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Coba bayangin MOL Triumph Vessel Particulars 
dengan tinggi 400m, luas 58.8m serta bobot mati 
kapal 192,672MT bisa bersandar di PT Terminal 
Petikemas Surabaya.

Sedikitnya 4.000 orang terdiri atas pegawai 
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) beserta  
keluarga diboyong ke Bali untuk bersenang-
senang menikmati indahnya pulau dewata Bali. 
Kegiatan family gathering tersebut adalah salah 
satu rangkaian acara rutin dalam rangka merayakan 
HUT ke-18 PT TPS.
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Melangkah dengan usia baru
Tidak ada sesuatu yang indah
Kecuali ucapan selamat ulang tahun
Dan tidak ada doa yang kami panjatkan
Selain semoga kesuksesan dan masa depan yang lebih gemilang
Selalu menyertai setiap langkah kita
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Di bulan November 2016 yang lalu ada sebuah 
pesan dikirm oleh Joost A. J. Kruijning, Senior Vice 
President – Global Operations, Center of Excellence, 
yang dikomunikasikan kepada seluruh pegawai 
TPS oleh Direktur Operasi kita, yaitu tentang 
Peluncuran InnoGate, Portal Inovasi DP World
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Semangat Patroli
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Ruang lingkup kegiatan dari security sendiri meliputi 
kegiatan mencegah dan atau mengatasi timbulnya 
ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban 
dilingkungan TPS terkait langsung maupun 
tidak langsung, melalui kegiatan pengaturan, 
penjagaan dan pengamanan serta kegiatan lain 
yang disesuaikan dengan standar keamanan TPS.

Tahukah kamu, kalau setiap orang diberikan 
hadiah berupa waktu yang sama oleh Tuhan, 
namun tidak semuanya mampu mengelola dan  
menggunakan waktu dengan baik. Sebaliknya 
hanya sebagian kecil saja orang didunia yang 
dapat mengelola waktunya dengan baik sehingga 
dapat meraih sukses.

Dermaga internasional TPS sepanjang 1 km dengan 
lebar 50m memiliki kedalaman minus 13 mLWS, 
siap melayani kapal- kapal sekelas Penamax hingga 
post Penamax. 
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Pelanggan Terminal Petikemas 
Surabaya yang terhormat,

Bulan Maret lalu merupakan salah 
satu momen yang penting bagi 
Terminal Petikemas Surabaya (TPS), 
dimana kami telah mendatangkan 
3 unit Quay Crane (QC) baru 
yang merupakan crane terbesar 
diwilayah Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya dan telah sukses kami uji 
coba, siap melayani bongkar muat 
petikemas anda.

Crane tersebut dapat menjangkau 
hingga 16 baris petikemas diatas 
kapal dengan twinlift dan bertenaga 
listrik. Didukung dengan kedalaman 
kolam di dermaga internasional saat 
ini hingga minus 13 m LWS kami 
berharap kapal sekelas panama dan 
post panama dapat kami layani dan 
besar harapan dapat memangkas 
biaya logistik dan kinerja, kecepatan 
bongkar muat petikemas dari dan 
ke kapal dapat berlangsung lebih 
optimal.

Saat ini, kecepatan rata-rata 
bongkar muat crane di TPS hingga 
25 box per jam dan 45 box per jam 
per kapal, kami berharap dapat 
selalu meningkatkan kualitas 
pelayanan kami. Selain itu, terjadi 
pergantian President Director dari 
Dothy ke Yon Irawan. Pergantian 
tersebut adalah hal biasa dan tidak 
berpengaruh pada operasional 

TPS yang telah dijalankan secara 
professional.

Dengan kreatifitas dan inovasi 
yang terus menerus, kami percaya 
dapat memberikan layanan 
unggul serta berdaya guna bagi 
pengguna jasa kami. Kami juga 
selalu mengembangkan budaya 
kerja profesional, mengikuti 
perkembangan teknologi agar 
mampu bersaing pada industri 
logistik.

Bulan April ini merupakan hari 
yang sangat special untuk kami 
karena genap 18 tahun. Kami 
masih harus terus belajar dan 
belajar, serta merasa masih kurang 
agar dapat selalu meningkatkan 
kualitas pelayanan untuk memenuhi 
harapan para pengguna jasa. 
Sebagai wujud apresiasi ke para 
pengguna jasa, di puncak HUT 
ke-18 TPS kami juga melaunching 
beberapa program seperti:
Rebranding TPS, bukan 
hanya berganti logo, namun 
menyelaraskan kembali semangat 
melayani untuk para pengguna 
jasa, berorientasi pada kepentingan 
pengguna jasa juga merupakan 
suatu hal yang menjadi komitmen 
TPS, agar dapat berperan dalam 
memberikan nilai tambah bagi 
kemajuan dan menekan biaya 
logistik nasional.
Selanjutnya, TPS juga meresmikan 

pengoperasian 3 unit QC, Aplikasi 
e-payment / fastpay, newlook 
website, dan majalah internal TPS 
Magz sebagai salah satu informasi 
mengenai TPS. Semua produk baru 
TPS kami persembahkan untuk 
pengguna jasa sebagai wujud 
komitmen selalu memberikan 
pelayanan yang cepat, tepat, dan 
efisien.

Akhir kata, kami sekali lagi 
menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya 
kepada seluruh pelanggan yang 
telah memberikan kepercayaan 
kepada Terminal Petikemas 
Surabaya dalam melakukan 
kegiatan bongkar muat petikemas 
internasional maupun domestik.

Salam,
Yon Irawan
President Director

Hot news

Terinspirasi dari gelombang ombak lautan, menciptakan visual dinamis yang sesuai 
dengan kepribadian kami yang gesit. Menggunakan typografi italic yang modern dan 
unik menciptakan tampilan profesional yang kami gabungkan dengan icon baru TPS 
yang dinamis. Identitas TPS yang baru mengedepankan visi kami untuk menghidupkan 
kegiatan perdagangan di Indonesia, dengan memberikan kualitas jasa yang baik untuk 
membawa kebaikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tentang 
Logo Baru TPS

AFTER



54
<T

P
S 

M
A

G
Z

 >
ed

is
i X

II
/ 

M
ar

et
-A

p
ri

l 2
01

7

Hot news

FAREWELL MESSAGE

Salam, 

Dengan bangga saya 
mengin-formasikan bahwa 
2 sistem baru telah dan 
akan hadir di PT Terminal 
Petlkemas Surabaya:  
tagihan dan pembayaran 
ber-basis elektronik. 
Ditambah datangnya 3 
unit CC baru dengan daya 
jangkau 16 row, seluruhnya 
akan melengkapi layanan 
TPS. Hal ini merupakan 
refleksl TPS sebagai 
terminal yang penuh 
energi dan bersemangat.

Saat ditugaskan di TPS 31 bulan 
lalu, hal pertama yang menjadi 
catatan positif saya adalah 
dedikasi serta loyalitas keiuarga 
besar TPS, yang tercermin pada 
semagat serta kebiasaan untuk 
melakukan yang terbaik. Seluruh 
pengaiaman saya di TPS, semakin 
memperkuat kesan pertama yang 
saya peroleh saat awal bertugas.

Selain itu, saya juga mencatat 
bahwa keluarga besar TPS 
memifiki hati yang teguh. 
Perjalanan perusahaan tidak lagi 
“bebas hambatan”. Tantangan 
yang silih berganti, sempat 
membuat TPS jatuh namun segera 
bangkit kembali seperti pasang 
surut air laut, namun TPS tetap 
tangguh.

Krisis ekonomi global, 
pertumbuhan Industri 
logistik, kejadian alam, adalah 
beberapa diantara tantangan 
yang menghampiri, menguji 
ketangguhan TPS. Menghadapi 
tantangan dan ujian, seluruh 
karyawan, pemegang saham, 
pengguna jasa, mitra kerja dan 
pemangku kepentingan berdiri 
tegak, bergandengan tangan 
menata ulang TPS dan memberi 
kesempatan untuk kesuksesan 
jangka panjang. Kegigihan 
keluarga besar TPS sungguh tidak 
diragukan.  

TPS secara berkesinambungan 
terus menerus berupaya 
memberi layanan yang unggul, 
TPS juga terus berinvestasi guna 
meningkatkan layanan, termasuk 
investasi dengan nilai yang cukup 
signifikan sepanjang periode 
2014 - 2019. TPS mengambil 
langkah-langkah penting untuk 
meningkatkan derajat layanan, 

memperkuat budaya layanan 
berfokus pada layanan kepada 
pengguna jasa dalam rangka 
memajukan industri logistik serta 
memperkuat posisi TPS sebagai 
pintu gerbang perdagangan 
Indonesia wilayah timur.
Dalam kesempatan yang baik ini, 
saya ingin menyampaikan terima 
kasih kepada keluarga besar TPS 
dan Pemegang Saham TPS : 
PT Pelindo III dan Dubai Port 
World atas dukungan yang luar 
biasa terhadap setiap upaya TPS 
dalam memberikan yang terbaik. 
Saya juga menyampaikan terima 
kasih kepada pengguna jasa dan 
mitra kerja, atas dukungan yang 
tidak pernah berhenti sehingga 
membawa TPS dan kita sekalian 
pada posisi dimana saat ini kita 
berada.

