
PTP RAIH DUA PENGHARGAAN
DIAJANG AWARD BUMN TRACK 2018”

PTP LAKUKAN 
HEADS OF 
AGREEMENT
DENGAN PT KAWASAN
BERIKAT NUSANTARA (Persero)

IMANUDDIN 
DIREKTUR 
UTAMA
PT PELABUHAN

TANJUNG PRIOK

(MULTI PURPOSE)

“
e-MAGAZINE

01SEMESTER 01/2018
EDISI

w w w. p t p . c o . i d



01 I-PTP MAGAZINE

DAFTAR ISI

DARI REDAKSI

SAMBUTAN
Alhamdulillah,
Puji syukur kehadirat Allah swt  yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat-Nya sehingga dapat terselesainya 
e-Magazine PTP Multipurpose ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Tim Corporate 
Secretary yang telah bekerja keras dalam pembuatan e-Magazine PTP Multipurpose dan seluruh pihak yang telah 
membantu dan mendampingi kami.

Mungkin masih banyak  kekurangan dan kesalahan dari penulisan e-Magazine ini. Maka dari itu, kritik dan saran 
yang membangun sangat kami harapkan untuk membenahi kekurangan dan kesalahan sehingga menjadikannya 
lebih baik.

Dalam e-Magazine ini, kami  mengulas semua tentang PTP Multipurpose mulai dari Berita Utama Perusahaan, Ser-
emoni Perusahaan, Kegiatan Sosial Perusahaan, dan Figur perusahaan, serta seputar informasi yang akan menam-
bah wawasan.

Dewi Fitriyani
SVP Sekertaris Perusahaan
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PTP RAIH DUA PENGHARGAAN
DiAjang Award BUMN
TRACK 2018

Tanjung Priok, 25 April 2018, PT Pelabuhan 
Tanjung Priok (PTP) kembali mendapatkan dua 
penghargaan yaitu, Gold Winner dalam kategori 

The Best Leader Revolusi Mental Etos Kerja terbaik 
dan Silver Winner dalam kategori Indonesia Mandiri 
Terbaik diajang BUMN TRACK Revolusi Mental Award 
2018 yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta 
Pusat.

Anugerah Revolusi Mental Award BUMN 2018, 
merupakan program tahunan yang diselenggarakan 
oleh Majalah BUMN Track, yang bertujuan 
untuk memberikan apresiasi dan penghargaan 
kepada perusahaan-perusahaan BUMN dan Anak 
Perusahaan BUMN yang telah menjalankan Gerakan 
Nasional Revolusi Mental, serta menjadi motivasi 
bagi perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan untuk 
menjalankan revolusi mental. Proses dan metodologi 

penilaian dalam penganugerahan penghargaan ini 
dilakukan dengan mengacu pada beberapa kriterian 
yaitu : Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, Aplikasi 
& Program.

Direktur Utama PTP yakni Imanuddin dalam 
sambutannya setelah menerima penghargaan, 
mengungkapkan, “saya mengucapkan terimakasih 
kepada pihak penyelenggara yang mempercayakan 
PTP untuk meraih penghargaan ini, dan kedepannya 
PTP akan menjadi lebih baik lagi sesuai visi misi 
perusahaan yang diemban”.
Selain itu Imanuddin menambahkan, “Kami PTP akan 
selalu meningkatkan performasi kinerja, agar visi 
misi PTP tercapai, dan PTP akan selalu berkomitmen 
untuk meningkatkan pelayanan dengan semangat 
Etos Kerja yang memiliki nilai positif terhadap hasil 
kerja manusia”.

BERITA UTAMA



PTP LAKUKAN HEADS OF AGREEMENT
Dengan PT Kawasan Berikat
Nusantara

Jakarta, 29 November 2018. PT Pelabuhan 
Tanjung Priok (PTP) menunjukkan komitmennya 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan lewat 

penandatanganan Heads of Agreement (HoA) 
dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) pada 
Kamis, 29 November 2018 di Kantor Kementerian 
BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta 
Pusat. Adapun kegiatan ini dilakukan dalam rangka 
Pembangunan dan Pengoperasian Project C-04 
Marunda.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama 
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) H.M. Satar 
Taba, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok 
Imanuddin, dan disaksikan oleh Asisten Deputi bidang 
usaha Konstruksi, Sarana dan Prasana Perhubungan I 
Kementerian BUMN Heri Purnomo.

