
1. Mendaftar Sebagai Forwarder di TPS melalui
www.tps.co.id/webaccess

2. Melakukan validasi data di TPS 
untuk mendapatkan username
www.tps.co.id/webaccess

3. Melakukan pendaftaran rekening 
FASTPAY ke bank

Lokasi registrasi:
1. Humas PT TPS
2. Counter bank di PT TPSPersyaratan ditentukan oleh masing-masing bank:

Persyaratan:
a. Copy SIUP
b. Copy NPWP
c. Copy KTP pemilik perusahaan
d. copy bukti keanggotaan ALFI/ ILFA
e. copy surat keterangan domisili perusahaan

Persyaratan:
a. Mempunyai email aktif
b. nomer ponsel aktif
c. dokumen-dokumen asli atas copy 

yang disampaikan ke TPS
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PD’s Greeting Hot Info

Logo 
TPS 

Baru
TIM PENYUSUN MAJALAH
Pelindung : 
Direksi PT Terminal Petikemas 
Surabaya

Pengarah : 
Legal & Comm Manager

Pemimpin Redaksi : 
Public Relation Asistant Manager

Redaktur Pelaksana : 
Public Relations Superintendent

Koordinator Liputan : 
Riza Hafifah

Fotografer : 
Erma Dwi Kartika

Administrasi : 
Gita Andriani

Kontributor : 
Marian T Rosidi, Betzy Slekho

Alamat Redaksi : 
Jl. Tanjung Mutiara 01 Surabaya 60177 
Telp. +62 (31) 3283265-70
Fax. +62 (31) 3291628

Pelanggan Terminal 
Petikemas Surabaya yang 
terhormat,

Atas nama manajemen, kami 
menyampaikan apresiasi 
yang setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang 
telah mendukung beberapa 
inovasi dalam hal pelayanan 
untuk pelanggan setia TPS. 
Secara resmi kami telah 
meluncurkan beberapa 
pelayanan baru pada 
tanggal 26 April 2017 yang 
bertepatan dengan HUT ke-
18 PT TPS  diantaranya:

Elektrifikasi delapan unit 
CC eksisting di dermaga 
internasional, pelayanan 
dokumen, dimana kini 
kami telah beroperasi 
secara penuh 24 jam 
nonstop selama 7 hari, 
sistem pembayaran real 
time e-payment, dan 
peluncuran logo TPS yang 
baru. Menandai semangat 
baru dari segenap insan TPS 
untuk memberikan yang 
terbaik dengan pelayanan 
prima kepada pelanggan 
PT TPS.

erinspirasi 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.

T

Membawa 
Semangat 
Baru

AFTER

BEFORE

Tak ketinggalan berbagai 
kegiatan sosial telah 
kami gelontorkan 
bersama stakeholder 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan sebagai 
wujud syukur atas capaian 
TPS hingga saat ini masih 
menjadi pilihan utama untuk 
kegiatan ekspor dan impor 
di Kawasan Timur Indonesia.  

Beberapa kegiatan sosial 
seperti 500 paket sembako 
gratis untuk masyarakat 
yang membutuhkan sekitar 
TPS, service gratis untuk 200 
motor di halaman parkir 
TPS, Cek kesehatan gratis 
yang diikuti sedikitnya 
200 peserta, serta donor 
darah yang diikuti oleh 150 
orang telah selesai kami 
gelontorkan pada bulan 
April 2017. 

Untuk menjalin tali 
persaudaraan, kami juga 
mengadakan tiga cabang 
turnamen olahraga yaitu 
futsal, bulu tangkis, dan 
tenis meja yang diikuti oleh 
customer TPS, vendor dan 
pegawai TPS telah juga 
berlangsung dengan sukses.

Semua rangkaian acara HUT 
tersebut dapat anda baca 
pada edisi TPS Magazine 
dalam edisi ini. Di usia 
ke-18, masih banyak yang 
harus kami evaluasi dan 
tingkatkan agar dapat 
memperlancar arus logistik 
di Jawa Timur maupun 
Nasional. 

Memasuki semester II- 
2017 yang juga bertepatan 
dengan Bulan Suci 
Ramadhan 1438 H, kami 
ingin mengucapkan selamat 
menunaikan ibadah puasa 
dan selamat hari raya Idul 
Fitri 1438 H bagi seluruh 
umat muslim, semoga 
Allah SWT senantiasa 
melimpahkan Taufik dan 
Hidayah-Nya kepada kita 
semua. 