Saya yakin, bahwa dengan 
perubahan susunan Direksi, TPS 
akan menjaga, melanjutkan tidak 
berhenti membangun hal-hal 
membanggakan yang telah diraih 
selama hampir 18 tahun berdiri 
serta tetap menjadi bagian 
penting dari Indonesia di waktu 
yang akan datang. Tantangan 
akan selalu ada, dan saya yakin 
TPS mampu menaklukkan 
tantangan yang datang, untuk 
masa depan yang cerah 
sebagai cerminan tidak hanya 
perusahaan, namun keluarga 
besar yang penuh semangat.

Saya sangat 
bersyukur untuk 
menjadi bagian dari 
keluarga besar TPS. 
Belum pernah saya 
berada diantara 
anggota keiuarga 
yang lebih berbakat, 
lebih bersemangat 
dan lebih
menjunjung 
tinggi komitmen 
dibandingkan 
dengan keluarga 

besar TPS. Dedikasi yang 
ditunjukkan, baik kepada TPS 
maupun terhadap antar anggota 
keluarga sungguh luar biasa.

Sekali lagi saya mengucapkan 
terima kasih, ter iring doa dan 
harapan semoga kesuksesan 
dan kesejahteraan dilimpahkan 
kepada kita, keluarga serta setiap 
pihak yang berhubungan dengan 
tim TPS yang hebat. 

Surabaya, 1 Maret 2017
Salam hangat,
DOTHY
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Innovate

InnoGate
Portal Inovasi DP World
Di bulan November 2016 yang lalu ada sebuah pesan dikirm oleh Joost A. J. Kruijning, Senior Vice President 
– Global Operations, Center of Excellence, yang dikomunikasikan kepada seluruh pegawai TPS oleh Direktur 
Operasi kita, yaitu tentang Peluncuran InnoGate, Portal Inovasi DP World.

nnoGate adalah sebuah merek 
platform daring terbaru DP World 

yang memungkinkan pegawai 
untuk berbagi ide-ide mereka dan 
berkolaborasi dengan orang lain 
tentang solusi inovatif. Diharapkan 
dengan menjelajahi ide-ide tersebut 
dan bekerja bersama-sama, maka 
kita dapat menghemat waktu dan 
uang, meningkatkan keamanan, 
serta meningkatkan layanan yang 
kita sediakan bagi para pengguna 
jasa kita.

Tim khusus telah dibentuk, terdiri 
dari beberapa pegawai TPS, untuk 
menyebarluaskan informasi tentang 
peluncuran situs tersebut tersebut 
sekaligus mengajari bagaimana 
cara mendaftarkan diri, mengakses, 
menuliskan dan mengirimkan 
ide-ide mereka. Bagi 100 orang 
pertama yang telah mendaftarkan 
diri, sebagai bentuk penghargaan, 
mereka diberikan satu buah T-Shirt 
InnoGate .’’

Departemen IT TPS telah mengatur 
dan memberikan kemudahan 
akses kepada seluruh pegawai 
TPS yang memiliki fasilitas email, 
agar mereka dapat mengakses 
Portal InnoGate. Setiap pengguna 
yang telah terdaftar akan dapat 
menjelajahi berbagai konten yang 
ada di dalamnya. Banyak ide yang 
telah diterapkan oleh pelabuhan 
lain yang sangat menarik untuk 
dibaca, dan bahkan mungkin dapat 
dipertimbangkan untuk diterapkan 
di TPS. Bagi teman-teman yang 
belum mendaftar, 

yuk segera kunjungi tautan ini :  
http://innogate.dpworld.com 
dan daftarkan diri Anda.
 
Di bulan Februari 2017, tiga bulan 
setelah peluncuran InnoGate, telah 
diperoleh hasil yang sangat luar 
biasa. TPS memperoleh peringkat 
tertinggi di seluruh DPW APC Region 
(Asia Pasifik), yaitu rekor dalam 
jumlah pendaftar yang masuk ke 

I dalam situs (84 orang) dan nilai 
keterlibatannya (218 poin).
Dari sisi internal TPS, diperoleh 
3 orang pemenang, di mana 
masing-masing pemenang 
memperoleh hadiah sebesar USD 
100. Pemenangnya adalah sebagai 
berikut :

1. Bp. Sandy Syahrizal Alam (Dep. 
Operasi), untuk jumlah ide 
terbanyak;

2. Bp. Arief Darmawan (Dep. 
IT), untuk animasi buatannya 
tentang proses e-pay;

3. Bp. I Nyoman Sutisna (Dep. 
Operasi), untuk ide e-learning 
(seperti aplikasi perpustakaan 
elektronik untuk berbagi 
pengetahuan).

(InnoGate – DP 
World’s New 
Innovation Portal)

Bp. Sandy Syahrizal 
Alam menerima hadiah
dari Ibu Nur Syamsiah 
(Direktur Keuangan)

Bp. Arief Darmawan 
menerima hadiah
dari Bp. William Khoury 
(Wakil Direktur Utama)

Bp. I Nyoman Sutisna 
menerima hadiah
dari Ibu Dothy (Direktur 
Utama)

Para Pemenang 
program InnoGate 
(ki-ka) :
Bp Arief Darmawan, 
Bp. Sandy Syahrizal 
Alam, dan Bp. I Nyoman 
Sutisna

Selain ide-ide yang telah disampaikan oleh para pegawai TPS tersebut di atas, InnoGate tak lupa membidik keluarga 
pegawai, dengan mengadakan sebuah lomba menggambar khusus untuk anak-anak pegawai dengan tema “Future 
Port” (Pelabuhan Masa Depan). Anak-anak diminta untuk mengungkapkan imajinasi dan bayangan mereka tentang 
apa dan bagaimana bentuk pelabuhan di masa depan dan menuangkannya dalam bentuk gambar. Masing-masing 
pemenang menerima hadiah voucher sebesar Rp. 500,000. Dari 6 gambar yang terkumpul, diperoleh 3 orang pemenang 
sebagai berikut :

Pelabuhan 
Mengapung Masa 
Depan, oleh Pierre 
Edward Eriyanto, 
Putra Ibu marian 
Triasih Rosidi

TPS Sebagai 
Perusahaan Induk, 
oleh Abidah Adelya, 
putri M. Nasrullah

Sistem Rantai 
Berjalan Menara 
Petikemas Otomatis, 
oleh Aulia Wahyu, 
putri Bp. Eko Wahyu 
Cahyono

1. Pierre Edward Eriyanto, putra 
Ibu Marian Triasih Rosidi (Sub-
Dep ISO & Risk – 18 poin);

2. Abidah Adelya, putri Bp. M. 
Nasrullah (Dep. SDM – 10 poin),

3. Aulia Wahyu, putri Bp. Eko 
Wahyu Cahyono (Dep SDM – 7 
poin).

Sedangkan untuk rencana 
InnoGate selanjutnya adalah 
akan disediakannya sebuah 
ruang pertemuan yang disebut 
iNest. Ruangan ini ditujukan 
sebagai tempat berkumpul 
untuk mengungkapkan 
pendapat dan ide-ide serta 
bagaimana membuatnya 
menjadi kenyataan. 

Suasana ruangan akan dirancang 
‘santai/casual’ dan mendukung 
kreatifitas pengunjung yang datang. 
Desain ruangan telah disepakati oleh 
Direksi, dan diharapkan realisasinya di 
bulan April 2017 mendatang.
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Safety First 

Walaupun Tugas Berat
Tetap Semangat Patroli 

ecurity atau satuan pengamanan 
merupakan  suatu satuan gugus 
tugas tertentu yang dibentuk 

oleh perusahaan untuk melaksanakan 
pengamanan guna menjaga situasi 
keamanan dilingkungan/kawasan 
kerja. Tak terlepas PT Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) sebagai 
salah satu objek vital negara dimana 
harus melakukan pengamanan 
mulai dari sisi dermaga, lapangan 
penumpukan, gate in/out, hingga 
kantor dalam melaksanakan kegiatan 
sehari-harinya. Dasar pelaksanaan 
kegiatan adalah ISPS Code dan 
Peraturan Kapolri No.Pol. 24 tahun 
2007 tentang Sistem Pengamanan 
Manajemen Perusahaan/Instansi 
Pemerintahan.

Ruang lingkup kegiatan dari security 
sendiri meliputi kegiatan mencegah 
dan atau mengatasi timbulnya 
ancaman serta gangguan keamanan 
dan ketertiban dilingkungan 
TPS terkait langsung maupun 
tidak langsung, melalui kegiatan 

pengaturan, penjagaan dan 
pengamanan serta kegiatan lain 
yang disesuaikan dengan standar 
keamanan TPS. 

