brand kepada 
publik dapat tersampaikan dengan baik, dicerna, 
dan direspon baik pula oleh lawan bicara; begitu 
pula sebaliknya. Sebagai penyampai pesan yang 
baik, seorang PR juga harus memiliki strategi untuk 
menentukan siapa target bicaranya, apa yang terbaik 
bagi perusahaan yang dia wakili, mana yang harus 
disampaikan, mana yang harus dihindari, hingga 
mana yang perlu dijaga kerahasiaannya. 

Tugas PR adalah menjaga hubungan atau relasi 
yang baik dengan publik, siapapun mereka. Mulai 
dari pemerintah, konsumen, investor, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan lainnya. Pemangku 
kepentingan sebuah korporasi yang beragam 
menunjukkan bahwa tugas seorang PR tidak hanya 
soal media, seperti mengundang jurnalis dalam 

tIps
tO Be a great

pUBlIC relatIOns
“Praktisi PR (Public Relations) yang mumpuni,  layaknya penyampai pesan 

yang baik, antara perusahaan dengan stakeholders, begitu pula sebaliknya. 
Kemampuan komunikasi menjadi penting agar pesan tidak hanya diterima, 

namun juga direspon oleh lawan bicara “ – Hendra Soeprajitno

sebuah acara, membuat press release dan berharap 
mendapat publikasi. Kebanyakan kita akan menduga 
bahwa hal itulah tugas PR, padahal salah kaprah!. 
PR sesungguhnya merupakan fungsi manajemen 
bagi sebuah korporasi. Ia berada pada posisi yang 
strategis, untuk membantu manajemen dalam 
mengambil sebuah kebijakan-kebijakan penting 
di sebuah korporasi. Biasanya, PR ditempatkan 
pada posisi langsung di bawah Direktur Utama 
perusahaan pada struktur organisasinya.

Markplus, Inc melalui salah satu medianya,  
Markeeters ,   merumuskan, setidaknya ada 6 fungsi 
Public Relations. Yaitu terkait dengan periklanan, 
marketing, management issue, public affairs, 
menghadapi krisis dan media. Dalam marketing, 
PR bertugas membantu strategi komunikasi yang 
telah ditetapkan oleh tim pemasaran perusahaan. 
Wanny Bhakti, salah seorang Konsultan PR di 
Indonesia, menyampaikan bahwa tim marketing 
sudah membuat perencanaan selama satu tahun 
dan PR mendesain kegiatan yang menunjang 
perencanaan tim marketing. Ketika divisi PR dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik, maka nama 
perusahaan atau brand perusahaan akan dikenal 
oleh masyarakat luas. Hal ini dapat membantu tim 
marketing menghemat budget periklanan. Ketika 
brand awareness perusahaan naik, bukan berarti 
tugas PR selesai. PR harus tetap menjaga posisi 
brand perusahaan, bahkan pada saat tertentu, 
brand perusahaan harus dinaikkan kembali. PR 
bertugas sejak pre event, event dan post event. 

Tahapan ini pula berlaku ketika PR bertugas meng-
handle media. Bagaimana agar pesan yang ingin 
disampaikan oleh perusahaan dapat diterima 
dengan baik oleh media dan disampaikan secara 

ARtikEl POPulER48



SIX ROLES OF PUBLIC RELATIONS

ADVERTISING

MEDIAMARKETING

ISSUE 
MANAGEMENT CRISIS

PUBLIC
AFFAIRS

PR

benar pula oleh media kepada 
masyarakat/pembaca media. 
“Kita tidak bisa mendikte 
result. Tapi, yang bisa 
di jaga PR a d a l a h 
prosesnya. Ketika 
konten benar, proses 
p e n ya m pa i a n n ya 
benar, media bisa 
m e n e r j e m a h k a n 
dengan benar kepada 
pembacanya,” ujar 
Lawrence Tjandra, 
Account Support 
Director – Senior 
Consultant Inke Maris 
& Associates. Salah satu 
“momok“ bagi praktisi PR 
adalah ketika perusahaan yang 
diwakilinya sedang mengalami 
krisis. Penyebabnya beragam, 
mulai dari kesengajaan, 
kelalaian, hingga kejadian alam 
yang tak bisa diprediksi kedatangannya. Sebut saja 
pelayanan yang buruk akibat kekesalan karyawan 
kepada manajemen, produk  cacat pada proses 
yang teledor, gempa bumi yang menelan banyak 
korban, atau lainnya. Ketika hal tersebut tiba, peran 
PR sangatlah krusial. “Rumuskan tujuan utama dari 
penanganan krisis lebih dahulu, baru tentukan 
strateginya ,” ujar Agung Laksamana, Ketua BPP 
(Badan Pengurus Pusat) Perhumas Indonesia.

Praktisi PR jaman now, harus peka terhadap segala 
hal, mulai dari bidang teknologi, politik – legal, 
ekonomi, sosial – budaya, hingga pasar. Meskipun 
tidak semuanya bisa diprediksi, namun PR bisa 
melakukan antisipasi. Me – manage sebuah isu 
pun menjadi penting. Dan ini masih menjadi 
fungsi dari PR. Dari semua fungsi PR yang ada, 
komunikasi menjadi kata kunci keberhasilan. 
Memikirkan secara matang, bagaimana pesan 
perusahaan dapat tersampaikan dengan baik. 
Begitu juga apabila terdapat kabar, isu, aturan, 
hingga kebijakan dari pemangku kepentingan. 
Bagaimana segala informasi yang ada dapat 
diserap, diolah dan disampaikan kepada 
manajemen dengan baik.

10 TIPS TO BE A GREAT 
MESSENGER # 1

MeDIa MappIng : MeMbaca arah MeDIa

Melakukan media mapping diperlukan oleh 
seorang PR. Melalui mapping, seorang PR 

dapat memperoleh gambaran 
karakteristik dan arah dari 

media. Sehingga, PR dapat 
melakukan segmentasi 

yang tepat di media, 
sesuai dengan brand 

perusahaan yang 
diwakili. PR harus 
memahami media 
r e f e r e n s i  d a r i 
perusahaan yang 
d i w a k i l i ,  s i a p a 

w a r t a w a n  y a n g 
menjadi pemimpin 

opini dalam industri 
terkait, serta media mana 

yang memiliki audiens yang 
masuk dalam target pasar 
perusahaan.

