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Redaksi NewsWave membuka kesempatan bagi 
pembaca yang ingin memberikan kontribusi 
berupa :

tulisan, foto, dan ilustrasi, dengan subject 
(KONTRIBUTOR NEWSWAVE) kirim ke : 
humas@pi-logistik.com. 

Materi harus relevan dan disertai identitas diri, 
jika berupa saduran dan terjemahan diharuskan 
menyebut sumbernya dengan benar. Bagi 
karyanya yang dimuat akan mendapatkan 
merchandise. Terima kasih.

Salam Semangat!

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya 
buletin ini dapat diterbitkan. Tiada kata 
yang dapat mewakili kegembiraan Kami 
saat meluncurkan edisi pertama Buletin 
NewsWave pada Hari Ulang Tahun ke-7 

PT Pupuk Indonesia Logistik (23/12/2020). 

Kini Buletin Semester PILOG hadir kembali 
dengan edisi kedua yang penuh semangat 
untuk menyampaikan berbagai informasi 
seputar kegiatan PILOG selama Bulan 
Januari sampai dengan Juni 2021, yang 
akan membawa pembaca mengenal lebih 
dekat mengenai PILOG. 

Tentunya Kami menyadari bahwa edisi 
pertama masih sangat banyak kekurangan, 
oleh karena itu kami mohon maaf atas 
kekurangan yang ada. Upaya perbaikan akan 
terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas 
Buletin NewsWave ke depannya. Maka Kami 
mengharapkan kontribusi setiap pengurus 
buletin NewsWave maupun Karyawan 
PT Pupuk Indonesia Logistik untuk dapat 
berperan aktif agar Buletin NewsWave 
dapat terbit secara rutin. 

Semoga buletin ini dapat memberikan 
motivasi para pembaca untuk berkarya 
dalam bentuk tulisan maupun ilustrasi. Tak 
lupa juga, Kami mengharapkan masukan, 
kritik dan saran  dari berbagai pihak demi 
kemajuan buletin ini.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah 
berpartisipasi dalam penerbitan Buletin 
NewsWave ini. Selamat membaca, semoga 
kesehatan selalu menyertai kita semua, 
Aamiin.

Stay safe and keep healthy!

Redaksi



NEWSWAVE

3 ARTIKEL  KESEHATAN  FEATURE GALERI

TOPIK UTAMA
Pergantian Dewan Komisaris PILOG

Berlandaskan Budaya Akhlak,  PILOG Berhasil Raih 
Pangsa Pasar Internasional

Kunjungan Direksi PILOG ke MT Salmon Mustafa 

Bangun Kesuksesan, PILOG Perluas Jaringan
Join Indonesia Multimoda Transport Operator 
Association (IMTA)

CSR
Memaknai Berkah Ramadhan, Milenial PILOG
Lakukan Bakti Sosial

PILOG Peduli Pendidikan:
Program Pengembangan Pendidikan 
Untuk Praktek Kerja Cadet Darat & Laut

GO SHIP!
Dukung Pasokan Pupuk Untuk Petani,
PILOG Angkut Pupuk Urea Bersubsidi 
dari PT Pupuk Iskandar Muda Lhokseumawe 
ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Monitoring Berkala, 
Superintendent Kunjungi MT Salmon Mustafa

Owner Surveyor Mengawasi Persiapan Pelaksanaan 
Docking Kapal MT Salmon Mustofa

Mengenal Istilah Peralatan Bongkar Kapal

Angkutan Perdana PILOG ke Celukan Bawang

ARTIKEL
PILOG Jalin Kerja Sama Operasi (KSO)
dengan Anak Perusahaan PT Petrokimia Gresik

PILOG Jalin Kerja Sama Operasi (KSO) 
dengan PT Kaltim Industrial Estate Grup

PILOG Gelar Webinar “Prospek Bisnis Multimoda”

Tingkatkan Meaning of Work 
Melalui Webinar “Living in The Grand Why”
Bersama ACT Consulting dan Pupuk Indonesia Grup

Gelar Webinar “Tetap Cantik dan Segar Saat Pandemi” 
Bersama Persatuan Istri Karyawan (PIKA) PILOG

Milenial PILOG Perkenalkan Budaya AKHLAK 
ke Awak Kapal

Tips Meraih Work Life Balance :
Keseimbangan Antara Hidup dan Pekerjaan

Kepuasan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Logistik

daftar isi

4

12

14

3220

34

39

KESEHATAN
Cegah Penyebaran Covid-19, 
Karyawan PT Pupuk Indonesia Logistik
Antusias Ikuti Suntik Vaksinasi Covid-19

PT Pupuk Indonesia Logistik Merilis Genose, 
Alat Deteksi Virus Corona-19

FEATURE
Rahasia Sukses Salesman Terbaik di Dunia

Profit Margin : Pengertian dan Formula

GALERI

6

8

11

13

15

16

18

19

21

22

24

26

27

28

29

33

36



NEWSWAVE

4  TOPIK UTAMA  CSR  GO SHIP!

NEWSWAVENEWS WAVENEWS WAVE NEWS WAVE

 TOPIK UTAMA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Indonesia Logistik
yang digelar pada Sabtu, 12 Juni 2021 di PT Pupuk Indonesia (Persero)
memutuskan mengangkat Bapak :

Kami ucapkan selamat bergabung, semoga kehadiran Bapak dapat meningkatkan sinergi 
dalam memajukan Perusahaan serta bersama-sama mewujudkan transformasi PILOG 
dari Perusahaan Pelayaran menjadi Perusahaan Logistik yang terpadu.

SELAMAT DATANG

Rudi Rusli 
sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik

Dono Prasetyo
sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik
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TERIMA KASIH

Nugroho Christijanto
Telah menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Logistik 
sejak 08 Oktober 2019 s.d 12 Juni 2021. 

Asep Syaifullah
Telah menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik 
sejak 25 Juli 2016 s.d 12 Juni 2021.

Keluarga besar PT Pupuk Indonesia Logistik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
atas dedikasi dan pengabdian Bapak :

Segala bimbingan, nasihat, dan arahan Bapak sangat membantu 
Kami dalam mencapai visi, misi, dan tujuan PILOG.
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Berlandaskan Budaya AKHLAK,
PT Pupuk Indonesia Logistik Berhasil 
Raih Pangsa Pasar Internasional

MT Sultan Mahmud Badaruddin II, salah satu 
kapal tanker pengangkut Amoniak milik
PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) kembali 
mengekspor Amoniak ke Pelabuhan Isabel, Leyte, 
Filipina. Ekspor kali ini menggunakan metode Free 
on Board (FoB), yaitu proses penyerahan barang 
yang sudah disepakati oleh pihak penjual ataupun 
pembeli dalam proses ekspor dan impor. 

Dengan upaya terus meningkatkan kompetensi 
dalam memenuhi dan melayani kebutuhan 
pelanggan, PILOG juga adaptif dalam menghadapi 
persaingan pasar global untuk mendapatkan pangsa 
pasar di luar Pupuk Indonesia Grup (PI Grup), dan 
juga pasar Internasional. Terbukti kali ini PILOG 
berhasil mendapatkan pesanan dari luar negeri, 
yaitu Infinite Commodities Pte.Ltd, Perusahaan asal 
Singapura.

Dalam pengirimannya, Infinite Commodities Pte.Ltd 
menyewa kapal milik PILOG untuk memenuhi 
kebutuhan pasokan Amoniak Philphos yang 
akan diangkut dari PT Pupuk Kaltim (PKT)
Bontang ke Filipina. Saat ini, PILOG 
berkolaborasi dengan PKT dalam 
persiapan muat kargo amoniak sebanyak 
+ 3.500 MT di Pelabuhan Bontang. Direktur 
Utama PILOG, Tentaminarto Tri Februartono 
merasa bangga, karena di tengah kondisi 
pandemi PILOG proaktif dalam mendapatkan 
pasar dan Amanah hingga mendapatkan 
kepercayaan dari Perusahaan asing.
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“Ekspor Amoniak kali ini merupakan 
kebanggaan bagi PILOG, membuktikan 

bahwa PILOG memiliki daya saing tinggi 
menjadi Perusahaan yang terpadu dan 

bermutu dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional dengan membantu 

ekspor Indonesia dan mendukung 
upaya peningkatan devisa negara.” 

