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PEL UPDATE

Jaga Lingkungan Hidup dari Pencemaran
Susun SOP Pengelolaan
Limbah Tanjung Perak
Pelindo Energi logistik (PEL)
selaku operator Reception
Facility yang ditunjuk untuk
mengelola limbah di wilayah
pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, berkomitmen
melaksanakan pengelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dari
operasional kapal, perkantoran
maupun industri. Hal ini untuk
mencegah terjadinya
pencemaran demi terciptanya
kelestarian lingkungan hidup
di pelabuhan dan sekitarnya.
Untuk itu PEL berkordinasi
dengan Otoritas Pelabuhan

Utama Tanjung Perak dan
Syahbandar Tanjung Perak
dalam rangka penyusunan
Sistem dan Prosedur (Sispro)
pengelolaan limbah di
Pelabuhan Tanjung Perak. Hal
ini bertujuan untuk
mengontrol dan memonitoring proses pengelolaan limbah
mulai dari penghasil hingga
diterima oleh pemanfaat atau
pengolah limbah sehingga
berjalan sesuai dengan
ketentuan perundangundangan dan peraturan yang
berlaku. Dalam agenda ini
mak a dibuatlah kegiatan
konsinyering yang
diselenggarakan pada 9-10

Januari 2020. Konsinyering ini
dihadiri oleh seluruh pihak
yang terkait untuk membahas
“Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Pengelolaan Limbah di
Tanjung Perak ”. Acara ini
berlangsung dengan baik
dengan mempertimbang-kan
masukan dari segala pihak.
Pada akhir konsinyering, telah
disepakati standar operasional
prosedur pengelolaan limbah
yang selanjutnya akan
dilakukan sosialisasi kepada
seluruh pengguna jasa
pelabuhan Tanjung Perak.

PEL STAR

“

Moh. Irwan

Dalam bekerja diperlukan
loyalitas dan integritas

AVP. General Aﬀair
& Public Relations

- Moh Irwan

SDM yang Berkembang Ciri Perusahaan Sehat
Perusahaan yang baik adalah
yang menjadi tempat para
k a r y a w a n n y a b e r k e m b a n g.
Pelindo Energi Logistik (PEL) telah
membuktikan itu dengan
diangkatnya Moh Irwan sebagai
AVP. General Aﬀair & Public
Relations dan Dina Rachmawati
sebagai AVP. Procurement & Legal.
Tentunya perkembangan karir ini
disambut gembira oleh PEL dan
diharapk an keduanya dapat
memberikan kontribusi lebih dari
yang diberikan selama ini. Saat
ditanya, Irwan juga Dina merasa
senang sekaligus tertantang
dengan amanah berupa
tanggung jawab baru yang
diberikan.

Dina Rachmawati
AVP. Procurement & Legal

Ditengah perkembangan PEL
yang sangat pesat, dengan
amanah barunya sebagai AVP.
General Aﬀair & Public Relations
Irwan akan konsen dalam
penyampaian image perusahaan
agar dapat diterima positif oleh
internal perusahaan, stakeholder
dan masyarakat secara luas.
Agenda ini akan diwujudkan
dengan memaksimalkan fungsi
media internal berupa social
media, website, dan newsletter
sekaligus menjalin relasi yang
baik dengan media massa seperti
koran, televisi, radio, dan media
online. Irwan juga berharap PEL
dapat terus meningkatkan
kualitas kompetensi sumber daya

manusianya untuk memajukan
dan menyukseskan perusahaan.
Sementara itu, Dina dengan
jabatan barunya sebagai AVP.
Procurement & Legal ak an
merapikan dokumen-dokumen
hukum dan pengadaan untuk
dapat digunakan dikemudian
hari. Tidak hanya itu, Dina juga
akan menata prosedur untuk
pekerjaan hukum dan
procurement agar dapat berjalan
lebih cepat, tepat, dan rapi. Hal ini
menjadi konsesn dina karena
selama ini terjadi kendala untuk
dokumen-dokumen hukum dan
pengadaan masih belum baik
secara pengarsipan sehingga
prosesnya menjadi lama apabila
dibutuhkan oleh departemen/
pihak lain. Terakhir Dina berharap
PEL dapat menjadi cucu
perusahaan percontohan di
wilayah Pelindo 3 group.

“

Jangan Pernah Berhenti untuk
belajar dan mengembangkan
kualitas diri, mari saling support
demi kemajuan rumah kita (PEL).

- Dina Rachmawati

SUPER SAFETY
Hati-hati Cybercrime
Dalam era digital seperti sekarang tentunya kita
tidak bisa lepas dari internet. Tidak dipungkiri
bahwa internet telah mempermudah kehidupan
kita dalam mengakses informasi, mengirim data,
perbankan, dan aktivitas lainnya. Namun
kemudahan ini juga menghadirkan resiko berupa
cybercrime seperti spam dan phising.
Spamming
Spam adalah pengiriman sebuah
pesan elektronik yang tidak
dingiinkan. Biasanya spam berisi
pesan yang berulang, iklan, dan
hal mengganggu lainnya.
Lalu bagaimana kerja spam?
Pelaku penyebar spam biasanya
menggunakan mail server orang
lain. Mengirim email mengguna-

kan alamat orang lain sangat
dimungkinkan karena protocol
S M T P ( S i m p l e M a i l Tr a n s f e r
Protocol) yang digunakan dalam
pertukaran email tidak pernah
melakukan veri kasi alamat email
dengan alamat IP-nya. Artinya
orang bebas mengirim email dari
manapun (dari alamat IP apapun)
dengan menggunakan alamat
email siapapun.

Phising
Phising adalah pengiriman email palsu
dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi pribadi yang digunakan
untuk pencurian identitas.

Apa saja Teknik phising itu?

Memanipulasi Link

Filter Evasion

Website Forgery

Phone phising

Menyesatkan korban
dengan cara mengklik
salah satu link yang
ada di email

Menggunakan
gambar agar antiphising lter lebih
sulit mendeteksi

Korban diarahkan
untuk mengunjungi
website phising yang
sulit dibedakan
antara website yang
asli maupun palsu

Menempelkan script
kecil di situs-situs
banking yang
legitimate. Bila
korban tidak teliti
maka akan tergiring
ke sebuah situs palsu
tetapi terlihat oﬃcial.

Bagaimana Cara
Mengatasi Spam & Phising?
Aktifkan antivirus
Jangan gunakan email jika
berkaitan dengan hal-hal
diluar bisnis
Jangan langsung
mempercayai email yang
tidak dikenal (misal email
dari bank yang tidak
diketahui)