S T o r y T e l l I n g  : 
M e M b a n g u n  c e r I T a 
MenarIk

Storytelling merupakan salah satu cara terbaik 
untuk berkomunikasi. Melalui storytelling, seorang 
PR dapat mengarahkan public dan media ke dalam 
sebuah cerita yang bertujuan membangun opini 
publik, sekaligus meningkatkan engagement 
terhadap brand atau perusahaan yang diwakili. 
“content is a must, but understanding is a king,” 
tutur Ahmad Reza, Ketua Forum Humas BUMN. 
Seorang PR bukan hanya dituntut untuk memiliki 
kemampuan membuat konten dan bercerita yang 
baik, namun juga kemampuan memahami.

STraTegI  : SebagaI penunjuk arah prakTISI pr

Seorang PR harus mampu merancang strategi 
dalam menghadapi tantangan dan peluang 
ke depan. Strategi bertujuan untuk mengatur 
kegiatan PR dalam membuat keputusan yang 
strategis dan menemukan cara terbaik untuk 
mengkomunikasikan kepentingan perusahaan 
kepada publik.

Technology aDopTIon : MeMuDahkan 
TugaS

Kemajuan teknologi, harus bisa diadopsi 
secara cepat oleh praktisi PR.  Dengan mampu 
mengadopsi kecanggihan teknologi, seorang PR 
dapat menyajikan konten informasi yang lebih 
interaktif, relevan dan kreatif. Zaman digital 
saat ini, informasi lebih dapat ditangkap oleh 
banyak pihak melalui sebuah gambaran grafis 
yang menarik.

creaTIvITy : beDa, baru Dan unIk

Dunia PR sangatlah dinamis. Kreativitas menjadi 
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salah satu kunci keberhasilan performa seorang 
PR. Para PR dapat memanfaatkan kemajuan 
teknologi untuk memberikan pengalaman baru 
bagi jurnalis maupun stakeholders lainnya.
misalnya, menggelar teleconference dengan 
seorang tokoh, CEO, atau pakar tertentu dari 
luar negeri. Press Release juga bisa ditampilkan 
melalui sebuah tayangan video (visual) yang 
menarik.

MInDSeT jurnalISTIk

Lingkup kerja PR berkaitan erat dengan dunia 
media dan jurnalistik. Sebagai seorang PR, 
mengetahui dan menguasai konsep jurnalistik 
bisa menjadi nilai tambah. PR harus memiliki 
kemampuan untuk menentukan sudut pandang, 
membuat rilis berita yang hakikatnya sama 
dengan penulisan berita/news, hingga mencari 
isu yang sedang beredar di masyarakat.

MonITorIng  

Media Monitoring adalah tugas pokok seorang PR. 
Tujuannya diantaranya adalah, mengerti target 
market dari brand perusahaan, mengukur atau 
memantau brand perception di mata pengguna 
jasa. Kemudian, mitigasi risiko dan mengevaluasi 
usaha yang telah dilakukan dalam membangun 
brand, serta mengidentifikasi jurnalis atau 
infuencer yang sering menulis berita terkait 
perusahaan yang diwakili.
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phoTography : bukan aSal jepreT

Ketrampilan seorang PR dalam fotografi, 
menjadi sangat penting karena foto (gambar) 
menyempurnakan sebuah berita (tulisan/news). 
Foto yang memiliki sudut pandang jurnalistik 
akan lebih mudah dipilih oleh jurnalis, karena 
foto tersebut mampu membawa pesan atas event 
atau kegiatan yang dilaksanakan.

logIcal ThInkIng  : TIDak Mengawang-
awang

Berpikir logis menjadi syarat penting seorang 
PR untuk memberikan solusi atas permasalahan 
yang ada. Data yang faktual, akan mendukung 
munculnya gagasan/ide yang logis.

SocIal MeDIa  : kenalI Ingar bIngar MeDSoS

Media sosial, mau tidak mau harus lekat dengan 
kehidupan PR saat ini. “Tak ada alasan perusahaan 
saat ini tidak hadir di media sosial. Demikian juga 
dengan PR. Bahkan, PR sebisa mungkin memiliki 
tim medsos sendiri untuk mengelola lalu lintas 
informasi di media sosial,” ujar Putri Silalahi, 
Communication Manager Asia Pasific, Instagram. 
Media sosial menjadi platform penyampaian ide-
ide PR secara lebih ramah dan horizontal. (Oleh: 
Reka Yusmara Disarikan dari majalah Marketeers, 
Edisi September 2018 )
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Ismi Rajiani, Wakil Ketua Bidang Akademik STIAMAK menyebut 
bahwa ini merupakan tantangan bagi para dosen untuk 
mengembangkan nalar dan pikiran untuk penelitian dan 
menulis serta dapat dipublikasikan dalam Scopus.

Sebelumnya STIAMAK Barunawati Surabaya juga melakukan 
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)  
dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang 
ditandatangani langsung antara Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si, 
M.Sc  (Rektor Universitas Lambung Mangkurat) dengan Drs. 
Iwan Sabatini, M.Si (Ketua STIAMAK). “Kerjasama dengan 
UNLAM Banjarnasin  ini diharapkan akan memberikan sinergi 
positif bagi keduanya,” imbuhnya.

Sementara itu, diskala internasional STIAMAK juga senantiasa 
berpartisipasi aktif seperti diacara International Conference 
and Global Forum on  Multidiscpilinary Research toward Social 
Value Creation (ICMRES)  2018, di Melbourne, Australia. Dalam 

stIamak kemBangkan 
JUrnal IlmIaH

forum tersebut, STIAMAK mengikutsertakan 10 prosiding jurnal 
ilmiah.