Tentaminarto Tri Februartono
Direktur Utama PILOG

Dalam kesempatan yang sama, Tentaminarto 
menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh PILOG 
dan PKT merupakan bagian dari implementasi 
sinergi Grup di Lingkungan PT Pupuk Indonesia 
(Persero) guna mendukung visi pemegang saham, 
PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi Perusahaan 
nasional berkelas dunia yang mampu memberikan 
dampak ekonomi dan sosial secara nasional. Selain 
itu dapat mewujudkan PILOG menjadi perusahaan 
Logistik yang terpadu dan bermutu.

Hasanal Kemal, Direktur Operasional PILOG 
berharap dengan terealisasinya pengangkutan 
ekspor Amoniak dengan metode FoB bersama 
Infinite Commodities Pte.Ltd ini, ke depannya 
PILOG dapat merambah pasar logistik internasional 
ke negara Asean lainnya. Sebagaimana diketahui 
rencana proses muat Amoniak sekira tanggal 
28 Juni 2021 dan diperkirakan tiba pada 2 Juli 2021. 

“Harapan Manajemen, semoga pekerjaan ini dapat 
berjalan lancar dan PILOG bisa mengangkut di 
luar ke negara Asean lainnya, hingga merambah 
pasar internasional. Sehingga KPI Perusahaan, 
khususnya target RKAP Operasional dapat tercapai.” 
Tambahnya.

Kegiatan ini juga dilandasi oleh komitmen 
Perusahaan dalam mendukung penegakkan Core 
Values Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai 
identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung 
peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Oleh 
karena itu, PILOG mengadopsi dan mengoptimalkan 
nilai-nilai Perusahaan yang berdasarkan pada 
prinsip-prinsip AKHLAK, yaitu Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 
(TAA/APL)
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Kunjungan Direksi PILOG
ke MT Salmon Mustafa
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Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) 
melakukan kunjungan ke Galangan Lampung (Jumat, 
26/02/2021). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai 
bentuk memperkenalkan jajaran Direksi baru 
PILOG, dan juga upaya sinergi antara PILOG dengan 
PT Daya Radar Utama (DRU) dalam menyelesaikan 
project docking. 

Tentaminarto Tri Februartono, Direktur Utama 
PILOG menyampaikan harapannya agar progres 
pekerjaan ini dapat berjalan semakin baik dan 
apabila ada kekurangan dapat menjadi concern 
bersama, terutama di hari ke-20.
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“Terima kasih telah mempercayakan DRU, tentunya 
kami akan berkomitmen untuk tepat guna, tepat 
biaya, dan tepat waktu. Kami pun akan menjaga 
kepercayaan yang telah diberikan Manajemen PILOG. 
Semoga silaturahmi bersama PILOG menjadi lebih 
baik.” Jawab Ajid Gunawan, Direktur Utama PT DRU 
menanggapi keinginan Manajemen PILOG dengan 
baik.

M Sahurullah Manajer Pemeliharaan PILOG yang juga 
sebagai Ketua Docking PILOG, menambahkan bahwa 
Tim Docking PILOG dan DRU selalu berkoordinasi 
secara rutin dua kali sehari. Sehingga, penyelesaian 
docking MT Salmon Mustafa diperkirakan dapat 
selesai sesuai timeline.

Dalam kesempatan ini, Tentaminarto juga 
menyampaikan terima kasih kepada seluruh Awak 
Kapal MT Salmon Mustafa dan seluruh orang yang 
terlibat dalam proses docking MT Salmon Mustafa. 
Tentaminarto juga meminta kepada tim yang 
bertugas untuk selalu menjaga kesehatan dan 
stamina agar project dapat berjalan lancar. (APL) 

“Kami harap kegiatan ini dapat berjalan 
lancar, Tim DRU dapat menyelesaikannya 

sesuai dengan perhitungan waktu yang 
matang sehingga MT Salmon Mustafa dapat 

selesai docking tepat waktu. Karena perlu 
diketahui, MT Salmon Mustafa ini ibaratnya 

primadona di Pupuk Indonesia Grup.” 

Tentaminarto Tri Februartono
Direktur Utama PILOG
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Memulai suatu bisnis tidaklah mudah, ada berbagai 
langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk 
mencapai titik dimana usaha dapat didirikan. Setelah 
berdiri, masih banyak pula hal yang harus dikerjakan 
agar usaha terus berkembang. Dalam upaya ini, 
tentunya ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk 
mengembangkan usaha serta mencapai target, 
salah satunya networking.

Kunci penting dalam ekspansi bisnis internasional 
adalah menjalankan dan mengembangkan usaha 
dengan memperluas jaringan. Tentunya proses 
tersebut membutuhkan pembelajaran yang 
menuntut fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, 
dan ketangkasan. Pengalaman dan perkembangan 
baru perlu diambil dengan langkah cepat dan penuh 
percaya diri, untuk mencapai kesuksesan dalam 
skala apa pun. Maka dari itu PILOG terus berupaya 
mengembangkan usaha menjadi Perusahaan 
Logistik dan mencapai target.  

Dengan bergabungnya PILOG menjadi bagian 
dari Indonesian Multimoda Transport Operator 
Association (IMTA) diharapkan dapat menjadi 
pengalaman dan perkembangan baru Perusahaan 
dalam mencapai kesuksesan, menuju Perusahaan 
Logistik yang terpadu dan bermutu. (AH/APL)

Bangun Kesuksesan, PILOG Perluas Jaringan
Join Indonesian Multimoda Transport Operator 
Association (IMTA)
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Dalam rangka memaknai berkah Ramadhan dan 
menyambut Hari Raya Idul Fitri, Milenial PILOG 
melakukan kegiatan bakti sosial sebagai wujud nyata 
aksi kepedulian sosial di Pondok Yatim & Dhuafa 
daerah Tomang dan Slipi. Karena bulan Ramadhan 
merupakan momentum untuk memperbanyak amal 
dan kepedulian kepada sesama. 

Kegiatan bakti sosial secara berkelanjutan ini 
menjadi salah satu kegiatan rutin PILOG guna 
menjalin silaturahim dengan pengurus Pondok 
sekaligus sebagai dukungan PILOG terhadap anak-
anak di Pondok Yatim & Dhuafa. Dalam kesempatan 
ini, Rainier Idat selaku Ketua Milenial PILOG 
menyerahkan bantuan berupa uang dan paket 
sembako. 

Memaknai Berkah Ramadhan,
Milenial PILOG Lakukan Bakti Sosial

“Bakti sosial ini sebagai bagian tanggung jawab 
sosial PILOG kepada masyarakat yang kurang 
mampu, khususnya anak-anak Yatim/Piatu. Semoga 
donasi dan bantuan kami berguna untuk anak-anak. 
Kami sangat bersyukur bisa berbagi ke masyarakt di 
sekitar Perusahaan, karena sebagai anak muda, Kami 
pun belajar banyak akan arti penting kepedulian 
terhadap sesama. InsyaAllah ke depannya Kami terus 
konsisten melaksanakan kegiatan ini” Jelas Rainier.

Rainier juga berterima kasih karena Pengurus 
Pondok Yatim & Dhuafa telah menyambut Milenial 
PILOG saat berkunjung langsung dan bisa melihat 
aktivitas anak-anak. Hal tersebut membuat 
Milenial PILOG bertekad akan selalu menempatkan 
kepedulian sosial sebagai prioritas agar dapat 
memberi kontribusi nyata kepada masyarakat dan 
anak-anak yang membutuhkan. Semoga kegiatan ini 
membawa berkah dan memberi manfaat, Aamiin. 
(APL)
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PT Pupuk Indonesia Logistik Peduli Pendidikan :
Program Pengembangan Pendidikan
untuk Praktek Kerja Cadet Darat & Laut

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) sebagai 
perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan 
laut berkomitmen tinggi terhadap lingkungan dan 
masyarakat, melalui kegiatan tanggung jawab 
social. Hubungan yang harmonis dengan lingkungan 
merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan 
keberlanjutan usaha perusahaan. Oleh karena itu, 
PILOG berupaya menjalankan bidang Community 
Development Program, yaitu pengembangan 
Pendidikan atas penerimaan Cadet (Darat & Laut) 
untuk magang dan praktek kerja guna mendapatkan 
pelajaran mengenai pekerjaan di Perusahaan 
pelayaran.

Ferdi, Mahasiswa semester 6 (enam) di Universitas 
Maritim AMNI Semarang, yang merupakan salah satu 
Cadet praktek kerja di Kantor PILOG berpendapat 
bahwa dengan adanya program tersebut ia merasa 
bahagia telah mendapatkan kesempatan untuk 
belajar. 

“Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi 
saya karena dapat belajar sekaligus mengasah 

kemampuan serta menambah pengalaman 
di perusahaan ini. Harapan saya dengan 

kegiatan magang ini, saya dapat menambah 
ilmu, kemampuan, serta pengalaman baru 

untuk saya, sehingga saya bisa semakin 
berkembang dan semakin siap untuk terjun 

langsung di dunia kerja nantinya.”

Ferdi
Cadet Praktek Kerja

Manajemen PILOG berharap dengan program ini, 
mampu menambah semangat Cadet (Darat & Laut) 
untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif. Dalam 
hal ini, mereka dapat menjadikan PILOG sebagai 
batu loncatan dalam menerapkan ilmu yang telah 
didapat selama sekolah sehingga pengetahuan 
mereka dapat terus berkembang tentang ilmu 
pelayaran. (APL)
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Dukung Pasokan Pupuk Untuk Petani,
PILOG Angkut Pupuk Urea Bersubsidi
dari PT Pupuk Iskandar Muda Lhokseumawe
ke PT Pupuk Kujang Cikampek

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) melaksanakan 
pemuatan pupuk urea in bag di Dermaga

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk bantuan pasokan 
pupuk bersubsidi ke PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) 
pada Tanggal 8 Januari 2021 sebagai langkah awal 
membangun jaringan usaha agar semakin luas 
dalam mewujudkan visi & misi Perusahaan menjadi 
perusahaan logistik yang terpadu & bermutu.

Pengangkutan ini menggunakan kapal yang 
disewa oleh PILOG dengan kapasitas muat 
sebesar 9.300 Ton menuju Pelabuhan Tanjung 
Priok untuk melaksanakan pembongkaran pada 
tanggal 23 Januari 2021, kemudian setelah selesai 
pembongkaran, pengangkutan pupuk dilanjutkan 
menggunakan angkutan darat menuju gudang PKC. 

Manajemen PILOG berharap pengangkutan pupuk 
dengan tujuan wilayah distribusi yang baru ini, dapat 
memenuhi kepuasan Pelanggan dalam mendukung 
pasokan pupuk kepada Petani di Indonesia serta 
mencapai target keuntungan bagi Perusahaan. 
(RW/APL)
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Monitoring dan control kondisi kapal serta kinerja 
crew, superitendent PT Pupuk Indonesia Logistik 
(PILOG) melakukan kunjungan kerja berkala ke 
kapal MT Salmon Mustafa, beberapa waktu lalu. 
Edwin, Superitendent visit tersebut melakukan 
setiap per 3 bulan, sesuai program kerja 
pemeliharaan dan memenuhi aturan ISM code.

Pemeriksaan meliputi, tes peralatan emergency, 
seperti emergency generator, emergency fire 
pump, oily water separator, incinerator, dan system 
alarm pada main engine, auxiliary engine, dan 
composite boiler. Verifikasi item docking meliputi 
pekerjaan overhaul system kargo, permesinan, 
hull treatment, kelistrikan, dan perpipaan. Serta 
memeriksa dokumen dan penerapan ISM code 
juga laporan rutin crew.

Monitoring Berkala,
Superintendent Kunjungi MT Salmon Mustafa

Selain itu, Edwin juga melakukan pemeriksaan pada 
sounding tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal 
sebagai monitoring konsumsi dan pengelolaan BBM. 
Pemeriksaan gudang kapal juga dilakukan guna 
memastikan fast moving spare parts dan critical 
spare terkelola dengan baik. 

Kemudian Edwin memastikan pekerjaan retubing 
cargo condenser, yaitu pada cargo condenser 
dilakukan retubing / pergantian tube sebanyak 
388 pcs. Retubing bertujuan untuk memaksimalkan 
kinerja condenser sehingga proses reliquefaction 
dapat optimal dan temperature -33Oc pada angkutan 
Amoniak dapat tercapai. (EDW/APL)
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Owner Surveyor Mengawasi 
Persiapan Pelaksanaan Docking
Kapal MT Salmon Mustafa

Adapun tujuan dari proses pengedokan kapal 
yaitu untuk keperluan membersihkan badan kapal 
dibawah garis air, memeriksa kerusakan – kerusakan, 
memperbaiki kerusakan-kerusakan serta mengecat 
badan kapal dibawah garis air.

Galangan kapal atau shipyard adalah sebuah tempat 
yang dirancang khusus yang dilengkapi fasilitas 
pendukung untuk proses pembuatan, pemeliharaan 
dan perbaikan kapal. Kapal-kapal ini dapat berupa 
jenis kapal dagang, kapal penumpang, kapal wisata, 
kapal militer dan sebagainya. 

PT Pupuk Indonesia Logistik kembali melakukan 
perawatan untuk salah satu armada kapalnya pada 
23 Februari 2021. Hal tersebut sebagai agenda 
kegiatan rutin perbaikan kapal guna mencegah 
potensi kerusakan yang ditimbulkan akibat 
operasi kapal yang padat. Untuk mencegah serta 
mengurangi dampak dari kerusakan tersebut 
diperlukan aktifitas preventive maintenance yaitu 
perawatan berkala guna mengoptimalkan kesiapan 
operasi armada kapal. Kali ini Kapal MT Salmon 
Mustafa yang melakukan perawatan rutin (docking) 
di Galangan milik PT Daya Radar Utama.

Dok atau docking mempunyai pengertian yaitu 
sebuah kondisi dimana sebuah kapal berada di 
atas dok  untuk dilakukannya perawatan ataupun 
perbaikan. Proses docking atau pengedokan dibantu 
dengan fasilitas pendukung yang biasa disebut 
dengan galangan atau shipyard.
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Izzudin, selaku Staf Perencanaan & Pergudangan, 
juga sebagai Owner Surveyor Tim Docking PILOG 
yang bertugas memastikan apakah di dalam 
pembangunan kapal sudah sesuai dengan standar 
prosedur kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, 
Izzudin juga memastikan semua bahan material 
dan semua item-item yang ada didalam BOQ 
(bill of quantity) sudah sesuai spesifikasi teknis yang 
telah disepakati dalam kontrak. Dan selama proyek 
berlangsung, Izzudin melaporkan perkembangan 
pembangunan kapal melalui sebuah laporan 
progres fisik kepada Ketua Tim Docking.

Setelah kapal selesai melaksanakan docking repair 
selama +30 hari dan kondisi kapal MT Salmon Mustafa 
kembali prima serta dapat memenuhi aturan yang 
berlaku, kapal dapat kembali diutilisasikan dan siap 
untuk mendistribusikan Amoniak dari Bontang ke 
Filipina pada 7 April 2021 mendatang. (EDW/APL)
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 GO SHIP!

Mengenal Istilah 
Peralatan Bongkar Kapal

DRAG SCRAPPER 

Merupakan alat pengeruk pupuk di dalam kapal, 
setiap kapal terdiri dari 2 buah. 

Alat ini dioperasikan oleh unloader di control room 
dimana pergerakannya ditarik dari forward menuju 
hopper belakang dengan menggunakan wirerope.
(DPY)

BUCKET ELEVATOR 

Merupakan alat bongkar yang berfungsi untuk 
membawa pupuk ke atas dan keluar dari kapal. 

Pada bagian ini pupuk akan tertransfer melalui 
rangkaian bucket-bucket. Pada alat bongkar ini 
terdapat Shuttle boom transfer conveyor, yang 
digunakan untuk menerima pupuk yang diangkut 
oleh bucket elevator yang kemudian dibawa keluar 
melalui belt conveyor atas.

HOPPER TRANSFER CONVEYOR 

Merupakan bagian dari alat bongkar yang berfungsi 
untuk mentransfer pupuk dari hopper ke bucket 
elevator. Pada bagian ini pupuk akan di hancurkan 
jika terjadi caking.
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Memasuki awal tahun 2021, PILOG dipenuhi dengan 
keberhasilan memperoleh berbagai rute-rute dan 
skema angkutan baru, salah satunya adalah rute 
angkutan pupuk Port to port (PTP) Palembang – 
Celukan Bawang, Bali. Setelah melewati proses 
negosiasi yang berjalan cukup alot antara PILOG 
dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), 
akhirnya disepakati antara kedua belah pihak 
Perjanjian angkutan PTP pupuk urea bersubsidi 
curah Palembang ke Celukan Bawang, Bali dengan 
kuantum sebesar + 40.000 Ton per tahun. 

