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PEL STAR

  Sejak Kokok Susanto, memimpin pada 1 
Desember 2018, PEL terus berkembang dan 
selalu dalam tren yang positif. Buktinya 2019 
lalu PEL mendapat laba bersih Rp 90,3 M yang 
merupakan laba tertinggi dalam 5 tahun. 
Bahkan disaat perekonomian dunia dan 
Indonesia tertekan jatuh akibat pandemi 
COVID 19, sampai dengan akhir April 2020 PEL 
telah mampu menciptakan laba bersih Rp 
31,5M yang berarti naik 110% dibandingkan 
bulan April 2019 dan diatas target bulan April 
RKAP 2020 sebesar 104%.  

  Bulan Juni 2020 ada haru dan bangga yang 
bercampur bagi seluruh pegawai PT Pelindo 
Energi Logistik. Pasalnya, Direktur Utama PEL 
Kokok Susanto dipercaya untuk mendapatkan 
amanah yang lebih besar menjadi Direktur 
Transformasi dan Pengembangan Bisnisn PT 
Pelabuhan Indonesia III . 

Seluruh Pegawai Ucap
Terimakasih untuk Inspirasi
dan Dedikasi Kokok Susanto

     Pada Rabu (24/6) Kokok Susanto berkunjung 
ke kantor pusat PEL dan disambut meriah oleh 
se luruh pegawai .  Kunjungan in i  juga 
merupakan salam perpisahan dari beliau. Sikap 
humble Kokok Susanto selalu terlihat dengan 
menyapa seluruh pegawai dan memberikan 
pesan-pesan yang selalu memotivasi untuk 
terus menjadi lebih baik. Terakhir beliau 
berpesan untuk tetap meningkatkan dan 
menjaga kinerja positif yang selama ini diraih 
“Tolong PEL ini dijaga” ucapnya, disambut 
semangat serta kesiapan seluruh pegawai PEL 
yang juga sangat berterimakasih dan bangga 
kepada beliau.

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis
PT Pelindo III

Kokok Susanto



PEL UPDATE

  Di tengah masa Pandemi Covid-19, lini bisnis 
Pelindo III di bidang energi, PT Pelindo Energi 
Logistik (PEL), mencatatkan peningkatan kinerja 
di beberapa segmen usahanya. “Pada kuartal 
pertama tahun 2020, layanan distribusi liqui�ed 
natural gas (gas alam cair/LNG) yang disalurkan 
melalui terminal LNG Benoa di Bali naik sebesar 
1,11 persen year on year (yoy). Hingga kuartal I 
tahun 2020 volumenya tercatat sebesar 2,91 juta 
MMBTU, meningkat dari periode yang sama tahun 
sebelumnya yang sebesar 2,88 juta MMBTU,” 
papar Direktur Utama PEL Kokok Susanto, di 
Surabaya, Rabu (27/5).

   Ia melanjutkan, kemudian untuk capaian kuartal 
I dari layanan yang baru dimulai tahun ini yakni 
distribusi bahan bakar minyak (BBM) sudah 
berhasil melampaui target. Di antaranya distribusi 
BBM Pertamax tercatat sebesar 409 ribu liter atau 
atau 22,7 persen yoy di atas target yang 
diproyeksikan yaitu sebesar 333 ribu liter. “Adapun 
untuk jenis BBM lainnya, volume distribusinya 
berturut-turut yaitu Pertadex sebesar 92 ribu liter, 
Dexlite sebesar 10 ribu liter, dan Pertalite sebesar 
22 ribu liter. Hal ini menunjukkan layanan PT PEL 
pada segmen distribusi curah cair BBM semakin 
profes ional  dan s iap untuk mendukung 
kelancaran logistik energi nasional,” ungkapnya. 

Pelindo Energi Logistik 
Catat Peningkatan Produksi 
Ditengah Pandemi

    Selain itu layanan jasa pengelolaan limbah B3 
juga tercatat melampaui target perseroan. 
Pengelolaan limbah cair pada kuartal I tahun ini 
mencapai 54 ribu liter atau melonjak 124 persen 
yoy dari tahun sebelumnya yang hanya 24 ribu 
liter. Sedangkan untuk limbah padat volume yang 
dikelola sebesar 210 ribu meter kubik atau naik 64 
persen yoy dari tahun sebelumnya yang sebesar 
128 ribu meter kubik. Tak hanya itu, presentase 
jumlah tangki yang disewa oleh pengguna jasa 
juga meningk at  sebesar  25 persen yoy. 
“Peningkatan kinerja tersebut mere�eksikan 
komitmen kami untuk tetap mendukung 
kebutuhan pelanggan di situasi pandemi saat ini 
agar roda perekonomian tetap berjalan lancar,” 
ujar Kokok Susanto.



Prosedur Berangkat-Pulang Kerja 
#COVID19

Melakukan absensi

kedatangan

Cuci tangan dengan air 

mengalir & Sabun atau

 handsanitizer

4

Bekerja dengan menerapkan 

physical distancing

5

2 Meter

1 2

Tidak mampir, langsung 

ke tempat kerja masing-masing

3

Selalu gunakan masker

Melakukan absensi

pulang

Cuci tangan dengan air 

mengalir & Sabun atau

 handsanitizer

32

Tidak mampir, langsung 

pulang kerumah

Sesampainya dirumah 

bersihkan diri dan mengganti baju

4
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Berangkat Kerja

Pulang Kerja
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