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Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas Rahmat-Nya buletin NewsWave jilid III dapat diterbitkan. Terbitan
buletin NewsWave jilid III ini memberi warna baru yang berisi
reportase dan artikel-artikel menarik mengenai kegiatan PT Pupuk
Indonesia Logistik (PILOG) selama bulan Januari 2022 sampai dengan
Juni 2022.
Dalam “Topik Utama”, kita dapat menyimak “FGD PILOG: Integrated
Services Beyond Shipping” dan “PILOG Raih Penghargaan AKHLAK
AWARD 2” sebagai bentuk pencapaian yang diraih oleh PILOG
terutama transformasi PILOG menjadi penyedia jasa End-to-End
Logistic.
Sementara itu, rubrik “Go Ship” membahas tentang kapal-kapal
PILOG yang Tangguh sebagai Penggerak Ekonomi & Pangan
Indonesia. Lalu, dalam rubrik “Go Award” PILOG berhasil meraih
penghargaan Gold Award Winner dan TOP 100 Corporate Publications
(Rank #73) dalam ajang kompetisi 2021 Inspire Awards – Corporate
Publishing Competition. Penghargaan lain yang diraih oleh PILOG yaitu
“Indonesia State-Owned Enterprises (SOE) Subsidiary – Leading Brand
Awards 2021” untuk Kategori Transportasi.
Di NewsWave jilid III terdapat beberapa rubrik baru seperti Go
Business, Go Inspiration, Go Millennials, Go Srikandi, dan Go Event
dengan ragam artikel yang menarik untuk disimak oleh Pembaca.
Tak ada kesempurnaan kecuali milik Tuhan, kekurangan dan
kesalahan selalu ada pada manusia. Demi perbaikan, kebaikan, dan
kemajuan, dengan kerendahan hati masukan Pembaca kami
nantikan.
Akhir kata, redaksi ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berpartipasi dalam penerbitan bulletin NewsWave jilid III ini.
Selamat membaca rubrik-rubrik pilihan.
Redaksi
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F

ocus Group Discussion (FGD) End-to-End Logistic Pupuk
Indonesia Grup yang dilaksanakan oleh PT Pupuk Indonesia
Logistik (PILOG) berlangsung pada hari Kamis, 9 Juni 2022 di
Ruang Rapat Gumaya Tower Hotel, Semarang dibagi menjadi
dua sesi. Acara FGD ini mengundang Direktur Utama PT Pupuk
Indonesia (Persero), Direktur Perusahaan Pupuk dan Direktur
cucu perusahaan di bidang logistik, praktisi dan akademisi di
bidang logistik.

FGD ini yang bertemakan Integrated Services Beyond Shipping
bertujuan antara lain:
1. Menyelaraskan visi perspektif dan harapan dari transformasi
PILOG menjadi Penyedia Jasa Logistik.
2. Mendapatkan insight terkait skema penunjukan langsung di
lingkungan BUMN dan perkembangan dunia logistik.
3. Mendapatkan masukan dan umpan balik dari pelanggan dan
mitra PILOG untuk mencapai seamless E2E logistic.
Rangkaian acara FGD terbagi menjadi dua sesi. Rangkaian
pertama dilakukan sharing session dengan pembicara dari
akademisi dan praktisi di bidang supply chain dan logistic.
Pada sesi ini PILOG mengundang Prof. Ir. I Nyoman Pujawan.,
M.Eng., Ph.D., CSCP untuk menyampaikan materi terkait Model
Bisnis Perusahaan Penyedia Jasa Logistik. Sedangkan dari sisi
praktisi PILOG mengundang Direktur Utama PT Krakatau Jasa
Logistik, Bapak Puji Winarto yang membagikan materi tentang
Strategi Peningkatan Daya Saing Melalui Layanan Multimoda
Terintegrasi, dan Direktur Operasional PT Pertamina International
Shipping, Bapak Arief K. Risdianto, tentang Peran dan Skema
Kerjasama antara Stakeholder dalam Distribusi Energi di
PT Pertamina (Persero). Selain itu pada sesi pertama ini juga
dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang
undangan BUMN.
Rangkaian FGD selanjutnya yaitu Perencanaan Strategis PT Pupuk
Indonesia (Persero) untuk Mewujudkan End-to-End Logistic. Pada
sesi ini ada beberapa materi yang disampaikan antara lain oleh
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Direktur Utama
PT PSP, Direktur Transformasi Bisnis PI, Direktur Portofolio &
Pengembangan Usaha PI, Direktur Pemasaran PI, dan Direktur
Utama PT Pupuk Indonesia Logistik. Materi yang disampaikan
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terkait peran teknologi dan transformasi bisnis dan digitalisasi
logistik, kinerja PILOG dan rencana perbaikan dan Tranformasi
PILOG menjadi Penyedia Jasa End-to-End Logistic.
Berdasarkan FGD maka didapatkan hasil kesepakatan yaitu seluruh
anak perusahaan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi
di bidang logistik dan upaya klasterisasi serta pembentukan
sub holding dengan mempertimbangkan jenis usaha, performa
perusahaan, serta nilai strategis perusahaan dalam mendukung
value chain PI Grup sehingga dapat memberikan nilai tambah
optimal. Dari hasil rapat ini terdapat 11 (sebelas) poin improvement
plan PILOG yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Endto-End Logistic, diantaranya adalah perubahan durasi kontrak,
perubahan tarif angkutan yang mengakomodasi kenaikan harga
BBM dan melakukan penambahan kapasitas angkutan PILOG.
Selain itu juga akan dilakukan sinergi angkutan dilingkungan
PI Grup dengan penambahan kuantum angkutan pupuk PILOG
sebanyak 335.000 ton, sinergi ini ditargetkan hingga tahun 2024.
Tindak lanjut dari hasil FGD yang sudah dilakukan PILOG saat ini
PILOG dan Pupuk Indonesia sedang sedang melakukan kajian
terkait restrukturisasi kepemilikan saham PILOG. Dalam rangka
mewujudkan End-to-End logistic, PILOG juga sudah melakukan
penandatangan MOU untuk KSO dengan cucu/cicit perusahaan.
Selain itu PI dan PILOG sudah menunjuk vendor untuk pengadaan
Fleet Management System guna digitalisasi di bidang logistik.
Selain itu untuk memperbaiki kinerja cash flow PILOG maka
dilakukan perbaikan termin pembayaran.
Dalam upaya mendukung kapasitas angkutan kapal, PILOG
melakukan penambahan armada kapal melalui mekanisme
time charter dan voyage charter. Selain itu PILOG juga akan
melakukan Build, Lease & Operation (BLO) dengan bekerjasama
dengan PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pelindo
Solusi Logistik (PLS) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia
(Pelni) untuk pengadaan kapal shallow draft dengan kapasitas
10.000 ton. Untuk menunjang pengadaan shallow draft, maka PI
mendukung PILOG dengan memperpanjang masa kontrak yang
semula berlangsung selama 1 tahun menjadi 3 tahun yang dapat
diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. (FZ)

FGD PILOG

I N T E G R A T E D S E R V I C E S
B E Y O N D S H I P P I N G
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PILOG RAIH PENGHARGAAN

Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin berharap nilai-nilai Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pelopor terhadap
tumbuhnya ekosistem moral bangsa.

BUMN- AKHLAK AWARD 2”

“Ke depan kami harapkan core value AKHLAK BUMN ini tidak
hanya hidup di internal BUMN dan sekadar menjadi penguat
semangat membangun ekonomi negara, tapi juga bisa menjadi
pelopor tumbuhnya ekosistem moral bangsa Indonesia yang
lebih melembaga dan diakui dunia,” ungkap Ma’ruf Amin.

Pada Acara “REFLEKSI 2 TAHUN AKHLAK

Sementara itu, Erick Thohir dalam sambutannya menekankan
kepada seluruh BUMN agar terus konsisten dalam menerapkan
core values AKHLAK, baik di lingkungan pekerjaan maupun di
lingkup yang lebih luas.

P

T Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) meraih predikat kategori
Anak Perusahaan BUMN Klaster Industri Pangan (Non Pupuk)
pada acara “Refleksi 2 Tahun AKHLAK BUMN-AKHLAK Award
2022” di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN,
Selasa (05/07/2022).

Dalam penilaian efektifitas penerapan dan pemahaman nilai
AKHLAK dilakukan pengukuran menggunakan metode pemetaan
dan pengukuran ACHI yaitu AKHLAK Culture Health Index oleh
ACT Consulting selaku Lembaga Konsultasi Transformasi Budaya
Perusahaan & Organisasi.

AKHLAK ditetapkan sebagai Core Value atau Tata Nilai Utama
oleh Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sejak
tanggal 1 Juli 2020, yang diberlakukan bagi seluruh perusahaan
BUMN, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta 10 anak
perusahaannya untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai
AKHLAK sebagai pedoman Budaya Perusahaan.

AKHLAK Award 2 diselenggarakan guna memberikan apresiasi
bagi setiap perusahaan yang telah mengimplementasikan
AKHLAK dengan baik, juga untuk meningkatkan pendalaman
dan pemahaman atas nilai AKHLAK.
Kegiatan AKHLAK Award 2 dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf
Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Bambang Soesatyo (Ketua MPR
Republik Indonesia), Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) secara
online.

“Penerapan nilai AKHLAK ini saya yakini akan dapat senantiasa
menjaga dan mempererat persatuan kita sebagai bangsa yang
pada saat ini tentunya menghadapi tekanan - tekanan berat
secara global. Kita harus menjadi negara yang mulai kokoh
mengembangkan SDM kita. Ayo jadikan Indonesia yang maju
makmur dan mendunia.” Tambahnya.
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Direktur Utama Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), Tentaminarto
Tri Februartono bangga dengan prestasi yang diraih oleh PILOG
dalam AKHLAK Award 2. PILOG memang mengalami peningkatan
yang sangat baik dalam melaksanakan internalisasi dan
implementasi AKHLAK terutama hal “Adaptif”. Tentunya, ini tak
terlepas kerjasama dari seluruh insan PILOG yang menjadikan
budaya AKHLAK sebagai kebiasaan baik untuk diterapkan dalam
kegiatan sehari-hari, baik di dalam dan di luar perusahaan.
Lebih lanjut, Tentaminarto Tri Februartono berharap adanya
internalisasi dan sosialisasi AKHLAK yang berkesinambungan
serta tidak merasa puas atas pencapaian yang diraih tahun ini.
Lalu, core value AKHLAK lainnya seperti Amanah, Kompeten,
Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif sebagai upaya mewujudkan
tujuan Kementerian BUMN dan PT Pupuk Indonesia (Persero)
untuk meningkatkan daya saing global dan sebagai penggerak
pembangunan nasional. (PDH/APL)

Kepemimpinan
yang baik
selalu dimulai
dari AKHLAK
by: Erick Thohir
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Docking MT Sultan Mahmud Badaruddin II

SI TANGGUH PENGGERAK
EKONOMI & PANGAN
INDONESIA

Hanggara Nandiwardhana (Staf HSSE – DPA)

“Siap terus melaju di perairan
International Kapal Tangguh
PT. Pupuk Indonesia Logistik
(PILOG).”

T

ercatat sumbangsih Kapal KM Pusri Indonesia tahun 1977, KM
Julianto Moeliodihardjo tahun 1983 dan MT Sultan Mahmud
Badaruddin II tahun 1973 yang merupakan kebanggaan PILOG
telah mengemban tugasnya sebagai penggerak roda ekonomi
untuk Indonesia maupun Internasional dengan menjadi armada
angkutan distribusi Pupuk dan Gas Amoniak.