Salam,

Yon Irawan
President Director
PT Terminal Petikemas 
Surabaya
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Staff Comment Community Development

Harapan Untuk 
Tps Ke depan

Kegiatan 
Sosial 

Warnai 
HUT TPS

MERRY PUTRI 
(SUPERITANDENT 
PURCHASING)
Untuk anniversarry ke 18 
ini pesan dan kesan untuk 
PT TPS tercinta ini simple 
sih, coba untuk focus pada 
kebersihan serta perbaikan 
sistem sanitasi air agar 
lebih ditingkatkan. Terutama 
untuk masalah bau yang 
kurang sedap dan saluran 
yang sering terjadi. Terlebih 
untuk teman-teman pegawai 
tercinta agar lebih semangat 
lagi untuk bekerja. Cayo 
team!

DODO KRESNO      
(ASS. MANAGER IT)
Dari segi departemen 
IT, pesan saya untuk 
mengedepankan segi fasilitas 
dari IT guna menunjang 
produktivitas kerja pegawai. 
Serta memanfaatkan fasilitas 
IT dengan baik agar menjadi 
Terminal berteknologi 
modern dibanding Terminal 
lain. Sukses untuk kita 
semua, terus kompak untuk 
PT Terminal Petikemas 
Surabaya yang lebih baik

PRISMA 
ROHMAN 
WARDANA 
(SUPERITENDENT 
CUSTOMER SERVICE)
Sebagai terminal besar 
yang menyediakan berbagai 
macam pelayanan untuk tiap 
customernya, pesan saya 
agar lebih mengutamakan 
kenyamanan pada customer 
dengan penyediaan fasilitas 
sebaik mungkin. Perbaikan 
sistem dan alat untuk 
menunjang produktivitas 
supaya meningkat serta 
informasi lebih cepat sampai 
kepada customer. Untuk 
teman-teman pegawai 
dan non pegawai bisa 
membangun kerjasama yang 
sangat baik agar tidak terjadi 
miss communication.

MARIAN 
ROSIDI 
(SUPERITENDENT ISO)
Harapan untuk TPS agar 
dapat berkembang jauh lebih 
pesat, lebih solid, dan lebih 
dewasa dengan dukungan 
sumber daya manusia yang 
berkompeten dan berkualitas 
handal. Serta Manajemen 
Puncak TPS lebih dapat 
memperhatikan jenjang 
karir pegawainya, memberi 
kesempatan lebih mudah 
dan luas untuk dipromosikan 
ke posisi yang lebih tinggi, 
lebih memotivasi bukannya 
mendemotivasi, lebih ‘down 
to earth’ dan berkomunikasi 
secara langsung dengan 
para pegawai, sehingga 
adanya anggapan bahwa 
adanya kekecewaan pegawai 
terhadap kinerja Manajemen 
Top akan terbantahkan.

BAYU SETYADI 
(ASS. MANAGER 
ENGINEERING)
Di umur ke 18 ini semoga 
dari segi peralatan bisa 
diganti baru untuk mengikuti 
perkembangan teknologi 
alat terbaru saat ini. Serta 
dapat fokus kepada 2 hal 
utama, yaitu people atau 
pegawai yang dibutuhkan 
harus berkompetensi sesuai 
bidang yang dijalaninya. 
Yang kedua adalah process, 
seluruh proses bisnis 
semakin efektif seperti 
halnya Meet Customer Need. 
Agar informasi yang kita 
dapat serta sampaikan bisa 
diterima dengan baik dan 
mengerti satu sama lain.

ARIEF SETYO C 
(SUPERITENDENT HRD)
TPS dapat memaksimalkan 
potensi-potensi SDM yang 
dimilikinya dengan cara 
senantiasa terus menerus 
mengembangkan SDM nya 
sehingga diharapkan dimasa 
yang akan datang TPS dapat 
bersaing di tengah kompetisi 
industri pelabuhan yang 
semakin ketat. Selain itu 
harapan saya adalah PT 
TPS dapat memiliki bisnis 
unit yang baru yang dapat 
digunakan sebagai wadah 
untuk mengembangkan 
talenta – talenta SDM 

yang dimiliki serta dapat 
menunjang keberlangsungan 
perusahaan di masa yang 
akan datang. Secara tidak 
langsung PT TPS akan 
berkontribusi dengan baik 
terhadap perkembangan 
eksternal perusahaan yaitu 
terhadap perkembangan 
pertumbuhan ekonomi lokal 
maupun internasional serta 
terhadap perkembangan 
internal perusahaan yaitu 
akan meningkatkan kapasitas 
serta kesejahteraan bagi 
karyawan dan seluruh stake 
holder yang ada.

