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

Mungkin masih banyak  kekurangan dan kesalahan dari penulisan e-Magazine Edisi Kedua 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, 
Seremoni Perusahaan, Kegiatan Sosial Perusahaan, dan Figur perusahaan, serta seputar informasi yang akan 
menambah wawasan.

Dewi Fitriyani
SVP Sekertaris Perusahaan
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BERITA UTAMA
PTP MULTIPURPOSE 
TANDATANGANI KESEPAKATAN 
Bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta 
Utara

Jakarta, 13 Desember 2018 - PT Pelabuhan Tanjung 
Priok/ PTP Multipurpose hari ini menandatangani 

Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri 
Jakarta Utara tentang Bantuan Penanganan 
Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata 
Usaha Negara. Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri 
Jakarta Utara, Kesepakatan Bersama ini ditandatangani 
oleh Direktur Utama PTP Multipurpose, Imanuddin 
dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Roberth 
M. Tacoy, SH., MH.

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melindungi 
kepentingan hukum PTP Multipurpose terhadap 
permasalahan hukum khususnya bidang hukum 
Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PTP 
Multipurpose. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama 
ini meliputi bantuan penanganan permasalahan 
hukum dalam lingkup Bantuan Hukum, Pertimbangan 
Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya.

PTP Multipurpose memiliki peran penting dalam 
pengelolaan kegiatan bongkar muat curah cair, curah 
kering, general cargo, dan lain-lain di Pelabuhan 
Tanjung Priok. Sebagai salah satu anak usaha 
BUMN PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PTP 
Multipurpose dituntut untuk selalu melakukan 
perbaikan dan inovasi guna meningkatkan pelayanan. 
Dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PTP 
Multipurpose membutuhkan pendampingan praktik 
hukum terutama terkait bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara.

“Kami berharap kerja sama ini dapat mendukung 
tercapainya Misi PTP Multipurpose yaitu sebagai 
Operator Terminal Multipurpose, Curah Cair, dan 
Curah Kering dengan menciptakan ekosistem guna 
memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholder) secara berkesinambungan” 
kata Direktur Utama PTP Multipurpose, Imanuddin.



berita utama

03 I-PTP MAGAZINE

BERITA UTAMA

Jakarta, 22 November 2018, PT Pelabuhan Tanjung 
Priok (PTP) berhasil meraih 3 perhargaan di Ajang 

Bumn Branding & Marketing 2018, yang digelar 
dijakarta. Acara yang diselenggarakan tahun ke 6 
tersebut diselenggarakan oleh BUMN Track didukung 
oleh Arrbey Consulting dan Rumah Perubahan 
dengan tema “Merebut Peluang Era Industri 4.0 
Melalui Penguatan Merek Indonesia”.

Pada penyelenggaraan tahun ini, kategori 
pemenang dibagi dalam tiga sektor, yakni sektor 
Agro, Manufacturing & Mining, sektor Service, 
Transportation, Logistic & Energy, dan sektor 
Financial & Hospitality. CEO BUMN Track SH Sutarto 
mengungkapkan, pembagian kategori dilakukan 
untuk memberikan peluang yang lebih besar 
bagi para peserta untuk bersaing di sektornya 
masing-masing. “Tahun ini kita pisahkan per sektor. 
Tujuannya, memberi kesempatan lebih luas kepada 
BUMN untuk berpartisipasi sekaligus agar peserta 
dapat berkompetisi lebih optimal di sektornya 
masing-masing,” ungkap SH Sutarto saat acara 
penganugerahan di di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

.
PTP dalam ajang ini meraih 3 penghargaan dalam 3 
kategori yang berbeda yaitu, kategori pertama Sector 
Service, Transportation, Logistics & Energy dalam 
Digital Branding. Kategori kedua The Best Marketing 
Sector Service, Transportation, Logistics & Energy, 
dan Kategori ketiga adalah The Best CMO Anak 
Perusahaan BUMN Sector Service, Transportation, 
Logistics & Energy. “Penghargaan ini adalah 
bentuk komitmen PTP bertransformasi untuk terus 
meningkatkan pemanfaatan teknologi digital agar 
membuat dunia tanpa batas sebagai modal untuk 
bersaing di tingkat global.” Ujar Ary Hendriyanto 
selaku Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis 
PTP.