Pelaksanaan pengamanan di TPS 
dilakukan oleh  total 132 anggota 
pengamanan yang dikoordinir 
oleh komandan regu serta 
dibantu koordinator security dan 
pengawas dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pengamanan, 
selama 24 jam dengan kekuatan 
anggota yang disusun dalam sistem 
jaga shift.

Sejumlah kegiatan rutin dilaksanakan 
oleh TPS untuk meningkatkan 
keamanan dan keselamatan terutama 
para Security. Salah satunya kegiatan 
rutin apel pagi yang diadakan guna 
meningkatkan kedisiplinan para 
anggota security. 

“Tujuan dari apel itu sendiri 
adalah untuk memaparkan 
perihal tugas, diantaranya 
menjalin komunikasi antar 
shift agar tidak terjadi miss 
communication, seputar 
kegiatan yang direncanakan 
hari itu, seperti kunjungan 
tamu dan sebagai tindak 
antisipasi terhadap 
hal-hal yang tidak 
diinginkan. Karena segala 
bentuk pengamanan dan 
ketertiban di TPS menjadi 
tanggung jawab anggota 
untuk mendukung proses 
kegiatan keluar dan 
masuknya petikemas dari 
dan ke TPS,” jelas Herry 
Subagiyo, HSSE Manager 
TPS.

Tahun 2016,  TPS ikut serta dalam 
Global Security Conference yang 
dilaksanakan oleh DP World di 
Dubai. Kegiatan ini bertujuan untuk 
membahas kebijakan tentang Global 
Security  dan Security Standart 
oleh DP World Group. “Jadi kami 
(red: TPS) sebagai salah satu unit 
bisnis dari DP World secara berkala 
melaporkan setiap kejadian / 
kegiatan pengaman ke DP World, ini 
untuk menjaga standar keamanan 
disemua bisnis grup dari DP World,” 
tambah Herry. 
Setiap ada kejadian yang menyangkut 
Security akan dilaporkan secara 
langsung ke Dubai, melalui website 
DP World. “Forum seperti ini 
sangatlah penting untuk peningkatan 
standar keamanan dan sebagai 
ajang tukar pengalaman dan solusi 
penyelesaian masalah, sehingga 
suatu saat, jika terjadi, kami (red: 
TPS) dapat belajar dari pengalaman 
unit bisnis DP World lainnya,” tutup 
Herry.

Tak hanya berpatroli demi menjaga 
keamanan, anggota security di 
TPS juga diberikan pelatihan dasar 
K3 diantaranya harus mampu 
mengoperasikan Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR) dan mengoperasikan 
mobil Pemadam Kebakaran untuk 
menjinakkan serta mematikan 
api, jika terjadi kebakaran. Selain 
itu, para anggota security di TPS 
juga diberikan wewenang untuk 

menindak segala kegiatan/aktivitas 
didalam terminal / lingkungan 
kerja TPS jika menemui pekerja 
yang tidak sesuai dengan Standar 
Sistim Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3).

Semisal ada pekerja dari vendor yang 
tidak memakai salah satu safety 
helmet, safety shoes atau safety fest, 
maka security dapat menahan ID 
Card / ijin bekerja dan memberikan 
peringatan sampai memberhentikan 
pekerjaan mereka didalam terminal 
TPS.

“Memang benar, tugas dan 
tanggung jawab para security di 
TPS banyak, terutama saat patroli 
kelilling, harus peduli dan awas 
dengan lingkungan kerja di TPS. 
Karena itu kami selalu mengadakan 
apel disetiap pergantian shift sebagai 

S

langkah koordinasi, selain untuk 
meningkatkan kedisiplinan, juga 
memberikan informasi terkait 
pekerjaan, secara berkala, agar 
kegiatan bongkar muat petikemas 
berjalan dengan aman, tertib dan 
lancar,” terang M Solech, Public 
Relations TPS. 

Sementara itu, PT Terminal 
Petikemas Surabaya telah 
mengantongi ISO 9001 (standar 
mutu), ISO 14001 (standar 
lingkungan), ISO 28000 (sistem 
manajemen keamanan untuk 
rantai pasok), ISO 27001 (Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi), 
OHSAS 18001 (standar keselamatan 
dan kesehatan kerja), dan ISPS Code 
(standar keamanan kapal dan fasilitas 
pelabuhan). 

TPS juga merupakan satu-satunya 
terminal di Indonesia dan satu-
satunya operator terminal di 
Indonesia yang memiliki sertifikat 
Customs-Trade Partnership Against 
Terrorism (C-TPAT), dimana hal 
tersebut adalah program keamanan 
rantai pasok yang dipimpin oleh 
U.S. Customs and Border Protection 
difokuskan pada peningkatan 
keamanan rantai pasok perusahaan 
pengguna jasa sehubungan dengan 
terorisme (hum).



1110
<T

P
S 

M
A

G
Z

 >
ed

is
i X

II
/ 

M
ar

et
-A

p
ri

l 2
01

7

News Motivation

Pegawai PT Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) kembali 
menorehkan prestasi tingkat 
nasional. Pegawai yang telah 
bergabung sebagai operator Rubber 
Tyred Gantry (RTG) di PT TPS sejak 
tahun 2016  Andika Octadeo berhasil 
meraih juara I kejurnas karate tingkat 
nasional di Jombang. 

Andika berhasil meraih Juara I 
Kumite Perorangan - 84kg under – 
23 Putra pada kejuaraan Nasional 
Karate Jombang Open 2016 Piala 
Jend. (Purn) Widjojo Soejono ke-IX, 
Gubernur Jawa Timur ke-XII dan 
Bupati Jombang ke-XIV pada tanggal 
21-23 Oktober 2016 di GOR Merdeka 
Jombang.

Kejurnas tersebut diikuti sebanyak 
603 Atlet Putra dan Putri yang  turun 
di 733 kelas pertandingan. Yang 
menarik pada kejurnas tahun ini 
juga diikuti peserta dari Brunei 
Darussalam, dan Raja Ampat. 
Selain itu ada 11 Provinsi dan 16 
Kabupaten/Kota turut ambil bagian 
di ajang yang sudah menjadi 
agenda rutin Forki Jawa Timur ini.

Untuk meraih juara I tersebut, Andika 
menyisihkan 9 atlit di kelas 84kg 
under mengalahkan timnas nasional 
dari maluku di semi final  putra.

Prestasi Andika tak lepas dari peran 
PT TPS yang mendukung penuh 
para pegawainya untuk berprestasi 
diluar perusahaan. Menurut Andika, 
PT TPS telah memberikan motivasi, 

memenuhi segala kebutuhan untuk 
pertandingan, dan memberikan 
sponsor berupa akomodasi selama 
pertandingan, ujar Andika.

Menurut William, Vice President 
Director PT TPS, ia sangat bangga 
karena salah satu pegawainya 
adalah atlet tingkat nasional. 
“sangat penting mendukung 
dan turut serta secara aktif  
mengembangkan penguatan 
talenta pegawai diluar pekerjaan 
kesehariannya jika memang ada 
pegawai yang menjadi atlet skala 
daerah/nasional, dengan begitu, PT 
TPS turut menciptakan pahlawan 
olahraga.” 

PT TPS tidak pernah menghalangi 
pegawainya jika memang memiliki 
prestasi diluar pekerjaan keseharian 
di perusahaan dengan catatan, 
tidak mengganggu tugas-tugas dan 
kewajibannya terhadap perusahaan, 
tambahnya.

Tak hanya sampai disitu, saat 
ini andika tengah bersiap-siap 
untuk ikut serta pada kejuaraan 
bergengsi Karate Internasional di 

Andika, Operator RTG 
Sabet Juara I Karate

Kejuaraan dunia open di Kuala 
Lumpur malaysia yang akan 
diikuti para atlet dari seluruh dunia  
Desember 2016 nanti.  PT TPS akan 
memberikan dukungan penuh 
dengan memberikan dispensasi 
berupa pengaturan jadwal kerja 
disesuaikan dengan waktu 
latihannya di Surabaya serta akan 
mensponsori Andika saat bertanding 
disana nantinya, jelas M. Syafiudin, 
HRD Manager,  “Andika harus bisa 
mengharumkan nama bangsa 
Indonesia di kancah pertandingan 
dunia di Kuala Lumpur serta PT TPS 
tentunya,” tambahnya.

Andika sudah latihan karate sejak 
tahun 1995 saat masih kelas 3 SD. 
Umur 9 tahun dia telah tertarik dan 
ikut Institut Karate-Do Indonesia 
(INKAI). Selain memang memiliki 
bakat karate, kedua orang tua 
Andika mendukung penuh 
dan selalu mendorong agar ia 
melakukan dengan serius hobi yang 
akhirnya membawanya menjadi 
juara tingkat nasional. Pertandingan 
demi pertandingan telah ia ikuti dan 
berikut beberapa prestasinya.  