Dr. Yani Hendarti Dwi Mulyaningsih,  MM  dari Research 
Synergi  yang juga sebagai Conference Organizer  ICMRES 
2018 menyebut bahwa acara ini sukses dengan dikuti oleh  
peserta yang antusias dengan presentasi karya ilmiah.

“Kami juga melakukan penandatanganan MoU dengan STIAMAK 
Barunawati Surabaya yang telah mempunyai reputasi dalam 
kiprah jurnal ilmiah internasional. Kegiatan seperti ini nantinya 
akan dilanjutkan di Korea pada Maret 2019,” pungkasnya. 

STIAMAK juga meningkatkan kompetensi mahasiswanya 
dengan mengikuti program Pelindo III yaitu magang 
bersertifikat selama enam bulan untuk menambah 
pengalaman kerja di dunia usaha pelabuhan dan logistik.
(Oleh: humas STIAMAK)

Guna meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa, STIAMAK terus melengkapi dengan 
penelitian dan jurnal Internasional. Iwan Sabatini Ketua STIAMAK mengatakan bahwa 
STIAMAK saat ini telah memiliki  jurnal ilmiah internasional  sebanyak 28 Scopus (jurnal 
peringkat paling atas dunia) yang disaratkan oleh Kemeristek Dikti. STIAMAK menargetkan 
hingga akhir tahun 2018 dapat mencapai 35 jurnal ilmiah.

Keikutsertaan STIAMAK di Konferensi Internasional
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Event Nouveau 2018 Occurence of Freedom by 
SMAN 5 Surabaya yang dilaksanakan pada (26/10) di 
Dyandra Convention Center, Surabaya, dimanfaatkan 
betul oleh PT Pelindo Husada Citra (PHC). Rangkaian 
acara pentas seni yang juga sebagai penanda 61 
tahun hari lahir SMAN 5 Surabaya itu dimanfaatkan 
untuk meningkatkan brand awareness PHC di 

kalangan generasi 
millenials yang saat 
ini semakin inklusif, 
horizontal dan sosial.

“ K a m i  m e l i h a t 
potensi market dari 
generasi millenials 
cukup besar, apalagi 
proyeksi penonton 
event ini mencapai 
4-5 ribuan. Dalam 
event ini, kami tidak 
melakukan direct 
selling, tapi lebih ke 
membangun brand 
awareness PHC dulu, 
karena tidak semua 
o ra n g  m e n ge r t i 
keberadaan dan 

tIngkatkan Brand awareness 
 generasI mIlenIal 

produk PHC (RS PHC Surabaya dan Klinik PHC),” 
kata Ikawati, Operational Director PT Pelindo Husada 
Citra.

Dalam event seni yang menghadirkan guest star 
Yovie and Nuno dan Tulus itu, PHC membuka 
booth berupa konsultasi kecantikan yang dilayani 
perawat beautician dan dokter spesialis kulit dan 
kelamin dari RS PHC Surabaya. “Di booth RS PHC 
Surabaya, kami memberikan layanan deteksi 
jenis kulit wajah dan analisa masalah kulit wajah 
dengan alat skin scanner. Sekaligus, customer bisa 
langsung mendapatkan advis dokter spesialis. 
Just today in here, free!” ujar Ikawati.

“Kami berharap dengan adanya event-event yang 
segmen-nya untuk generasi millenials ini, bisa 
membangun brand awareness untuk PHC. Jika 
sudah aware, berlaku rumus AISAS, attention/aware 
- interest - search - action - share. Mereka tertarik 
layanan & produk PHC, membaca lebih rinci tentang 
layanan & produk PHC, memutuskan menggunakan 
layanan di PHC, dan kalo mereka puas, they will share 
their good experience. Layanan ini juga diharapkan 
menjadi solusi kebutuhan estetika bagi mereka yang 
concern dengan penampilan mereka,” tutur Ikawati.   
(Oleh: Irvan Prayogo)

Kami melihat potensi market dari 
generasi millenials cukup besar, 

apalagi proyeksi penonton event 
ini mencapai 4-5 ribuan. Dalam 

event ini, kami tidak melakukan 
direct selling, tapi lebih ke 

membangun brand awareness 
PHC dulu, karena tidak semua 

orang mengerti keberadaan dan 
produk PHC,” Ikawati

Pemeriksaan Kulit Wajah dengan Skin Scanner
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perkUat relasI,
pHC HaDIrkan DOkter BOyke

Service yang biasa-biasa saja sudah tentu 
tidak akan mampu membekas di benak klien. 
Lain halnya dengan sesuatu yang tidak pernah 
terpikirkan atau tidak terduga yang biasanya akan 
memberikan pengalaman membekas pada klien. 
PT Pelindo Husada Citra (PHC) yang merupakan 
induk perusahaan dari RS PHC Surabaya 
mempunyai cara tersendiri dalam memberikan 
service lebih kepada para klien.

Kamis (11/10), bertempat di Grand Varuna Convex 
Surabaya, PT PHC mengadakan Event Health Talk 
bertemakan “Kesehatan Reproduksi Sebagai 
Sebuah Investasi” dengan narasumber dr Harno 
Pribadi, Sp.OG (Dokter Spesialis Kandungan) 
dari RS PHC Surabaya, Dr. dr. Hendy Hendarto, 
Sp.OG (K.FER) (Konsultan Kesuburan) dari RSUD 
dr. Soetomo serta narasumber utama dr. Boyke 
Dian Nugraha, Sp.OG., MARS (Ginekolog dan 
Konsultan Seks).
 