“HoA ini pada hakikatnya akan mendukung kelancaran 
arus barang dan mengantisipasi pertumbuhan 
cargo non petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok & 
sekitarnya serta pengembangan pasar secondary 
port.” Tutur Imanuddin. “

HoA tersebut menyatakan bahwa kedua perusahaan 
berencana untuk melakukan kerjasama dalam bentuk 
pengembangan kegiatan terminal multipurpose 
melalui rencana pembangunan dan pengoperasian 
pelabuhan di Marunda dengan nama Project 
C-04 yang berlokasi di atas lahan HPL PT Kawasan 
Berikat Nusantara (Persero). Konsep dasar rencana 
pembangunan dan pengoperasian pelabuhan 
dimaksud adalah sebagai pelabuhan umum yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan 
kapasitas terminal multipurpose yang merupakan 
perluasan kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok.
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PTP Multipurpose
gelar survey kepuasan
pelanggan 2018

Tanjung Priok, 25 April 2018, PT 
Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) kembali 
mendapatkan dua penghargaan yaitu, 

Gold Winner dalam kategori The Best Leader 
Revolusi Mental Etos Kerja terbaik dan Silver 
Winner dalam kategori Indonesia Mandiri 
Terbaik diajang BUMN TRACK Revolusi 
Mental Award 2018 yang berlangsung di 
Hotel JS Luwansa, Jakarta Pusat.

Anugerah Revolusi Mental Award BUMN 
2018, merupakan program tahunan yang 
diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track, 
yang bertujuan untuk memberikan apresiasi 
dan penghargaan kepada perusahaan-
perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan 
BUMN yang telah menjalankan Gerakan 
Nasional Revolusi Mental, serta menjadi 

TINGKATKAN PERFORMANCE

motivasi bagi perusahaan BUMN dan Anak 
Perusahaan untuk menjalankan revolusi 
mental. Proses dan metodologi penilaian 
dalam penganugerahan penghargaan ini 
dilakukan dengan mengacu pada beberapa 
kriterian yaitu : Integritas, Etos Kerja, Gotong 
Royong, Aplikasi & Program.

Direktur Utama PTP yakni Imanuddin 
dalam sambutannya setelah menerima 
penghargaan, mengungkapkan, “saya 

mengucapkan terimakasih kepada pihak penyelenggara yang mempercayakan PTP untuk meraih penghargaan 
ini, dan kedepannya PTP akan menjadi lebih baik lagi sesuai visi misi perusahaan yang diemban”.
Selain itu Imanuddin menambahkan, “Kami PTP akan selalu meningkatkan performasi kinerja, agar visi misi 
PTP tercapai, dan PTP akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dengan semangat Etos Kerja 
yang memiliki nilai positif terhadap hasil kerja manusia”.
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BENTUK 
KEPEDULIAAN
PT PELABUHAN 
TANJUNG PRIOK
(PTP 
MULTIPURPOSE)

BENTUK 
KEPEDULIAAN
PT PELABUHAN 
TANJUNG PRIOK
(PTP 
MULTIPURPOSE)

PTP distribusikan 24 hewan qurban pada Idul Adha 1439 H. Pendistribusian ini terbagi ke 
dalam 5 wilayah operasi PTP yaitu Jakarta, Banten, Panjang, Bengkulu dan Jambi.