1. Juara III kumite -67 kg putra kejuaraan 
INTERNASIONAL 17 TH MILO OPEN KARATE 
CHAMPIONSHIP/17 TH SUB-CADET MILO OPEN 
KARATE CHAMPIONSHIP di KUALA LUMPUR 
MALAYSIA 2016

2. Juara 1 kumite perorangan Karate terbuka nasional 
piala presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
IX di Jakarta

3. Juara 1 kumite -84 kg Under-23 Putra Kejuaraan 
nasional Karate jombang Open Piala Jend.(Purn.) 
Widjojo Soejono ke-IX, GUBERNUR Jawa Timur 
Ke-XII dan Bupati Jombang Ke-XIV 2016 

4. BEST OF THE BEST kejurnas karate marinir 
Open di Surabaya

5. BEST OF THE BEST Kejuaraan karate Malang 
Open V di Malang

6. Juara 1 Kumite -60 kg putra Under 21 kejuaraan 
Forki jatim piala Pangdam V/BRAWIJAYA I di 
Surabaya

7. Juara II kumite 61kg putra kejuaraan karate 
terbuka DANDIM 0734/YKA CUP II Sejawa-Sumatra

8. Juara 1 kumite under 21 -78 kg putra kejuaraan 
Nasional Karate Senior piala DANPASMAR 1 
Tahun 2016

9. Juara 1 kumite -68 kg putra kejuaraan kiarate 
terbuka se Jawa-Bali piala Kapolres Nganjuk

10. Juara 1 kumite -60 kg putra kejuaraan karate 
terbuka MAESA CUP di Surabaya

11. Juara II kumite -61 kg putra POPNAS XII di Jakarta
12. Juara 1 kumite -61 kg putra O2SN tingkat nasional 

di Palembang
13. Juara 1 kumite -68 kg putra kejuaraan karate 

terbuka piala walikota Surabaya

PRESTASI YANG PERNAH 
DICAPAI :

Tahukah kamu, kalau setiap orang 
diberikan hadiah berupa waktu yang 
sama oleh Tuhan,
namun tidak semuanya mampu mengelola dan  menggunakan waktu 
dengan baik. Sebaliknya hanya sebagian kecil saja orang didunia yang 
dapat mengelola waktunya dengan baik sehingga dapat meraih 
sukses. Dan sebagian lagi hanya bisa mengelola waktu yang dimiliki 
sementara sisanya memiliki waktu yang terbuang percuma. 

ari kita renungkan, dan 
berpikir bahwa kesuksesan 
seseorang dalam membagi 

waktu tentu tidak lepas dari 
kata disiplin.   Ya, itu memang 
benar adanya. Oleh karenanya 
sewaktu masih dibangku sekolah 
hingga kuliah dulu, kita selalu 
memiliki jadwal. Tujuannya 
adalah agar kita belajar disiplin. 

Dengan memiliki disiplin yang 
tinggi, maka Anda akan terbiasa 
hidup secara terorganisir, dan 
juga terbiasa untuk hidup 
teratur. sehingga segala rencana 

hidup Anda pun tentunya 
akan berjalan dengan baik.

Didalam mengelola waktu, kita 
hanya dihadapkan pada dua pilihan 
yaitu sukses dan gagal mengelola 
waktu. Sukses mengelola waktu 
berarti kita selalu memiliki waktu 
yang cukup sedangkan gagal 
mengelola waktu selalu kehabisan 
waktu. Keduanya memiliki 
perbedaan yang mencolok, akan 
tetapi sulit untuk ditemukan  
celahnya. Berada dibagian manakah 
sesungguhnya kita sekarang?

M
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Human Capital

engoperasikan Terminal 
Petikemas taraf 
Internasional seperti 

Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) membutuhkan Sumber 
Daya Manusia (SDM) dari 
berbagai macam keahlian. Mulai 
dari kebersihan dan keamanan 
hingga operator alat-alat angkut 
dan angkat yang notabene 
membutuhkan keahlian dan 
sertifikasi khusus, bahkan harus 
disertifikasi oleh Kementerian 
Perhubungan langsung.

Kali ini kita kan membahas 
mengenai pengemudi Internal 
Truck Vehicle (ITV), yaitu para 
pengemudi truck/kendaraan yang 
beroperasi didalam area terbatas 
TPS harus memiliki kecakapan 
dalam mengendarai kendaraannya 
karena didalam area terbatas 
tersebut banyak aturan-aturan dan 

rambu yang harus dipatuhi agar 
tidak terjadi kecelakaan kerja.  

Salah satu persyaratan dalam 
pengoperasian ITV yang 
ditentukan oleh DP World adalah 
bahwa para pengemudi ITV harus 
mengikuti pengujian dan pelatihan 
penyegaran setiap tiga tahun sekali 
untuk memastikan kesesuaian 
kompetensi mereka telah tercapai 
dan dipertahankan. Selain itu 
faktor-faktor penyebab kecelakaan 
yang melibatkan pengoperasian 
ITV juga menjadi dasar dalam 
pelaksanaan pengujian dan 
pelatihan ini, contohnya kelelahan 
yang berkepanjangan (fatigue) dan 
tidur mikro (micro sleep)*. 

Selain untuk memenuhi 
persyaratan kompetensi 
pengemudi, harapannya setelah 
pengujian dan pelatihan ini 

dilaksanakan, kecelakaan-
kecelakaan seperti contoh 
kecelakaan yang mengakibatkan 
kematian yang terjadi di PNC 
(Pusan, Korea) dan Constanta 
(Rumania), dapat dicegah dan tidak 
terjadi di TPS.

Oleh karena itu TPS telah 
mengadakan serangkaian 
pengujian dan pelatihan bagi para 
pengemudi ITV dengan materi 
utama yaitu “Keselamatan dalam 
Berkendara”, termasuk kepedulian 
terhadap segala sesuatu yang 
terjadi di sekitarnya, serta cara 
pengoperasian aplikasi Vehicle 
Mounted Terminal (VMT) yang 
benar. Dalam materi pelatihan 
juga disisipkan cara untuk mengisi 
Daftar Periksa Pre-Pengoperasian 
Kendaraan (Pre-Operations 
Checklist) yang harus dilaksanakan 
oleh para pengemudi ITV sebelum 
mengoperasikan kendaraannya.

Sebagai percobaan dan pedoman 
untuk menentukan pengaturan 
sesi-sesi pelatihan berikutnya, 
sebuah Pengujian dan Pelatihan 
Perdana telah dilaksanakan pada 
tanggal 3-4 November 2016, 
7-8 November 2016, dan 11-12 
November 2016 dengan total 
jumlah peserta 27 orang dari PT. 
Kuda Inti Samudera, bertempat 
di kantor PT. Terminal Petikemas 
Surabaya.

Selanjutnya dari hasil evaluasi 
pelaksanaan Perdana tersebut, 
diadakan pengujian dan pelatihan 
lanjutan yang dilaksanakan dalam 
13 kali sesi yang dimulai tanggal 6 
Desember 2016 sampai dengan 
tanggal 1 Maret 2017, dengan total 
jumlah peserta 222 orang.
Pelatihan tersebut dibagi menjadi 
2 sesi, yaitu sesi teori dalam kelas 
dan sesi praktek di luar kelas, 
dengan para instruktur internal 
dari TPS yaitu Sdr. Nugroho 
Endrokusumo, Sdr. Muhammad 
Deniy, dan Sdr. Ruwah Budi 
Santoso (MR).

PENGEMUDI TRUCK 
DI TPS 
HARUS MEMILIKI 
SERTIFIKASI KHUSUS

M

* Catatan : Artikel tentang “Tidur Mikro” (Micro Sleep) dapat dibaca di bagian lagi dari KNOTS edisi ini.

PT Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) memiliki 11 unit 
Container Crane (CC) untuk 
dermaga internasional dan 3 
unit CC di dermaga domestik. 
Pertengahan tahun 2017 ini 
direncanakan kesemua CC yang 
didermaga internasional sudah 
menggunakan tenaga listrik. 
Dengan menggunakan motor 
listrik, terbukti kehandalan 
alat,  meminimalkan kerusakan 
yang menyebabkan tidak dapat 
beroperasinya CC.

Spesifikasi CC yang diproduksi 
oleh Konecranes, salah satu 
perusahaan alat berat asal 
Finlandia  tersebut diklaim CC 
paling besar di Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya karena dapat 
menjangkau 16 row atau setara 
dengan panjang 46 meter sehingga 
dapat digunakan untuk melayani 
kapal jenis Post Panamax.

Tak hanya itu, crane tersebut 
mampu mengangkat beban hingga 
60 ton dengan sistem twin lift 
(dapat mengangkat petikemas 2 x 
20 feet secara bersamaan).  Agar 
operasional CC dapat bekerja 
dengan optimal, maka operator 
CC harus memiliki keahlian dan 
kemampuan khusus.  