President Director PT PHC dr. Agus Akhmadi 
memaparkan event health talk ini diadakan 
sebagai salah satu program customer relationship 
management (CRM). “Tujuan utama health talk ini 
ada dua, pertama meningkatkan hubungan baik 
antara PHC dengan klien, baik individu, komunitas 
maupun relasi bisnis. Kedua, agar klien PHC dan 

Dokter Boyke Saat Memberikan Penjelasan Acara Seminar

Istilah klien dalam healthcare industry (industri kesehatan) bisa diartikan 
sebagai penerima jasa layanan di rumah sakit, baik dalam keadaan sakit 
maupun sehat. Dalam memberikan service kepada klien, rumah sakit tidak 
cukup dengan hanya memberikan service dengan baik, namun juga harus 
diiringi dengan nilai lebih untuk mendapatkan hati klien. 

kami sendiri mengetahui isu kesehatan terbaru 
tentang kesehatan reproduksi. Kan kita investasi 
kesehatan bukan hanya bagian atas (wajah), tapi 
yang bawah juga (organ reproduksi).”

”Sengaja kami hadirkan dokter Boyke disini, 
selain masih cukup kuat sebagai  public 
figure ,  kapasitas dokter Boyke juga tidak 
perlu  diragukan lagi ,”  ucapnya.  Dokter 
Boyke sendiri selain masih menjabat sebagai 
Direktur Utama Klinik Pasutri Group yang 
tersebar  di  Jakarta,  Bogor  dan Bekasi , 
juga merupakan Pengajar Tamu di Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia,  PTIK, 
Seskoad, Lemhanas dan lain-lain. 

Dalam kesempatan yang sama, PT PHC juga 
memberikan Paket Privilege Card Medical 
Check  Up  untuk 10 peserta (senilai @1 
juta rupiah) dan Paket Vaksin HPV untuk 5 
peserta terpilih (senilai @2,2 juta rupiah).     

“Invitation peserta kurang lebih 300 orang, terdiri 
dari Pimpinan Pelindo III Group, Relasi Bisnis PT 
PHC, Komunitas dan Individu. Kalau klien kami 
merasa dilayani dengan baik dan happy, kami juga 
akan happy. So, we can make everybody happy,” 
pungkas dokter Agus. (Oleh: Irvan prayogo)
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tO tHe BOys
I’ve lOveD BefOre

Hai Portizen! Kali ini kami akan membahas tentang review film 
drama komedi yang berjudul To The Boys I’ve Loved Before. 
Film ini di adaptasi oleh Novel karya Jenny Han. Setelah sukses 
dengan novel yang ditulis, tentunya kesukesannya menjadikan 
buku ini terjun ke layar kaca. 
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Dengan Produser film Will Smith, Brian Robbins, 
James Lassiter dan sutradara Susan Johnson film 
ini berhasil membuat para kawula muda tidak 
sabar untuk menanti filmnya. Bekerja sama 
dengan Netflix, film ini di rilis di Amerika Serikat 
pada 17 Agustus 2018 lalu.

Bertempat pengambilan gambar di pinggiran kota 
di Amerika, cerita bermula dengan pemeran utama 
Lara Jean (Lana Condor), yang tinggal bersama 
kakak tertua Margot (Janel Parrish), Kitty (Anna 
Cathcart) dan ayah mereka Dr. Covey (John 
Corbett), seorang duda dan dokter kandungan yang 
sukses. Terlepas anak-anak masih merindukan 
ibu mereka yang baru meninggal, mereka tetap 
merupakan keluarga yang bahagia dan hangat. 
Pada awalnya keluarga ini agak khawatir tentang 
bagaimana kehidupan akan berubah ketika Margot 
pergi ke Universitas di Skotlandia pada bulan 
September, dimana Margot dan Lara Jean sangat 
dekat sekali hubungan persaudaraannya. Bahkan 
di Sekolah, Lara Jean tidak tahu harus bermain 
dan makan siang bersama dengan siapa kalau 
tidak dengan kakaknya. 

Lara Jean merupakan gadis enerjik, sedikit 
introvert dan tidak populer seperti pada gadis 
SMA di sekolahnya. Tentunya di masa puber 
dan remaja seperti ini semua memiliki rahasia. 
Terlepas dari kegiatan sehari-harinya, menambah 
rumitnya situasi adalah kenyataan bahwa Lara 
Jean memiliki perasaan untuk pacar Margot, 
Josh (Israel Broussard). Dia menjaga rahasia 
perasaan ini selama bertahun-tahun, dan tidak 
akan bertindak atas nama mereka karena takut 
menyakiti Margot, bahkan setelah mereka 
memutuskan untuk berpisah dengan Josh 
sebelum dia berangkat kuliah. Namun ternyata 
Lara Jean tidak kali pertama ini jatuh cinta. 
Dia telah merasakan jatuh cinta beberapa kali 
semasa hidupnya. Dan hal ini dia sembunyikan 
dan salurkan melalui surat-surat yang dia tulis 
untuk kelima pria yang pernah Lara Jean kagumi 
namun surat surat tersebut tidak pernah dia kirim, 
dia simpan dengan baik di lemarinya.

Lima pria tersebut antara lain termasuk Josh. 
Dan ke empat pria lain antara lain adalah Peter 
Kavinsky (Noah Centineo), John Ambrosse dan 
dua pria lain yang tidak diperankan dalam 
film. Suatu ketika, kelima surat tersebut tidak 
sengaja terkirim ke seluruh lima pria tersebut 
sehingga membuat hidupnya berantakan dan 
harus menyelesaikan dan menghadapi kelima 
pria yang datang untuk melakukan klarifikasi. 
Dimana selama ini dia bergantung pada Margot 
untuk menyelesaikan masalah, namun kali ini dia 
harus menanggapi masalah ini dengan dewasa 
dan menyelesaikannya sendiri.

Nah pasti pada pengen tahu kelanjutan ceritanya 
kan? Film ini tergolong film ringan yang dapat 
Portizen nikmati seusai kerja untuk melepaskan 
penat sambil membayangkan kisah kasih di 
sekolah jaman muda dulu, eeeeeh............. hihihi 
terutama bagi yang cewek-cewek, di film ini bakal 
diberikan pemandangan indah karena aktor 
yang ganteng-ganteng. Diproduseri oleh aktor 
terkenal Will Smith, film ini tentunya sangat tidak 
mengecewakan. Mengantongi rating 96% oleh 
Rotten Tomatoes dan 7.5/10 oleh IMDb. 