Lampung 14 Januari 2019, Sebagai Bentuk Kepedulian PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose) 
Cabang Panjang kepada korban bencana Tsunami di Lampung Selatan dan sekitar nya pada tanggal 22 
Desember 2018 Bapak Dwi Pristiwanto sebagai DGM Operasi PTP cabang Panjang bersama Para Pegawai 

menyalur bantuan Berupa Obat - Obatan Medis yang di butuhkan kepada Posko pelayanan Kesehatan Kalianda.
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PERINGATI HUT RI KE-73
Dengan PT Kawasan Berikat
Nusantara

Tanjung Priok, 17 Agustus 2018 - Dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
Republik

Indonesia (HUT-RI) ke-73 Tahun. PT Pelabuhan 
Tanjung Priok (PTP) menyalurkan bantuan Corporate 
Social Responsibility (CSR) kepada dua kelurahan 
wilayah Jakarta Utara, yaitu Kelurahan Rawa Badak 
Selatan dan Kelurahan Kebun Bawang.

Bantuan CSR ini dalam bentuk dua buah pohon 
pinang yang masing-masing kelurahan tersebut 
mendapatsatu buah pohon pinang. Selain pohon 
pinang, PTP juga memberikan puluhan hadiah pinang, 
seperti TV

32 inc, sepeda, kulkas dua pintu, mesin suci, serta 
hadiah doorprize untuk acara puncak kegiatan HUT 
Kemerdekaan RIKE-73 Tahun. Pemberian bantuan 
pohon pinang ini merupakan bentuk komitmen PTP 
mendukung kegiatan masyarakat lingkungan sekitar 
PTP untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI KE-73 
Tahun.

Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Utama PTP, 
Imanuddin, “pemberian bantuan pohon pinang
bersama puluhan hadiah menarik ini, adalah bentuk 
kepedulian PTP kepada masyarakat sekitar, agar
dapat ikut merasakan kemeriahan HUT RI KE-73 
tahun dan semoga bantuan ini akan sangat
bermanfaat”.
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PEMANDANGAN SUNSET

PULAU PARI
Melihat Indahnya Pemandangan Sunset di 

Pulau Pari, Jakarta – Melihat Pemandangan 
Sunset atau matahari tenggelam pada sore 

hari merupakan hal yang menyenangkan dan juga 
dapat mengembalikan suasana hati. Warna matahari 
terbit yang indah dan juga menenangkan membuat 
siapapun menyukainya. Melihat Pemandangan 
Sunset dapat dilakukan dimanapun seperti diatas 
gedung, dijalanan, ditaman, dan yang lebih bagus 
lagi melihanya sambil menikmati suasana Pulau yang 
sejuk.

Di Jakarta sendiri banyak sekali tempat dan gedung 
tinggi untuk melihat keindahan Sunset. Dan juga 
terdapat sebuah pulau yang jaraknya tak jauh dari 
pusat kota Jakarta yaitu Pulau Pari. Siapa sangka di 
Kota sepadat Jakarta, Anda bisa menemukan dan 
melihat sunset dengan ditemani pemandangan 
pulau yang indah. Pulau Pari merupakan salah satu 
Pulau yang ada di Kepulauan Seribu, Jakarta. Untuk 
sampai ke Pulau Pari ini hanya memerlukan waktu 
sekitar 1,5 jam saja.

Pemandangan indah yang disuguhkan oleh Pulau Pari 
ini membuat siapapun yang mengunjunginya betah 
berlama-lama untuk berada di pulau ini menunggu 
sunset tiba. Warna keemasan dipadu dengan birunya 

laut yang hampir memudar membuat Sunset yang 
ada di Pulau Pari ini semakin cantik. Memandang 
Sunset dengan ditemani oleh hamparan pasir yang 
putih dan laut yang tenang dapat mengobati lelah 
psikis dalam diri setiap manusia. Dalam hal ini kita 
dapat merelaksasi pikiran serta tubuh setelah penat 
dari kesibukan sehari-hari.

Spot terbaik untk Melihat Indahnya Pemandangan 
Sunset di Pulau Pari, Jakarta yaitu di Pantai Lipi an 
Pantai Bintang. Kenapa dua spot ini bisa dikatakan 
terbaik untuk Melihat Indahnya Pemandangan Sunset 
karena lokasinya berada di ujung Barat dari kawasan 
Pulau Pari. Hampatan laut hijau kebiruan yang 
membentang seperti tidak ada ujungnya membuat 
kedua spot ini sangat cocok untuk menyaksikan 
indahnya matahari terbenam.