Salah satu persyaratan dalam “CC 
Engagement” yang diterapkan oleh 
DP World mengatakan bahwa 
“Operator CC diwajibkan untuk 
mengikuti Pelatihan Penyegaran 

kompetensi setiap tiga tahun 
sekali”. Oleh karena itu 
PT Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) mengadakan “Pelatihan 
Penyegaran Operator CC” yang 
telah selesai dilaksanakan pada 
tanggal 14, 16, 18, dan 20 Februari 
2017 di sebuah hotel di Surabaya. 
Pelatihan dibagi menjadi 4 kali 
pertemuan sesuai dengan hari 
libur shift masing-masing grup.

Peserta yang hadir adalah para 
Operator CC itu sendiri, 
termasuk Superintenden dan 
Manajer Shift Grup terkait. 
Fasilitatornya adalah personil-
personil terlatih dari internal  
PT Terminal Petikemas Surabaya 
sendiri sebuah kolaborasi dari 
Departemen Sumber Daya 
Manusia, Operasi, Teknik, HSSE, 
dan Sub-Departemen ISO & Risk. 
Sedangkan untuk Event Organizer-
nya adalah Sub-Departemen ISO 
& Risk.

Materi pelatihan yang diberikan 
di sesi awal adalah tentang 
Keselamatan, dipresentasikan 
oleh Departemen HSSE dan 
Sub-Departemen ISO & Risk. 
Selain menguasai pengoperasian 
CC dengan baik, para peserta 
tetap harus mengutamakan 
keselamatan dan mengingat selalu 
bahwa “Safety is sacrosanct, it will 
not and cannot be compromised” 
(Keselamatan adalah sesuatu yang 
keramat, yang tidak akan dan tidak 
dapat dikompromikan).

Sesi kedua dan ketiga adalah sesi 
utama dalam pelatihan ini, yaitu 
pembahasan Instruksi Kerja yang 
dimentori oleh Departemen 
Operasi dan Teknik. Khusus 
dalam sesi ini para peserta dibagi 
menjadi empat kelompok, dan 
diminta untuk berpartisipasi 
secara aktif memberikan saran 
dan rekomendasi yang bertujuan 
untuk memahami Instruksi Kerja 
versi yang ada menjadi versi yang 
terbaru, sesuai dengan situasi dan 
kondisi di lapangan. Harapannya 
adalah apabila mereka ikut serta 
dalam pemahamannya, maka 
otomatis mereka akan memahami 
isinya dengan baik. Karena mereka 
memahaminya, maka mereka akan 
menerapkannya dengan baik pula 
di lapangan. Dalam sesi ini, ada pula 
tanya jawab tentang hal-hal seputar 
pengoperasian Container Crane.

Setelah Coffee Break kedua adalah 
sesi “Ice Breaking” yang dibawakan 
oleh Psikolog TPS yang melibatkan 
olah gerak tubuh untuk mencairkan 
suasana, menghilangkan rasa kantuk 
dan menyemangati kembali para 
peserta.

Sesi terakhir adalah sesi “Motivasi 
Spiritual” yang dipresentasikan oleh 
Manajer Sumber Daya Manusia kita 
yang baru. Sesi ini dibawakan secara 
sangat hidup, kocak, menarik, dan 
memberikan pencerahan bagi para 
peserta (MR).

CONTAINER 
CRANE  BARU, 

OPERATORNYA HARUS TERAMPIL
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Best View

Dermaga internasional TPS sepanjang 
1 km dengan lebar 50m memiliki 
kedalaman minus 13 mLWS, 
siap melayani kapal- kapal sekelas 
Penamax hingga post Penamax. 
Semua container crane (cc) tersebut 
menggunakan energi listrik sehingga 
ramah lingkungan dan berkinerja tinggi.
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Headline

SURABAYA (02/02). 
Arus petikemas ekspor impor selama tahun 2016 melalui 
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)  secara total naik 
1,6% dari tahun 2015. Capaian tersebut diperoleh dari arus 
petikemas  internasional mencapai 1,241,225 Teus naik 
2,3% dibanding tahun lalu pada periode yang sama dan 
pada petikemas domestik sebanyak 156,203 Teus 4% turun 
sedikit dari tahun lalu.

Tren Arus Petikemas

TPS Naik 2% 
TAHUN 2016 

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja 
keras dan dukungan dari para share-
holder yaitu PT Pelabuhan Indonesia 
III (Persero) dan Dubai Port World serta 
tak kalah pentingnya adalah pelanggan 
TPS serta seluruh Karyawan TPS yang 
telah berkomitmen untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik demi kepuasan 
pelanggan untuk memperlancar arus 
logistik nasional.” Ujar Dothy, President 
Director PT TPS disela-sela acara jumpa 
pers yang diadakan di ruang Java Lt. 2 
gedung administrasi kantornya.  

“Kami menyadari ditengah persaingan 
dan dibangunnya beberapa terminal pe-
tikemas baru kami harus bisa melakukan 
terobosan yang inovatif agar tercipta 
pelayanan yang sesuai keinginan para 
pelanggan di lingkungan terminal, maka 
dari itu, kami akan terus melakukan 
perbaikan diberbagai aspek pelayanan 
yang bersentuhan langsung dengan 
pengguna jasa seperti layanan pengu-
rusan dokumen dan customer service 
buka 24/7, dimana sebelumnya hanya 
buka pukul 08.00 hingga 20.00 wib setiap 
hari.” Tambah Dothy.

Selain itu, elektrifikasi Container Crane 
(CC) dari diesel ke motor listrik, dimana 
saat ini dua unit CC yaitu CC 01 dan CC 
10 telah bertransformasi menjadi CC 
bertenaga listrik dari total 9 CC yang 
dimiliki oleh TPS. Pendalaman kolam 
pelabuhan di dermaga internasional 
juga telah direalisasikan di tahun 2016 
lalu yang semula -10,5 LWS menjadi -13 
LWS sehingga sekarang kapal dengan 
draft hingga -12 LWS dapat dilayani.

Tahun 2017

“Elektrifikasi CC yang ada di TPS tersebut 
dalam rangka mendukung kehadiran 
tiga unit CC baru yang dipesan oleh 
TPS dan saat ini sedang dilakukan 
proses unloading yang rencananya akan 
membutuhkan waktu selama empat hari 
dan semoga awal maret 2017 sudah dapat 
mulai beroperasi setelah proses testing 
dan comisioning.” Ujar William Khoury, 
Vice President 
PT TPS. CC tersebut  memiliki spesifikasi 
paling tinggi dibanding CC lain yang 
ada di terminal lainnya di pelabuhan 
Tanjung Perak, tambahnya.

Tiga unit crane baru tersebut dapat 
melayani kapasitas kapal petikemas yang 
lebih besar. Jika pada umumnya crane di 
Tanjung Perak hanya dapat menjangkau 
13–14 row, dan twin lift, dapat melayani 
hingga 16 row. Jangkauan itu memungk-
inkan TPS melayani kapal berkapasitas 
hingga 3.000 TEUs. Dan di Tahun 2017 
semua CC di TPS diharapkan sudah 
menggunakan motor listrik.

Selain tiga unit CC baru, TPS juga 
akan mulai mengganti proses transaksi 
pembayaran layanan jasa petikemas dan 
dermaga ke online, sehingga tidak ada 
lagi transaksi manual. Melalui Fastpay, 
nantinya pengguna jasa semakin mudah 
dalam membayar jasa kegiatan lapangan 
untuk forwarder dan kegiatan dermaga 
untuk shipping agent. Banyak manfaat 
yang bisa diperoleh oleh pengguna jasa 
antara lain pembayaran akan menjadi 
lebih praktis, lebih mudah, dan juga 
lebih cepat dan tepat. 

Tidak diperlukan lagi berkas-berkas 
fisik yang harus diisi secara manual, 
tidak perlu lagi mengirim petugasnya 
ke kantor TPS untuk mengurus pemba-
yaran, Pengembalian dana ke rekening 
FASTPAY secara instan dan otomatis 
saat TPS menerbitkan invoice (WD) dan 
dapat langsung digunakan oleh Customer, 
tidak membutuhkan deposit yang dikunci 
di bank serta yang tak kalah penting 
tidak tergantung dengan jam kerja bank.
Sejak berdiri dan telah melayani para 

pengguna jasa petikemas selama 18 tahun, 
PT TPS, terus melakukan pembenahan 
untuk bisa memenangkan persaingan 
bisnis di masa depan. Salah satunya 
yang akan dilaksanakan pada April 2017, 
melakukan Rebranding. 

“Peremajaan ini merupakan langkah 
progresif yang menjadi momentum awal 
menuju semangat PT TPS baru yang 
lebih agresif, meningkatkan kecepatan 
kerja, fokus dan lebih siap menghadapi 
persaingan dalam bisnis bongkar muat 
petikemas” hal tersebut disampaikan M 
Solech, Public Relations PT TPS. 