Penggemar film romansa juga tentunya akan 
menemukan banyak hal yang disukai di sini, 
termasuk akting menarik oleh Lana Condor 
sebagai Lara Jean dan pesan tentang kepercayaan 
diri, kejujuran, dan pentingnya keluarga bagi 
disampaikan dalam film ini. Buruan nonton yah 
Portizen! (Oleh: Regina Bestrya)

55ARtikEl POPulER





Beberapa saat lalu Terminal Teluk Lamong 
mengajak pegawai untuk mengadakan employee 
gathering di kota dengan julukan Kota Pelaut 
tersebut .Yuk simak kegiatan kami di Makassar:

JALAN – JALAN DI 
MAKASSAR 
Sebagai salah satu kawasan pesisir, Makassar 
memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para 
wisatawan utamanya wisatawan yang menyukai 
wisata pantai, sejarah dan alam. Berikut beberapa 
destinasi yang dapat menjadi referensi Portizen 
saat berkunjung ke Makassar:

benteng Fort rotterdam 

Kejayaan sejarah Makassar masih bisa kita 
saksikan hingga sekarang, salah satunya adalah 
benteng Ford Rotterdam. Pada masa kerajaan 
Gowa, benteng ini bernama Benteng Ujung 
Pandang atau sering disebut juga Benteng 
Panyyua. Nama Ford Rotterdam diberikan oleh 
Cornellis Speelman setelah berhasil direbut oleh 
Belanda. Ford Rotterdam sudah ada ratusan tahun 
yang lalu tepatnya pada abad ke 16 namun masih 
berdiri kokoh dan menjadi salah satu objek wisata 
bersejarah di Makassar 

benteng Somba opu

Hampir sama seperti Fort Rotterdam, benteng 
Somba Opu merupakan salah satu benteng milik 

terpaUt kOta pelaUt
“Orang Makassar dikenal sebagai pelaut ulung karena kepiawaiannya 
mengarungi dan menaklukkan laut. Sejak jaman kolonial hingga kini 
Makasar merupakan gerbang utama pelayaran dan perdagangan di 
Indonesia Timur”

Benteng Fort Rotterdam
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adalah icon kota Makasssar berada di sebelah barat 
kota yang dijuluki Angin Mammiri tersebut. Setiap 
hari Pantai Losari ramai dikunjungi wisatawan 
lokal maupun internasional, mayoritas orang – 
orang datang saat senja, memandangi mentari 
menghabiskan hari. 

Makassar International Eight Festival Forum (F8), 
sebuah gelaran tahunan yang menarik jutaan 
wisatawan terpusat di Pantai Losari. Kunjungan 
Terminal TelukLamong di Makassar bertepatan 
dengan acara tahunan tersebut sehingga kami dapat 
menikmati berbagai atraksi dan pagelaran seni khas 
Makassar. Fusion Music, Fashion, Film, Fine Art, 
Fiction Writers & Font, Food & Fruit, Folk dan Flora & 
Fauna dipadukan di acara F8 untuk memperkenalkan 
Makassar secara nasional dan internasional. 

Dusun rammang – rammang,kabupaten Maros

Disinilah terletak bentang karst terbesar kedua 
di dunia. Kabupaten Maros tidak terlalu jauh dari 
pusat kota sekitar 1 jam perjalanan darat. Luas 
kawasan karst disini sekitar 4500 Ha, bentuknya 
menjulang tinggi seperti menara sehingga disebut 
sebagai “Tower Karst’. 

Kawasan karst Maros tidak kalah indah dengan 
The South China Karst atau Ha Long Bay Vietnam 
sehingga tidak perlu pergi jauh keluar negeri dan 
kita patut bangga dengan negeri ini. Dari sekian 
banyak batu karst di Kabupaten Maros, Dusun 
Rammang – Rammang berada di tengah – tengah 
gugusan batu karst. 

Tidak tersedia jalur darat yang memadai menuju ke 
Kabupaten Maros. Sungai Puteh menjadi salah satu 
perlintasan paling penting karena akses masuknya 
harus menyusuri sungai dengan perahu. Selama 
perjalanan kita dapat melihat keindahan alam dari 
gunung – gunung batu yang sudah ada dari jaman 
prasejarah. Sepanjang jalur Sungai Puteh ditumbuhi 
Pohon Nipah yang menjadi mata pencaharian 
masyarakat di dusun Rammang-Rammang. Pohon 
Nipah mayoritas digunakan untuk membuat ketupat 
dan atap rumah karena lebih dapat menahan terik 
dan tidak gampang bocor. 

kampung berua

Sekitar 10 menit berperahu dari Dusun Ramang 
– Rammang, kampung ini terletak diantara batu 
– batu purba. Meskipun ada di lingkungan purba, 
namun Kampung Berua bermakna Kampung Baru 
karena kampung ini didirikan paling akhir dan 
paling ujung di Dusun Rammang – Rammang. 

Keunikan dari Kampung Berua, hanya terdapat 16 
rumah, sebagian besar keturunan Bugis Makassar. 

kerajaan Gowa dan diakui oleh penjajah bahwa 
lokasi ini adalah salah satu benteng yang paling 
sulit ditaklukkan di Nusantara. 

Mengunjungi Somba Opu sama dengan berkeliling 
seluruh kawasan di Sulawesi Selatan karena 
saat ini didalam benteng dibangun kawasan 
agrowisata berupa kumpulan rumah adat dari 
seluruh Sulawesi Selatan. Pembangunan rumah 
adat ini mencerminkan bahwa jaman dahulu 
terdapat sebuah kerajaan yang menyatukan 
Sulawesi Selatan dalam satu bendera sebelum 
akhirnya di pecah belah oleh penjajah. 

pantai akarena

Pantai Akarena menjadi surge wisata bahari di 
Makasar karena keindahan pantai dan fasilitas 
water sport yang instagramable. Berbeda dengan 
pantai pada umumnya yang memiliki pasir 
berwarna putih atau kecoklatan, tempat wisata 
Makassar satu ini memiliki pasir berwarna hitam. 
Keunikan inilah yang justru membuat pantai ini 
menarik, sehingga banyak pengunjung yang 
datang membludak terutama pada hari libur. 