Proses penjurian berlangsung dua tahap. Pertama 
berupa pengembalian kuesioner pada 19 Oktober 
2018. Selanjutnya, peserta yang lolos seleksi tahap 
1 melanjutkan sesi presentasi dan wawancara di 
hadapan dewan juri pada 30-31 Oktober dan 1-2 
November 2018. Dari total peserta 112 perusahaan, 
sebanyak 80 perusahaan lolos seleksi penjurian 
tahap kedua.

PTP RAIH 3 PENGHARGAAN 
Diajang BUMN Branding & Marketing 
Award 2018
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IMPLEMENTASIKAN GCG 

PTP Adakan Survei Supplier 2018

SEREMONI

Jakarta, 30 Oktober 2018, Dalam mewujudkan Good 
Coorporate Governance dan mengimplementasikan 

salah satu budaya perusahaan Team Work “Together 
We Can”, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) 
Multipurpose mempunyai komitmen untuk aktif 
mendapatkan feedback dari para supplier untuk 
peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan 
supplier. Sehubungan dengan hal tersebut, PTP 
melakukan Survei Tingkat Kepuasaan Supplier 
2018 dengan harapan PTP dapat mengetahui dan 
meningkatkan aspek-aspek kerja sama agar tercapai 
kepuasan supplier yang baik.

Kegiatan survey supplier ini dilakukan pada ke 36 
supplier aktif tahun 2018 yang memiliki masing-
masing bidang, seperti, supplier bidang tehnik, 

konsultan,alat tulis kantor, makanan dan lain-
lain. Puluhan suppiler tersebut wajib mengisi 30 
pertanyaaan dalam bentuk kuisioner yang memiliki 
9 aspek diantaranya : 1. Profitability, 2. Agreement, 3. 
Early Supplier Involvement, 4. Business Continuty, 5. 
Forecasting, 6. Roles & Responsibilities, 7. Openess & 
Trust, 8. Feedback, 9. Corporate Value.

Selain itu kegiatan survey supplier ini dibuka oleh 
Andi Isnovandiono, selaku Direktur Operasi & 
Tehnik. Dalam sambutannya ia menjelaskan,” Tujuan 
diadakannya survei ini ialah untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor pembentuk kepuasan supplier sebagai 
syarat tumbuhnya hubungan kerjasama yang baik 
dan harmonis”.
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PTP ADAKAN RAMAH
TAMAH
& Diskusi bersama STAKEHOLDER di Cabang 
Pelabuhan Jambi

sEREMONI

Jakarta, 17 Oktober 2018, Sebagai bentuk komitmen 
membangun dan menjalin silaturahmi yang baik, PT 

Pelabuhan Tanjung priok (PTP) mengadakan diskusi 
bersama Stakeholder di lingkungan kerja PTP Cabang 
Jambi, bertempat di Hotel BW Luxury. Acara ini dihadiri 
oleh puluhan tamu undangan yang terdiri atas Deputi 
III Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman 
dan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretaris Kabinet 
beserta jajarannya, Direktur Pengelolaaan Anak 
Perusahaan (PAP) IPC, Bupati Tanjung Jabung Timur 
dan beserta jajarannya, perwakilan Kepala KSOP 
Muara Sabak, para ketua maupun perwakilan Asosiasi 
Kepelabuhanan dan pelanggan IPC.

Acara ini diawali sambutan dari Riry Syeried Jetta 
selaku Direktur PAP IPC, dilanjutjkan oleh kata 
sambutan Agustina Murbaningsih sebagai Deputi 
Bidang Kemaritiman Sekretaris Kabinet dan Ridwan 
Djamaludin yang merupakan Deputi III Kementerian 
Kordinator Bidang Kemaritiman.