Dapat dipahami bahwa usia BUKAN tolak ukur penilaian
kapabilitas secara luas pada kapal. Kapal yang memenuhi
standard perawatan, regulasi serta survey oleh klas yang baiklah
yang dapat dikatakan sebagai kapal dengan kriteria LAIK LAUT.
Kamis, 20 Januari 2022 merupakan jadwal Intermediate Survey/
docking survey untuk Kapal KM Pusri Indonesia. Perbaikan yang
dilakukan merupakan 2 cakupan survey diantaranya Hull Part
dan Machinery Part, sesuai dengan persyaratan dari SOLAS 1974
berkaitan dengan Cargo Ship dan Safety Construction Certificate.

Docking survey MT Sultan Mahmud Badaruddin II dilaksanakan
pada Selasa, 15 Februari 2022. Kapal milik PILOG ini merupakan
kapal tangguh sebagai yang menjadi penggerak ekonomi
Internasional dan telah mengarungi perairan internasional
selama kurun waktu 49 tahun dengan misi “Membangun
Indonesia Maju”. Ada hal menarik dalam intermediate survey pada
kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin II, seperti halnya dengan
KM Pusri Indonesia, kapal MT Sultan Mahmud Badaruddin juga
telah melakukan 2 cakupan survey yaitu Hull dan Machinery Part.
Serta telah mengimplementasikan regulasi dan aturan yang
sesuai dengan perkembangan zaman.
Salah satu regulasi yang harus dipatuhi oleh PILOG dan kapal
miliknya yaitu yaitu mengenai Regulasi/aturan pencemaran air
laut.

Harus dipastikan bahwa sistem pengolahan air ballast yang
dipasang pada kapal telah sesuai dengan: Peraturan D-3
Konvensi. Semua sistem (tipe) disetujui oleh masyarakat Klas
IACS dan diperiksa secara fisik oleh Surveyor Klas. Barulah setelah
itu dilakukan pemasangan yang kemudian harus dilakukan survey
kembali hingga memenuhi persyaratan.

Apa tujuannya?
Apa sih “Ballast Water”?, Ballast merupakan kebutuhan primer
bagi kapal, dengan fungsi sebagai control draft (bagian lambung
kapal yang tenggelam di air) dan stabilitas kapal atau tekanan
kapal. Dengan cara kerja memasukan air dengan pompa, baik air
laut/air sungai (Tawar) kedalam tangki ballast pada kapal.

Complying Ballast Water Management (Source : imo.org)

Sistem Pengelolaan Air Ballast seluruh kapal Tangguh milik
PILOG telah diperiksa dan diuji sesuai dengan persyaratan
Kode Persetujuan Sistem Manajemen Air Ballast (Kode BWMS)
yang diadopsi oleh Resolusi IMO MEPC.300(72) pada tanggal 13
April 2018 dan Surat Edaran IMO BWM.2/Circ.33/Rev.1 Pedoman
penskalaan pengelolaan air ballast.
KM Pusri Indonesia Sebelum Docking (Kiri) – Progres Docking (Kanan)
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Ballast Water Management System (BWMS) berarti peralatan yang
secara mekanis baik fisik, kimia, atau biologis yang memproses
secara tunggal atau dengan cara kombinasi untuk menghilangkan
organisme air berbahaya dan patogen yang berada pada air
pemberat dan sedimen. Pengolahan air ballast beroperasi pada
pengambilan atau pembuangan air yang dilakukan selama kapal
melakukan perjalanan serta pada kondisi kombinasi.

Kapal yang berlayar di perairan Internasional wajib disertifikasi
secara Internasional. Sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh Klas,
antara lain “International Oil Pollution Prevention Certificate” dan
“International Ballast Water Management Certificate”.

“Menjadi Perusahaan Logistik yang Berdaya Saing Tinggi”
merupakan Visi PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) yang selalu
digaungkan oleh Direktur utama Tentaminarto Tri F. Dengan
visi tersebut PILOG senantiasa bertransformasi dalam bisnis
di bidang Logistik sebagai garda terdepan penggerak ekonomi
Internasional dan ketahanan pangan Indonesia.
Tahun 2022 merupakan babak baru bagi PILOG dengan 3 kapal
Tangguhnya yang telah selesai dalam masa perbaikan. Dengan
system Docking Survey Intermediate. Survey ini merupakan
evaluasi tahunan yang diperluas sebagai survey dengan
jatuh tempo antara 2,5 tahun sejak peresmian kapal dan tiap
pembaruan klas antara tahun kedua atau ketiga yang tidak
melebihi dari 36 Bulan.

Ada berbagai macam peraturan yang berlaku untuk kapal yang
berlayar khususnya di wilayah Maritim (Laut) secara International.
Kapal bergerak dari satu titik perairan menuju perairan lainnya,
dimana kapal tersebut harus mengambil air di wilayah tertentu
baik pada bagian air laut maupun air sungai (Tawar). Dengan
kondisi air yang mengandung organisme akuatik atau pathogen
dapat sangat berbahaya jika sampai masuk ke laut termasuk
muara atau ke aliran air tawar. Hal ini dapat menimbulkan
kerusakan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, properti,
sumber daya keanekaragaman hayati serta mengganggu
pengguna lain yang sah dari air pada daerah – daerah perairan
international.

Dalam penjelasan Gambar 4, MT Sultan Mamud Badaruddin
II telah memiliki Standart D1 dan D2. Dengan demikian dalam
penyempurnaan regulasi Kapal milik PILOG yaitu MT Sultan
Mahmud Badaruddin II tengah dilengkapi peraturan D3 dengan
memasang alat Ballast Water Treatment pada Intermediate Survey
periode tahun ini sebagai kapal yang dinyatakan LAIK LAUT.

Secara umum pemeriksaan meliputi Sertifikat kapal beserta
laporannya. Pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan
prosedur tahunan klas. Diantaranya tangki ballast air laut dan
pemeriksaan kerusakan lambung kapal. Dalam perbaikan ini KM
Pusri Indonesia melakukan proses secara DRY DOCKING.
Proses Ballast Water (Source : imo.org)
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Instalasi Balast Water Treatment System MT Sultan Mahmud Badaruddin II

Pemasangan Balast Water Treatment system

Dengan demikian Ballast Water Treatment yang dimiliki oleh
kapal MT Sultan Mahmud Badarudiin II telah sesuai dengan
aturan IMO 2024. Semua kapal PILOG telah memiliki Standart
Ballast Water yang menjadikan kapal-kapal miliknya selalu
siap dalam mengambil alih peran Logistik secara Nasional dan
International dengan dilengkapi sertifikat pencegahan minyak
dan sertifikat ballast water management yang diawasi langsung
oleh klas international.
30 Maret 2022, Docking survey KM Julianto Moeliodihardjo. Telah
kita ketahui bersama tentang gambaran Intermediate Survey Hull
and Machinery. Dalam hal ini pembahasan machinery part dalam
Docking lainnya adalah perbaikan Shaft propeller kapal.

Newswave

Propeller shaft adalah bagian berupa poros yang akan
mentransmisikan tenaga mekanik, torsi, dan putaran.
Propeller (baling-baling) sebagai alat utama penggerak kapal
memerlukan disain yang tepat agar menghasilkan gaya dorong
yang cukup dan searah dengan pergerakan kapal.
Inilah babak baru untuk dapat terus memberikan konstribusi
penggerak perekonomian Indonesia hingga di kelas international
bahwa PT Pupuk Indonesia Logistik merupakan Jantung Logistik
dari roda perekonomian dan menjadi garda paling depan dalam
mempertahankan ketahanan pangan bagi Indonesia dengan
memperhatikan segala peraturan/regulasi yang ada. Tidak

Perbaikan Shaft Propeller KM Julianto Moeliodihardjo

cukup sampai disitu PILOG juga memperhatikan keselamatan,
serta mengutamakan kualitas maupun kuantitas untuk “Menjadi
Perusahaan Logistik yang Berdaya saing Tinggi” dengan kapal –
kapal tangguh yang telah lolos dalam sertifikasi LAIK LAUT. (HN)

Buat catatan kaki kamus pelaut :
1. Docking : Perbaikan Kapal
2. Dry Docking : Perbaikan kapal kering / diatas air
3. Laik Laut : Sertifikasi Ijin Berlayar
4. Klas : Biro Klasifikasi / Sertifikasi
5. Ballast : Pemberat
6. Propeller : Baling – baling
7. Surveyor : Auditor / orang yang melakukan survey
8. IMO : International Maritime Organization

Newswave
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S

ebagai perusahaan pelayaran PT Pupuk indonesia Logistik
memiliki 9 (sembilan) armada kapal. Diantaranya adalah
6 (enam) kapal jenis Urea Bulk Carrier, 2 (dua) kapal jenis LPG/
Ammonia Carrier dan 1 (satu) Self Propelled Urea Barge (SPUB).
Sobat, Kapal itu juga sama dengan benda-benda disekitar kita
loh, kapal mempunyai ukuran, namun istilahnya pasti sobat
belum familiar dengarnya. Yuk, kita cari tahu apa saja sih istilahistilah ukuran utama di dalam kapal.

A. Panjang Kapal

Panjang kapalpun banyak istilahnya, di antaranya:

1. LOA: Length Over All Adalah panjang kapal keseluruhan yang
diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan.
2. LPP: Length between perpendiculars. Panjang antara kedua
garis tegak buritan dan garis tegak haluan yang diukur pada
garis air muat.
3. AP: Garis tegak buritan (After Perpendicular) Letaknya pada
linggi kemudi bagian belakang atau pada sumbu poros
kemudi.
4. FP: Garis tegak haluan (Fore Perpendicular) Adalah merupakan
perpotongan antara linggi haluan dengan garis air muat.
5. Lwl: Panjang garis air (Length of water line) Adalah jarak
mendatar antara ujung garis muat (garis air), yang diukur dari
titik potong dengan linggi buritan sampai titik potongnya
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dengan linggi haluan dan diukur pada bagian luar linggi
buritan dan linggi haluan.

B. Lebar Kapal

1. B: Breadth (lebar yang direncanakan). Adalah jarak mendatar
dari gading tengah yang diukur pada bagian luar gading.
(tidak termasuk tebal pelat lambung).
2. Bwl: Breadth of water line (lebar pada garis air muat). Adalah
lebar yang terbesar yang diukur pada garis air muat.
3. Boa: Breatdh over all (lebar maksimum). Adalah lebar terbesar
dari kapal yang diukur dari kulit lambung kapal disamping
kiri sampai kulit lambung kapal samping kanan.

C. Tinggi Geladak

H (D): Depth (tinggi terendah dari geladak). Adalah jarak
tegak dari garis dasar sampai garis geladak yang terendah,
umumnya diukur di tengah – tengah panjang kapal.

D. Sarat Kapal

T: Draft (sarat yang direncanakan). Adalah jarak tegak dari
garis dasar sampai pada garis air muat.