Saat berkunjung ke Pantai Akarena, peserta 
employee gathering melakukan outbond untuk 
mempererat kebersamaan dan kepekaan antar 
pegawai. Fasilitas outbond berupa arena luas dan 
rindang karena tumbuh banyak pohon disekitarnya. 
Pantai Akarena juga menyediakan akses menuju 
pantai dengan dermaga sepanjang 150 meter dan 
lebar 5 meter yang mempermudah untuk melihat 
indahnya mentari terbit dan tenggelam

pantai losari

Jangan bilang sudah pernah ke Makassar kalau 
belum berkunjung ke Pantai Losari. Pantai Losari 

Rammang-Rammang
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Bentuk rumahnya khas, yaitu rumah panggung 
makassar atau disebut balla lompoa. Balla lompoa 
terdiri dari 3 tingkatan, paling atas atap, bagian 
tengah sinrang atau tempat pemilik rumah tinggal 
dan paling bawah siring atau kandang ternak. 

Taman nasional bantimurung

Taman Nasional Bantimurung dikenal dengan 
sebutanThe Kingdom of butterfly atau kerajaan 
kupu – kupu karena terdapat lebih dari 20 jenis 
kupu – kupu terbang cantik disini. Tempat wisata 
ini menyuguhkan wisata alam berupa bukit kapur, 
gua dan air terjun sehingga cocok untuk membawa 
anak – anak datang ke tempat ini. 

pusat oleh – oleh unggul 

Terletak di Jl. Pattimura, pusat oleh – oleh unggul 
menjadi primadona wisatawan terumata ibu 
– ibu yang berkunjung ke kota ini. Makanan, 
cemilan, baju adat, kain, aksesoris tersedia di 
Unggul dengan harga cenderung lebih murah 
dibandingkan pusat oleh – oleh yang lain. 

KULINER REMPAH 
MAKASSAR 
Pada masa kolonial, Makassar sebagai pintu 
perdagangan dan pelayaran di Sulawesi 
Selatan menjadi tempat keluar-masuk rempah 
ke Nusantara sehingga tidak heran mayoritas 
masakan khas Makassar mengandung aroma dan 
rasa yang kuat. Berikut adalah daftar makanan 
asal Makassar yang sempat di cicip saat employee 
gathering Terminal Teluk Lamong 

coto Makassar 

Makanan ini sudah terkenal diseluruh Nusantara 
bahkan hampir ada di setiap kota di Indonesia tetapi 
akan jauh berbeda nikmatnya saat makan di daerah 
asalnya. Coto terdiri dari potongan daging serta 
kuah dengan rasa rempah yang kuat dilengkapi 
bawang goreng dan daun bawang. Dijamin kurang 
deh kalau makan 1 mangkok.. hehe

Sop Saudara

Makanan ini berasal dari kabupaten Pangkep, 
sehingga kata Sop Saudara adalah kepanjangan 
dari “Saya Orang Pangkep, Saudara”. Bahan yang 
digunakan adalah daging sapi potong ditambah 
bihun, perkedel kentang dan tidak ketinggalan 
rasa rempah kuat khas Makassar. Harga Sop 
Saudara di Makassar sekitar Rp. 20.000,-. 

pallubassa 

Perbedaan Pallubassa dengan coto dan sop 
saudara adalah tambahan telur setengah matang 
yang langsung dimasukkan kedalam kuahnya. 
Bisa terbayang kan lezatnya?

Sebagai refrensi tempat makan ada di Jl. Serigala no 
XIV Makassar nama restorannya Pallubassa Serigala. 

Seafood

Sebagai kota yang dekat dengan pesisir, rasa ikan 
dan seafood di Makassar super mantap. Employee 
gathering Terminal Teluk Lamong mampir makan 
ke restoran istana laut dan ratu gurih. Tempatnya 
cocok untuk rombongan dan tersedia live music 
untuk hiburan 

pisang epe 

Makanan khas yang satu ini belum ada di tempat 
lain. Pisang Epe terdiri dari Pisang raja yang di 
pipihkan lalu dibakar. Ditaburi dengan coklat, keju 
atau susu kental manis rasa pisang epe menjadi 
lebih enak. Pisang Epe bisa ditemukan di pinggir 
jalan sekitar pantai Losari sambil merasakan 
indahnya kota angin mammiri. 

Employee Gathering bertema Asian Games ini 
ditutup dengan gala dinner. Dresscode yang 
dipakai sesuai dengan tema tersebut yaitu baju 
olah raga. “Sesuai dengan karakter pegawai Teluk 
Lamong yang enerjik dan sporty sehingga kami 
memilih tema olahraga,” ujar Dothy, Direktur 
Utama Terminal Teluk Lamong. 

Langkah perusahaan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kebersamaan antar pegawai 
akan dilakukan secara konsisten sebagai wujud 
penghargaan perusahaan atas kerja keras dan 
pencapaian pegawai. (Oleh: Magdalena Dini)
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DOUBLE BURDEN DISEASE
Mengutip penelitian terbaru dari Institute for 
Health Metrics and Evaluation (IHME) Tahun 
2018, terjadi pergesaran masalah kesehatan di 
Indonesia, dari semula Indonesia mengalami 
masalah kesehatan berupa Triple Burden Disease 
(penyakit tidak menular, penyakit menular dan 
penyakit yang seharusnya sudah teratasi tapi 
muncul kembali) beralih ke Double Burden Disease 
(penyakit tidak menular dan penyakit menular). 
Pergeseran ini diketahui dari hasil riset IHME 
selama 16 tahun yang menunjukkan kenaikan 

douBle Burden 
keseHatan DI InDOnesIa
narasumber : dr. Lailatul Muqmiroh, Sp.Rad (K) - RS PHC Surabaya

Dalam 16 Tahun terakhir, usia harapan hidup masyarakat Indonesia 
meningkat hingga 8 tahun, dari semula dikisaran 62,4 tahun untuk 
laki-laki dan 64,9 tahun untuk perempuan, menjadi 69,8 tahun 
untuk laki-laki dan 73,6 untuk perempuan. Namun, meningkatnya 
usia harapan hidup ternyata tidak berbanding lurus dengan status 
kesehatan masyarakat secara keseluruhan, Indonesia “masih” saja 
dihantui masalah kesehatan yang ancamannya dari tahun ke tahun 
makin meningkat.

drastis dari beberapa penyakit tidak menular dan 
penyakit menular yang menyebabkan masalah 
dan kematian tinggi di Indonesia.