Pemenuhan kebutuhan pupuk urea bersubsidi di 
Celukan Bawang, Bali sebelumnya ditangani oleh 
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Kemudian, 
menindaklanjuti Surat Direktur Utama PT Pupuk 
Indonesia (Persero) nomor 0108/A/PJ/C31/ET/2021 
tanggal 7 Januari 2021 perihal Penanggungjawab 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
untuk Sektor Pertanian dan Surat SVP Logistic 
Optimization PT Pupuk Indonesia (Persero) nomor 
0314/A/PJ/C26/ET/2021 perihal Pengiriman Pupuk 
Urea Subsidi ke Bali, maka mulai 1 Februari 2021 
penanggungjawab pengadaan dan penyaluran 
pupuk urea bersubsidi di Bali yang sebelumnya 
ditangani oleh PKT beralih menjadi ditangani
oleh PSP. 

Pada tanggal 19 Januari 2021, PI memberi arahan 
kepada PILOG untuk menyiapkan kapal dengan 
kapasitas muatan curah + 4.000 ton untuk 
pelayaran perdana rute Palembang ke Celukan 
Bawang. Menindaklanjuti permintaan tersebut, 
PILOG mengutilisasikan kapal charter KM Amrta 
VII untuk memulai proses muat di Palembang 
tanggal 13 Februari 2021 lalu kemudian berlayar 
dan menyelesaikan proses bongkar di Celukan 
Bawang tanggal 19 Maret 2021. Kuantum angkutan 
pupuk urea curah bersubsidi sebesar 4.612,45 ton
seluruhnya tiba di Celukan Bawang tanpa 
kekurangan sesuatu apapun. Untuk pemenuhan 
kuantum angkutan berikutnya, PILOG akan 
senantiasa mengutilisasikan kapal milik dan/
atau kapal charter sesuai dengan kebutuhan dan 
preferensi dari pelanggan. (TAA/APL) 

Angkutan Perdana PILOG
ke Celukan Bawang
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PILOG Jalin Kerjasama Operasi (KSO)
dengan Anak Perusahaan PT Petrokimia Gresik

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) melakukan 
penandatanganan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan              
PT Petrokopindo CS, PT Kopindo Cipta Sejahtera,
PT Berlian Cipta Sejahtera, dan PT Trans Cipta Selaras 
pada Jumat (12/03/2021) di Gresik.

Tentaminarto Tri Februartono, Direktur Utama 
PILOG dalam sambutannya mengatakan tujuan dari 
kerjasama tersebut guna meningkatkan sinergi 
di lingkungan Pupuk Indonesia Grup dalam hal 
supply chain management logistic yang terpadu dan 
bermutu.

“Saat ini, Pupuk Indonesia Logistik diarahkan oleh 
Pemegang Saham untuk melakukan pengembangan 

bisnis dan terus bertransformasi. Sehingga tidak 
hanya fokus pada Angkutan Laut namun Pupuk 

Indonesia Logistik juga dapat menjadi perusahaan 
logistik yang terintegrasi dan end to end bisnis. 
Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi dengan 
perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 

rangkaian supply chain logistic, antara lain 
perusahaan pelayaran, EMKL, perusahaan bongkar 

muat, pergudangan, JPT, dll sangat diperlukan.”

Tentaminarto Tri Februartono
Direktur Utama PILOG

Kegiatan KSO ini dilakukan sebagai bagian turunan 
dari sentralisasi penjualan dan pendistribusian 
di Pupuk Indonesia, selanjutkan akan dilakukan 
dengan ANPER Pupuk di produsen pupuk lainnya. 
Sehingga ke depannya untuk pekerjaan lainnya 
dapat direalisasikan dan KSO ini dapat terlaksana 
dengan baik. (AH/APL)
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PILOG Jalin Kerjasama Operasi (KSO)
dengan Kaltim Industrial Estate (KIE) Grup

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) 
telah melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) 
dengan Anak Perusahaan Petrokimia Gresik. KSO 
dilaksanakan dengan tujuan membentuk perikatan 
kepada anak perusahaan Pupuk Indonesia (PI) Grup 
yang bergerak di bidang logistik. Hal ini dilakukan 
untuk mewujudkan peran PILOG sebagai perusahaan 
logistik terintegrasi di masa depan. 

Berdasarkan rencana tersebut, PILOG dalam hal 
ini akan berperan aktif untuk semua kegiatan 
logistik (mulai dari angkutan kapal, angkutan darat, 
bongkar muat, sampai dengan pergudangan). 
Untuk memperluas jaringan dan merealisasikannya, 
PILOG melakukan kolaborasi kembali. Pada Senin 
(12/04/2021),dilaksanakan penandatanganan KSO 
dengan KIE Grup, yaitu PT Kaltim Industrial Estate, 
PT Kaltim Adhiguna Dermaga, dan 
PT Kaltim Adhiguna Muatan di Aula Perkantoran 
PT Pupuk Kaltim Jakarta.

Dengan adanya perikatan KSO, Manajemen PILOG 
berharap model yang akan dilaksanakan PILOG 
untuk rute Port To Door Service (PTDS) akan lebih 
efisien. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa 
kegiatan KSO ini dilakukan sebagai bagian turunan 
dari sentralisasi penjualan dan pendistribusian 
di Pupuk Indonesia, selanjutnya akan dilakukan 
dengan ANPER Pupuk di produsen pupuk lainnya. 
PILOG optimis ke depannya untuk pekerjaan lainnya 
dapat direalisasikan dan KSO ini dapat terlaksana 
dengan baik. (AH/APL)
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PT Pupuk Indonesia Logistik 
Gelar Webinar Tentang 
“Prospek Bisnis Multimoda”
PT Pupuk Indonesia Logistik mengadakan Webinar 
bertajuk “Prospek Bisnis Multimoda” pada Hari Rabu 
(27/01/2021), pukul 10.00 WIB. Acara yang diikuti 
oleh semua Karyawan PT Pupuk Indonesia Logistik 
tersebut diinisiasi oleh Dewan Direksi dengan 
harapan mampu mengembangkan soft kompetensi 
Karyawan PILOG dalam menghadapi tantangan 
revolusi 4.0.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik, 
Tentaminarto Tri Februartono, dalam sambutannya, 
mengapresiasi webinar Prospek Bisnis Multimoda 
yang diyakini membuat PILOG semakin berkembang 
sebagai perusahaan logistik terpadu didukung 
karyawan berwawasan bisnis multimoda, sebagai 
bekal karyawan untuk menyambut kondisi PILOG 
ketika lebih baik dari saat ini.
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“Likuiditas jangka pendek sektor logistik akan 
mengalami tekanan yang cukup tinggi selama 

pandemi covid-19, akan tetapi kondisi ini diprediksi 
lebih cepat pulih setelah krisis berakhir. Saat ini 
PILOG perlu melakukan efisiensi logistik, guna 

standarisasi yang juga menjadi syarat penerapan 
digitalisasi dalam proses-proses logistik ke depan.” 

Prof. Wihana Kirana
Staff Khusus Menteri Perhubungan,

bidang Ekonomi & Investasi Transportasi

Berkaitan dengan infrastruktur, tantangan lain yang 
dihadapi yakni upaya peningkatan konektivitas 
nasional, Wihana meyakini tuntutan terhadap 
infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan kualitas, 
melainkan juga kapasitas dan konektivitas. Oleh 
karena itu, diperlukan aktivitas logistik dengan 
infrastruktur yang mampu menjadi backbone 
operasi transportasi yang efisien dan berkualitas.

“Perlu perencanaan pembangunan infrastruktur 
baik antar moda transportasi maupun antar 
wilayah, sehingga lebih menjamin efektivitas 
pemanfaatannya” tambahnya.

Webinar yang berlangsung selama 2 jam ini, 
mendapatkan respon positif dari para peserta. 
(APL)

“Direksi memandang pilihan itu tepat, dikarenakan 
PILOG harus memahami konsep bisnis yg tepat dalam 
pergerakan dunia logistik. Dengan mengundang 
beliau (Prof. Wihana Kirana), PILOG mempunyai 
gambaran perihal kebijakan – kebijakan dalam 
pergulatan ekonomi di bidang logistik.” ucap 
Tentaminarto.

Tentaminarto berharap, melalui webinar ini 
segenap karyawan dapat menambah wawasan dan 
perusahaan turut membangun pergerakan roda 
ekonomi di Indonesia sekaligus mendukung Anper 
PI Grup agar terus berkembang dalam setiap situasi 
dan kondisi yang ada.