Menurutnya, PT TPS sebagai terminal 
operator yang semakin tinggi daya 
saingnya, baik secara kualitas maupun 
kuantitas, TPS mulai bergerak cepat 
dengan melakukan perubahan mengikuti 
kebutuhan bisnis ini. “Untuk saat ini 
fokus dipelayanan dan fasilitas. Kami 
akan terus mengoptimalkan seluruh aset, 
baik itu aset Softskill maupun hardskill,” 
paparnya.

Tanggung Jawab Sosial

Sebagai tanggung jawab sosial perusahan 
(CSR) terhadap lingkungan,selama tahun 
2016 TPS berperan aktif dalam rangka 
peningkatan lingkungan di sekitar, 
diantaranya nikah massal diikuti 21 
pasangan, Servis Motor Gratis Customer 
di halaman parker TPS, Pameran UKM 
Binaan PT TPS diikuti 32 UKM, Parti-
sipasi 2 Unit Toilet Container Kepada 
Pemkot Surabaya di Taman Flora dan 
Taman Pelangi.

Juga pelatihan dan Bhakti Sosial di 
Lapas Perempuan Malang dalam acara 
Hari Perempuan Internasional, Operasi 
Pasar Sembako Murah, Takjil Gratis 
Untuk Sopir, Buka Bersama Dengan 
Anak Yatim Piatu dan Pensiunan, 
Partisipasi Container Fasum di Taman 
Balekambang Solo dan bantuan 2 (dua) 
unit Container Reefer kepada nelayan 
di Pemkab Trenggalek (hum).
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Community Development
DP World telah 
mengembangkan sebuah 
Program Pendidikan Global 
yang inovatif yang akan 
disampaikan oleh para 
pegawai secara sukarela 
terhadap murid-murid 
Sekolah Dasar yang 
berusia antara 8-14 tahun 
di area terminal setempat. 
PT Terminal Petikemas 
Surabaya juga ikut 
berpartisipasi dalam program 
ini dengan melaksanakannya 
di Surabaya.

Pertimbangan dasar TPS 
mengadakan program ini adalah bahwa 
anak-anak usia Sekolah Dasar pada 
umumnya belum punya gambaran 
sama sekali tentang apa yang disebut 
Terminal Petikemas dan/atau 
Pelabuhan. Harapannya adalah setelah 
mengikuti pembelajaran ini, anak-anak 
tersebut mendapatkan wawasan dan 
pemahaman lebih luas  tentang apa 
dan bagaimana sebuah Terminal 
Petikemas dan/atau Pelabuhan itu 
bergerak dalam bisnis. 
Dengan banyaknya profesi yang ada 
TPS, selain dokter, insinyur, astronot, 
tentara, atau guru pada umumnya, 
apabila anak-anak itu menjadi dewasa, 
mereka mengetahui bahwa mereka 
memiliki banyak kesempatan untuk 
bekerja di TPS menggantikan generasi 
sebelumnya dengan profesi-profesi 
yang berbeda pula.

Kepada para pegawai TPS ditawarkan 
siapa-siapa yang ingin ikut berpartisipasi 
sebagai pengajar. Setelah didapatkan 
sejumlah sukarelawan/wati, kemudian 
dibentuklah dua kelompok yang akan 
mengajarkan dua bagian sebagai 
langkah awal program ini. Kegiatan 
mengajar yang dikemas melalui program 
Global Education Program merupakan 
kegiatan mengajar yang diadakan 
dalam dua gelombang dengan total 
relawan sebanyak 25 pegawai. 

Menurut William Khoury, Vice President 
Director TPS, acara tersebut merupakan 
bentuk kepedulian TPS kepada dunia 

pendidikan. Ia menjelaskan, pendidikan 
merupakan tanggung jawab bersama, 
kami sebagai korporasi yang 
mengelola salah satu obyek vital negara 
sebagai pintu gerbang perekonomian 
,  harus mampu  mendukung dunia 
pendidikan  dengan berjalan bersama 
guna meningkatkan mutu pendidikan 
bangsa dengan memberikan sedikit 
pengetahuan seputar kepelabuhanan 
karena Indonesia adalah negara maritim. 

 “Fokus dari  kegiatan ini adalah untuk 
memberikan pemahaman akan dunia 
maritim kepada siswa sekolah dasar, 
karena merekalah calon tunas dan  
penerus bangsa yang harus dapat 
membangun Indonesia sebagai poros 
maritim dunia di masa mendatang,” 
terang  William.

Sementara itu, menurut kepala sekolah 
SDN Perak Barat Rini Wulandari dalam 
sambutannya saat membuka kegiatan 
berterima kasih kepada TPS karena 
memilih SDN Perak Barat sebagai tempat 
awal dari program Global Education 
Program (GEP)  di Surabaya.
 
“Kami berharap dengan kegiatan GEP 
oleh TPS dapat memberikan wawasan 
tentang kepelabuhanan dan dunia 
maritim, karena kami sebagai pengajar 
dan anak-anak didik masih awam 
dengan dunia kepelabuhanan. Semoga 
setelah program ini, anak-anak dapat 
mengetahui lebih jauh mengenai apa 
dan buat apa petikemas yang lalu lalang 
disekitar Tanjung Perak,” tambah Rini.

Yang diajarkan kepada anak SD kelas 
IV tersebut  masih seputar kegiatan 
apa saja yang ada didalam Terminal 
Petikemas Surabaya, menjelaskan 

mengenai petikemas dan manfaat 
dan fungsi petikemas. 
“Kegiatan mengajar tersebut dikemas 
dalam bentuk simulasi permainan, jadi 
tidak hanya memberikan pengetahuan 
satu arah, namun anak diajak ikut 
serta dalam permainan yang telah 
disediakan oleh kami,” ujar M. Solech, 
Public Relations TPS.

Materi gelombang pertama, siswa SD 
diberikan pengetahuan baru seputar 
kepelabuhanan dan gelombang kedua 
memberikan pengetahuan seputar 
mengenai pekerjaan para pegawai 
di TPS.

Para relawan  diberikan waktu selama 
satu jam saja untuk mengajar, setiap 
hari lima relawan pegawai TPS datang 
ke sekolah dan mengajar satu kelas 
yang berjumlah sedikitnya empat puluh 
anak.  Pengenalan seputar usaha TPS 
diberikan selama lima belas menit, dan 
kemudian dilanjutkan dengan simulasi 
permainan sehingga anak tidak bosan/
jenuh. Simulasi yang 
dihadirkan seperti proses kapal datang, 
kemudian petikemas diangkut oleh 
crane, dikirim ke pemilik barang, dan 
akhirnya barang-barang tersebut hadir 
ditengah-tengah kehidupan kita.

“Tampaknya persiapan mengajar  tadi 
luar biasa lengkap, termasuk alat 
mendukung pembelajarannya sehingga 
anak tidak jenuh,” ucap kepala sekolah 
dari SDN Perak Barat Surabaya tersebut.

Sementara menurut salah satu pengajar 
dari TPS, Betzy, pengalaman mengajar 
di sekolah dasar ini adalah pengalaman 
yang berkesan bagi para pegawai. 
“Ini pengalaman yang luar biasa bagi 
saya dan seluruh teman-teman yang 
ikut program GEP. Ini menarik sekali, 
meskipun hanya diberikan waktu satu 
jam saja, kelas berlangsung sangat 
interaktif dan melihat anak-anak sangat 
antusias ikut simulasi permainan yang 
telah kami siapkan,” jelas Betzy (AK).

Global Education Program 
(GEP)

Pegawai TPS 
Mengajar
Di Sekolah Dasar
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EventSafety Corner

Jangan Cuek 
akan keSeLaMaTan! 
kaLau ada SiTuaSi 
yang Tidak aMan. 

LaPORkan! Sedikitnya 4.000 orang terdiri atas pegawai PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
beserta  keluarga diboyong ke Bali untuk bersenang-senang menikmati indahnya pulau 
dewata Bali. Kegiatan family gathering tersebut adalah salah satu rangkaian acara rutin 
dalam rangka merayakan HUT ke-18 PT TPS.

Kemeriahan 
HUT ke-18 TPS
Family Gathering 
Pegawai ke Bali
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Event

Destinasi terakhir dalam perjalanan 
Family Gathering 2017 trip to Bali 
tersebut adalah untuk menyenangkan 
hati istri-istri pegawai. Pusat 
oleh-oleh Krisna dipenuhi oleh 
rombongan PT. TPS, kerumunan 

Kegiatan yang berlangsung dalam 
4 gelombang tersebut diikuti 
oleh pegawai dan keluarganya 
dengan  riang bahagia karena TPS 
memfasilitasi perjalanan tersebut 
dengan pesawat PP sehingga dapat 
memberikan pengalaman ke sebagian 
pegawai yang belum pernah naik 
pesawat.