Nah sekarang sudah tahu kan, istilah-istilah ukuran yang di pakai
di dunia perkapalan. Semoga sedikit informasi ini membantu
menambah wawasan dalam dunia perkapalan. See you tomorrow.
(SH)
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P
PILOG RAIH
PENGHARGAAN
INTERNASIONAL
GOLD AWARD
WINNER DAN
TOP 100
CORPORATE
PUBLICATIONS 2021
Newswave

T Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) berhasil meraih
penghargaan Gold Award Winner dan Top 100 Corporate
Publications (Rank #73) dalam ajang kompetisi 2021 Inspire
Awards - Corporate Publishing Competition, Senin (22/11/2021).
Moment istimewa tersebut menjadi penanda kiprah PILOG
di kancah internasional. Bukan hanya itu, penghargaan kali
pertama ini adalah kado jelang usia ke-8 tahun PILOG pada 23
Desember 2021.
Inspire Awards merupakan salah satu ajang kompetisi
internasional terkait penerbitan atau publikasi perusahaan
(Corporate Publishing Competition) yang diselenggarakan oleh
The League of American Communications Professionals (LACP)
setiap tahun. Peserta kompetisi berasal dari berbagai negara
diantaranya perusahaan-perusahaan Fortune 500 seperti
Walmart, Exxon Mobil, Citigroup, Pfizer, Chevron, dan Merck.
Tahun 2021, kompetisi tersebut diikuti peserta dari berbagai
perusahaan di belahan dunia yang bergerak di bidang industri,
diantaranya Daimler Truck AG (Jerman), Resolute Forest Products
(Kanada), Isbank (Turki), dan Korean Air (Korea Selatan), termasuk
PILOG (Indonesia) dan lain - lain.

go award

Pada ajang kompetisi 2021 Inspire Awards-Corporate Publishing
Competition, PT Pupuk Indonesia Logistik mengirimkan Annual
Report tahun 2020, yang kemudian mendapat penilaian dewan
juri dari The League of American Communications Professionals
(LACP) untuk beberapa kategori penghargaan yaitu Platinum,
Gold, Silver, dan Bronze.
Dari itu, PT Pupuk Indonesia Logistik berhasil meraih kategori
penghargaan Gold Award Winner setara dengan perusahaanperusahaan internasional lainnya seperti ADP Retirement
Services (Amerika Serikat), Trinity College Dublin (Irlandia),
Turkish Airlines, Inc. (Turki), Incheon International Airport
Corporation (Korea Selatan), Hyundai Motor Deutschland GmbH
(Jerman), Universitat Graz (Austria), China Construction Bank
(Hong Kong), JSW Steel Limited (India) serta perusahaan nasional
lainnya seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Pertamina
EP, PT PLN Batubara, dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
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Keikutsertaan PILOG pada ajang bergengsi tersebut digagas
oleh Manajer Pemasaran PT Pupuk Indonesia Logistik, Taufik
Aldila Armaputra. Ia menilai capaian penghargaan dari berbagai
bidang sangat diperlukan untuk meraih poin dalam Assessment
Good Corporate Governance (GCG) di PT Pupuk Indonesia Logistik.
Selain itu, upaya keterbukaan informasi dan transparansi
perusahaan sangat diperlukan dalam membangun GCG.
Sementara itu, Direksi dan seluruh jajaran manajemen
PT Pupuk Indonesia Logistik mengapresiasi kinerja dan kontribusi
tim penyusunan Annual Report (AR) tahun 2020, hingga berhasil
menorehkan prestasi, dengan meraih penghargaan internasional
Gold Award Winner dan Top 100 Corporate Publications.
Hal tersebut merupakan pembuktian kiprah PILOG berlandaskan
AKHLAK menuju perusahaan logistik bertaraf internasional. (APL/
TAA)

PT Pupuk Indonesia Logistik berhasil mengalahkan para peserta
lainnya seperti Alibaba Grup (Tiongkok), China Construction
Bank (Hong Kong), General Motors de Mexico (Meksiko), dan MMC
Norilsk Nickel (Rusia).

Newswave
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PILOG RAIH
PENGHARGAAN

LEADING BRAND
AWARDS 2021

P

infrastruktur, serta untuk memetakan persepsi masyarakat akan
popularitas dan reputasi anak perusahaan BUMN.

enghujung tahun menjelang usia ke-8, PT Pupuk Indonesia
Logistik berhasil mendapatkan salah satu penghargaan di
tingkat nasional. Kali ini PT Pupuk Indonesia Logistik meraih
penghargaan pada Kategori Transportasi yaitu “Indonesia StateOwned Enterprises (SOE) Subsidiary – Leading Brand Awards 2021”.
Pada kesempatan ini, dihadiri Direktur Administrasi dan Keuangan,
Priyasdhika mewakili PT Pupuk Indonesia Logistik dalam acara
penyerahan penghargaan tersebut yang diselenggarakan oleh
The Iconomics pada hari Jum’at (17/12/2021).
Dalam konteks pembentukan holding dan sub-holding BUMN,
upaya branding berbagai entitas menjadi semakin diperlukan
agar publik tetap dapat memahami produk/layanan dan sublayanan yang diberikan oleh masing-masing BUMN melalui anak
perusahaannya. Tidak hanya perusahaan induknya yang harus
melakukan langkah-langkah tersebut, tapi juga anak-cucunya.

Pasalnya. anak perusahaan BUMN turut berkontribusi dengan
kinerja induk perusahaan dalam memberikan pengaruh yang
besar terhadap performa dan reputasi induknya. Itulah landasan
awal pentingnya memberikan apresiasi kepada anak perusahaan.
Indonesia State-Owned Companies – Leading Brand Awards
2021 yang diselenggarakan oleh The Iconomics diberikan
berdasarkan popularitas dan reputasi anak-anak perusahaan
BUMN berdasarkan hasil riset selama tahun 2021 dengan
melibatkan lebih dari 12.000 responden dari berbagai usia di
8 (delapan) kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung,
Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pontianak, dan
Manado. Tujuan dari penyelenggaraan acara penghargaan
tersebut adalah memberikan apresiasi kepada anak perusahaan
BUMN di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, energi, IT
dan Telekomunikasi, transportasi & logistik, properti, pangan, dan
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Turut hadir dalam acara penghargaan tersebut adalah Arya
Mahendra Sinulingga (Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik
Menteri Badan Usaha Milik Negara RI) dan Arya Bima (Wakil
Ketua Komisi VI DPR RI) selaku Keynote Speaker. Dalam pidato
penerimaan penghargaannya, Priyasdhika mengucapkan
rasa syukur kepada Allah SWT dan juga terima kasih kepada
The Iconomics yang telah memberikan penghargaan kepada
PT Pupuk Indonesia Logistik untuk menutup akhir tahun 2021
dengan catatan yang baik. Upaya mempertahankan kinerja
dan penghargaan ini merupakan usaha yang cukup sulit dan
menantang, namun PT Pupuk Indonesia Logistik tetap akan
berusaha memberikan yang terbaik untuk mempertahankannya
dengan menjalankan Good Corporate Governance agar
perusahaan terus maju.
Manajer Pemasaran PT Pupuk Indonesia Logistik, Taufik Aldila
Armaputra turut bangga dan memberikan apresiasinya kepada
seluruh jajaran manajemen dan karyawan di perusahaan,
terutama kepada seluruh Staf di Departemen Pemasaran.
“Everyone in the company is a marketer. Masing-masing telah
memberikan kontribusinya dalam pengembangan Branding
PT Pupuk Indonesia Logistik dengan berlaku sebagai brand
ambassador dan menjadi cerminan kinerja perusahaan yang
dipandang dan dinilai pihak eksternal.” Ujarnya.
Proses Branding yang baik menurut Taufik tidak hanya tentang
desain logo perusahaan, tapi juga bagaimana Branding tersebut
dapat meningkatkan nilai perusahaan, menyediakan arahan dan
motivasi bagi karyawan, serta mempermudah perusahaan dalam
mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. (APL/TAA)
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DISTRIBUSI PORT TO DOOR SERVICE (PTDS)

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK
D

istribusi termasuk salah satu kegiatan ekonomi yang
memiliki peran penting. Menurut Gilarso, distribusi memiliki
pengertian yaitu penyaluran hasil produksi dari produsen
yang membuatnya, kepada konsumen yang memerlukannya
(Pengantar Ilmu Ekonomi, 2004). Kegiatan distribusi berhubungan
dengan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen
agar kegiatan ekonomi berjalan lancar, yang memiliki tujuan
untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan
memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik.

Sistem distribusi merupakan bagian dari proses bisnis
PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) yang telah dilaksanakan
dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk, bukan hanya
pola pengangkutan dengan Port to Port (PTP) saja, namun
PILOG juga memperkuat bisnisnya di bidang Logistik dengan
mengembangkan proses distribusi melalui pola Port to Door
Service (PTDS) yang bertujuan meningkatkan layanan End-toEnd Logistic.

Pola PTDS sebagaimana yang tergambar pada ilustrasi di atas,
dimulai dari pengangkutan pupuk curah dari Pabrik Produsen
melalui jalur laut (Lini I), kemudian melaksanakan pembongkaran
dari atas kapal dan pengantongan (Bagging) di gudang Mobile
Bagging System (Lini II) sampai dengan proses melaksanakan
pengangkutan pupuk yang sudah dikantongi (bagging) melalui
jalur darat ke gudang distribusi (Lini III).
Untuk memenuhi kebutuhan produsen dan menjaga ketersediaan
pupuk yang didistribusikan ke gudang-gudang lini III, PILOG telah
bekerjasama dengan beberapa cucu/cicit perusahaan yang
terafiliasi dengan PI Grup antara lain :
• PT Petrokopindo Cipta Selaras (PCS) Grup
• PT Hurip Utama
• PT KIE Grup

1. Plant

2. Stevedoring

3. Shipping

4. Stevedoring

Selain itu, PILOG sudah melaksanakan Kerja Sama Operasi (KSO)
dengan anak perusahaan BUMN meliputi :

PILOG telah ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Angkutan Laut
Term PTDS dari dermaga PSP ke Lampung, Semarang Jawa
Tengah dan DIY Yogyakarta dengan periode waktu pekerjaan
selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2025 sesuai hasil
tender angkutan yang diselenggarakan oleh pengadaan
PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Bulan Juli 2022 lalu. Adapun
jalur distribusi pengiriman pupuk yang telah dikerjakan PILOG
mulai dari pabrik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) ke
Semarang dan DIY sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) rute, Lampung
sebanyak 7 (tujuh) rute dan Surabaya.
Untuk dapat merealisasikan kuantum PTDS tersebut, PILOG
berupaya mengoptimalisasikan kegiatan operasional dengan
menjajaki rute-rute PTDS lainnya seperti ke Cilacap, Banyuwangi
dan Celukan Bawang agar sesuai dengan harapan pelanggan dan
juga untuk mempertahankan eksistensi perusahaan ke depannya
yang sejalan dengan misi dan visi PILOG menjadi perusahaan
logistik yang berdaya saing tinggi. (RW/ TAA)

• PT Semen Indonesia Logistik (SILOG)
• Krakatau Jasa Logistik,

7. Gudang Lini 3

Newswave

6. Trucking

5. Bagging &
Werehouse

• Jasa Prima Logistik, dan
• Pelindo Solusi Logistik

Newswave
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Yuk, intip
apa itu
PPN?
S

iapa yang sering membeli barang atau menggunakan jasa,
pasti sangat sering melihat di struk pembelian misalnya
tertulis PPN 10%. Sebenarnya apa sih PPN itu sendiri dan
bagaimana karakteristik penyerahan barang atau jasa yang
dikenakan PPN?

JADI SEMUA BARANG DAN
JASA KENA PPN 11%?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan pemerintah yang
dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa
yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah
menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN sendiri merupakan
pajak tidak langsung.
Awalnya, regulasi PPN diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 dengan
tarif yang ditetapkan adalah 10%. Sampai dengan tahun 2021,
belum ada perubahan terhadap tarif PPN. Sementara, di sejumlah
negara-negara seperti negara G20, tarif PPN yang berlaku di
negaranya mencapai 15%.
Beberapa karakteristik dari PPN adalah:
1. Pajak Objektif;
2. Pajak Tidak Langsung;
3. Multi Stage Tax (dilakukan secara berjenjang);
4. Dipungut menggunakan Faktur Pajak;
5. Bersifat netral (dikenakan untuk barang dan jasa);
6. Non-Duplikasi (terdapat mekanisme pajak masukan).