Dengan mengusung tema 
New Chapter New Adventure, 
PT TPS Rayakan HUT ke-18 dengan 
menggelontorkan program-program 
social sebagai wujud rasa syukur 
selama 1 bulan penuh.

PT Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) membagikan 500 paket 
sembako untuk para sopir truck 
trailer, petugas kebersihan, 
pensiunan dan fakir miskin 
disekitar TPS lewat acara HUT 
ke-18 PT TPS. Ratusan sopir 
truck  yang telah memiliki kupon 
pengambilan paket sembako 
gratis mendatangi kantor PT TPS 
untuk ditukarkan paket bantuan 
bahan pokok berisi beras, gula 
pasir, minyak goreng dan kecap.

Yang berbeda pada penyaluran 
bantuan kali ini adalah Yon 
Irawan, President Director TPS 
langsung ikut turun menyapa 
warga penerima dengan 
mendatanginya dan menyerahkan 
langsung bantuan sembakonya 
didaerah Tanjung Perak. 

“Meskipun sedikit semoga dapat 
membantu bapak dan ibu,” ujar 
Yon saat menyerahkan bantuan 
kepada tukang becak dan penjaga 
warung kios. 

Fatimah, salah satu penerima 
paket sembako yang langsung 
didatangi oleh Yon bersyukur 
karena mendapatkan sembako 
gratis dari TPS. “Bersyukur 
Alhamdulilah dapat sembako 
gratis dari TPS, sangat membantu 
buat kami yang hidup pas-
pasan.” ungkapnya. Tak lupa 
ia mengucapkan “terima kasih 
kepada TPS karena masih peduli 
dengan saya.” Tutupnya.

M Solech, Public Relations 
PT TPS menjelaskan bahwa 
bantuan paket sembako tersebut 
merupakan salah satu rangkaian 
kegiatan HUT ke-18 PT TPS. 
“Sudah menjadi kegiatan rutin 
tahunan saat merayakan HUT, 
PT TPS selalu menggelontorkan 
program-program sosial sebagai 
wujud rasa syukur dengan berbagi 
untuk masyarakat sekitar.” 
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Service gratis
elain memberikan 500 paket 
sembako, TPS juga akan 

mengadakan service gratis untuk 
customer, Acara yang berlangsung 
selama dua hari (12-13 April 
2017) tersebut diminati oleh 
para petugas pengurus jasa 
kepelabuhanan. Sedikitnya 300an 
motor telah turut serta dalam 
kegiatan tersebut. “Service motor 
gratis ini kami lakukan secara 
rutin dalam rangka merayakan 
HUT ke-18 PT TPS, dan service 
yang diberikan adalah tune 
up dan ganti olie gratis tidak 
dipungut biaya sepeserpun, asal 
mau mengantri saja” jelas M. 
Solech, Public Relations PT TPS.

Dua pabrikan motor terbesar 
di Indonesia dipercaya untuk 
melakukan service gratis tersebut, 
namun apapun merk motornya 
tetap dapat mendapatkan 
pelayanan service gratis. “Dua 
puluh montir disiapkan untuk 
menangani sepuluh motor 
sehingga estimasi pengerjaan 
sebuah motor kurang lebih 
10 menit karena satu motor 
ditangani dua orang montir 
agar antrian tidak terlalu lama,” 
tambah Solech.  

“Terima kasih banyak buat TPS 
atas bantuannya memberikan 
service gratis buat saya, jarang-
jarang saya tune up dan ganti olie 
dibengkel resmi, namanya rejeki 
ya tidak apa-apa saya antri saja,” 
terang Agus, salah satu peserta 
service gratis.

Cek kesehatan 

S

TPS juga mengadakan acara cek 
kesehatan gratis di halaman 
parkir TPS. Adapun pemeriksaan 
kesehatan gratis tersebut melalui 
cek darah untuk mengetahui 
kadar gula dalam darah, 
kolesterol, asam urat, juga diukur 
tekanan darah dan dari hasil yang 
didapat disediakan dokter untuk 
konsultasi. Tidak selesai sampai 
disitu, para peserta juga diberikan 
obat dan vitamin sesuai hasil 
diagnosa dokter.