Hadir sebagai pemateri webinar, Staf Khusus 
Menteri Perhubungan, bidang Ekonomi & 
Investasi Transportasi, Prof. Wihana Kirana. Dalam 
paparannya Wihana Kirana menjelaskan beberapa 
materi, diantaranya bagaimana dampak covid pada 
ekonomi dan sektor logistik, logistik dan multimoda, 
teropong 2021, strategi kebijakan strategis 
2021 dan sistem logistik secara Ekspor/Impor, 
humanitarian, domestik, serta penanganannya. 

Menurut Prof. Wihana Kirana adanya pandemi 
Covid 19, membuat mobilitas dan aktivitas ekonomi 
terhambat. Dampaknya terhadap penurunan 
konsumsi masyarakat dan diikuti oleh penurunan 
volume produksi dan distribusi barang. 

Webinar ini bagus, karena dapat menambah ilmu pengetahuan 
sehingga dapat dijadikan salah satu training untuk meningkatkan 
kompetensi karyawan khususnya pengetahuan tentang bisnis 
logistik. Harapan saya webinar seperti ini dapat dilaksanakan secara 
berkelanjutan, kemudian ilmu yang disampaikan oleh Narasumber 
(Prof. Wihana Kirana) dapat diimplementasikan di Perusahaan. 
Sehingga jika ada karyawan yang membutuhkan sertifikasi 
kompetensi dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan training.

Sunarso
Manajer Investasi & Pengembangan

Informatif, karena ada beberapa hal yang perlu diketahui PILOG, 
karena ada hubungannya dengan kompetensi pengembangan PILOG ke 
depan sebagai perusahaan logistik yang berusaha menjadi perusahaan 

one stop logistic solution. Webinar ini sekaligus menjadi bahan 
pembelajaran karyawan dan benchmarking terutama bagi karyawan 

yang berwenang dalam menangani pengembangan usaha PILOG

Taufik Aldila Armaputra
Manajer Pemasaran
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PT Pupuk Indonesia (Persero) mengadakan 
event dari ACT Consulting yaitu Living in The 
Grand Why via Zoom untuk diikuti semua Anak 
Perusahaannya pada Selasa (25/05/21), pukul 
07.30 WIB. Webinar kali ini diikuti sebanyak 
100 orang yang menjadi perwakilan dari 
masing-masing 4 Perusahaan Non Pupuk, yaitu
PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Logistik, 
PT Pupuk Indonesia Energi, dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

Tingkatkan Meaning of Work
melalui Webinar “Living in The Grand Why”
Bersama ACT Consulting dan Pupuk Indonesia Grup

Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan Grand 
Why dalam pekerjaan dan hidup, program 
penguatan spiritual yang dihadirkan dan dibuat 
dengan berbagai sesi yang melahirkan Meaning 
of Work, Syukur dan memahami pekerjaan 
yang sangat besar manfaatnya serta dilandasi 
spiritual yang benar.  Acara dibuka oleh Sandi 
Muharam, salah satu trainer lisensi Ary Ginanjar, 
menyapa para peserta dan menebar semangat 
sebelum webinar dimulai kemudian materi 
inti dilanjutkan oleh Coach Adek Asrizal Kamil.
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Coach Adek  menjelaskan secara detail tentang 
‘Grand Why’ yang dimaksudkan adalah visi 
tertinggi ketika kita sudah menemukan meaning 
dan purpose dalam hidup. Dan ketika para peserta 
menemukan Grand Why mereka, maka akan muncul 
pengorbanan dan kesiapan menghadapi segala 
tantangan, mereka akan terus maju dan bahagia di 
situasi sesulit apapun termasuk di masa Pandemi 
Covid-19 yang sudah berjalan selama setahun ini.
Meninjau dari zoom meeting, saat itu para 
peserta tampak bersinergi dan bersemangat 
saat mengikuti acara tersebut hingga selesai. 
Coach Adek dan Coach Sandi secara bergantian 
menyebarkan energi positifnya itu kepada 
banyak pihak dengan berbagai gimmick menarik. 

Di akhir acara, Coach Adek menutup pemaparannya 
dengan menginternalisasikan kembali Core 
Values AKHLAK kepada peserta Webinar, yang 
mana dalam kehidupan kita  AKHLAK dapat 
dijadikan sebagai Jangkar atau pijakan, karena 
orang yang mampu bertahan adalah orang yang 
mempunyai Core Values dan core purpose. (APL)
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Webinar atau seminar web menjadi salah satu cara 
baru yang mulai digunakan untuk membagikan 
berbagai informasi di masa sosial atau jarak sosial. 
Salah satunya dengan berbagi tips perawatan kulit 
dan tata cara merawat peralatan make up hingga 
bagaimana cara merawatnya dengan benar.

Kali ini PILOG bersinergi dengan PIKA PILOG dalam 
menyelenggarakan webinar dengan tema “Tetap 
Cantik dan Segar saat Pandemi” yang telah diadakan 
pada Tanggal 20 Januari 2021 melalui Zoom dan 
Youtube Live Streaming, dengan Narasumber Rini 
yang merupakan Make-up Artist Profesional yang 
tak perlu diragukan lagi kepiawaiannya . 

Acara yang diikuti oleh seluruh PIKA PI Grup sekira 
500orang ini berlangsung mulai pukul 10.00 wib dan 
berakhir pukul 12.30 wib. Dibuka oleh Rini Gusrizal 
perwakilan PIKA PI dan kata pengantar dari Ketua 
PIKA PILOG - Devy Shinta Tentaminarto, kemudian 
dilanjutkan acara inti yaitu demo make-up sehari-
hari dan make-up pesta. 

Harapan diselenggarakannya webinar ini adalah 
meskipun kerja di rumah, bukan berarti kita tidak 
perlu mempercantik diri. Justru ini adalah waktu 
yang tepat untuk meningkatkan kualitas perawatan 
di rumah karena kita dapat meluangkan waktu 
lebih banyak untuk perawatan diri. Fungsi merawat 
diri tidak hanya mencegah stres, tapi juga dapat 
menjaga kita tetap sehat dan merasa cantik. (APL)

Gelar Webinar “Tetap Cantik dan Segar Saat Pandemi”
Bersama Persatuan Istri Karyawan (PIKA) PILOG
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Perwakilan Milenial PT Pupuk Indonesia Logistik 
melakukan sosialisasi budaya AKHLAK di MT Salmon 
Mustafa, Lampung (25/02/2021). Sebagaimana 
ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN 
Nomor: SE 7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 
tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber 
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, maka 
semua BUMN termasuk Anak Perusahaannya, 
WAJIB menerapkan Nilai-Nilai Utama AKHLAK 
menjadi Budaya Perusahaan, tak terkecuali

PT Pupuk Indonesia Logistik.

Core Values AKHLAK yang terdiri dari Nilai-Nilai 
AMANAH, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, 
dan KOLABORTIF, yang merupakan kristalisasi nilai-
nilai Perusahaan BUMN, diyakini selaras dengan 
strategi bisnis PILOG yang akan mendorong 
karyawan untuk berkinerja dengan lebih baik. 
Selarasnya budaya kerja dengan strategi bisnis 
yang ditetapkan, diyakini akan mampu mendorong 
bertumbuhnya bisnis PILOG untuk mewujudkan 
PILOG Terpadu dan Bermutu.

Milenial PILOG Perkenalkan Budaya AKHLAK
ke Awak Kapal MT Salmon Mustafa

Pada kesempatan ini, perwakilan dari Milenial 
ambassador PILOG berkunjung ke MT Salmon 
Mustafa memperkenalkan budaya AKHLAK melalui 
kegiatan pendokumentasian aktifitas Awak Kapal 
berupa foto dan video yang merepresentasikan 
budaya AKHLAK. Melalui kegiatan tersebut, para 
Awak Kapal menjadi lebih paham konsep AKHLAK 
yang harus diterapkan di lingkungan kerja kapal. 
Dalam hal ini, manajemen PILOG mendukung penuh 
program kegiatan tersebut, sehingga budaya 
AKHLAK dapat diterapkan oleh seluruh Karyawan di 
kantor maupun di Kapal.
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Tidak sedikit orang lupa dengan kehidupan mereka, 
karena terlalu banyak menghabiskan waktunya 
untuk bekerja. Jika terus dibiarkan begitu saja, 
kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental 
hingga menyebabkan stres. 