Pemerintah mengumumkan efektif berlakunya kenaikan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) per 1 April 2022 dari 10% menjadi 11%

Melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP) yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021, yang
di dalamnya terdapat pemberlakukan baru untuk tarif PPN
yang dikenakan sebesar 11%, berlaku per tanggal 1 April 2022.
Kemudian, di tahun 2024, PPN akan naik menjadi 12%.
Menurut pemerintah, kebijakan untuk menaikkan tarif PPN
menjadi 11% sebagai salah satu program untuk mengoptimalisasi
penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan
yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
Sebagian masyarakat mungkin berpikir bahwa kenaikan tarif PPN
ini akan menyebabkan inflasi sehingga harga-harga komoditi
menjadi lebih mahal.
Eitss… tarif nafas dulu… ternyata tidak semua loh barang dan
jasa dikenakan PPN. Wah… kalo gitu apa saja ya barang dan
jasa yang tidak dikenakan PPN alias diberikan FASILITAS BEBAS
PPN 11%? Berikut adalah daftar barang dan jasa tertentu yang
mendapatkan Fasilitas Bebas PPN:

Newswave

“Penyesuaian tarif PPN
menjadi 11% bertujuan
mewujudkan sistem
perpajakan yang lebih
berkeadilan”
a. Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai,
garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan
gula konsumsi;
b. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi,
jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
c. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
d. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban
tetap);
e. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA);

f. Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;
g. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk
bencana nasional;
h. Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan
ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah,
bahan baku kerajinan perak;
i. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan
panas bumi;
j. Emas batangan dan emas granula;
k. Senjata/alutsista dan alat foto udara.
Kemudian, ada juga barang dan jasa tertentu yang tetap tidak
dikenakan PPN, dimana sebelum UU HPP ini berlaku, juga sudah
tidak dikenakan PPN, seperti barang dan jasa yang merupakan
objek daerah, uang & emas batangan serta jasa keagamaan dan
jasa yang disediakan oleh Pemerintah.
Jadi, tidak seluruhnya ya barang dan jasa yang dikenakan
PPN oleh Pemerintah. Mari kita dukung bersama kebijakan
Pemerintah yang baru ini karena pajak dari kita, oleh kita, dan
untuk kita. (NFA)
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“

Kenaikan harga minyak
mentah dan batu bara di
pasar internasional telah
berdampak pada harga Bahan
Bakar Minyak dalam Negeri,
termasuk untuk kapal laut.”

Go business

M

enurut Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowner’s
Association (INSA) Hartoto mengatakan “kenaikan harga
minyak mentah dan batu bara di pasar internasional telah
berdampak pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Negeri,
termasuk untuk kapal laut.” Hal ini mengakibatkan meningkatnya
biaya operasional pelayaran niaga, karena biaya BBM merupakan
komponen biaya yang paling besar dalam struktur operasional
kapal.
Dampak adanya peningkatan harga BBM dapat menghambat
perkembangan bisnis perusahaan pelayaran, sebagaimana
dimaksud pada pernyataan diatas bahwa BBM merupakan
komponen biaya variabel yang paling besar dalam struktur
operasional kapal maupun perusahaan lain yang bergerak di
bidang logistik termasuk di dalamnya perusahaan angkutan darat
maupun udara, oleh karena itu perusahaan akan mengalami
kendala dimana jika tidak dilakukan tindakan atau mitigasi
untuk mencegah hal tersebut maka perusahaan akan mengalami
masalah pada cashflow.

23
PILOG sebagai Perusahaan yang bergerak pada bidang usaha
jasa pelayaran telah merubah Visi, Misi Perusahaan menjadi
Perusahaan yang bergerak pada bidang usaha jasa End-to-End
Logistic dan telah dituangkan dalam RJPP (Rencana Jangka
Panjang Perusahaan) 2020 - 2024, di mana untuk mencapai Visi
Misi tersebut PILOG telah melakukan optimalisasi distribusi
angkutan menggunakan kapal PILOG dari lini I sampai dengan lini
III dengan tujuan mendapatkan efisiensi biaya sebesar 5%, namun
rencana perusahaan menjadi terkendala akibat kondisi eksternal
saat ini dimana BBM terus meningkat seiring tidak meredanya
konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga menyebabkan harga
BBM untuk operasional distribusi mengalami peningkatan
dan faktor kenaikan harga BBM lainnya juga disebabkan oleh
tingginya kenaikan harga minyak dunia dimana hal tersebut
membuat under supply dibanding demand yang mempengaruhi
harga kenaikan BBM. (RW)

PENGARUH KENAIKAN
HARGA BBM TERHADAP
PERKEMBANGAN
PERUSAHAAN PELAYARAN
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CSR-sdm

PT PUPUK INDONESIA
LOGISTIK MENUJU
PENILAIAN BALDRIGE
EXCELLENCE FRAMEWORK
K

inerja suatu perusahaan didukung oleh kinerja para pekerja
dari berbagai departemen dan level pekerjaan pada
perusahaan tersebut. Sehingga kinerja yang optimal dari pekerja
akan membantu perusahaan mencapai target – target yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu Perusahaan perlu melakukan
pengukuran kinerja organisasi berdasarkan penilaian kinerja
individu secara komprehensif dari berbagai kriteria. Baldrige
Excellence Framework merupakan metode yang menggunakan
berbagai kriteria yang dapat mengukur mulai dari input, proses
dan output dari setiap pekerjanya.

Baldrige Excellence Framework adalah KRITERIA KINERJA
EKSELEN yang dikelompokkan dalam 7 kategori dan disusun
dalam suatu “Kerangka Manajemen Kinerja” berbasis konsep
Total Quality Management, dimana ke-7 kategori tersebut
mencakup:
1.
2.
3.
4.

Kategori 1 tentang Kepemimpinan (Leadership)
Kategori 2 tentang Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
Kategori 3 tentang Fokus pada Pelanggan (Customer Focus)
Kategori 4 tentang Pengukuran Kinerja (Performance
Measurement)
5. Kategori 5 tentang Fokus pada Karyawan (People Focus)
6. Kategori 6 tentang Proses Manajemen (Management Process)
7. Kategori 7 tentang Hasil Akhir (Result)

CSR-sdm
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Sertifikat Pelatihan Baldrige Excellence Framework

Excellence Framework yang dilaksanakan oleh Indonesian
Quality Award Foundation selaku pemegang lisensi Baldrige
Excellence Framework di Indonesia.
2. PT Pupuk Indonesia Logistik membuat Surat Keputusan Direksi
nomor SK/DIR/007/2022 tentang Pelaksanaan Assesmen
Kinerja Unggul PT Pupuk Indonesia Logistik Tahun 2022.
3. Pada bulan April 2022 dilakukan sosialisasi kepada seluruh
karyawan PT Pupuk Indonesia Logistik tentang dasar – dasar
penilaian berbasis Baldrige Excellence Framework yang di
lakukan oleh Indonesia Quality Award Foundation guna
memberikan pemahaman dasar kepada seluruh karyawan
PT Pupuk Indonesia Logistik.
4. Pada bulan April 2022 juga dilakukan pengisian penilaian
Baldrige Excellence Framework oleh para Champion yang
didampingi oleh assessor external.
Persiapan - persiapan tersebut dilakukan oleh PT Pupuk
Indonesia Logistik untuk dapat memberikan hasil maksimal
dalam penilaian dengan metode penilaian Baldrige Excellence
Framework di tahun 2022. (RL)

Sosialisasi Baldrige Excellence Framework dari IQAF Kepada Seluruh Karyawan

Pada tahun 2022 PT Pupuk Indonesia selaku pemegang saham
mengganti dasar pengukuran penilaian kinerja Perusahaan
dimana sebelumnya menggunakan metode berbasis Kriteria
Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) menjadi metode berbasis
Baldrige Excellence Framework, maka PT Pupuk Indonesia
Logistik melakukan langkah – langkah persiapan menjelang
penilaian tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pada bulan Februari 2022 telah ditugaskan karyawan –
karyawan dari PT Pupuk Indonesia Logistik untuk dapat
mengikuti pelatihan tentang penilaian berbasis Baldrige
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Berhubung Fatimah hanya memiliki waktu 1 tahun untuk
menyelesaikan kurikulum studi dan tesis. Selama satu tahun
itu, bisa dibilang sangat padat dengan jadwal kuliah beserta
tesis. Belum lagi, Fatimah harus menghadapi tekanan seperti
kerinduan akan keluarga, teman untuk bertukar pikiran dan
bercerita hingga harus bisa merelakan privilege yang ada di
Indonesia. Seperti kemudahan dalam mendapatkan transportasi
kemanapun, sebut saja ojek online.

Kisah Fatimah Zahara
Menjemput Impian
di Negeri Kincir Angin:
Hidup adalah Belajar,
Belajar adalah Hidup
B

ermimpi itu mudah, tapi untuk mewujudkannya dibutuhkan
perjuangan yang tidak biasa. Begitu banyak proses yang harus
dilalui untuk bisa menggapai mimpi tersebut. Ini juga berlaku
untuk Fatimah Zahara yang merupakan salah satu penerima
beasiswa S2 dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di
Belanda. Mimpi Fatimah untuk bisa kuliah di luar negeri akhirnya
tercapai setelah merasakan jatuh bangun dalam apply beasiswa
hingga berhasil lulus dengan gelar Master of Science Maritime
Economic and Logistics.

Bukan Hanya Mimpi, Tapi Juga
Kebanggaan Keluarga
Gadis yang lahir di Solok, Sumatera Barat ini adalah anak dan cucu
pertama yang kuliah di keluarganya. Impian untuk menempuh
pendidikan tinggi di luar negeri telah ada sejak ia kuliah S1 Teknik
Industri di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Berbekal tukar
cerita pengalaman dari teman-teman yang sudah merasakan
kuliah di luar negeri dan keinginan untuk membanggakan
keluarga pun membuat Fatimah semakin bertekad untuk dapat
menjemput impiannya itu.
Segala cara diusahakan oleh Fatimah agar impiannya bisa
terwujud, proses yang dilalui pun penuh dengan cobaan dan
ujian. Jika diibaratkan seperti naik roller-coaster, tidak ada waktu
untuk bernafas walau sebentar.
Akhirnya, kesempatan untuk menjemput impian kuliah di luar
negeri pun datang dari beasiswa LPDP di pertengahan 2017.
Daftar kuliah di luar negeri lebih ribet dibanding kuliah di
Indonesia, apalagi melalui program beasiswa. Tentunya banyak
persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari IPK min. 3, untuk
master usia maksimal 35 tahun, nilai TOEFL atau IELTS sesuai

Newswave

Culture shock, home sick, dan penyesuaian dengan suhu
di Rotterdam membuat Fatimah butuh waktu untuk bisa
melewatinya. Semua aral dan rintangan yang dihadapi selama
menimba ilmu di negeri kincir angin dapat dilalui dengan baik
karena banyaknya dukungan baik dari keluarga di Indonesia juga
teman-teman di Belanda.
Kuliah di luar negeri juga membuat Fatimah bisa mengenal dirinya
lebih baik dari sebelumnya, bahkan ada banyak keuntungan yang
diperoleh seperti bisa merasakan perbedaan musim, mendapat
teman dari berbagai negara di dunia, bisa berpikir dari sudut
pandang yang berbeda dan semakin menghargai atas apa yang
dimiliki saat ini.
Selama satu tahun kuliah di Erasmus University Rotterdam, tesis
bisa diselesaikan sesuai rencana hanya Fatimah harus melewati
satu cobaan lagi. Ya, ternyata ada satu mata kuliah yang harus
remedial. “I don’t know, somehow entah mengapa aku gagal terus
di mata kuliah ini. Aku sebenarnya paham dengan mata kuliah ini,
hanya ketika melakukan ujian kok ya gagal terus. Apa mungkin
ada istilah yang berbeda sehingga membuat aku gagal?.” ungkap
Fatimah. Alhamdulillah, remedial kali ini dibantu oleh campur
tangan Tuhan sehingga Fatimah bisa lulus sesuai rencana.

standar, tidak menerima beasiswa dari yang lain, serta dokumen
pendukung lainnya yang harus dilengkapi.