Heboh dan ceriah, itulah yang 
terlihat selama pelaksanaan acara 
tersebut.  Mereka sangat menikmati 
suasana kebersamaan untuk menjaga 
kekompakkan dan semangat kerja 
keluarga besar TPS. 

Suasana semakin meriah ketika 
acara hiburan dan games yang 
telah dikemas apik oleh panitia 
acara. Sorakan, tawa dan nyanyian 
terdengar selama acara berlangsung. 
Selain itu, acara juga dimeriahkan 
dengan pembagian beragam doorprize 
menarik pada malam gala dinner di 
Jimbaran.

Dapat kami gambarkan perjalanan 
para peserta sebagai berikut. Pukul 
06.00 WIB peserta FG berkumpul 
di Juanda International Airport 
Terminal 1 untuk mendapat tiket 
penerbangan pertama. Terlihat 
dari raut wajah sangat antusias 
dari para peserta,  kloter pertama 
diberangkatkan. Panitia mulai 
membagikan pita dengan berbeda-
beda warna agar mudah dikenali 
sebagai peserta trip, karena 
PT TPS memberangkatkan kurang 
lebih 4.000 pegawai beserta 
keluarga. 

Suasana Avatar resto Jimbaran 
yang hangat dan bersahabat 
mampu merangkul keluarga besar 
PT TPS, didukung pula oleh 
matahari terbenam seakan sengaja 
memancarkan binar cantik dari 
ujung pantai untuk menemani 
makan malam kemarin. Sebagai 
pembuka acara, tarian solo khas Bali 
serta kuis berhadiah untuk anak-
anak pun digelar untuk membangun 
suasana kebersamaan serta saling 
mengenal keluarga satu dan lain. 
Bapak Yon Irawan selaku Direkur 
Utama pun tidak keberatan untuk 
memulai acara makan malam 
dengan sambutan singkat disertai 
senyuman yang tidak pernah lepas 
dari raut wajahnya. Setelah peserta 
dipuaskan dengan hidangan seafood 
dari Avatar Resto, Ria dan Cahya 
sebagai pembawa acara mulai 
memutar tangan kedalam wadah 
berisi kertas untuk menyebutkan 

salah satu nama sebagai pemenang 
Doorprize. Tidak membiarkan 
menang dan mendapat hadiah begitu 
saja, MC memberi syarat kepada 
pemenang untuk menyumbangkan 
senandung indah lagu lama, masa 
kini hingga dangdut. 
Teriakan dari satu sudut ke sudut 
lainnya mulai terdengar riuh ketika 
Bapak Yon Irawan melayangkan 
satu nama pegawai yang mendapat 
Grandprize berupa Smarthphone 
tidak kunjung datang kemulut 
panggung, maka yang terjadi 
adalah hanya tinggal nama dan 
batal menjadi pemenang Grandprize 
dengan diganti nama yang lain.

Dihari kedua peserta dibawa untuk 
benar-benar menikmati mataharinya 
pulau Dewata. Kala itu Tanah lot, 
pantai Pandawa dan GWK menjadi 
destinasi pilihan agar peserta 
dapat membuang penat jauh-jauh 
hingga kedasar laut. Rumput hijau 
menyambut keluarga peserta FG 
yang ingin sekedar rebahan dan 
menghirup segarnya udara pantai. 
Telapak kaki kecil yang senang 
berlari kesana kemari juga turut 
ingin meninggalkan jejaknya di 
pesisir pantai Pandawa seraya 
meneriakkan luapan kegembiraan 
saat itu. Di akhiri dengan menonton 
tarian kecak pada sore hari, Taman 
Budaya Garuda Wisnu Kencana 
serta berfoto bersama oleh seluruh 
peserta Family Gathering 2017 trip 
to Bali dengan membentuk tulisan 
TPS. Hari yang melelahkan memang, 
tetapi kelelahan itu dibayar seimbang 
dengan disuguhkannya hidangan 
makan malam di GWK Resto. Acara 
semakin hangat ketika suasana yang 
ditawarkan begitu sejuk dan indah 
malam itu.

anak-anak pegawai pun sangat 
tertarik dengan mainan yang ada 
di took paling besar di Bali tersebut. 
Sang ayah terpaksa hanya menunggu 
dan siaga ketika istri dan anak sudah 
sampai ke muka kasir.
Keseluruhan acara yang diadakan 
memberikan kesan yang berbeda-
beda pada setiap trip. Pemandu 
wisata juga tuut memberikan edukasi 
yang tidak pernah kita pikirkan 
selama ini, mulai dari adat, bahasa, 
cara berpakaian serta sejarah pun 
di urai dengan sangat jelas dan lugas. 
Bagus untuk pengetahuan anak-anak 
maupun membuka fikiran 
para orang dewasa tentang 
masyarakat Bali. 
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Community

Komunitas berasal dari bahasa Latin 
communitas yang berarti “kesamaan”. 
Begitupun dengan pegawai PT TPS yang 
sebagian besar mempunyai hobi yang 
sama. Rubrik TPS Community ini akan 
mengulik tentang apa yang dilakukan 
serta kebiasaan dua komunitas 
persatuan bulutangkis dan gowes ini. 
Tidak hanya disebut sebagai komunitas 
saja, bahkan mereka menyebut dirinya 
sebagai team dan keluarga. Intip apa 
saja yang sudah mereka capai yuk!

GOWES merupakan kegiatan olahraga yang murah dan ramah lingkungan. 
Para pegawai PT. TPS sadar akan lingkungan lalu membentuk sebuah 
komunitasTPS Riding Team. Pada bulan April 2014 ditempat berkumpulnya 
para pecinta sepeda mengadakan event bersama yaitu, “Bike for Unity”. 
Melihat peminat para gowes untuk berkumpul serta membuat event 
bersepeda bersama lagi, maka pada  tanggal 14 Oktober 2014 resmi 
terbentuknya TRT (TPS RIDING TEAM). Nama ini diambil dari truck return 
truck sebagai salah satu indikator kinerja keberhasilan operasional. 
Anggota yang sudah ikut saat ini ada 30 anggota aktif terdiri darisemua 
kalangan pegawai. Terdiri dari beberapa penghobi GOWES seperti penghobi 
Jalan Aspal dan Ngalas (Off Road). Saat ini pertemuan rutin diadakan tiap 1 
bulan sekali dengan bersepeda bersama. Trawas, nogo jajar, taman Dayu, 
gunung ringgit dan rute santai yang dipilih oleh komunitas ini. Dalam rangka 
HUT TPS ke-18, komunitas ini telah mempersiapkan anggota untuk menuju 
rute yang akan ditempuh yaitu kebun teh, lawang.

Untuk pencapaian tahun ini, TPS Riding Team mampu menjaga kekompakan 
antar anggota serta gotong royong dengan diblaut rasa kekeluargaan untuk 
mengurangi penat dan menjaga kesehatan bersama. Adapula tagline yang 
terus diucapkan pada setiap anggota ketika akan melakukan perjalanan 
“Nambah Rute, Nambah Dulur, Nambah Kompak, Nambah Sehat”. 

ntusias para pegawai PT TPS 
terhadap olahraga bulutangkis 

sangat minim, kebanyakan lebih 
suka menyalurkan hobby lebih 
kepada sepakbola/futsal. Hal itu 
tidak hanya terjadi di lingkup TPS, 
namun juga yang terjadi di 
masyarakat Indonesia bahkan 
dunia. Namun perlahan-lahan 
organisasi PBSP ini menunjukkan 
geliat yang posistif dimana yang 
awalnya hanya memiliki anggota 
kurang lebih 8 hingga 10 orang saja, 
saat ini mulai berkembang 
menjadi sekitar 20-30 hanya dalam 
1 tahun. PBSP tidak membatasi 
siapa saja yang wajib mengikuti 
latihan, seluruh pekerja area PT TPS 
juga boleh mengikuti sesi latihan 
yang diadakan dua kali dalam 
seminggu setiap hari selasa 
dan kamis pukul 17.00 – 20.00 WIB. 
17 Januari 2016 Persatuan 

Bulutangkis Seluruh Pegawai 
(PBSP) PT TPS ini mulai
terbentuk. Pada usia masih 
terhitung 3 bulan, komunitas 
bulutangkis ini sudah bisa 
masuk delapan besar Final ITS 
Open. Itu menjadi sebuah 
patokan serta pengalaman yang 
berharga dan membuktikan 
dengan usia yang relative masih 
sangat muda (seperti bayi yang 
baru dilahirkan) sudah bisa 
mencapai hal tersebut. Untuk 
kedepan PBSP 
mempunyai tujuan agar unggul 
dalam prestasi dan memiliki 
jaringan yang luas tidak hanya 
dilingkup pelabuhan tetapi juga 
diluar pelabuhan.