“Pemeriksaan gratis kali ini, kami 
bekerjasama dengan Rumah 
Sakit PHC Surabaya. Mereka 
menerjunkan 10 tim medis untuk 
program pemeriksaan gratis.” Ujar 
M. Solech, Public Relations PT TPS.

Ditemui pada kesempatan yang 
sama, Yuni, salah satu peserta 
pemeriksaan gratis mengatakan 
bahwa merupakan kesempatan 
emas dapat ikut antri tes darah 
gratis. “Terima kasih untuk TPS 
dan semoga kegiatan sosial 
seperti ini rutin tiga bulan sekali 
mengadakan acara seperti ini. 
Jadi saya yang cuma bekerja 
sebagai petugas bersih-bersih 
disekitar TPS bisa tahu kondisi 
badan saya.”  Ujarnya.

Donor darah 
ebagai bentuk kepedulian 
terhadap ketersediaan darah 

PMI Kota Surabaya, Sejumlah 
karyawan PT Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS), pelanggan dan 
instansi kepelabuhanan di 
sekitar Pelabuhan Tanjung Perak 
mengikuti kegiatan sosial donor 
darah, di kantor PT TPS. Tercatat 
sedikitnya 86 orang mengikuti 
kegiatan donor darah tersebut. 

“Kebetulan bertepatan dengan 
HUT ke- 18 PT TPS, dan sudah 
menjadi tradisi kami dalam 
merayakannya untuk peduli 
terhadap sessama maka, seperti 
pada tahun-tahun yg lalu kami 
mengadakan kegiatan donor 
darah,” kata M. Solech. Menurut 
keterangan bahwa setiap tahun 
peserta donor darah selalu 
meningkat, menunjukkan 
antusiasme peserta semakin 
tinggi, tambah Solech.

S

Tasyakuran 
Sebagai penghujung acara 
rangkaian kegiatan HUT tersebut 
ditutup dengan tasyakuran Direksi 
bersama segenap karyawan PT 
TPS di lantai 1 Java meeting room. 
Acara dikemas secara sederhana 
dengan nasi tumpengan bersama. 
Selain itu juga dilakukan 
pemberian bantuan 600 unit tas 
sekolah ke empat SD yang berada 
di Tanjung Perak Surabaya, dan 
juga ada penyerahan bantuan 
sembako serta biaya operasional 
untuk 8 panti asuhan, 2 panti 
jompo dan 2 panti balita.

Tidak selesai sampai situ, 
kegiatan tasyakuran beralih 
ke masjid Baitul Hakam untuk 
kemudian dilakukan khataman 
ayat suci Al-qur’an oleh segenap 
pengurus masjid yang terdiri 
atas karyaan PT TPS. pentingnya 
mengaji Alquran sebagai 
penopang spiritualitas karyawan 

agar hidupnya berkah di dunia 
maupun di akhirat. “Dengan 
khataman Al-qur’an kehidupan 
spiritual karyawan bisa menjadi 
kuat, karakternya, lebih barokah 
dan bisa lebih produktif,” tutup 
Solech.
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Safetytalk

Audit ISO

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) berhasil 
mendapatkan pengakuan berupa Sertifikat ISO 

27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi setelah melalui serangkaian proses 
persiapan, implementasi dan audit sertifikasi, 

didampingi secara intensif oleh tenaga-tenaga ahli

PT TPS Raih 
Sertifikasi ISO

Keamanan Informasi

Pada tanggal 19 Mei 2014, 
PT Terminal Petikemas Surabaya 
telah berhasil melaksanakan 
Audit Eksternal Sertifikasi 
dan menerima Sertifikat ISO 
27001:2005 – Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi. Setelah 
itu mengupgradenya menjadi 
versi ISO 27001:2005 menjadi ISO 
27001:2013 pada tanggal 1-2 Juni 
2016.

Selanjutnya pada tanggal 
2-4 Mei 2017  lalu, kita telah 
melaksanakan Eksternal Audit Re-
sertifikasi. Atas berkat kerjasama 
dan dukungan dari seluruh insan 
PT Terminal Petikemas Surabaya, 
kita berhasil dengan baik 
mempertahankan kepemilikan 
Sertifikat ISO 27001 versi 2013.

