RADAR SURABAYA

Terkesan Naik Bemo

Di sela-sela
SURABAYA
waktunya
Satou Mizuki
mengajar di
sudah enam bulan
sekolah di Jatinggal di Suralan Ahmad
baya. Perempuan
Yani, Mizuki
22 tahun itu berad e n g a n
sal dari Chiba, Jesenang hati
pang. Khas pemenceritakan
rempuan Negeri
kesannya daSakura, sakapnya
tang di Surasungguh santun.
Satou Mizuki
baya. Untuk
Nada bicaranya
lirih, tapi senyum tidak per- pergi mengajar, setiap harinah lepas dari bibirnya. Se- nya Mizuki memilih naik
kilas tidak banyak perbe- bemo. “Seperti roller coasdaan dengan ciri-ciri perempuan Indonesia. Baru ketika berbicara, mulai bisa dikenali bahwa memang ia
orang Jepang. Seperti itulah kesan saat pertama bertemu dengannya.
Di pertengahan 2018,
Satou Mizuki mendaftar
untuk menjadi sukarelawan di Japan Foundation
dalam rangka memperkenalkan budaya Jepang ke
masyarakat internasional.
Ia ditempatkan di Indonesia, tepatnya Surabaya.
Secara resmi, per 8
Agustus 2018, Mizuki
mengajar di dua sekolah di
Kecamatan Gayungan
dan Wonocolo. Setiap
mengajar, ia selalu didampingi oleh guru setempat.
Mahasiswa tingkat empat
Jurusan Bahasa Inggris Canada University International Studies ini bercita-cita
menjadi seorang guru setelah lulus. Baginya, menjadi
guru di Indonesia merupakan caranya mencari pengalaman.
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ter, goyang-goyang, banyak
angin,” ceritanya dengan
antusias, pertengahan pekan lalu.
Pengalaman naik bemo ini
adalah pengalaman yang tidak terlupakan baginya. Untuk naik bemo tersebut, Mizuki didampingi guru di salah satu tempat ia mengajar.
Saat naik sendiri, supir bemo
meminta Mizuki membayar
Rp 5.000, padahal dengan
guru tersebut hanya membayar Rp 3.000. (rpp/nug)
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Operasional Pelabuhan
Lebih Efisien dengan Layanan Digital
SURABAYA – BUMN
operator pelabuhan, Pelindo
III, menyebut penerapan la
yanan digital di Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya
mampu mempersingkat
waktu layanan ratarata
hingga 15 persen. Efisiensi
tersebut didapat setelah
pelaksanaan operasional di
Pelabuhan Tanjung Perak
menjadi terpusat melalui
Port Operations Command
Center (POCC) sejak 6
Desember 2018 lalu.
Direktur Operasi dan Ko
mersial Pelindo III Putut Sri
Muljanto menyebut, bebe
rapa layanan yang menjadi
lebih cepat di antaranya
waktu verifikasi permoho
nan pelayanan dari semula
1,17 jam menjadi 0,3 jam.
Selain itu, lanjutnya, waktu
tunggu pelayanan dari yang
semula 13,57 menit menjadi
11,34 menit dan waktu per
gantian kapal di dermaga
dari 4,42 jam menjadi 3,93
jam.
“Efisiensi waktu layanan
ini kami dapat dari hasil
evaluasi 100 hari pene
rapan POCC di Pelabuhan
Tanjung Perak. POCC ini
mengintegrasikan layanan
mulai dari pelayanan kapal,
barang, penerbitan nota
tagihan, dan jasa pendu
kung lainnya. POCC ini

Dokumentasi PELINDO III

EFISIENSI: Pelindo III tengah mempersiapkan pengaplikasian POCC di pelabuhan lain di wilayah
kerja perseroan

juga terhubung dengan
Inaportnet,” kata Putut,
Kamis (21/2).
Putut menyebut, saat ini
Pelindo III tengah memper
siapkan pengaplikasian PO
CC di pelabuhan lain di wila
yah kerja perseroan. Nanti
nya, POCC akan menjadi
bagian dari Integrated Billing
System (IBS) yang akan di
terapkan di wilayah kerja
Pelindo IIV.
“Semangat ke depan ia
lah seluruh pelabuhan di
Indonesia terhubung dalam
satu layanan, pengguna ja
sa cukup mengakses satu

Dokumentasi PELINDO III

PELAYANAN: Petugas POCC sedang melayani customer

portal untuk berbagai jenis
pelayanan dari Sabang
hingga ke Merauke. Sistem
ini akan diuji coba per
tengahan tahun ini,” tam
bahnya.
Pelayanan digital yang di
terapkan Pelindo III sudah
dirasakan oleh pengguna ja
sa di lapangan. Misto, 54,
petugas perencanaan pe
nambatan kapal PT Pelni
menyebut, dahulu untuk
berkoordinasi terkait kebu
tuhan layanan kapal pandu
dan tunda, tambatan di der
maga, serta peralatan bong
kar muat yang dibutuhkan,
ia harus datang ke pela
buhan untuk rapat bersama
dengan para penyedia jasa.
“Dulu malam hari pun
harus datang langsung. Kini
bisa dengan meeting online,
jika ada masalah tinggal te
lepon POCC. Saya yang
tinggal di Tretes (Kabupaten
Pasuruan, sekitar 70 kilo
meter dari Tanjung Perak)
menjadi sangat termu
dahkan,” ungkapnya yang
sudah bertugas di opera
sional tambatan selama 11
tahun.

Petugas lainnya, Yusuf
Iskandar, 38, dari PT
Suntraco mengatakan, se
belum ada layanan digital
pengguna jasa bisa terkena
denda karena terlambat me
ngurus perubahan permo
honan layanan. Misalnya
karena jadwal kapal sandar
berubah. Terlebih jika terjadi
di malam hari, pengurusan
dokumen perubahan relatif
lama karena butuh waktu
untuk menginformasikan ke
petugas yang berwenang.
“Di tengah berbagai ino
vasi IT di pelabuhan, laya
nan helpdesk di POCC
menjadi sentuhan manu
sia yang bisa mengambil
keputusan saat terjadi un
usual condition. Misalnya
jika ada kendala crane ka
pal rusak, sehingga mem
butuhkan crane darat dan
kapal perlu bertukar dari
sandar kiri ke sandar
kanan. Ada manajer yang
bisa mengambil kepu
tusan segera, bila perlu
pun ia bisa ke lapangan,
karena POCC berada di
sini (pelabuhan, Red),”
ujarnya. (*/nur)
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