Semua Tentang Berjuang
dan Berproses
Sebelum sukses mendapatkan beasiswa LPDP, Fatimah harus
melalui banyak proses pendewasaan diri yang cukup menguras
tenaga, waktu, dan pikiran. Seperti harus bisa menerima dengan
lapang dada untuk melanjutkan S2 di Indonesia bukan di luar
negeri. Kecewa? Tentu! Karena itu Fatimah tidak berhenti usaha
disitu untuk bisa mewujudkan impiannya. Mumpung jadwal
kuliah belum ada dan masih bisa diusahakan, maka Fatimah pun
memperjuangkan mimpinya.
“Meski perjuangannya panjang, banyak sekali energi, waktu
dan tangisan yang dikeluarkan. Alhamdulillah, akhirnya LPDP
menyetujui untuk saya lanjut S2 di luar negeri. Alasannya karena
jurusan yang saya pilih belum banyak di Indonesia,” ungkap
Fatimah. Ternyata perjuangan Fatimah untuk bisa berangkat ke
Belanda tidak berhenti sampai disitu. Persiapan keberangkatan
yang mepet dengan disetujuinya visa, bahkan tempat tinggal
baru didapat sehari sebelum penerbangan ke Belanda tentu
mengganggu konsentrasi dengan tujuan awal yaitu belajar dan
menyelesaikan gelar master di sana.
Rasa lelah dengan segala persiapan yang mepet bahkan bisa
dibilang kurang. Pun, jadwal kuliah yang padat merayap seakan
terbayar dengan bisa tinggal bersama pasangan suami istri asal
Indonesia di Rotterdam, Belanda. Meski hanya dua bulan, itu
sangat cukup membuat Fatimah merasa ‘diterima’ di keluarga
sendiri.
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Tips dan Trik Mendapatkan
Beasiswa Kuliah di Luar Negeri
Pengalaman Berkesan dan Sistem
Pendidikan di Belanda
Terletak di kota Rotterdam yang dinamis dan beragam, Erasmus
University Rotterdam adalah universita riset internasional
berperingkat tinggi. Universitas ini telah memusatkan pendidikan
dan penelitiannya di empat bidang keahlian:
• Kekayaan: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
• Kesehatan: molekul, obat-obatan, manusia dan masyarakat
• Tata kelola: organisasi perusahaan dan masyarakat
• Budaya: media, kebahagiaan dan identitas masyarakat urban
modern.
Jarak antara tempat tinggal Fatimah dari kampus hanya sekitar
2 km, dimana bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda.
Ada yang menarik dari pengalaman Fatimah selama kuliah S2 di
Belanda, terutama di kota Rotterdam. Fatimah tiba di Rotterdam
akhir September 2017 memasuki musim gugur yang biasanya
mencapai sekitar 15 derajat celcius dengan angin yang cukup
kencang.

Berdasarkan pengalaman, Fatimah memberikan tips dan trik
untuk sukses mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri:
1. Kenali diri sendiri untuk tahu keinginan dan kemampuan,
mulai dari negara tujuan hingga jurusan yang diinginkan,
2. Melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan
mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin,
3. Dapatkan skor IELTS/TOEFL yang baik. Asah terus kemampuan
writing dan speaking, karena komunikasi menggunakan
bahasa Inggris dan akan banyak essay yang harus ditulis,
4. Jangan pernah menyerah, fleksibel dan tetap fokus membuat
progres.
Itulah beberapa tips dan trik dari Fatimah untuk sukses
mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. “Do what you
can, semaksimal mungkin diiringi doa karena Allah gak akan
mengkhianati hambanya yang berusaha,” ujar Fatimah. Memang
usaha diperlukan, tapi kembali lagi yang menentukan hasil
adalah Tuhan.
Semoga kisah Fatimah di atas bisa menginspirasi dan memotivasi
untuk semua pembaca, ya! (AA)
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B

elakangan ini, isu kesehatan mental sering diperbincangkan
oleh banyak kalangan, salah satunya di dunia kerja. Kesehatan
mental yang stabil dan terjaga akan membuat para karyawan
lebih bahagia dan produktif dalam bekerja. Hal ini, tentu bisa
terjadi didorong oleh perusahaan serta para atasan yang suportif
dan apresiatif, sehingga para karyawan menjadi lebih semangat
dalam mencapai target perusahaan serta menimbun ilmu dari
pekerjaan yang dilakukan.
Stres yang terjadi akibat pekerjaan memang terbilang umum
terjadi, tetapi jika dibiarkan dapat menyebabkan gangguan
pada kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan.
Perasaan stres yang berlebih memang tidak hanya menciptakan
emosi negatif yang melemahkan, tetapi juga membuat tingkat
produktivitas seseorang menjadi lebih rendah dan kesulitan
untuk berkonsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan.

7 Tips Menjaga

Kesehatan Mental
Di Lingkungan Kerja

Memang, pekerjaan merupakan tempat dimana seseorang
menghabiskan sebagian besar waktunya, mendapatkan
penghasilan, dan menemukan teman. Karena itu, penting
untuk melindungi kesehatan mental karyawan di tempat kerja.
Bahkan Kementerian Kesehatan RI mencatat terjadi peningkatan
gangguan kesehatan mental saat pandemi terjadi tahun 2020,
seperti gangguan kecemasan dan mengalami depresi. Bahkan
tercatat lebih dari 1.000 orang melakukan percobaan bunuh diri.
Munculnya gangguan kesehatan jiwa ini berawal dari burnout
yang berkepanjangan.
Dalam dunia kerja, hal ini dipicu oleh banyaknya tekanan dari
perusahaan yang berimbas secara psikologis dan emosional
pekerja. Lantas, apa saja yang menyebabkan pekerja mengalami
gangguan kesehatan mental? Berikut adalah penyebab yang
dialami pekerja jika mengalami gangguan kesehatan jiwa dan
berdampak pada menurunnya produktivitas kerja:

1. Komunikasi yang buruk antar
karyawan dan atasan

2. Kebijakan perusahaan yang
tidak mensejahterakan
karyawan

3. Rendahnya dukungan
atasan karyawan

4. Dituntut lebih untuk memiliki
performa yang memuaskan

5. Waktu kerja yang
tidak fleksibel

Masalah kesehatan mental pada karyawan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap produktivitas kerja. Karenanya, karyawan bisa menjaga kesehatan
mental di lingkungan kerja dengan mempraktikkan 7 tips berikut ini:

6
2

4

Berpikir
positif

Seimbangkan hidup
dan pekerjaan

3

Bersikap baik
di tempat kerja

7

Ungkapkan semua
yang dirasakan

Menjalani pola
hidup sehat

5
1

Mengatur waktu
dengan baik

Menjalin hubungan
dengan orang lain

Jika kamu merasa mulai burn out dalam bekerja, maka
cobalah untuk melakukan kegiatan yang menarik untuk
menyegarkan pikiran. Cara tersebut lebih baik untuk
membantu menghindari rasa stres berlebihan. Lakukan hal
yang menyenangkan dan disukai sesuai dengan hobi masingmasing.
Itulah 7 tips menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja
yang bisa kamu praktikkan. Selamat mencoba! (AA)

Newswave

Newswave

30

go inspiration

5 CARA

MEMBANGUN

MOTIVASI
DI LINGKUNGAN KERJA

go inspiration

31

2.Menerapkan Cara
Berkomunikasi Efektif

Meningkatkan motivasi kerja dapat dilakukan dengan
membangun komunikasi efektif di tempat kerja. Bisa
memulainya dengan rutin mengadakan diskusi secara
langsung, atau komunikasi secara tatap muka. Cara ini, bisa
membantu memahami gaya komunikasi masing-masing
individu di dalam perusahaan.

3.Memberikan Pelatihan
dan Bekal Untuk
Pengembangan Diri

Agar karyawan dapat bekerja secara optimal untuk mencapai
tujuan perusahaan, maka karyawan dapat diberikan
bekal pelatihan yang dapat membantu karyawan untuk
mengembangkan diri serta kemampuannya. Pelatihan yang
diberikan sesuai dengan skill yang mereka miliki agar dapat
berkembang.

L

ingkungan kerja berperan penting dalam pencapaian kinerja
setiap karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman
dapat mempengaruhi karyawan untuk lebih termotivasi dalam
meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya agar lebih efektif
dan efisien. Jadi dapat disimpulkan lingkungan kerja maupun
motivasi kerja memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan
kualitas kinerja karyawan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gallup tentang State
of the Global Workplace menyebutkan bahwa 63% karyawan di
seluruh dunia dilaporkan tidak terlibat dengan pekerjaannya,
yang berarti karyawan tidak memiliki motivasi serta cenderung
tidak menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk mencapai
tujuan perusahaan. Sedangkan, 24% karyawan lainnya
dilaporkan tidak terlibat secara aktif, tidak produktif di tempat
kerja, serta menunjukan bahwa pekerja tidak bahagia.

Berikut 5 cara membangun motivasi kerja
karyawan di lingkungan kerja:
1.Menciptakan Lingkungan
Kerja yang Positif

Cara pertama untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan
adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif
dan menyenangkan dengan membuat ruangan kerja tempat
karyawan beraktivitas sehari-hari terasa nyaman. Selain itu,
pastikan ruangan tempat karyawan bekerja memiliki sistem
pencahayaan, sirkulasi udara, dan keamanan yang dapat
mendukung kinerja.
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4.Memberikan Apresiasi

Cara selanjutnya untuk meningkatkan motivasi kerja
karyawan adalah dengan memberikan apresiasi terhadap
kerja keras yang telah mereka lakukan selama bekerja.
Apresiasi ini diberikan di saat karyawan telah berhasil
melakukan pekerjaan yang berat dan susah agar mereka
merasa dihargai serta termotivasi untuk memberikan usaha
lebih demi memajukan perusahaan.

5.Melakukan Outing atau
Liburan Bersama

Pergi liburan atau melakukan outing bersama dengan rekan
kerja juga dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang.
Selain itu, hal ini juga dapat membuat hubungan di lingkungan
kerja menjadi lebih erat dan membangun kerjasama yang
lebih baik. (AB)
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Indonesia Energi (PIE) dan pada tahun 2020 lalu ia diamanahi
sebagai Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik
(PILOG).

HASANAL KEMAL

Direktur Operasional
PT Pupuk Indonesia Logistik

Membawa
PILOG Meraih
Prestasi
Cemerlang

“Pengalaman selama 22 tahun berkecimpung di industri Pupuk
Indonesia sangat berperan penting dalam menunjang amanah
pekerjaan saya sebagai Direktur Operasional PILOG,” ungkap pria
asal Palembang tersebut.
Hasanal mengaku, industri logistik merupakan hal baru dan
menantang baginya, ia dituntut untuk berpikir secara mendetail
tentang operasional dan pemeliharaan kapal, serta berwawasan
tinggi demi mewujudkan visi PILOG, yakni menjadi perusahaan
logistik (End-to-End Logistic) yang berdaya saing tinggi dan
berkelanjutan.
Oleh karena itu, ia berusaha keras dalam menjalankan
operasional perusahaan berdasarkan rencana pengembangan
yang sudah ditetapkan manajemen, meningkatkan kinerja SDM
yang berwawasan logistik, dan bersinergi dengan mitra bisnis
atau anak perusahaan BUMN untuk penyediaan End-to-End
Logistic terintegrasi.
Hasanal juga menerjemahkan misi perusahaan ke dalam strategi
di tingkat korporasi. Beragam upaya untuk memaksimalkan
utilisasi kapal-kapal yang dimiliki oleh PILOG (7 kapal pengangkut
pupuk dan 2 kapal tanker) telah dilakoni agar masing-masing
kapal dapat memenuhi target voyage per tahunnya.
PILOG juga gencar melaksanakan Kerja Sama Operasi (KSO)
dengan anak usaha Pupuk Indonesia Grup lainnya yang bergerak
di bidang logistik dalam mendistribusikan pupuk dari lini 1 ke
lini 3. “Koordinasi dengan pemegang saham, produsen pupuk,
anak usaha di Pupuk Indonesia Grup juga dilaksanakan untuk
membentuk sub holding logistic. Semua hal telah saya lakukan
sesuai dengan business plan sehingga dapat memberikan nilai
tambah bagi perusahaan dan pemegang saham,” jelasnya.