Komitmen nyata dan 
berkesinambugan dari 
Manajemen Puncak PT Terminal 
Petikemas Surabaya sangatlah 
mendukung dan berarti bagi 
keberlangsungan penerapan 
Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi ini.

Apa sebenarnya ISO 
27001:2013 – Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi?

ISO 27001 – Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi adalah 
sebuah pendekatan sistematis 
untuk mengelola informasi 
perusahaan yang sensitif 
untuk menjaga keamanannya. 
Sistem Manajemen ini termasuk 
personil, proses dan sistem 
Teknologi Informasi (TI) dengan 
menerapkan proses manajemen 
risiko.

Informasi adalah salah satu aset 
bagi sebuah perusahaan atau 
organisasi, yang sebagaimana 
aset lainnya memiliki nilai 
tertentu bagi perusahaan atau 
organisasi tersebut sehingga 
harus dilindungi, untuk 
menjamin keberlangsunan bisnis 
perusahaan atau organisasi, 
meminimalisir kerusakan karena 
kebocoran sistem keamanan 
informasi, mempercepat 
kembalinya investasi dan 
memperluas peluang usaha. 
Beragam bentuk informasi yang 
mungkin dimiliki oleh sebuah 
perusahaan atau organisasi 
meliputi di antaranya : informasi 
yang tersimpan dalam komputer 
(baik desktop, komputer maupun 
mobile komputer)

Keamanan informasi terdiri dari perlindungan 
terhadap aspek-aspek berikut :

• Kerahasiaan – aspek yang 
menjamin kerahasiaan data 
atau informasi, memastikan 
bahwa informasi hanya 
dapat diakses oleh orang 
yang berwenang dan 
menjamin kerahasiaan data 
yang dikirim, diterima dan 
disimpan.

• Integritas – aspek yang 
menjamin bahwa data tidak 
diubah tanpa ada ijin pihak 
yang berwenang, menjaga 
keakuratan dan keutuhan 
informasi serta metode 
prosesnya untuk menjamin 
aspek integritas ini telah 
dilaksanakan dengan benar.

• Ketersediaan – aspek 
yang menjamin bahwa 
data akan tersedia saat 
dibutuhkan, memastikan 
pengguna yang berhak dapat 
menggunakan informasi 
dan perangkat terkait (aset 
yang berhubungan bilamana 
diperlukan) (MR).
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CC OPERATOR's NAME
Ach.Husaini (Group D)
Khuluq Ibadi (Group C)

RTG OPERATOR's NAME
Agus Giarto (Group D)
Suyatno (Group D)

CC OPERATOR's NAME
Iwan Paryono 
Yudi Winarno

RTG OPERATOR's NAME
Bobby Irwan Saputra
Anggi Andhika Putra

CC OPERATOR's NAME
Hariyanto 
Arifin

RTG OPERATOR's NAME
Imam Syaifuddin  
Arief Rahman Bintoro

CC OPERATOR's NAMECC OPERATOR's NAME
Wahidin Nursatya 
Abdul Rozak

RTG OPERATOR's NAME
Agung Dwi M.
Hendrik Widyanto  

CC OPERATOR's NAME
Arif Hadi Prayitno
Didik Dwi Santoso  

RTG OPERATOR's NAME
Bahrul Wahyudi  
Rizal Alther Dien

TOP 2 SENIOR CC OPERATOR:

TOP 2 SENIOR RTG OPERATOR : 

TOP 2 JUNIOR CC OPERATOR GROUP A : 

TOP 2 JUNIOR RTG OPERATOR GROUP A : 

TOP 2 JUNIOR CC OPERATOR GROUP B :

TOP 2 JUNIOR CC OPERATOR GROUP C : 

TOP 2 JUNIOR CC OPERATOR GROUP D : 

TOP 2 JUNIOR RTG OPERATOR GROUP D : 

TOP 2 JUNIOR RTG OPERATOR GROUP B : 

TOP 2 JUNIOR RTG OPERATOR GROUP C : 

Human Capital
Kemeriahan TPS 

Merayakan 
Hari kartini

PT TPS Berangkatkan 
Pegawai Nasrani 
Ke Tanah Suci Jerusalem

Pacu Semangat Kerja
TPS Apresiasi 

Operator CC & RTG
iapa yang tidak mengenal Ibu 
Kartini? Wanita bangsawan 

yang selalu ingin membela serta 
memperjuangkan nasib-nasib 
para perempuan yang tidak hanya 
berada di Jawa saja, akan tetapi 
diseluruh penjuru dunia. Pada 
tanggal 21 April 2017 kemarin, 
seluruh pegawai perempuan      
PT Terminal Petikemas Surabaya 
sepakat untuk memakai kebaya 
dengan bawahan bebas yang 
tetap sesuai dengan kenyamanan 
bekerja. 