Stress atau depresi merupakan hal buruk yang bisa 
dialami oleh setiap karyawan perusahaan, termasuk 
Insan PILOG. Hal ini dapat terjadi karena berbagai 
factor; mulai dari padatnya aktivitas pekerjaan, 
intensitas paparan radiasi yang tinggi dari 
penggunaan gadget, hingga tekanan di kehidupan 
pribadi. Agar terhindar dari masalah tersebut, 
menjaga work life balance tentu sangat penting 
untuk dilakukan. 

Work life balance merupakan suatu prinsip dimana 
harus ada keseimbangan antara pekerjaan individu 
dengan kehidupannya di luar pekerjaan dan 
keseimbangan harus menyehatkan (Delecta,2011). 
Dengan menjaga keseimbangan tersebut, dapat 
memberikan beragam manfaat untuk kesehatan 
mental kita. 

Berikut 4 langkah yang dapat kita lakukan untuk 
meraih work life balance tersebut, yaitu:

Tips Meraih Work Life Balance:
Keseimbangan Antara Hidup dan Pekerjaan

JANGAN MENUNDA PEKERJAAN

Tidak menjadi procrastinator adalah cara paling 
efektif untuk selalu menjaga keseimbangan antara 
pekerjaan dan kehidupan pribadi. Belajarlah untuk 
mengatur waktu secara efektif. Buat to-do list apa 
yang harus dilakukan selama di kantor. Dengan 
begitu, kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik di awal waktu. Ingat, 
selesaikan pekerjaan di kantor dan jangan membawa 
tugas-tugas tersebut di rumah. Jika menerapkan 
langkah ini secara rutin, kehidupan yang seimbang 
pasti bisa didapatkan.

LUANGKAN WAKTU UNTUK DIRI SENDIRI

Sesibuk apapun, jangan lupa kalau kita juga berhak 
untuk menikmati hidup. Jangan sampai terlalu 
fokus bekerja tanpa henti hingga 7 hari 24 jam tanpa 
istirahat. Pastikan meluangkan waktu sejenak untuk 
diri sendiri, salah satunya dengan menggunakan 
jatah cuti untuk berlibur, beristirahat di rumah, 
atau bahkan mengerjakan hal-hal menarik lainnya. 
Kegiatan ini sangat bermanfaat lho untuk membuat 
kita tetap merasa rileks di tengah-tengah padatnya 
tugas kantor.

BATASI PENGGUNAAN GADGET

Meskipun memberikan banyak manfaat, terkadang 
gadget juga memberikan dampak buruk untuk 
penggunanya. Bagi para karyawan perusahaan, 
menggunakan gadget secara berlebihan dapat 
memengaruhi keseimbangan hidup loh. Disadari 
atau tidak, gadget dapat mengganggu dan menyita 
waktu penggunanya untuk bekerja, bersosialisasi, 
hingga beristirahat.

KEIKHLASAN

Bersikap ikhlas berarti melakukan sesuatu tanpa 
mengharapkan sesuatu yang lain, atau menerima 
dengan lapang dada apapun yang sudah terjadi. 
Keikhlasan merupakan kata kunci dari kesuksesan, 
karena ketika merasa ikhlas kita dapat mengerahkan 
kemampuan terbaik yang kita miliki.
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Menjelang akhir tahun, Laporan Survei Kepuasan 
Pelanggan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) 
tahun 2020 telah diterbitkan. Tujuan dari survei 
kepuasan pelanggan tersebut adalah untuk 
mengetahui kinerja PILOG dalam memberikan 
pelayanan kepada pelanggannya. Demi peningkatan 
pelayanan perusahaan, PILOG berupaya 
mendengarkan, menyerap aspirasi serta mengamati 
kebutuhan pelanggan melalui pertemuan langsung, 
email, atau telepon. Kegiatan survei tersebut 
awalnya rutin dilaksanakan oleh PILOG setiap 
tahun, namun sejak tahun 2018 kegiatan survei 
pelanggan dikoordinasikan dan dilaksanakan secara 
online sesuai arahan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pada tahun 2020, sebanyak 11 responden telah 
memberikan jawaban atas pertanyaan survei yang 
terdiri dari 9 kuesioner kepuasan untuk Operasi, 

Kepuasan Pelanggan
PT Pupuk Indonesia Logistik 

7 kuesioner untuk Layanan, serta 4 kuesioner 
untuk Loyalitas Pelanggan. Dalam Indeks Kepuasan 
Pelanggan tahun 2020, PILOG mendapatkan skor 
3,98. Meskipun perolehan skor tersebut turun dari 
tahun sebelumnya yaitu 4,17 , namun pelanggan 
PILOG tetap berada dalam kategori “PUAS” atas 
layanan perusahaan di tahun 2020.     

Hal-hal yang mendapatkan nilai tambah lebih dari 
pelayanan PILOG kepada pelanggannya selama 
tahun 2020 adalah sebagai berikut :
• Keamanan barang yang ditangani;
• Ketepatan jumlah barang yang dikirim sesuai 

pesanan;
• Petugas Pemasaran yang ramah dan cepat 

tanggap; 
• Kemudahan proses administrasi pemesanan;
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Namun demikian, pelanggan PILOG memandang 
beberapa hal perlu ditingkatkan dalam pelayanan 
yang diberikan yaitu :
• Harga yang ditawarkan PILOG dibandingkan 

penyedia jasa lainnya;
• Kecepatan waktu muat dan bongkar;
• Ketersediaan notifikasi status transaksi secara 

tepat waktu dan V;
• Kecepatan penyelesaian keluhan pelanggan.

Kepuasan pelanggan merupakan ukuran bagaimana 
produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan 
dapat memenuhi atau melampaui harapan 
pelanggan. Sebagai perusahaan yang bergerak 
di bidang jasa angkutan laut dan logistik, PILOG 
senantiasa berupaya untuk memperbaiki kualitas 
kinerja pelayanan secara terpadu, terprogram, 
terarah, dan konsisten dengan memperhatikan 
kebutuhan dan kepuasan pelanggannya.

Hal ini diwujudkan dalam penyusunan “Standar 
Pelayanan Minimal” PILOG sesuai SK Direksi nomor 
032 tanggal 1 September 2020 serta pembentukan 
Tim Terpadu Penanganan Keluhan Pelanggan 
(Customer Care) PILOG. Dimana Manajer Pemasaran, 
Taufik Aldila Armaputra ditetapkan sebagai Ketua 
Tim yang beranggotakan Staf dari berbagai unit 
kerja di PILOG sesuai SK Direksi nomor 034 tanggal 
1 Oktober 2020. 

Pemasaran PILOG juga telah gencar 
mensosialisasikan media sosial dan akses kepada 
pelanggannya untuk menyampaikan keluhan, 
masukan, dan juga testimoni untuk Perusahaan. 
Program-program yang telah direalisasikan 
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan 
juga meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap 
layanan jasa yang disediakan oleh PILOG. Kemudian 
akan bermuara pada upaya-upaya untuk mendukung 
peningkatan bottom line perusahaan, mencapai 
target Key Performance Indicator (KPI) perusahaan, 
dan memberikan nilai tambah bagi pemegang 
saham dan stakeholder lainnya. (TAA/APL)
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Seluruh karyawan PT Pupuk Indonesia Logistik 
(PILOG), baik karyawan Organik maupun Non Organik 
telah mengikuti vaksinasi tahap pertama dan kedua 
yang dihelat oleh Kementerian BUMN di Istora 
Senayan. Vaksinasi dilakukan sebagai upaya untuk 
mencegah penularan virus Covid-19, khususnya di 
lingkungan kerja PT Pupuk Indonesia Logistik. 

Vaksinasi merupakan proses memasukkan vaksin 
dalam tubuh agar seseorang menjadi lebih kebal 
dan terlindungi dari penyakit tertentu. Dengan 
menerima vaksin, maka, seseorang tersebut akan 
memiliki gejala yang lebih ringan dibanding orang 
yang belum menerima vaksin.

Cegah Penyebaran Covid-19,
Karyawan PT Pupuk Indonesia Logistik
Antusias Ikuti Suntik Vaksinasi Covid-19

Nah, untuk mendapatkan manfaat vaksin Covid-19, 
sebaiknya jangan ragu untuk mengikuti proses 
vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Vaksin yang berasal dari Sinovac merupakan jenis 
vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. 
Tentu saja vaksin Sinovac telah melalui beberapa 
tahap uji klinis dan melalui proses panjang sehingga 
dipastikan aman & HALAL untuk digunakan oleh 
masyarakat.

