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Terimakasih
Mas Nanang !

PEL STAR

Mengurusi mesin dan
pengembangan bisnis memang
sangat sulit, tapi juga mengurusi
Sumber Daya Manusia juga tak
kalah unik. Itulah yang sehari-hari
dikerjakan dengan penuh dedikasi
o l e h N a n a n g J u l i a n t o. S e j a k
bergabung bersama PT Pelindo
Energi Logistik (PEL) 1 Oktober 2018
beliau telah berkecimpung
mengelola pegawai dengan fokus
meningkatkan kompetensi kerja
guna menunjang pengembangan
perusahaan kearah yang lebih baik.
Meskipun menginjak usia 55
tahun, “Mas Nanang” (sapaan akrab
rekannya” masih berjiwa muda dan
gemar bersepeda. Puluhan
k i l o m e te r d a p at D i a te m p u h
dengan sepedanya setiap minggu.
Dimata rek annya Beliau juga
dikenal sebagai sosok yang humoris
dan santai. “Meskipun suka melucu,
Pak Nanang selalu punya solusi
untuk setiap masalah” ujar Priskilla
dari Divisi Human Capital. Tepat
pada Juli 2020 Nanang Julianto
Purnabakti (pensiun). Pada momen
ini PEL merasa kehilangan, bangga,
sekaligus berterimakasih kepada
Beliau atas dedikasi tinggi pada
pekerjaaanya. Semoga beliau selalu
sehat, dan sukses selalu.
Terimakasih Mas Nanang.

Nanang Julianto
AVP. Human Capital

PEL UPDATE
Komitmen PEL
Tetap Ber-AKHLAK
Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Erick Thohir
s e c a r a re s m i m e n e t a p k a n
AKHLAK (Amanah, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif) sebagai core value
dari BUMN pada Rabu (1/7).

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)
sebagai bagian dari Pelindo III
Group berkomitmen
menjalankan core value
AKHLAK. Contohnya seperti tim
Bunker Service PEL yang
“Amanah” mendistribusikan
produk BBM untuk mendukung
kegiatan mitra kerja di
Pelabuhan Pelindo III.

PEL juga memiliki Sumber Daya
Manusia (SDM), peralatan dan
fasilitas yang “Kompeten” untuk
mendukung produkti tas mitra
kerja. Selain itu PEL telah
mendapatkan serti kasi
sebagai berikut :
§ ISO 14001:201 ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007 dar i
Lloyd's Register

§ ISO 14001:2015 dan ISO

9001:2015 dari TUV
Rheinland
§ Certi cate of Appreciation
Occupational Safety & Health
Management System dari
MINISTER OF EMPLOYMENT
OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
.

PEL menerapkan “Harmonis”
dengan berkontirbusi untuk
lingkungan sekitar. Diantaranya
adalah program batuan sosial
bagi masyarakat yang
terdampak COVID-19, kaum
dhuafa, panti asuhan, dan
tempat ibadah di Regional Jawa
Timur, Bali Nusa Tenggara,
Kalimantan, dan Jawa Tengah.

Selama pandemi Covid-19 PEL
tetap “Loyal” dengan beroperasi
optimal dalam menjaga
kelancaran arus energi dan
logistik Nasional. Seperti pada
Selasa lalu (14/7) tim Tank
Te r m i n a l S e m a r a n g 0 1
melakukan bongkar muat 900
KL methanol dari kapal MT
Timur Laut Mas 2 di dermaga
aspalindo Semarang.

Sejak berdirinya pada 2014,
PEL terus “Adaptif” menjawab
kebutuhan untuk keandalan
pasokan energi dan logistik.
Salah satunya adalah
pengembangan Tank Terminal
Semarang 01 yang tahun ini
telah masuk pada tahap
p e r t a m a .
D a l a m
pengembangan ini dua storage
tank berkapasitas 2500 KL,
Filling Station, dan tambahan
satu pondasi storage tank.

Semangat “Kolaboratif” juga
telah lama tertanam di PEL.
Salah satunya Kolaborasi
Te r m i n a l L N G B e n o a P E L
dengan PLTDG Pesanggaran Bali
yang dikelola PT Indonesia
Power (IP) yang terus berjalan.
Kolaborasi ini telah menghemat
anggaran negara serta
mengurangi polusi lingkungan
dengan pemanfaatan LNG
sebagai sumber energi listrik.
Selanjutnya PEL akan terus
menanamkan AKHLAK tidak
hanya sebagai lips sevice tapi
juga dalam core value yang
nyata untuk mendorong
kenadalan Energi dan Logistik di
Indonesia semakin maju.
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