Nur Syamsiah sebagai Direktur 
Keuangan terlihat siap dengan 
busana kartini masa kini untuk 
menyambut makan siang 
bersama pegawai perempuan 
PT TPS di gedung Administrasi 
lt.3 siang itu. Acara dibuka 
dengan menyanyikan lagu Ibu 
Kita Kartini dengan dilanjut 
pemotongan tumpeng oleh 
Nur Syamsiah. Potongan nasi 
pertama didedikasikan kepada 
pekerja perempuan termuda di 
PT TPS dengan maksud agar yang 

termuda mampu membawa diri 
serta merubah segala yang buruk 
menjadi yang terbaik untuk masa 
depan.

S

Seperti tahun-tahun yang 
sebelumnya, tahun 2017 
ini Manajemen PT Terminal 
Petikemas Surabaya tetap 
konsisten dalam melaksanakan 
komitmennya terhadap pegawai 
untuk meningkatkan Ibadah, 
Iman & Taqwa, terutama dalam 
hal ini adalah para pegawai yang 
beragama Nasrani.

Setelah melalui tahap pemilihan 
agen perjalanan, penyeleksian 
pegawai serta persiapan 
dokumentasi dan hal-hal lain, 
maka Bp. Slamet Rahardjo 
(Departemen Operasi) dan 

Bp. Johan Unani (Departemen 
Operasi) telah lulus dan bersiap 
diri untuk dapat berangkat 
menunaikan Perjalanan Rohani 
ke Tanah Suci Jerusalem. Selain 
itu para istri juga ikut serta 
mendampingi para suaminya.

Hari Selasa tanggal 18 April 2017, 
Direksi PT TPS mengadakan acara 
untuk melepas mereka berdua 
dengan jadwal keberangkatan 
tanggal 24 April 2017 dan kembali 
ke Indonesia tanggal 4 Mei 2017.

Para peserta mengucapkan 
penghargaan dan 
terimakasih kepada 
Manajemen PT Terminal 
Petikemas Surabaya, 
karena tidak semua 
orang mendapatkan 

kesempatan, terpanggil, dipanggil, 
diberikan kesehatan dan kelancaran 
untuk dapat menunaikan perjalanan 
rohani ini.

Setelah perjalanan selama 11 hari, 
maka kedua peserta kembali ke 
tanah air dengan selamat dengan 
seribu kata kenangan tak terlupakan. 
Pak Johan Unani menceritakan 
pengalaman mereka selama di Tanah 
Suci. Semuanya terasa dilancarkan 
dan dimudahkan tidak ada halangan 
apapun dan diberikan kondisi fisik 
dan mental yang luar biasa bagus. Tak 
lupa mereka mendoakan juga untuk 
kemajuan dan kesuksesan PT Terminal 
Petikemas Surabaya (MR).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap 
kinerja operator Container Crane 
(CC) dan Rubber Tyred Gantry 
(RTG) selama Bulan Februari 2017, 
PT Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) memberikan penghargaan 
kepada operator CC dan RTG yang 
berprestasi.
  

cara pemberian penghargaan 
yang diadakan dalam rangka 

menyambut beroperasinya 3 unit CC 
baru di dermaga internasional tersebut  
berlangsung di ruang meeting Sumatra 
Lantai 4 Gedung Administrasi PT TPS 
dikemas dengan sederhana tersebut 
dihadiri oleh 22 operator CC dan RTG 
beserta keluarga.
 
Yon Irawan, Direktur Utama PT TPS 
beserta Direksi lainnya  turut hadir 
dalam acara yang bertajuk pemberian 
penghargaan kepada operator 
CC dan RTG. Yon Irawan sangat 
mengapresiasi para operator yang 
terpilih. “Penghargaan ini merupakan 
bentuk apresiasi dari manajemen 
terhadap kinerja pelayanan, kerja 
keras pegawai yang telah berkontribusi 
kepada perusahaan terlebih telah 
terpilih menjadi operator berprestasi 
di TPS. Karena operator CC dan RTG 
merupakan salah satu ujung tombak 
terdepan dari pelayanan jasa bongkar 
muat petikemas.” katanya saat 
memberi sambutan.