Empat besar penyakit penyebab kematian 
tertinggi di Indonesia kategori penyakit tidak 
menular (PTM) dihuni oleh beberapa penyakit 
katastropik (penyakit kronis yang membutuhkan 
biaya tinggi) diantaranya penyakit jantung iskemik 
(14,2%), penyakit cerebrovascular (35,5%), 
penyakit diabetes (62,9%) dan penyakit alzheimer 
(46,0%). Sedangkan empat besar penyakit 
penyebab kematian tertinggi di Indonesia kategori 
penyakit menular (PM) diantaranya tuberkulosis 
(-28,3%), penyakit paru kronis (17,9%), diare 
(-30,1%) dan infeksi saluran pernafasan bawah 
(-34,7%).

Dari data diatas dapat diartikan, Indonesia sedang 
mengalami “beban ganda”. Disatu sisi, bangsa 
ini sedang fokus pada pengurangan tingkat 
penyakit menular agar tidak terjadi penularan 
penyakit yang meluas dan menunjukkan hasil 
yang cukup memuaskan. Dilihat dari tren selama 
16 tahun terakhir, beberapa penyakit menular 
prevalensinya menurun yang dibuktikan dengan 
tren angka minus. Dan disisi lainnya, kita sedang 
berjuang “mati-matian” melakukan pengobatan 
penyakit tidak menular yang biayanya selama 
Januari sampai dengan Agustus 2018 menembus 
Rp 12,8 T atau mengambil porsi 78% dari 
keseluruhan total klaim yang harus dibayarkan. 
Ya, porsi sebesar itu “hanya” untuk mengcover 
8 penyakit tidak menular. Dengan kata lain, cost 
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of illness atau beban ekonomi penyakit tidak 
menular ini sangat tinggi. 

Mengambil contoh pada penyakit diabetes. 
Hitungan kasar cost of illness yang akan 
dikeluarkan penderita diabetes yang harus 
menjalani hemodialisa (cuci darah) per bulan 
kurang lebih ialah Rp 12.419.752, jika pasien/
penderita diasumsikan menggunakan jenis 
debitur tunai (out of pocket spending). Jika 
pasien/penderita terdaftar sebagai pasien BPJS 
Kesehatan, biaya pribadi yang akan dikeluarkan 
bisa tereduksi hingga 89,3% menjadi kurang lebih 
Rp. 1.342.522, dimana biaya yang mungkin akan 
dikeluarkan ini meliputi biaya transportasi (pergi-
pulang) pasien ke rumah sakit dan potensial 
pendapatan yang hilang akibat menurunnya 
produktifitas kerja (karena harus meninggalkan 
pekerjaan untuk melakukan cuci darah 4-5 
jam sebanyak 2-3 kali per minggu). Lalu, yang 
menanggung reduksi biaya sebesar 89,3% diatas 
siapa? BPJS Kesehatan! 

ANCAMAN BAGI USIA 
PRODUKTIF
Dilihat sekilas, sudah tampak jelas implikasi cost 
of illness satu penyakit tidak menular katastropik 
(penderita diabetes) yang menjadi beban negara 
melalui BPJS Kesehatan. Selama Januari hingga 

Agustus 2018 saja, BPJS Kesehatan “dipaksa” 
mengeluarkan 1,5 triliun rupiah untuk pasien 
penderita diabetes. Bukan 1 atau 2 tahun, tapi 
akan menanggung biaya hemodialisa pasien/
penderita seumur hidup. Hal inilah yang menjadi 
salah satu faktor “penyumbang” defisitnya BPJS 
Kesehatan senilai Rp 16,5 Triliun yang membuat 
gemas Presiden RI, disamping karena peserta 
BPJS Kesehatan “nakal”, karena tidak disiplin 
membayar iuran, juga profil morbiditas (angka 
kesakitan) warga Indonesia yang didominasi 
penyakit katastropik.

Pada akhirnya, j ika pengobatan (kuratif 
& rehabil itatif )  saja yang diurus tanpa 
memperhatikan aspek pencegahan (preventif 
dan promotif ), akan menjadi ancaman nyata 
bagi masyarakat usia produktif di Indonesia 
yang saat ini berjumlah 179,13 juta jiwa 
(67,6%). Hanya menggantungkan harapan 
melalui program-program kesehatan dari 
pemerintah saja? jelas tidak cukup! dan tidak 
akan pernah cukup. Karena sebagian penyakit 
katastropik tersebut merupakan akibat dari 
gaya hidup masyarakat yang salah. Lalu, 
pilihannya kemudian apakah kita akan “pura-
pura” tidak tahu dan membiarkan fenomena 
ini terjadi berulang seperti lingkaran setan, 
ataukah kita akan ikut mengambil peran 
minimal dengan menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat? (Oleh: Irvan Prayogo)
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Pendidikan merupakan faktor penting 
bagi kelangsungan kehidupan bangsa 
dan faktor pendukung yang memegang 
peranan penting di seluruh sektor 
kehidupan, sebab kualitas kehidupan 
suatu bangsa sangat erat dengan tingkat 
pendidikan. Oleh karena itulah Pelindo 

terIma kUnJUngan 
maHasIswa UnIversItas BUng karnO

III mengenalkan dunia kepelabuhanan 
kepada mahasiswa melalui program 
studi kunjungan lapangan. Seperti yang 
dilakukan oleh mahasiswa Fakultas 
Teknik Universitas Bung Karno Jakarta 
ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 
pada Kamis (11/10).