D

iamanahi sebagai Direktur Operasional
PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG),
Hasanal Kemal bertekad kuat membawa PILOG
meraih profit melebihi target rencana jangka
panjang dan pangsa pasar di Pupuk Indonesia
Grup mampu tumbuh lebih 50 persen.

Ia menggarisbawahi, PILOG juga harus menambah modal kerja/
equity dari produsen pupuk lain. Penambahan modal kerja
dapat berupa setoran modal/inbreng saham. “Potensi pasar
PILOG (angkutan darat dan laut) di Pupuk Indonesia Grup harus
ditingkatkan pada tahun 2030 menjadi 50 persen,” tegasnya.

Perjalanan karir Hasanal di Pupuk Indonesia
Grup bermula pada tahun 1993. Kala itu,
ia ditempatkan di Divisi Operasi PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang (Pusri). Pada tahun
2015, ia diberi amanah menjadi General
Manager Riset & Pengembangan.

Dalam rangka program light asset management, sambung
Hasanal, PILOG harus memiliki networking yang baik terhadap
pemilik kapal dan pemilik angkutan darat (trucking) sehingga
setiap keperluan operasional dapat langsung mendapatkannya.
Selain itu, PILOG juga wajib menambah pasar logistik di luar
Pupuk Indonesia Grup, seperti angkutan semen, batu bara, alatalat proyek, dan berbagai potensi angkutan lainnya.

Berkat performa yang maksimal, jenjang
karir Hasanal pun terus meroket. Ia
dipercaya menjadi Kepala Indonesian
Fertilizer Research Institute PT Pupuk
Indonesia (Persero). Kemudian, ditunjuk
menjadi Direktur Operasional PT Pupuk

“Tak kalah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas,
PILOG mesti melakukan digitalisasi pada kegiatan operasional
perusahaan serta mengembangkan kompetensi SDM melalui
pelatihan di bidang logistik. Alhamdulillah dengan dukungan
seluruh jajaran PILOG, perusahaan kini terus menuju perwujudan
rencana-rencana tersebut,” urainya.
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Lebih lanjut Hasanal mengatakan, inovasi digital terbaru dari
operasional PILOG adalah penerapan digitalisasi sistem informasi
Fleet Management System dan Planned Maintenance System di
kapal-kapal miliknya. Sebelumnya, informasi yang diperoleh dari
kapal meliputi pengoperasian dan pemeliharaannya dilakukan
secara manual. Hal ini mengakibatkan proses pengambilan
keputusan manajemen tak bisa dilaksanakan secara real time
dan pada akhirnya akan menimbulkan bias bahkan kerugian
bagi perusahaan.
“Alhamdulillah berkat penerapan dan budaya inovasi yang
mulai berkembang di PILOG telah membuahkan penghargaan
internasional bagi Dewan Direksi PILOG, yaitu Bronze Award
dalam kategori Innovative Management in Business Product &
Service Industries dari Asia Pacific Stevie Awards tahun 2022,”
tuturnya bangga.
Untuk mendukung operasional PILOG, sambung Hasanal, saat ini
tengah diberlakukan kontrak jangka panjang selama tiga tahun
dengan Pupuk Indonesia selaku pemilik barang (muatan) pupuk
yang akan didistribusikan hingga wilayah lini 3.
“Dengan adanya kontrak jangka panjang, diharapkan ada
jaminan kontinuitas angkutan pupuk yang akan berdampak
pada kontinuitas cash flow perusahaan selama tiga tahun,”
jelasnya. Operasional PILOG juga tak henti menggalakkan upaya
mendongkrak efisiensi kapal dengan melakukan peremajaan
terhadap kapal-kapal milik PILOG dan pengadaan tiga buah
shallow draft kapasitas 10.000 MT bekerja sama dengan investor
untuk pendanaannya.
Guna menambah potensi pasar angkutan, PILOG melaksanakan
kerja sama dengan pihak ketiga melalui penyewaan kapal charter
kapasitas 5.000-7.000 MT untuk pengangkutan urea curah dari
lokasi yang tak bisa dijangkau oleh kapal milik PILOG serta
melakukan kerjasama dengan anak perusahaan dari Pupuk
Indonesia Grup dan BUMN di bidang logistik mengerjakan jasa
angkutan darat, bongkar-muat pupuk, dan pergudangan.
Menutup pembicaraan, Hasanal menuturkan obsesinya, yakni
dapat membawa PILOG meraih profit melebihi target Rencana
Jangka Panjang dan pangsa pasar di Pupuk Indonesia Grup
tumbuh lebih dari 50 persen. Obsesi tersebut sejalan dengan
business plan yang dibuat pada 2022, yakni PILOG menjadi sub
holding logistic PI dengan membawahi anak-anak perusahaan
di bidang bongkar-muat, angkutan darat, pergudangan,
keagenan, dan jasa logistik lainnya. “Ini dapat diwujudkan bila
seluruh insan PILOG mampu menerapkan Core Value BUMN
AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif,” tegas pria yang menerapkan pola leadership: leading
by example ini. Sementara, obsesi Hasanal secara pribadi adalah
dapat mengembangkan karier menjadi CEO atau COO di Pupuk
Indonesia ataupun BUMN lainnya.
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5 Jenis Investasi yang
Cocok untuk Millennial

Millennials & Quarter Life Crisis
Q

uarter life crisis adalah keadaan psikologi yang dialami oleh
individu yang berada di usia 20-an, yang saat ini disebut
dengan kaum millennial. Fenomena quarter life crisis wajar
dirasakan dan dialami oleh individu di masa peralihan antara
remaja menuju dewasa. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian
menghadapi situasi mendatang yang tidak sesuai keinginan.
Salah satunya terkait dengan faktor pengaruh pencapaian orang
lain, pola asuh, dan pengalaman di masa lalu yang membuat
kita takut akan ekspektasi. Selain itu, faktor lainnya yang juga
memberikan pengaruh yang signifikan yaitu sosial media,
latar belakang pendidikan, pekerjaan yang ditekuni, dukungan
keluarga, tuntutan lingkungan, dan keselarasan antara keinginan
pribadi dengan tuntutan lingkungan.
Lalu, apa saja sih ciri-ciri seseorang tengah mengalami keadaan
quarter life crisis? Menurut, Alexandra and Abby Wilner dalam
Quarter-life Crisis: The Unique Challenges of Life in your Twenties,
ada 9 ciri-ciri, yaitu:
1. Memiliki perasaan minder karena tidak bekerja pada bidang
yang diinginkan
2. Memiliki perasaan bingung atas banyaknya pilihan yang ada
3. Merasa ‘insecure’ akan masa depan
4. Meragukan semua hal, seperti karir dan kemampuan diri
5. Merasa kecewa dengan dengan berbagai kesempatan
kerja yang ada, adanya perasaan bahwa semua usaha dan
pendidikan yang ditempuh tidak memberikan dampak apaapa
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6. Merasa tidak punya rencana
7. Membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain,
lalu merasa masih sangat jauh
8. Merasa terlalu stres, atau terisolasi
9. Tidak merasa senang dengan proses yang sedang berjalan
Nah, jika kamu usia 20-an dan mengalami salah satu atau
beberapa gejala di atas, tidak perlu gengsi untuk mengakui bahwa
mungkin kamu sedang mengalami fase ‘Quarter-life Crisis’. Untuk
mengatasinya simak yuk beberapa tips berikut ini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menerima kondisi diri
Stop membandingkan diri dengan orang lain
Buatlah prioritas hidup
Kembangkan kemampuan diri
Belajar lebih realistis
Temukan lingkungan yang sportif

Memang, semakin dewasa, hidup akan terasa semakin berat.
Namun, yakin saja kalau ini akan bisa dilewatkan dengan baik.
Ingat, masa depan itu seperti pintu rahasia yang kuncinya dalah
hari ini. Jadi, kalau hari ini kamu sibuk mengkhawatirkan masa
depan, maka pada hari ini di masa depan kamu sibuk menyesali
masa lalu. Berusahalah melakukan yang terbaik, tentang hasil
serahkan saja sama Tuhan. Yakini saja, kalau kebanyakan hasil
tidak mengkhianati usaha dan kerja keras! (AA)
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G

enerasi Millennial adalah generasi yang identik dengan
kemajuan teknologi beserta segala kemudahan yang ada dan
saat ini pasti sudah memasuki usia bekerja. Ya! Millennial adalah
generasi pertama yang tumbuh dengan komputer dan internet
yang memudahkan mereka untuk mengakses segala informasi
yang dibutuhkan. Meskipun demikian, generasi millennial juga
dikenal sebagai generasi yang memiliki penghasilan cukup tinggi
begitupun gaya hidupnya.
Gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan
pengelolaan keuangan membuat generasi millennial merasa
sulit untuk mengatur keuangan. Bahkan, sebagian millennial
juga masih sulit mengatur keuangannya sesuai skala prioritas.
Kebiasaan generasi millennial yang senang menghamburkan
uang untuk hangout di kafe, online shopping, dan jajan di restoran
yang lagi viral adalah alasan kenapa millennial harus melek
finansial termasuk dalam memilih investasi.
Bagi generasi millennial, memiliki investasi merupakan yang
penting untuk dilakukan. Meski modalnya kecil, namun apabila
dimulai sejak muda akan mendapatkan banyak manfaat untuk
kedepannya. Ada banyak investasi yang bisa dipilih oleh generasi
millennial, salah satunya adalah investasi reksa dana yang ‘ramah’
kepada pemula. Lalu, apa saja jenis investasi yang cocok untuk
millennial dan sesuai dengan tingkat penghasilannya? Simak di
sini, yuk!

1. Reksa Dana Saham
2. Reksa Dana Pasar Uang
3. Deposito Berjangka
4. Emas dan Logam Mulia
5. Obligasi
Itulah beberapa jenis investasi yang cocok untuk millennial,
namun perlu diingat dari semua jenis investasi yang disebutkan
di atas pilihlah perusahaan sekuritas yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi investasi terbaik agar
terhindar dari penipuan.
Dengan mulai berinvestasi di masa muda, generasi millennial bisa
menyiapkan kebutuhan finansial di masa sekarang maupun masa
depan, khususnya untuk masa tua nanti. (AA)
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PIKA PILOG
TETAP PRODUKTIF

DI MASA
TRANSISI
PANDEMI
P

PERESMIAN

SRIKANDI PILOG
17 Juni 2022, Srikandi PILOG Diresmikan!