Tentaminarto Tri Februartono, Direktur Utama 
PILOG minta karyawan tidak teledor usai divaksin. 
Tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan 
sehingga dapat melindungi tubuh dari virus Covid-19 
meski telah divaksin. Pasalnya vaksin tersebut 
bekerja dengan cara menciptakan respons antibodi 
di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona.

Dengan mendapatkan vaksin, 
semoga para karyawan juga dapat 
membantu melindungi orang-orang 

di sekitarnya dari virus corona. 
Terutama orang-orang yang 

berisiko tinggi terkena penyakit 
parah akibat COVID-19. Sehingga 
Karyawan dapat bekerja dengan 
baik, kondisi tubuh fit dan sehat.

Tentaminarto Tri Februartono
Direktur Utama PILOG
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PT Pupuk Indonesia Logistik Merilis Genose,
Alat Deteksi Virus Corona-19

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) merilis GeNose, 
Alat Deteksi Virus Corona Senin (15/03/2021), 
pukul 14.00 WIB. Pada saat yang bersamaan 
dilakukan uji coba untuk pertama kalinya oleh 
Direktur Utama - Tentaminarto Tri Februartono, 
Direktur Operasional - Hasanal Kemal, dan 
Direktur Administrasi & Keuangan - Priyasdhika.

Sebagai informasi, Gadjah Mada Nose atau yang 
disingkat GeNose C19 merupakan alat pendeteksi 
COVID-19 yang dibuat oleh Universitas Gadjah 
Mada (UGM) dan telah lolos uji coba serta telah 
mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia.

GeNose C19 memiliki cara kerja yang ringkas dan 
cepat dalam bahaya COVID-19. Karena hanya 
membutuhkan sampel nafas dan tingkat akurasinya 
lebih dari 90%. Hasil permainan akan keluar dengan 
waktu yang relatif cepat, yaitu tidak lebih dari 
5 menit dan tidak memerlukan reagen atau bahan 
kimia lainnya.

Alat ini nantinya akan digunakan PILOG untuk 
melakukan pengujian massal kepada karyawan 
untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. 
Dengan hadirnya GeNose C19 ini, tentu saja 
diharapkan dapat membantu lebih maksimal dalam 
menanggulangi penyebaran COVID-19, khususnya 
di lingkungan kerja PILOG.
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Joe Girard terdaftar di Guinness World 
Records sebagai Salesman terbaik di 
dunia (the world’s greatest salesman). 
Beliau telah mencatat jumlah penjualan 
paling tinggi sepanjang sejarah dari 
seluruh salesman di dunia. Barang yang 
dijualnya bukanlah teknologi mutakhir 
mengagumkan yang harus dimiliki semua 
orang bahkan pelanggannya pun bukan 
dari kalangan super kaya (mega-rich), 
karena yang dilakukannya hanya menjual 
mobil biasa kepada kalangan umum.

Sejak tahun 1963 hingga 1978, beliau telah melakukan 
penjualan lebih dari 13.000 mobil di dealership Chevrolet. 
Rekam jejaknya sungguh luar biasa, antara lain :
• Penjualannya rata-rata 6 mobil perhari.
• Penjualan tertingginya mencapai rekor 18 mobil dalam 

sehari.
• Catatan realisasi penjualan mobil oleh dirinya sendiri 

masih di atas 95% dari total angka penjualan mobil 
seluruh dealership di Amerika Utara.

• Penjualan dilakukan secara retail (satu persatu), tidak 
pernah menawarkan penjualan langsung dalam jumlah 
besar (bulk fleet).

Rahasia Sukses
Salesman Terbaik di Dunia
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APA RAHASIA KESUKSESAN JOE GIRARD? 

Dikenal sebagai individu pekerja keras dan 
menyenangkan, beliau juga selalu menjaga 
hubungan baik dengan pelanggannya. Dimana 
hal tersebut merupakan karakteristik utama 
yang harus dimiliki oleh Salesman. Salah satu 
cara Joe menjaga hubungan baik dengan para 
pelanggannya yaitu dia selalu mengirimkan kartu 
ucapan yang ditulis khusus untuk masing-masing 
orang yang pernah terdaftar sebagai pelanggannya. 

Joe selalu menuliskan satu pesan khusus dengan 
format yang sama pada setiap kartu ucapan 
yang dikirimnya untuk para pelanggannya, yaitu 
“Saya menyukaimu” (“I like you”). Alamat tujuan 
dan perangko di atas amplop, ia rangkai dengan 
tangannya sendiri, menurutnya setiap kartu ucapan 
bersifat personal sehingga memiliki ukuran dan 
warna amplop yang berbeda-beda. Hal ini ternyata 
cukup berperan penting untuk menghindari spam 
filter yang diberlakukan oleh kantor pos di area 
kerjanya. 

Harapannya, ketika para pelanggan Joe membuka 
amplop tersebut saat melihat nama mereka di kartu 
ucapan dan membaca pesan positif yang ditulisnya 
akan terkesan dengannya. Sehingga apabila suatu 
saat nanti pelanggannya membutuhkan mobil baru, 
yang akan berada di puncak pikiran dari pelanggan 
tersebut ialah nama Joe Girard.

Hampir dua pertiga hasil penjualannya datang 
dari pelanggan eksisting (repeat order), 
bahkan para pelanggannya tersebut rela 
mengatur jadwal pertemuan terlebih dulu 
menyesuaikan jadwal Joe Girard yang sangat 
padat dengan tujuan untuk membeli mobil 
darinya. Menjelang akhir masa karirnya, Joe 
mengirimkan lebih dari 13.000 kartu ucapan 
setiap bulannya dengan bantuan seorang asisten.

Kisah keberhasilan Joe Girard tersebut memotivasi 
PT Pupuk Indonesia Logistik dalam menservis para 
pelanggan. Dimulai ketika seluruh umat Muslim 
di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 
1442 Hijriah, dijadikan momentum silaturahmi dan 
menjaga hubungan baik kepada seluruh pelanggan 
dengan mengirimkan ucapan “Selamat Hari Raya 
Idul Fitri”. 

Manajemen PILOG berharap, kelak perusahaan 
tidak hanya menjaga keberlanjutannya, namun juga 
dapat mencetak angka penjualan tertinggi di Pupuk 
Indonesia Grup. Karena dengan strategi pemasaran 
yang baik, apabila direalisasikan dan memberikan 
manfaat, tentu dapat mendukung pencapaian 
target penjualan Perusahaan. InsyaAllah 
(TAA/APL)     
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Rasio ini digunakan untuk memberi analisis 
gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan. 
Perusahaan yang menghasilkan keuntungan lebih 
besar dari nilai penjualan dapat diartikan lebih 
efisien. Efisiensi tersebut membuat potensi 
perusahaan untuk bertahan (sustainable) dalam 
menghadapi persaingan industri menjadi lebih besar. 
Rasio ini juga menunjukkan jumlah pendapatan 
yang hilang melalui biaya dan pengeluaran yang 
terkait dengan bisnis perusahaan. Dengan Analisa 
lebih lanjut, perusahaan dapat mengetahui jenis-
jenis pengeluaran apa saja yang berdampak 
signifikan pada pengurangan laba perusahaan dan 
kemudian dapat diambil tindaklanjut yang berfokus 
pada upaya efisiensi dari jenis-jenis pengeluaran 
tersebut.

Profit Margin atau margin laba secara sederhana 
dapat didefinisikan sebagai rasio profitabilitas 
yang menyatakan keuntungan dari operasi 
bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau 
penjualan yang dihasilkan perusahaan. Semua 
biaya yang dihadapi bisnis diperhitungkan, bukan 
hanya harga pokok penjualan. Rasio ini mengukur 
seberapa efektif perusahaan beroperasi. Misalnya 
jika sebuah perusahaan memiliki margin laba 
bersih sebesar 20%, maka perusahaan tersebut 
berhasil menyimpan Rp200,- untuk setiap Rp1.000,- 
pendapatan penjualannya.

Profit Margin:
Pengertian dan Formula
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dibutuhkan untuk memproduksi 1 (satu) buah kapal 
motor adalah Rp90 juta. Manajemen perusahaan 
memutuskan bahwa agar perusahaan dapat bertahan 
hidup, maka penjualan setiap kapal motornya harus 
mendapatkan Profit Margin minimal 10%. Dengan 
dasar pemikiran tersebut, berapa harga jual yang 
harus ditetapkan oleh perusahaan XYZ untuk calon 
pelanggan/pembeli produknya? 