Inti dari agenda acara ini adalah untuk 
memperkenalkan PTP sebagai anak perusahaan IPC 
yang fokus mengelola kargo non-petikemas, yang 
dimana Pelabuhan Jambi termasuk salah salah satu 
cabang dari PTP. Lebih lanjut lagi, dalam paparan 
nya Ary Henryanto, selaku Direktur Komersial & 
Pengembangan Bisnis PTP, menjelaskan “PTP kini 
berfokus sebagai terminal operator Non-Petikemas 
yang salah satunya beroperasi di Jambi, dengan 
beroperasinya PTP di Jambi diharapkan dapat 
memberikan dampak perekoniman yang positif bagi 
daerah”.

Acara berlangsung secara aktif dan kondusif. Hal ini 
dapat terlihat dari antusiasme para tamu undangan 
dalam sesi diskusi dan Tanya jawab dengan pihak 
IPC maupun PTP. Dengan adanya kegiatan ini, 
Stakeholder di lingkungan kerja IPC cabang Jambi 
dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai PTP.
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Jakarta, 5 Desember 2018, Pada 4-5 Desember 2018, PTP Multipurpose menyelenggarakan kegiatan 
Executive Strategic Meeting bersama konsultan Rumah Perubahan. Acara yang diselenggarakan di Hotel 

Holiday-Inn Kemayoran ini diikuti oleh seluruh jajaran Direksi PTP beserta jajaran Manajerial PTP Multipurpose 
dan Perwakilan Regional PTP yaitu GM PTP Tanjung Priok dan GM PTP Banten. Kegiatan ini dilakukan untuk 
menentukan visi, misi dan value perusahaan yang baru sesuai dengan fokus bisnis PTP saat ini yaitu menjadi 
terminal operator multipurpose.

Jakarta, 10 Desember 2018.Menutup akhir tahun 2018 PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP MULTIPURPOSE) 
terus menunjukaan prestasinya yaitu dengan berhasilnya PTP meraih penghargaan di ajang IT & TELCO 

terbesar dan paling kredibel di Indonesia, yang diselenggarakan oleh majalah It Works, berlangsung di 
Golden Ballroom – The Sultan Hotel Jakarta, Event TOP IT & TELCO 2018 ini, dihadiri oleh 500 audience. 
Beberapa Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Para CEO serta IT Manager, hadir dalam kegiatan ini 
untuk menerima penghargaan bergengsi tersebut.

Penilaiannya dilakukan secara obyektif dan independen oleh para pakar IT yang tergabung di beberapa 
asosiasi IT & TELCO terhadap perusahaan dan instansi pemerintahan, termasuk kementerian dan lembaga 
negara. TOP IT & TELCO 2018 ini, merupakan event tahunan yang ke-5, sejak pertama kalinya diselenggarakan 
pada tahun 2014.

Dalam penghargaan tersebut PTP berhasil meraih dua penghargaan yaitu : TOP IT on Digital Non Container 
Operator 2018, dan TOP Leadership on IT Leadership 2018. “Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen 
PTP untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan 
kualitas pelayanan, serta menjadi kunci penting agar bisa terus eksis dan berdaya saing tinggi di era pasar 
global” ujar Andy Isnovandiono, selaku Direktur Teknik & Operasi PTP.

MENENTUKAN VISI 
MISI PERUSAHAAN, 
PTP MULTIPURPOSE 
ADAKAN EXECUTIVE 
STRATEGIC MEETING

PTP RAIH 2 
PENGHARGAAN DI 
AJANG TOP IT & 
TELCO 2018

“

“
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WEEKEND KE KARIMUNjAWA, 
ASyIKNyA NGAPAIN AjA?

GALERI

Bergelar Taman Nasional sejak tahun 2002 
membuktikan keanekaragaman hayati laut 

Karimunjawa memang luar biasa besar. Berjarak tak 
begitu jauh dari Kota Jepara, menjadikan Karimunjawa 
adalah salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah. 

Sudah terbayang keindahan yang nanti akan kita 
temui sepanjang 3 hari ke depan. Mulai dari pulau-
pulaunya yang tenang, keindahan bawah lautnya 
yang mempesona, bukit-bukitnya yang begitu indah 
menjulang, hingga kehidupan warga dan kuliner yang 
bisa ditemui.

