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PEL STAR

  Dengan berkembangnya bisnis PEL, tentunya 
akan ditemukan berbagai macam tantangan. 
Menurut Yusuf, kedepannya perlu disusun 
kebijakan dan pedoman manajemen risiko 
untuk menuntun PEL kedepannya (forward-
looking). 

   Pada April lalu, Yusuf Dwi Mulyanto resmi 
bergabung bersama Pelindo Energi Logistik 
(PEL) sebagai AVP. Risk Management.  Bidang 
Risk Management memang merupakan hal baru 
bagi Yusuf, namun ini justru membuatnya 
semakin bersemangat karena PEL dinilai 
memiliki prospek bisnis yang bagus khususnya 
dalam penerapan manajemen resiko. Hal ini 
dibuktikan dengan telah dimilikinya serti�kat 
ISO dan SMK3 oleh Pelindo Energi Logistik yang 
menegask an semangat ser ta komitmen 
perusahaan dalam bidang HSSQE dan Risk 
Management. 

PEL Berkomitmen 
Tingkatkan Penerapan 
Manajemen Resiko 

AVP. Risk Management
Yusuf Dwi Mulyanto

  Selain itu, Yusuf mengajak untuk bersama  
m e n i n g k a t k a n  k o m i t m e n  d a l a m 
memperhatikan aspek manajemen resiko pada 
program-program strategis PEL. Untuk itu, 
dibutuhkan penegasan dan pengulangan pesan 
secara terus menerus mengenai pentingnya 
manajemen resiko dalam lingkungan PEL.  
Dengan demikian PEL dapat menetapkan dan 
meninjau kembali strategi yang diterapkan 
sehingga relevan dengan situasi yang terus 
berkembang untuk mendukung pencapaian visi 
misi perusahaan.

  Yusuf optimis bahwa PEL kedepannya akan 
menjadi perusahaan yang semakin berkembang 
dan mencapai semua target melalui penerapan 
manajemen resiko yang optimal. 

“Today’s Good Mood 
is Sponsored by YOU” 



PEL UPDATE

PEL Proteksi Pekerja
Cegah COVID-19
    Kehadiran pandemi COVID-19 
memang tidak diharapkan oleh 
siapapun. Hal ini juga membuat 
segenap Insan PT Pelindo Energi 
Logistik (PEL) membuat kebiasaan 
baru sebagai langkah preventif 
dalam menghadapi pandemi ini. 

#pelindo3lawancorona

  H a l  i n i  j u g a  d i  d u k u n g 
m a n a j e m e n  P T  P E L  d e n g a n 
mengeluarkan kebijakan proteksi 
u n t u k  p a r a  p e k e r j a  s e p e r t i 
kegiatan bersih-bersih ser ta 
penyemprotan rutin disinfectan, 
pengadaan fasilitas preventif 
covid-19 dan lainnya.  Tentunya 
faktor kedisiplinan PELtizen yang 
luarbiasa selama ini merupakan 
faktor penting dalam melawan 
bersama COVID-19. 

Wajib Masker Vaksin Influenza Rapid Test COVID-19

Physical Distancing

Jumat BersihCatering Higienis

Minuman Herbal

Thermal Test Berjemur

Video Conference Meeting
Cuci Tangan dengan 
Hand Sanitizer



Tips Sehat Selama Ramadan 
Saat Pandemi #COVID19

Sahur dan berbuka puasa 

dengan porsi normal dengan 

tambahan protein omega 3

Kurangi Makanan 

berpengawet dan 

pemanis buatan

Istirahat minimal 

8 jam/hari agar 

tubuh tetap prima

Berjemur dipagi hari 

minimal 15 menit 

Tetap berolahraga

ringan setiap hari 

Cukupi cairan tubuh 

dengan perbanyak 

minum air putih

Sering mencuci tangan 

dengan sabun 

dan air mengalir

#FirstAidClinicPELsurabaya
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