Kesalahan yang umum terjadi adalah dengan 
hanya menambahkan 10% dari harga pokok / 
biaya produksi untuk dijadikan harga jual kapal 
motor tersebut yaitu Rp90 juta x 110% atau 
Rp99 juta. Tapi bila digunakan formula Profit Margin, 
kita dapat membuktikan bahwa Profit Margin yang 
dihasilkan dengan nilai Penjualan tersebut tidak 
mencapai 10% sebagai berikut:

PEMBUKTIAN

Penjualan Rp. 99.000.000

Biaya-biaya Rp. 90.000.000-

Laba Perusahaan Rp.   9.000.000

Profit Margin

Laba : Penjualan

Rp.   9.000.000 : Rp. 99.000.000

9,09%

Formula yang benar untuk menentukan Harga Jual 
dengan Profit Margin yang dikehendaki adalah 
sebagai berikut :

HARGA 
JUAL

Harga Pokok : 1 - Profit Margin yang  
dikehendaki

Rp. 90.000.000 : (1 - 10%)

Rp. 100.000.000

Dengan menerapkan Harga Jual sebesar Rp100 juta
untuk setiap produksi kapal motornya kepada calon 
pelanggan, maka PT XYZ dapat menghasilkan Profit 
Margin idealnya yaitu 10%. 

Formulasi penentuan Harga Jual tersebut juga 
penting bagi PT Pupuk Indonesia Logistik yang 
dituntut untuk menghasilkan laba dan nilai tambah 
bagi pemegang sahamnya. Ketentuan otorisasi 
penentuan harga jual produk/jasa perusahaan juga 
telah diatur di dalam Pedoman Pemasaran PT Pupuk 
Indonesia Logistik nomor PLG-PMR-PD-002 Rev.1 
tahun 2020. (TAA/APL) 

Profit Margin atau margin laba secara sederhana 
dapat didefinisikan sebagai rasio profitabilitas 
yang menyatakan keuntungan dari operasi 
bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau 
penjualan yang dihasilkan perusahaan. Semua 
biaya yang dihadapi bisnis diperhitungkan, bukan 
hanya harga pokok penjualan. Rasio ini mengukur 
seberapa efektif perusahaan beroperasi. Misalnya 
jika sebuah perusahaan memiliki margin laba 
bersih sebesar 20%, maka perusahaan tersebut 
berhasil menyimpan Rp200,- untuk setiap Rp1.000,- 
pendapatan penjualannya.

Rasio ini digunakan untuk memberi analisis 
gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan. 
Perusahaan yang menghasilkan keuntungan lebih 
besar dari nilai penjualan dapat diartikan lebih 
efisien. Efisiensi tersebut membuat potensi 
perusahaan untuk bertahan (sustainable) dalam 
menghadapi persaingan industri menjadi lebih besar. 
Rasio ini juga menunjukkan jumlah pendapatan 
yang hilang melalui biaya dan pengeluaran yang 
terkait dengan bisnis perusahaan. Dengan Analisa 
lebih lanjut, perusahaan dapat mengetahui jenis-
jenis pengeluaran apa saja yang berdampak 
signifikan pada pengurangan laba perusahaan dan 
kemudian dapat diambil tindaklanjut yang berfokus 
pada upaya efisiensi dari jenis-jenis pengeluaran 
tersebut.

Secara sederhana, formula-formula dan contoh 
perhitungan sederhana untuk Laba dan Profit 
Margin Perusahaan dapat diilustrasikan sebagai 
berikut:

LABA Penjualan - Biaya Profit Margin laba : Penjualan

CONTOH 

PERHITUNGAN

Penjualan Rp. 1.000.000.000

Biaya-biaya Rp.    900.000.000-

Laba Perusahaan Rp.    100.000.000

Profit Margin

Laba : Penjualan

Rp.   100.000.000 : Rp. 1.000.000.000

10%

Dalam menjalankan operasional perusahaan, kita 
dapat mengetahui Harga Pokok atau biaya-biaya 
yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk 
atau jasa. Misalnya, perusahaan XYZ bergerak 
dalam bidang produksi kapal motor. Biaya yang 
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Jajaran Direksi bersama Staf dan Awak Kapal MT Salmon Mustafa

Tentaminarto TF - Direktur Utama PILOG Menyapa Awak Kapal
MT Salmon Mustafa

Hasanal Kemal - Direktur Operasional PILOG Menyalami Para Awak
Kapal MT Salmon Mustafa

Kapten Kapal Menyambut Kedatangan Direksi dan Manajemen PILOG
di KM. Mochtar Prabu Mangkunegara, Palembang

Kapten Kapal KM Mochtar Prabu Mangkunegara Menyambut 
Kedatangan Direksi dan Manajemen PILOG

Kunjungan Kerja Direksi PILOG Didampingi Kapten Kapal 
KM Mochtar Prabu Mangkunegara, Palembang Kunjungan Direksi Bersama Sekretaris Perusahaan PILOG ke PUSRI
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Direksi PILOG bersama Manajemen PT Daya Radar Utama
Kunjungan Kerja Sekretaris Perusahaan dan GM Operasional PILOG
ke Galangan PT Daya Radar Utama

Syukuran Pelaksanaan Docking MT Salmon Mustafa 
di Galangan Lampung

Direktur Utama PILOG Bersama Direktur Utama PT Daya Radar Utama
dalam Acara Syukuran Pelaksanaan Docking MT Salmon Mustafa 
bersama Awak Kapal dan PT Daya Radar Utama di Lampung

Hasanal Kemal - Direktur Operasional Lakukan Monitoring Kapal 
MT Salmon Mustafa

Awak Kapal MT Salmon Mustafa

Manajemen PILOG Lakukan Survey Lokasi Gudang Penyimpanan 
Arsip PILOG di Gudang PT Reycom Document Solusi (RDS)

Pengurus PIKA PILOG Bersama Narasumber Zoom Webinar 
“Tetap Cantik dan Segar saat Pandemi”
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Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) saat 
Menyampaikan Keputusan Penggantian Dewan Komisaris PILOG

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Terkait 
Keputusan Pergantian Dewan Komisaris PILOG

Foto Bersama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PILOG

di PT Pupuk Indonesia (Persero)
Proses Penandatanganan Kerja Sama Operasi antara PILOG
dengan PT Kaltim Industrial Estate Grup

Foto Bersama Komisaris dan Direksi PILOG dengan Jajaran Direksi PKT, 
KIE, KAD dan KAM Dalam Rangka Penandatanganan Kerja Sama Operasi

Foto Bersama Komisaris dan Direksi PILOG Dalam Rangka Penandatanganan
Kerja Sama Operasi dengan Anak Perusahaan PT Petrokimia Gresik

Sambutan Ibu Devi Shinta Tentaminarto - Ketua PIKA PILOG
dalam Acara Halal Bihalal PIKA PILOG

Foto Bersama Acara Halal Bihalal PIKA PILOG
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KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan 
kapasitas

HARMONIS
Saling peduli dan menghargai pebedaan

LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan 
kepentingan Bangsa dan Negara

ADAPTIF
Terus berinovasi dan antusias dalam 
menggerakan ataupun menghadapi 
perubahan

KOLABORATIF
Membangun keja sama yang sinergi

AMANAH
Memegang teguh kepercayan 
yang diberikan

PT Pupuk Indonesia Logistik mengadopsi dan mengoptimalkan nilai-
nilai perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip AKHLAK. 
Adapun akronim dari Tata Nilai tersebut sebagai berikut :
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KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan 
kapasitas

HARMONIS
Saling peduli dan menghargai pebedaan

LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan 
kepentingan Bangsa dan Negara

ADAPTIF
Terus berinovasi dan antusias dalam 
menggerakan ataupun menghadapi 
perubahan

KOLABORATIF
Membangun keja sama yang sinergi

AMANAH
Memegang teguh kepercayan 
yang diberikan

PANDUAN
PERILAKU

• Memenuhi janji dan komitmen

• Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan

• Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

AMANAH

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

• Membantu orang lain belajar

• Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

KOMPETEN

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

• Suka menolong orang lain

• Membangun lingkungan kerja yang kondusif

HARMONIS

• Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara

• Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar

• Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukum dan etika

LOYAL

• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik

• Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi

• Bertindak proaktif

ADAFTIF

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

KOLABORATIF
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