Inilah spot spot yang wajib didatangi dan kegiatan yang 
dapat dilakukan jika berkunjung ke Karimunjawa.

1. Island Hopping, Berkeliling Pulau-Pulau

Karimunjawa merupakan daerah kepulauan yang 
mempunyai puluhan pulau pulau kecil yang tersebar. 
Island Hopping atau pergi dengan kapal kecil untuk 

berkunjung ke antar pulau adalah kebutuhan utama.

Mas Alam adalah pemandu kami saat itu. Dengan 
pengalaman dan intuisinya selama puluhan tahun, 
Mas Alam membawa kami ke pulau-pulau dengan 
spot menarik, di antaranya adalah Pulau Menjangan 
Besar, Pulau Menjangan Kecil, Pulau Geylang yang 
mempunyai hamparan pasir putih nan luas, Pulau 
Cemara Besar, sebuah pulau yang memiliki bentangan 
pasir putih cukup luas ketika air laut surut dan masih 
banyak yang lainnya.

2. Snorkeling Melihat Keindahan Bawah Laut

Datang ke Karimunjawa tanpa menikmati keindahan 
bawah lautnya bagai sayur tanpa garam dan pasti 
terasa hambar. Snorkeling atau Diving adalah hal 
wajib yang harus dilakukan. Bagi kalian yang tak bisa 
berenang pun tak perlu untuk takut karena sudah 
lifejacket yang akan membuat kalian mengapung, 
juga ada guide yang siap menjaga dan mengawasi 
kegiatan snorkeling kita.
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3. Menikmati Sunset di Pantai Tanjung Gelam

Pantai ini sudah sangat popular di kalangan wisatawan, 
karena hampir setiap kapal yang membawa wisatawan 
sore itu pasti mampir di Tanjung Gelam sebagai 
persinggahan terakhir mereka. Saking ramainya 
bahkan bibir pantai pun penuh dengan deretan kapal 
yang bersandar. Fasilitas yang ada pun cukup lengkap 
mulai dari warung warung makan hingga toilet pun 
tersedia.

Yang menjadi daya tarik utama di Tanjung Gelam ini 
adalah panorama sunsetnya. Setelah tenaga terkuras 
seharian hal yang paling nikmat adalah menikmati 
perubahan warna hari di pantai ini. Secara perlahan 
lahan seiring dengan tenggelamnya matahari warna 
pun nampak mengikuti berubah menjadi siluet siluet 
yang menakjubkan.

Deretan pohon-pohon yang condong ke pantai pun 
menambah semarak. Waktu waktu dimana cahaya 
cahaya ajaib ini sebagian orang menyebutnya 
Golden Times. Siapa yang tak terpesona menikmati 
permainan cahaya dari sunset nan romantis ini?

4. Melihat Karimunjawa Dari Atas Ketinggian di 

Bukit Love

Tak hanya melulu soal laut jika berbicara tentang 
Karimunjawa, daratan pulaunya yang berbukit bukit 
pun mempunyai daya tarik yang tak kalah indah. 
Salah satu yang paling popular di kalangan wisatawan 
adalah Bukit Joko Tuo dan Bukit Love.

5. Trekking di Hutan Mangrove

Jaraknya memang lumayan jauh dari pusat Kota 
Karimunjawa namun jika masih punya waktu 
wajib sempatkan datang ke Hutan Mangrove nya, 
dijamin akan terpesona dan dan dapat menikmati 
Karimunjawa dari sisi yang lain.

Begitu kaki melangkah masuk melewati gerbang 
deretan pohon pohon mangrove pun langsung 
membentuk kanopi alami. Suasana mendadak teduh 
karena sinar matahari terhalang masuk dari rapatnya 
dedaunan mangrove.

Melihat suasana yang begitu ikonik ini tangan 
rasanya gatal untuk tak memencet tombol shutter 
kamera dan mengabadikan semua momen yang ada. 
Di beberapa titik kami temui papan informasi yang 
dipasang di pinggir walking trek. Kami pun mendapat 
edukasi mengenai flora dan fauna yang terdapat di 
hutan mangrove ini.
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