B

ermula dari Srikandi BUMN yang merupakan komunitas
perempuan berkarya di BUMN untuk saling mendukung
sesama perempuan dalam berkarya dan berprestasi dengan
beragam peran sebagai ibu, istri, dan pekerja. Menjawab
panggilan Bpk. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang
juga Impact Champion for HeforShe Program United Nations,
Srikandi BUMN pun didirikan.
Hal ini juga diperkuat dengan adanya arahan dari Bapak
Erick Thohir, selaku Menteri BUMN Republik Indonesia yang
menginginkan kesetaraan gender atau representasi 15% kaum
perempuan di jajaran Direksi BUMN sesuai standar Asia Tenggara.
Berdasarkan arahan PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang
pembentukan Srikandi BUMN untuk seluruh PI Grup yang
bertujuan untuk membangun kesadaran semua pihak tentang
perkembangan karir berbasis kompetensi dan performansi
karyawati yang tidak ada perbedaan kesempatan karena gender.
Dengan dibentuknya Srikandi BUMN ini, diharapkan dapat
memberikan wadah bagi perempuan berkarya di BUMN
khususnya bagi Karyawati PI Grup agar dapat saling mendukung,
membangun personal and professional capability untuk
memberikan kesetaraan kesempatan karir yang tidak bias gender.
Bahwa perempuan mampu beradaptasi dengan berbagai
perubahan, serta menjaga keseimbangan dengan perannya
sebagai ibu dan istri, karena Srikandi BUMN menyadari bahwa
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secara profesional, kinerja dan kompetensi adalah faktor utama
yang dijadikan dasar dalam perkembangan karir.

upuk Indonesia Logistik sedang berada dalam masa transisi
menuju new normal atau peralihan tatanan hidup baru di
tengah pandemi Covid-19. Perubahan tersebut harus dilakukan
menyeluruh pada setiap pola dan tata cara hidup baik di level
individu, keluarga, komunitas yang kecil, perusahaan sampai
dengan kebijakan negara. Di masa transisi ini sudah banyak
kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan secara offline.
Namun, sebagian lainnya masih banyak kegiatan perusahaan
yang dilakukan secara daring (online) dan berlangsung untuk
menekan penyebaran Covid-19. Produktivitas saat ini menjadi
isu penting dalam setiap perusahaan.
Agar tetap produktif di era new normal, Persatuan Istri Karyawan
(PIKA) Pupuk Indonesia Logistik menghadiri online workshop yang
diadakan oleh Persatuan Istri Karyawan (PIKA) Pupuk Indonesia
Utilitas pada 6 Juli 2022. Workshop yang dihadiri oleh Ibu Devi
Tentaminarto selaku Ketua PIKA Pupuk Indonesia Logistik dan

beberapa perwakilan anggoota PIKA Pupuk Indonesia Logistik,
tersebut merupakan kegiatan praktik kreasi teknik pembuatan
Arashi Shibori. Seperti yang diketahui, Arashi Shibori merupakan
kreasi kain yang berasal dari Jepang dengan menggunakan
teknik pewarnaan kain yang mengandalkan ikatan dan celupan.
Konsep pembuatan Arashi Shibori serupa dengan tie dye, yang
menggunakan teknik ikat celup. Arashi dalam Bahasa Jepang
memiliki arti “Badai”. Jadi motif yang dihasilkan dari teknik arashi
shibori ini akan menyerupai badai. Cara membuatnya adalah
dengan melilitkan kain pada sebatang pipa secara diagonal.
Lilitan pada pipa jangan terlalu erat sehingga akan menghasilkan
efek “Badai” yang indah. Tidak hanya dengan kain, teknik Arashi
Shibori sangat cocok diaplikasikan di berbagai produk fashion
seperti baju, kemeja, maupun tas. Dalam penggunaannya,
produk fashion yang diaplikasikan menggunakan teknik shibori
bisa dipakai dalam berbagai kegiatan baik itu formal maupun
informal. (NAP)

Berangkat dari semangat kesetaraan gender dan sesuai arahan
dari PT Pupuk Indonesia (Persero) maka Srikandi PILOG
diresmikan pada tanggal 17 Juni 2022 bertepatan dengan event
offline pertama yang mengangkat tema, “Tips Meningkatkan
Engagement Konten di Instagram” dimana pembicaranya adalah
seorang Srikandi PILOG.
Pinky Mauliedannia selaku Ketua Srikandi PILOG sekaligus
Manajer Sistem Manajemen PT Pupuk Indonesia Logistik
mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia lebih dari
49,5% perempuan. Dimana dalam hal kontribusi terhadap
perekonomian, perempuan Indonesia mampu memasuki
hampir seluruh mata rantai usaha. Meski masih terdapat banyak
tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia, yang
hendak berkiprah di dunia bisnis maupun professional.
Dengan diresmikannya Srikandi PILOG diharapkan dapat menjadi
wadah karyawan perempuan PILOG untuk saling mendukung,
membangun personal and professional capability, keinginan
untuk terus belajar hal-hal baru, mampu beradaptasi dengan
berbagai perubahan, serta menjadi keseimbangan dengan
perannya sebagai ibu dan istri. (AA)
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“PERAN PEREMPUAN”
DI MATA KETUA SRIKANDI PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK

“

Secara fisik, perempuan
memang terlihat lebih
lemah daripada laki-laki,
namun dalam hal berjuang
dan bertahan, perempuan
jauh lebih dahsyat.”

anajer Sistem Manajemen PT Pupuk Indonesia Logistik
(PILOG) - Pinky Mauliedannia, yang juga merangkap
sebagai Ketua SRIKANDI PILOG beranggapan bahwa perempuan
merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling luar biasa,
karena perempuan dikaruniai kemampuan yang sangat hebat.
Selama 32 tahun lamanya bekerja di berbagai jenis perusahaan
mulai dari perusahaan pribadi, perusahaan multinasional, dan
hingga kini di anak perusahaan BUMN, dapat disimpulkan dari
pengalaman Pinky bahwa sejak dulu sampai dengan saat ini tak
dipungkiri bahwa ada pembatasan pekerjaan bagi perempuan
karena adanya beberapa jenis pekerjaan yang belum mampu
dilakukan perempuan sehingga dibutuhkan tenaga kerja laki-laki
di bidang tersebut. Tapi dengan adanya emansipasi perempuan,
ruang gerak perempuan saat ini menjadi lebih terbuka untuk
berbagai kalangan dan profesi.
“Ada kendala lain juga, misalnya nih untuk perempuan yang masih
single menjadi Top Karir yang dimiliki oleh perempuan. Namun
pada saat sudah menikah dan memiliki anak, garis kehidupan
perempuan menjadi menurun. Jika pada saat bekerja masih
memiliki anak kecil, mau tidak mau kondisi mengharuskan izin
cuti atau pilihan terburuk yaitu berhenti bekerja demi mengurus
anak. Saat anak sudah mulai besar dan dapat ditinggal, mungkin
perempuan dapat memulai karirnya kembali dan berusaha
meningkatkan garis kehidupannya yang dahulu pernah jatuh.
Karena Ibu sudah pernah merasakan bagaimana harus resign
dari pekerjaan demi menjaga dan mengurus anak-anak ibu yang
sedang sakit pada saat itu.” Kenang Pinky dengan mata berkacakaca.
Bagi Pinky, seorang perempuan dapat memberikan kontribusi
yang besar dari setiap perannya baik sebagai Karyawati, Istri,
dan Ibu. Pinky menyimpulkan jika dilihat dari perannya sebagai
Karyawati, perempuan paling sesuai di bagian administratif
karena di bidang ini dibutuhkan orang yang dapat bekerja lebih
terstruktur, teliti, hati-hati, dan lebih matang pemikirannya.
Karena perempuan itu lebih tekun, itulah yang membuat
perempuan menjadi manusia yang hebat. Meskipun sebagai
Karyawati, tapi perempuan tetap tidak menghilangkan
perannya sebagai Istri/Ibu. Sebagai istri, perempuan juga dapat
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memberikan support untuk suami dalam keadaan apapun, dan
dibalik keberhasilan suami pasti ada sosok perempuan tangguh
yang selalu menemani dan mendoakan yang terbaik. Dan sebagai
Ibu, perempuan merupakan madrasah bagi anak – anaknya,
ibarat kertas polos yang belum terisi apapun, tapi berkat peran
seorang ibu kertas polos itu dapat terisi sempurna.
Begitulah perempuan di mata Pinky yang sudah memulai
karirnya sejak tahun 1990, perempuan juga mampu menjadi
motor penggerak dan motor perubahan dalam berbagai dimensi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersyukur PT Pupuk
Indonesia (Persero) selaku Holding mendukung para pekerja
Perempuan di lingkungan PI Grup melalui program KBUMN yaitu
SRIKANDI BUMN dengan membentuk SRIKANDI PI Grup termasuk
SRIKANDI PILOG.
Harapan Pinky dengan dibentuknya SRIKANDI PILOG, semoga
dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar bagi PILOG
dan juga PI Grup juga dapat menjadi sarana pemberdayaan
Perempuan untuk berekspresi lebih luas lagi.
“Dengan adanya SRIKANDI PILOG ini, semoga perempuan dapat
diberi ruang untuk lebih mengaktualisasikan diri. Sehingga
kemampuan perempuan dapat ditunjukan dengan bebas tanpa
menghilangkan jati dirinya serta tanpa harus menyombongkan
diri dengan apa yang dicapai. Karena sejatinya perempuan dan
laki-laki mempunyai kesempatan, akses, serta peluang yang sama
untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga perempuan
dapat beriring bersama dengan laki-laki untuk saling melengkapi
demi mencapai tujuan bersama.” Tambah Pinky penuh optimis.
Terbukti dari tahun ke tahun jumlah perempuan di PILOG selalu
bertambah, dari 2 Orang (Tahun 2013), 3 Orang (Tahun 2014),
menjadi 4 Orang (Tahun 2015), dan pada tahun 2018 sampai
dengan Tahun 2022 terus bertambah menjadi 20 orang. Pinky
berharap ke depannya akan lebih banyak tercipta tenaga kerja
perempuan yang dapat menjadi pemimpin, yang terlahir secara
alami melalui pengembangan diri, terus belajar beradaptasi,
percaya diri, tidak pesimis, percaya akan kemampuan yang
dimiliki dan didukung dengan kemauan yang kuat untuk semakin
maju. (PDH/APL)
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20T Didepan Mata!

Sinergi Bersama
L

angkah yakin, berani, dan cepat semakin memacu PI Grup
untuk berbenah diri menyongsong masa depan yang semakin
baik di tahun 2022. Tanggal 14-15 Juli 2022 di Batam merupakan
satu momen penting yang digawangi oleh Direktorat Keuangan PI
Grup untuk melakukan Rapat Koordinasi bersama seluruh Anak
Perusahaan yang berada di bawah PI dalam rangka menyatukan
visi yaitu “Sinergi Menuju 20T”.

‒‒ Harmonisasi prosedur penagihan piutang dan implementasi
ARMS (Account Receivable Management System).

RKAP yang telah ditetapkan. Pencapaian yang baik ini diiringi
dengan meningkatnya pendapatan secara signifikan jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, di awal
tahun 2022, PI Grup terus menorehkan prestasi. Pada triwulan
I, PI Grup telah membukukan laba > Rp5 Triliun dan semakin
melonjak naik sampai dengan triwulan II/semester I mencapai
Rp11,93 Triliun.

s.d. Semester 1, PI Grup secara konsolidasi telah membukukan
laba bersih sebesar Rp11,93 Triliun.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Tahun 2021, PI Grup telah
menorehkan prestasi gemilang dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya yaitu berhasil membukukan laba bersih sebesar
Rp5,1 Triliun dari RKAP sebesar Rp3,1 Triliun atau 164,5% dari
Perfoma Keuangan PI Grup sd. Semester 1 2022

SINERGI
MENUJU 20T

Rapat Koordinasi Direktorat Keuangan PI Grup

Kenaikan laba yang signifikan ini tidak terlepas dari faktor utama
yang membuat laba semakin meroket yaitu kenaikan harga dunia
amoniak dan urea. Oleh sebab itu, diprediksi hingga akhir tahun
2022, apabila kenaikan harga tetap konstan sepanjang tahun,
diperkirakan PI Grup akan mencapai laba >Rp 20 Triliun.