Adapun penilaian operator berprestasi 
dinilai dari jumlah capaian boxes 
selama bulan februari 2017, kecekatan 
operator saat melakukan pergerakan 
di area kerja, capaian zero accident 
dan tidak ketinggalan perilaku dari 
operator atas kerjasamanya saat 
bekerja dengan teman lainnya. 

Pada kesempatan yang sama, Asma 
Elmoufti, Direktur Operasional 
mengatakan, Selain harus mempunyai 
sertifikat khusus, operator CC maupun 
RTG harus mempunyai prestasi 
tersendiri atas hasil kerja selama ini.  
Asma juga terkejut ketika ruangan 
yang dipenuhi anak-anak kecil itu 
tidak terdengar sama sekali suara 
teriakan bahkan melihat mereka lari 
kesana kemari pun tidak “Disini saya 
tidak mendengar anak-anak anda 
berteriak ataupun berlarian diruangan 
ini. Saya percaya bahwa anak-anak 
disini mencerminkan ayahnya yang 
disiplin serta didikan para ibu yang 
pintar” Pujian yang diucapkan sontak 
membuat para tamu undangan 
menebar senyum bangga dibalas tepuk 
tangan meriah.

Sebagai penutup acara, para direksi 
diantaranya adalah Bapak Yon Irawan 
Direktur Utama, Ibu Asma Direktur 
Operasional serta Ibu Nur Syamsiah 
Direktur Keuangan mempersilahkan 
seluruh pegawai operator beserta 
keluarga yang diundang untuk 
langsung mencicipi hidangan yang 
sudah cukup mengundang perhatian 
dari awal acara.

A

Nama operator berprestasi:
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Profile News

Tingkatkan 
Kecepatan Layanan,
CC terbesar 
di Tanjung Perak 
Beroperasi

SURABAYA. Tiga unit Container Crane baru PT Terminal 
Petikemas Surabaya di dermaga internasional, telah 
resmi memberikan layanan bongkar muat untuk 
kapal-kapal petikemas internasional. Pada tanggal 11 
April 2017, secara perdana CC nomor 14 telah melayani 
bongkar muat kapal Wanhai 216 berbendera Singapura 
dengan panjang kapal 175m, membawa petikemas 
sebanyak 1.368.

emudian CC nomor 15 juga 
telah sukses melayani 

kegiatan bongkar muat petikemas 
kapal berbendera Panama, Ever 
Able pada tanggal 28 April 2017, 
panjang kapal 165m dengan 
kapasitas petikemas sebanyak 
1.618 Teus. Selanjutnya CC nomor 
16 juga telah melakukan bongkar 
muat secara perdana untuk 
kapal CSCL San Jose berbendera 
Hongkong dengan panjang kapal 
209m dan kapasitas petikemas 
sebanyak 2.500 Teus pada tanggal 
2 Mei 2017.

Yon Irawan, President Director, 
bersama direksi lainnya 
mengawasi langsung di dermaga 
internasional kegiatan bongkar 
muat dengan CC terbesar di 
pelabuhan Tanjung Perak 
tersebut. “Semoga kegiatan 
bongkar muat hari ini dapat 
berlangsung lancar, dan 
spreader twinlift dapat bekerja 
sesuai harapan sehingga dapat 
mempercepat kegiatan bongkar 
muat petikemas dari dan ke 
kapal.” Ujarnya.

“Hari ini CC nomor 14 sudah mulai 
dioperasikan, CC yang memiliki 
jangkauan hingga 16 row tersebut 
siap melayani kapal-kapal raksasa 

yang mampir di Pelabuhan 
Tanjung Perak. Besar harapan 
kami dapat menambah jumlah 
arus kapal-kapal internasional 
dengan rute langsung atau 
direct call, karena TPS mampu 
menangani kapal sekelas 
panamax dan post panamax.” 
Tutup Yon.

Dengan beroperasinya CC baru 
tersebut, secara otomatis akan 
menambah kinerja bongkar 
muat kapal akan lebih cepat. 
Saat ini, dermaga Internasional 
TPS dilengkapi dengan 11 CC 
untuk pelayanan petikemas 
internasional.  Tiga unit CC 
tersebut memiliki twin lift 
spreader sehingga mampu 
mengangkat petikemas 2 x 20 
feet secara bersamaan. Untuk 
dermaga domestik sendiri 
dilengkapi dengan tiga unit CC. 