Sedikitnya 40 orang mahasiswa tiba 
di Terminal Penumpang Pelabuhan 
Tanjung Emas. Kunjungan ke Semarang 
tersebut merupakan rangkaian lanjutan 
setelah mengunjungi PLTU Batang  
dan Proyek Jembatan Kalikuto. Dalam 
kunjungannya, para mahasiswa 
di je laskan mengenai  fas i l i tas, 
infrastruktur dan peralatan yang dimiliki 
Pelabuhan Tanjung Emas. “Kondisi 
Pelabuhan Tanjung Emas beberapa 
tahun lalu sudah jauh berbeda dengan 
kondisi sekarang yang dulunya sering 
terendam air rob, sekarang sudah 
kering dengan sistem polder yang 
memompa air rob untuk ditampung di 
kolam retensi,” kata Deputy Manager 
Pelayanan Terminal Pelindo III Regional 
Jawa Tengah, Muh Junaedhy. (Oleh: Diah 
Ayu Puspitasari)
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Peran Pelindo III sebagai salah satu BUMN 
tak luput dalam menjalankan tanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan 
pendidikan di Indonesia terutama 
di bidang Kemaritiman.  Bertempat 
di Terminal Penumpang Pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang, Pelindo 
III Regional Jawa Tengah menerima 
kunjungan dari  Politeknik Ilmu 
Pelayaran Semarang (PIP) pada Selasa 
(23/10). Rombongan Taruna Taruni 
dengan beberapa dosen pendamping 

PT Pelindo III (Persero) melalui Terminal 
Benoa menyalurkan bantuan dana hibah 
bina lingkungan senilai Rp316 juta 
kepada empat penerima. Bantuan hibah 
bina lingkungan kali ketiga ditahun 
2018 tersebut diberikan dalam bentuk 
renovasi tempat ibadah dan prasarana 
kebersihan yang terbagi di beberapa 
lokasi seperti Bangli Gianyar, Badung 
dan Kota Denpasar. 

Penyaluran dana hibah dilaksanakan 
secara simbolis  di  Ruang rapat 
Kantor Pelindo II I  regional BBN 
Benoa pada Jumat (12/10) dengan 
dihadiri  langsung oleh Regional 
Bali Nusa Tenggara, I  Wayan Eka 
Saputra.  Dalam sambutannya,  I 
Wayan Eka Saputra menyampaikan 
bahwa penyaluran dana hibah bina 
lingkungan merupakan kali ketiga di 
tahun 2018. Dalam kurun waktu tahun 
2018, Pelindo III di Terminal Benoa 
telah menyalurkan Rp2,3 milyar  di 
wilayah Pulau Bali sebagai wujud 
tanggung jawab sosial perusahaan 
kepada masyarakat.  Ia berharap 
bahwa keberadaan Pelindo III dapat 
memberikan multiplier effect bagi 
masyarakat  di Provinsi Bali. (Oleh: 
Mareta)

DUkUng kemarItIman, pelInDO III 
terIma kUnJUngan pIp semarang

sejumlah 85 orang disambut langsung 
oleh Deputy Manager Pelayanan 
Pelanggan, Ari Sudarsono 

Ahmad Dori,  dosen pendamping 
dari PIP Semarang menyampaikan 
bahwa tujuan kunjungan lapangan 
ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan meninjau lapangan 
mengenai  kegiatan operasional 
p e l a b u h a n .  ( O l e h :  D i a h  A y u 
Puspitasari)

salUrkan BantUan 
BIna lIngkUngan DI BenOa 
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Dewan Komisaris melakukan kunjungan 
kerja ke Pelabuhan Tanjung Perak. 
Kunjungan tersebut dihadiri oleh Hari 
Bowo selaku Komisaris Utama dan 2 

Sedikitnya 90  orang mahasiswa 
jurusan teknik sipil Universitas Udayana 
berkunjung ke Pelabuhan Tanjung 
Perak. Acara kunjungan tersebut guna 
mempelari, mengetahui dan melihat 
secara langsung bagaimana teknis 

DekOm samBangI 
pelaBUHan tanJUng perak

UnIversItas UDayana pelaJarI 
pelaBUHan tanJUng perak

anggota komisaris lainnya yaitu Heddy 
Lugito dan Zainal Abidin. Dari kunjungan 
tersebut, Hari Bowo memberikan 
masukan untuk pengembangan 

p e r u s a h a a n  k e d e p a n n y a .  I a 
menginginkan adanya peran serta 
dari Pelabuhan Tanjung Perak untuk 
meningkatkan dan mengembangkan 
potensi wilayah Terminal Kalimas.  

Ia  juga meminta pemaksimalan 
pengembangan Pelabuhan Kawasan 
K a l i a n get  m e n g i n gat  b e s a r n ya 
potensi  wisata kapal  pesiar  di 
daerah sana. Tidak hanya itu saja, 
optimalisasi perlu dilakukan pada 
Gapura Sur ya Nusantara (GSN) 
k a r e n a  t e r m i n a l  p e n u m p a n g 
kapal laut ini menjadi contoh bagi 
pengembangan terminal penumpang 
kapal laut modern dengan fasilitas 
s e ke l a s  ba n d a ra  d i  I n d o n e s i a 
yang bisa menjadi standart bagi 
pengembangan pelabuhan lainnya. 
(Oleh: Tisna Prabamita)

kepelabuhan dan pembangunan 
yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya. 

I Nyoman Karnata, selaku dosen 
per wakilan Teknik Sipil  dalam 

sambutannya berharap agar mahasiswa 
mendapatkan ilmu, pengalaman, serta 
informasi yang bermanfaat dari Pelindo 
III Regional Jawa Timur mengenai 
Pelabuhan Tanjung Perak. (Oleh: Tisna 
Prabamita)

kilAs bERitA64





Selamat 
HUT ke

 Semoga Menjadi Titik Awal Perkembangan
Dengan Performa Excellent

1