A
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Health Tips

GANGGUAN 
KELELAHAN 
(FATIGUE)

asa lelah biasanya dihubungkan 
dengan berat atau banyaknya 

pekerjaan. Setelah kita bekerja berat atau 
lama bekerja biasanya akan mengalami 
kelelahan. Namun tidak hanya itu, andai 
kita tidur secara terus meneruspun, kadang 
kala akan mengalami kelelahan juga. 
Hal ini adalah rasa lelah yang normal, 
dan akan menjadi tidak normal ketika 
rasa lelah terjadi secara terus menerus 
dalam jangka waktu yang cukup lama 
dan sulit hilang. Rasa lelah semacam ini 
yang disebut dengan gangguan kelelahan 
atau fatigue. Penyebab kelelahan bisa jadi 
karena faktor gaya hidup, faktor 
psikologis dan faktor fisik. Pada umumnya 
kelelahan tidak memerlukan pengobatan 
atau perawatan.

Penyebab Terjadinya 
Kelelahan (Fatigue)

Seperti yang telah disebutkan di atas, 
bahwa penyebab terjadinya kelelahan bisa 
terjadi karena faktor fisik, psikologis dan 
faktor gaya hidup. Namun penyebab yang 
paling umum adalah faktor psikologis.
Penyebab kelelahan yang dipengaruhi 
oleh faktor fisik biasanya dikaitkan 
dengan gangguan berbagai macam 
penyakit atau gangguan fisik. 
Gangguan tersebut termasuk di dalamnya. 
Kecenderungan kekurangan zat besi 
(anemia), kelenjar tiroid kurang aktif 
(hipotiroidsme), kencing manis, gagal 
jantung, penyakit dada (termasuk asma 
dan penyakit paru obstruktif kronik) dan 
masalah usus.
Sementara itu penyebab kelelahan karena 
faktor psikologis dikaitkan dengan 
gangguan kejiwaan, seperti terjadinya 
depresi atau stress dan gangguan jiwa 
lainnya.
Faktor gaya hidup bisa menjadi penyebab 
terjadinya kelelahan seperti kebiasaan 
merokok dan kebiasaan mengkonsumsi 
alkohol. Selain itu faktor makanan juga 
menentukan terjadinya kelelahan.

R
Cara Mengatasi 
Kelelahan (Fatigue)

Berikut ini ada beberapa hal yang dapat 
mengatasi gangguan kelelahan atau paling 
tidak dapat mengurangi kelelahan :

• Makanlah secara teratur dengan 
memperhatikan mutu makan yang 
kita konsumsi. Hindari makanan 
berat. Jangan sampai kita melewati 
waktu makan tanpa makanl

• Rajinlah berolahraga, seperti jalan 
kaki, bersepeda, atau berenang;

• Menjaga keseimbangan berat badan. 
Jika Anda termasuk orang yang 
berkelebihan berat badan, sebaiknya 
Anda membuat program penurunan 
berat badan;

• Tidur yang cukup. Usahakan Anda 
bisa tidur paling tidak 6-8 jam dalam 
sehari. Usahakan tidur di malam 
hari, bukan di siang hari;

• Kurangi stres dan depresi. Kita 
bisa membuat kegiatan yang bisa 
membuat hidup kita lebih santai. 
Hal itu bisa berupa rekreasi, camping 
dan kegiatan-kegiatan menghibur 
lainnya;

• Perbanyaklah minum air putih. 
• Kita dianjukan untuk minum air 

putih setidaknya 8 gelas dalam sehari. 
• Sebaiknya kita hindari minuman 

yang mengandung alkohol dan 
kafein.

Meskipun kelelahan 
bukanlah gangguan 
yang serius, akan 
tetapi gangguan ini 
dapat membuat kita 
kurang nyaman 
terutama dalam 
beraktifitas. Oleh 
karena itu, jangan 
biarkan tubuh kita 
mengalami 
kelelahan, agar 
pikiran tetap segar 
dan aktifitas dalam 
berjalan dengan 
lancar (MR).
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1. The Boss Baby
Film yang diadaptasi dari buku bergambar dengan judul yang sama karya 
Marla Fraze. Berkisah tentang anak berumur 7 tahun, dia cemburu dengan 
adiknya sendiri karena sang adik bisa lebih cepat berbicara sehingga banyak 
orang yang mengagumi termasuk kedua orangtuanya sangat menyayangi 
sang adik. Film Boss Baby merupakan sebuah film Hollywood bergenre 
Animasi, Drama dan Komedi. Arahan dari sutradara Tom McGrath bersama 
penulis skenario bernama Ramsey Ann Naito, sementara produser film ini 
dinaungi oleh Michael McCullers.

2. Night Bus
Film Indonesia yang di sutradarai oleh Emil Heradi, naskah cerita dibuat 
oleh Rahabo Mandra. Film Night Bus ini di adaptasi dari kisah nyata yang 
dialami oleh Tengku Rifnu Wikana saat melakukan perlajanan kembali 
ke kampung halamannya. Berbagai konflik bermunculan dimulai dari 
perjalanan seorang pemuda yang hendak pulang kampong. Di tengah 
perjalanan, Bus yang mereka tumpagi diberhentikan oleh pasukan ber-
senjata. Aktor kawakan seperti Alex Abbad ikut dalam film drama action 
ini, diyakini akan membuat film ini semakin nyata berkat aktingnya yang 
tidak bisa diragukan lagi.

3. Kartini 
Siapa yang tidak ingat bahwa bulan April adalah bulan dimana emansipasi 
wanita melekat pada kepribadian wanita jaman sekarang. Berkat perjuangan 
R.A Kartini yang tidak bisa terlupakan sampai kapanpun juga. Film Kartini 
yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo, mengulik lagi tentang Kartini 
yang selama hidupnya memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua 
orang. Bersama kedua saudarinya, Roekmini (Acha Septriasa) dan Kardi-
nah (Ayushita Nugraha), Kartini mendirikan sekolah untuk kaum miskin 
dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat di Jepara dan sekitarnya. 
Pada tanggal 19 April 2017 film ini dapat dinikmati dan semoga pesan yang 
dihantarkan mampu membuka pikiran penonton.

4. LIFE
Bercerita tentang sebuah proyek luar angkasa yang terkesan mustahil 
untuk dilakukan, yaitu upaya pencarian planet baru yang bisa digunakan 
untuk hidup manusia selain bumi. Namun  sekelompok orang yang terdiri 
dari 6 orang ini berani bergabung dalam proyek tersebut. Mereka meyakini 
bahwa di luar sana masih terdapat sebuah planet yang layak untuk dijad-
ikan hunian umat manusia. Kru yang tergabung dalam pencarian tersebut 
menyatakan telah berhasil menemukan planet yang cukup layak yaitu Mars. 
Film LIFE disutradarai oleh Daniel Espinosa, naskah film ditulis oleh Rhett 
Rheese dan Paul Wernick. Film LIFE merupakan sebuah film bergenre sci-fi 
thriller yang dijadwalkan akan tayang pada tahun 2017

Secara pribadi tentu saya sangat menunggu karya apalagi yang dibuat 
para sutradara sebagai hiburan bagi masyarakat pecinta film. Di tahun 
2017 ini dikabarkan sudah banyak film-film menarik yang akan tayang di 
seluruh bioskop, yaitu..

Coba bayangin MOL Triumph Vessel Particulars dengan tinggi 400m, luas 
58.8m serta bobot mati kapal 192,672MT bisa bersandar di PT Terminal 
Petikemas Surabaya. Kapal kontainer terbesar didunia ini di bangun sejak 
Januari 2016 lalu, dapat membawa kapasitas 20.150 kontainer dua puluh 
kaki TEU dan dilengkapi dengan berbagai teknologi baru untuk memberikan 
konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, ramah lingkungan dan hemat 
energy seperti gesekan rendah cat air, baling-baling efisiensi tinggi serta 
kemudi. Mulai bulan April MOL Triumph mulai berangkat pada pelayaran 
perdananya dari Xingang menuju ke Dalian, Qingdao, Shanghai, Ningbo, 
Hong Kong, Yantian lalu Singapura.

Tapi sayang, dengan kedalaman dermaga PT TPS belum mencukupi 
untuk dapat mengundang kapal pertama dari enam kapal yang bias 
mengangkut 20.000 TEUS di dunia. Tidak ada salahya jika kita 
membayangkan bagaimana jika kapal terbesar dengan fasilitas yang aduhai 
bisa bersandar di PT Terminal Petikemas Surabaya, pasti akan menjadi viral 
didunia pelabuhan. Dengan informasi ini semoga saja bisa menjadi motivasi 
untuk memperdalam struktur dalam laut TPS.

MOL Triumph Vessel Particulars
Bagaimana jika Kapal Terbesar di dunia bersandar di PT TPS

Selamat Hari 
Kartini
“Jangan Pernah Menyerah Jika Kamu Masih Ingin Mencoba.
Jangan Biarkan Penyesalan Datang, Karena Kamu Selangkah 
Lagi Untuk Menang”