Akuntansi
‒‒ Percepatan Laporan Keuangan Bulanan yaitu setiap tanggal
5 bulan berikutnya;
‒‒ Target penyelesaian Laporan Keuangan Audited 2022 pada 28
Februari 2023;
‒‒ Percepatan penyelesaian Laporan Audit Subsidi oleh BPK;
‒‒ Koreksi audit terhadap laba maks. 4,5%;
‒‒ Implementasi sistem: Integrasi H2H SAP – e-Faktur DJP, Vendor
Invoice Management (VIM) fase 2, Tools PSAK 71;
‒‒ Implementasi program strategis perpajakan dan akuntansi
lainnya.
Kinerja Korporat
‒‒ Implementasi Strategic Budgeting pada penyusunan RKAP 2023;
‒‒ Implementasi alignment antara strategic budgeting dengan
KPI;
‒‒ Kebijakan evaluasi, monitoring dan overrun biaya.
‒‒ Ketentuan dan kebijakan ratifikasi biaya.
Seluruh hasil FGD 3 stream tersebut dituangkan dalam
kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh seluruh Direktur
Keuangan di PI Grup.

“Perkiraan saya pribadi, PI Konsol bisa mencapai laba Rp24
Triliun” imbuh Bapak Wono Budi Tjahyono selaku Direktur
Keuangan & Investasi PTPI.
Semangat Direktur Keuangan PI ditularkan pada Rapat Koordinasi
(Rakor) yang dilangsungkan beberapa waktu lalu di Batam.
Concern yang disampaikan adalah bagaimana seluruh Direktorat
Keuangan PI Grup dapat mendukung pencapaian laba bersih 20T
pada akhir Desember 2022.
Terdapat beberapa agenda yang dibahas dalam Rakor Keuangan
PI Grup, di antaranya adalah Arahan Direktur Keuangan &
Investasi, FGD 3 Stream (FGD Stream Keuangan, Stream Kinerja
Korporat, dan Stream Akuntansi), Economic Outlook dari Bank
Mandiri, Audit Outlook untuk Tahun 2022, serta Presentasi dari
masing-masing anak perusahaan PI Grup.
Salah satu arahan penting yang disampaikan oleh Pak Wono
adalah menjaga performa keuangan perusahaan dalam posisi
“GREEN” sd. Desember 2022, efisiensi SGA (Sales to General Adm.
Expense), menaikkan rasio Account Receiveble & Account Payable
Turnover, serta mempercepat perputaran persediaan.
Diperkirakan sampai akhir tahun 2022, permintaan terhadap
komoditi pupuk akan terus meningkat, sehingga diprediksi laba
tahun 2022 dapat mencapai 20T. Adapun beberapa kesepakatan
pada Rakor yang akan mendukung tercapainya laba 20T adalah
sebagai berikut:

Penandatangan Kesepakatan Bersama Hasil FGD
Rapat Koordinasi Direktorat Keuangan PI Grup

Hari terakhir Rakor diisi oleh pemaparan Economic Outlook oleh
Bank Mandiri yang berisi tentang proyeksi perekonomian sampai
dengan tahun 2023 khususnya tantangan global terkait dengan
memanasnya perang Rusia – Ukraina & pasca pandemi Covid-19
serta dilanjutkan dengan pemaparan dari KAP Tanudiredja,
Wibisana, Rintis, dan Rekan untuk audit tahun buku 2022.
Dari hasil Rakor dan Kesepakatan FGD Bersama Direktorat
Keuangan PI Grup diharapkan pencapaian laba 20T dapat tercapai
dengan usaha maksimal dari seluruh stakeholder PI Grup. (NFA)

Keuangan
‒‒ Implementasi sistem treasury PI Grup maks. pada kuartal IV;
‒‒ Penggunaan fasilitas Notional Pooling Account (NPA);
‒‒ Pendanaan investasi dengan pertimbangan equity portion;
‒‒ Implementeasi FX Transaction;
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Gelaran
Perdana
		SRIKANDI

elah berlangsung acara perdana Srikandi PILOG di Tamani
Café, Tomang, Jakarta Barat (Jumat 17/6). Acara bertajuk
“Tips Meningkatkan Engagement Konten di Instagram” tersebut
dihadiri oleh Ketua Srikandi PILOG, Pinky Mauliedannia dan
anggota lainnya.
Pinky Mauliedannia mengucapkan rasa syukur atas telah dibentuk
dan diresmikannya Srikandi PILOG yang bertujuan sebagai wadah
mendukung women empowerment sesama karyawan wanita.
Gelaran acara perdana dari Srikandi PILOG ini memilih tema,
“Tips Meningkatkan Engagement Konten di Instagram” karena
di era kecanggihan digital seperti sekarang ini kita tidak bisa lepas
dari media sosial khususnya Instagram. Malah, tidak sedikit yang
memanfaatkan Instagram sebagai platform untuk branding dan
menghasilkan pundi-pundi uang dari endorsement.
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dari beberapa metrik relevan seperti jumlah likes, comments,
shares, saved, followers, mentions, direct message, profile visits,
branded hashtags, dan masih banyak lagi.”

instastory dan reels, bangun interaksi dengan followers, rutin
mengadakan giveaway, dan memanfaatkan paid ads yang ada
di Instagram.”

Untuk meningkatkan engagement di Instagram maka ada
beberapa hal yang harus dilakukan seperti yang dijelaskan
oleh Andiyani, ”Sebagai pengguna Instagram, engagement
sangatlah penting karena semakin tinggi engagement maka
semakin terbuka kesempatan untuk mendapatkan endorsement
juga kerjasama dengan brand-brand. Adapun cara untuk
meningkatkan engagement di Instagram yaitu dengan posting
konten yang menarik, original dan berkualitas, tambahkan caption
yang menarik, posting di waktu yang tepat secara konsisten,
gunakanlah hashtag yang sesuai, manfaatkan fitur yang ada di

Berinteraksi dengan audiens atau followers adalah cara penting
untuk membuat pemilik akun Instagram tetap engaged atau
terhubung dengan followers. Jawab komentar dan pertanyaan
audiens, balas DM dan pajang instastory jika memang bahasannya
relevan.

KUNJUNGAN
DEWAN
KOMISARIS
PUPUK
INDONESIA
KE PILOG

D

Andiyani menyampaikan, ”Kunci untuk meningkatkan
engagement rate di Instagram yaitu dengan konsisten me-posting
konten yang menarik, orisinil, dan unik serta berinteraksi dengan
audiens.” (NAP)

Instagram juga menjadi salah satu platform media sosial populer
dan banyak digunakan untuk mencari referensi, menambah
pengetahuan, bahkan banyak brand yang memanfaatkannya
untuk promosi digital. Pemanfaatan Instagram sebagai media
kehumasan perusahaan dapat membangun keterikatan antara
perusahaan dan pelanggannya.
Agar akun Instagram mendapatkan banyak likes, comment, dan
share maka diperlukan cara-cara khusus untuk meningkatkan
engagement yang dipaparkan secara langsung oleh Andiyani
Dwisari yang mempunyai followers instagram sebanyak 24.700
followers juga salah satu karyawan srikandi PILOG yang memiliki
kemampuan sebagai social media influencer dan lifestyle blogger.
Andiyani memaparkan bahwa, “Engagement adalah parameter
untuk mengukur sejauh mana audiens berinteraksi dengan
konten yang dibuat. Bagus tidaknya engagement sendiri dilihat

ewan Komisaris Pupuk Indonesia (Persero), Bapak Mustoha
Iskandar beserta organ pendukung Dewan Komisaris,
berkunjung ke Pupuk Indonesia Logistik pada hari Jumat,
12 April 2022. Dalam kunjungannya, Dewan direksi Pupuk
Indonesia disambut oleh Dewan Direksi Pupuk Indonesia
Logistik, Tentaminarto TF selaku Direktur Utama, Hasanal Kemal
selaku Direktur Operasional, dan Priyasdhika selaku Direktur
Administrasi dan Keuangan. Kunjungan Dewan Komisaris Pupuk
Indonesia (Persero) ke Pupuk Indonesia Logistik dalam rangka
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Pupuk Indonesia
Logistik serta menindaklanjuti kinerja PT Pupuk Indonesia
Logistik sampai dengan 31 Desember 2021.
Bagi Dewan Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik, pengawasan
kinerja dari berbagai pihak terutama dari Dewan Komisaris
merupakan hal penting agar perusahaan dapat lebih berkembang
sesuai rencana jangka panjang yang ditetapkan dan melaju lebih
produktif lagi secara bisnis dan operasional. (NAP)
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KUNJUNGAN

PT PERTAMINA
INTERNATIONAL
SHIPPING
KE PILOG

P

ertemuan lanjutan dari FGD Semarang PT Pertamina
International Shipping melakukan kunjungan kerja ke
PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) untuk membahas kerjasama
ke depan yang dapat dilakukan oleh kedua perusahaan.
Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 15 Juni 2022
bertempat di kantor pusat PT Pupuk Indonesia Logistik yang
beralamat di Wisma Pusri 101, Jl. Letjen S. Parman Kav. 101,
Tomang, Jakarta Barat. Kunjungan kerja ini adalah wujud dari
langkah awal sinergi antar anak perusahaan BUMN.
PT Pertamina International Shipping diwakili oleh Arief Sukmara
selaku Direktur Niaga dan didampingi oleh Andra Otmansyah
Pelawi selaku Manager Sales & Marketing juga Aprilian Firman
Utomo selaku Officer Key Account menyambangi PT Pupuk
Indonesia Logistik dan disambut dengan baik oleh Hasanal
Kemal, Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik yang
didampingi oleh Agus selaku Manager Ship Management dan
Sunarso selaku Manager Pengadaan. (AA)
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COMMUNICATION SINGLE
PLATFORM: MONITORING,
IMPLEMENTASI, INTEGRASI!

Y

ogyakarta, 13 Juni 2022. Dipertengahan tahun, Kehumasan
Pupuk Indonesia Grup menggelar rapat kerja membahas
tentang Communication Single Platform Pupuk Indonesia Grup.
Kegiatan dilaksanakan secara langsung di Hotel Manohara,
Gejayan, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Humas
PI Grup, mulai dari Pupuk Indonesia, Pupuk Kalimantan Timur,
Pupuk Sriwidjaja Palembang, Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang
Cikampek, Rekayasa Industri, Pupuk Iskandar Muda, Mega
Eltra, Pupuk Indonesia Pangan, Pupuk Indonesia Utilitas, dan
Pupuk Indonesia Logistik. Rapat Kerja dibuka dan diresmikan
dengan sambutan dan arahan dari Direktur SDM, Tata Kelola,
& Manajemen Resiko Pupuk Indonesia, Tina T Kemala Intan,
mengenai pentingnya peran humas, single platform dan urgensi
kolaborasi agar bisa meningkatkan kinerja PI Grup. Dalam
rapat kerja membahas tentang pengembangan communication
single platform yang dilakukan dengan tujuan untuk monitoring
dan evaluasi kegiatan komunikasi, implementasi kebijakan
komunikasi dan integrasi database komunikasi korporat. Melalui
single platform ini, diharapkan pelaksanaan KPI dan realisasi
anggaran Komunikasi Anak Perusahaan akan termonitor dengan
baik. Kegiatan Rapat Kerja ditutup dengan rencana kegiatan
bersama humas Pupuk Indonesia Grup yaitu pelatihan bersama
untuk peningkatan Hard Skill dalam bidang komunikasi atau
biasa disebut Content Creator. (NAP)
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MOU PT PUPUK
INDONESIA
LOGISTIK DENGAN
PT JASA PRIMA
LOGISTIK BULOG

BAKTI SOSIAL
PIKA PILOG

HALAL BI HALAL
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