Selain dapat melihat keindahan Sunset, kegiatan 
yang dapat dilakukan di Pulau Pari ini antara lain 
yakni bersepeda, berenang, melihat keindahan 
ikan dibawah laut, atau bermain watersport yang 
disediakan. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, 
dengan harga yang terjangkau Anda sudah dapat pergi 
berlibur ke Pulau Pari ini dan melihat keindahannya. 
Klik Info Jadwal Trip Pulau Pari, Kepulauan Seribu 
Setiap Akhir Pekan Pasti Jalan.
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IMANUDDIN,
DIREKTUR UTAMA
PT Pelabuhan Tanjung Priok (Multi Purpose)

Sosok yang humble dan mudah bergaul ini 
mengaku bahwa totalitas dalam bekerja adalah 
passion-nya. Segala yang menyangkut strategi, 

integritas dan leadership, menjadi ketertarikan 
tersendiri bagi Imanuddin, sang nahkoda PT Pelabuhan 
Tanjung Priok (Multipurpose). Bahkan untuk urusan 
hobi pun pilihannya jatuh pada olahraga strategi, 
seperti catur dan golf.

Saat masih bersekolah di belanda, dirinya kerap 
menjuarai turnamen catur. Sementara di golf, meski 
tidak sampai taraf professional, namun banyak 
pelajaran positif yang dapat dan diterapkan di 
keseharian. “ Salah satu pelajaran yang bisa diambil 
dari golf adalah pengendalian diri. Kita bisa saja 
berbohong karena tidak ada yang memonitor 
permainan kita. Tapi justru bagaimana caranya 
berusaha belajar untuk jujur dan bertanggung jawab 
pada diri sendiri. Inilah yang saya sebut pengendalian 
diri,” ungkap Imanuddin.

Ia pun menegaskan bahwa bermain golf butuh 
keseimbangan Antara fisik, pikiran dan perasaan. 
Ketiganya harus prima untuk menghasilkan 
konsentrasi yang baik. Nah, bonusnya, main golf bisa 
menjalin relasi, “beberapa kali deal-deal bisnis terjadi 
dilapangan golf,” umbarnya. Selain rutin menyalurkan 
hobi, pria kelahiran 10 Desember 1965 ini juga 
berusaha menyediakan waktu satu hari di akhir pecan 
untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. 
Yang dilakukan sekadar jalan, makan atau nonton 
bersama. 

Ayah dua anak ini juga kerap merangkul keluarganya 
untuk bertukar cerita, berdiskusi, dan tak lupa 
senantiasa mengingatkan kedua buah hatinya agar 
jangan pernah meninggalkan shalat. “ saya tidak 
pernah lupa berpesan kepada anak-anak saya agar tidak 
meninggalkan shalat. Tiap hari saya telpon mereka, 
dan selalu mengingatkan itu,” ungkap imanuddin. 
Ternyata, kebiasaan ini menurun dari orangtuanya, 
yang hingga kini masih selalu mengingatkan Imanuddin 
akan kewajiban tersebut.

PENGENDALIAN DIRI

“saya punya keyakinan, orang yang rajin shalat, 
sekalipun dia melenceng suatu saat balik kejalan 
yang benar lagi, karena shalat itu mengendalikan 
pikiran dan hatinya. Itu sebabnya saya tidak pernah 
menuntut apa apa ke anak saya, hanya berpesan 
tidak boleh tinggal shalat,” ungkapnya. Memaknai 
jabatannya, pria yang pantang membatasi 
pergaulan atas dasar status social in mengaku 
hanya ingin fokus bekerja dan memberikan 
yang terbaik setiap pada setiap amanah yang 
diembannya.

Ia tak pernah silau dengan iming-iming di luar, 
selain fokus untuk menuntaskan tanggung jawab 
dengan sebaik-baiknya “ I do my best, sampai 
titik terakhir tetap saya lakukan yang terbaik,” 
serunya. Dan ia yakin, seluruh karyawan, baik dari 
level tertinggi hingga level terendah, memiliki 
kontribusi dan peran penting demi terciptanya 
teamwork yang solid.
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