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Press Release 

Peduli Lingkungan, 
Pegawai TPS ikut “Gerakan Nyemplung Kali” 

  

SIDOARJO. Pagi ini (18/12) semangat pegawai PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) untuk turut 
aktif peduli kebersihan lingkungan patut diacungi jempol. Sedikitnya 35 pegawai ikut serta dalam 
program “Gerakan Nyemplung Kali” yang dikoordinir oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala 
Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA).  

Kegiatan bersih-bersih kali tersebut diadakan di sepanjang sungai pelayaran dari desa Tawang Sari 
sampai dengan Kelurahan Ngelom Sidoarjo. Sedikitnya 300an orang dari SLTA/SMK dan SMP YPM, 
mahasiswa, karang taruna setempat dan warga lima desa (Pertapan Maduretno, Tanjung Sari, 
Krembangan, Tawang Sari, dan Kelurahan Ngelom) turut serta dalam kegiatan tersebut. 
 
“Kami dari TPS ikut serta dalam aksi sosial bersih-bersih kali selain untuk memberikan rasa peduli juga 
dan  bertepatan dengan program dari perusahaan kami yaitu Global volunteer week 2016, dimana 
setiap tahun kami mengirimkan beberapa sukarelawan untuk turut serta dalam kegiatan sosial,” terang 
M. Solech, Public Relations TPS. 
 
Acara yang dimulai pukul 07.00 – 12.00 WIB dihadiri oleh Ketua Yayasan Ma’arif Ahmad Makki,  Rektor 
Umaha Achmad Fathoni Radhi dan Finance Director PT TPS Nur Syamsiah , tersebut didukung penuh 
oleh TPS dengan memberikan bantuan alat kerja bakti seperti garuk sampah, sabit, karung sampah, 
dan konsumsi bagi yang ikut kegiatan sosial tersebut. Tidak ketinggalan juga para pegawai TPS, 
tambah Solech. 

Gerakan Nyemplung Kali  tersebut  melibatkan siswa sekolah, mahasiswa, karang taruna hingga warga 
sekitar, karena masalah lingkungan adalah tentang cara menyadarkan masyarakat untuk menjaga 
lingkungan, dan semua harus terlibat. “TPS peduli  dengan lingkungan kebetulan hari ini ada kegiatan 
Gerakan Nyemplung Kali, maka kami dengan senang hati turut aktif dari pegawai TPS bersama lapisan 
masyarakat lainnya mengangkat dan kemudian mengumpulkannya ke truk untuk dibawa ke tempat 
pembuangan akhir,” ujar Ari, salah satu pegawai PT TPS yang ikut turun ke sungai untuk 
membersihkan sampah. 

Sementara itu Nur, menyatakan menyambut baik ajakan Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA) 
serta bangga dengan beragamnya elemen masyarakat yang peduli akan kebersihan Sungai Pelayaran. 
“Tadi saya ikut mengumpulkan sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti plastik, kain, dan sepatu, 
kedepan kami harap tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan di sungai dan dengan 
kebersihan sungai setelah dibersihkan para penduduk sekitar sungai dapat hidup dengan udara yang 
segar karena sungai tidak tercemar dan aliran lancar sehingga meminimalisir banjir terlebih lagi sungai 
ini adalah salah satu sumber dari bahan baku PDAM Kota Sidoarjo dan sekitarnya.” tutupnya. 

 
### 

Tentang PT Terminal Petikemas Surabaya : 

PT Terminal Petikemas Surabaya atau disingkat PT TPS adalah salah satu anak perusahaan yang tergabung dalam Pelindo III Group, 

bergerak dibidang jasa kepelabuhanan dalam pelayanan terminal petikemas ekspor-impor dan domestik. PT TPS berdiri sejak tahun 
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1992 sebagai Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) dan diprivatisasi pada tanggal 29 April 1999 oleh P&O Dover dengan saham kepemilikan 

sebesar 49%. Pada tahun 2004 PT TPS telah mencapai throughput >1 juta Teus dan terus bertambah hingga saat ini. Pada tanggal 1 

Maret 2006 Holding Company P&O Port diakuisisi oleh DP World, sehingga seluruh asset dan penyertaan milik P&O Dover berpindah 

kepemilikan ke DP World, termasuk saham 49% di PT TPS sehingga komposisi saham PT TPS adalah 51% milik PT Pelindo III dan 49% 

milik DP World. 

PT TPS menjalankan bisnis inti sebagai operator terminal petikemas, sebagai gerbang perekonomian dari kegiatan ekspor – impor 

diwilayah Indonesia Timur dan merupakan terminal pertama di Indonesia yang menerapkan standar keamanan kapal dan fasilitas 

pelabuha yang mulai diberlakukan pada bulan Juli 2004.  
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