 “Kami selalu berusaha untuk 
berinovasi dan memperbaiki 
kualitas layanan kepada 
pengguna jasa, diantaranya 
elektrifikasi semua CC yang ada 
di TPS agar lebih optimal yang 
ujung-ujungnya untuk kepuasan 
pengguna jasa. Target kami 
pertengahan tahun 2017 ini semua 
CC sudah menggunakan motor 

listrik agar mampu mendukung 
kinerja bongkar muat petikemas 
di TPS,” ujar M. Solech, Public 
Relations PT TPS.

“Kini banyak kapal yang memilih 
langsung atau direct call dari 
TPS dengan tujuan antara lain 
Filipina, China, Jepang sudah rutin 
sandar di TPS. Ini menunjukkan 
bahwa kalau ekspor barang lewat 
jalur laut tidak harus melalui 
Singapore lagi namun bisa 
langsung dengan harapan biaya 
logistik turun.” Tutup Solech.

Saat ini rata-rata kinerja satu unit 
CC di TPS adalah 25 box/crane/
hour dan 45 box/ship/hour, jika 
ketiga CC baru dengan twinlift 
beroperasi maka dapat dikalikan 
dua kinerja yang selama ini, dan 
bisa dibayangkan kecepatan 
bongkar muat petikemas di TPS.  

K

Vice  President Director :
Potensi TPS Masih Luas 

eperti pepatah 
mengatakan, tak kenal 

maka tak sayang, pada 
edisi kali ini reporter TPS 
Magazine berkesempatan 
mewawancarai vice president 
PT TPS, William Khoury. 
Banyak yang menarik darinya 
dan ternyata menurutnya, TPS 
ini merupakan perusahaan 
hebat, memiliki masa depan 
yang sangat cemerlang, 
serta memiliki tim hebat 
didalamnya.

“TPS sampai dititik ini 
karena saya melihat tim-
tim yang hebat mampu 
mengoperasikan sistem 
dengan baik dan kompak” ujar 
William saat diwawancarai. 
Ingin tahu wawancara lebih 
lengkap denganya, simak 
wawancara berikut: 
 
1. Kenapa memilih bekerja 

di TPS:
 � Pada awalnya beberapa 

pilihan  ditawarkan 
kepada saya oleh DP World 
(DPW) Group. Setelah 
saya berdiskusi dengan 
istri saya dan SVP Rashid 
Abdulla, akhirnya pada 
saat itu, saya memutuskan 
untuk memilih TPS 
karena memang dalam 
pertimbangan saya pada 
waktu itu TPS adalah 
salah satu perusahaan 
yang diunggulkan oleh 
DPW. Perusahaan yang 
sedang tumbuh dan 
berkembang dimana saat 
itu saya ditantang untuk 
membuat TPS semakin 
maju dan memiliki pasar 
internasional.

2. Apa yang menarik dari TPS: 
 � TPS memiliki tim yang 

hebat-hebat, Perusahaan 
yang sudah mapan namun 
masih memiliki masa 
depan yang panjang untuk 
bertumbuh lebih lagi.

    
3. Apa peluang yang ada di 

TPS?
 � Saya yakin TPS akan 

semakin besar seiring 
dengan pertumbuhan 
pasar, saat ini TPS masih 
mempunyai kapasitas 
sekitar 30%yang masih 
dapat dikembangkan. 
Dan dengan penambahan 
alat baru serta modifikasi 
peningkatan kapasitas 
peralatan yang ada, TPS 
pasti akan meraih pasar 
yang lebih luas. 

 �  
4. Ingin membawa TPS 

kearah mana dan seperti 
apa kedepan?

 � Saya melihat TPS akan 
terus menjadi terminal 
yang terdepan, kelanjutan 
kerja sama dengan 
perusahaan lokal dan 
asing serta menciptakan 
SDM yang lebih produktif. 
dengan cara meningkatkan 
dan memperbaiki sistem 
dan pola praktik kerja. Kita  
semua menyadari harapan 
para pemegang saham 
agar kolaborasi dapat 
lebih ditingkatkan, dan 
kami melihat bahwa semua 
ini adalah peluang positif 
dan besar bagi tim TPS.

 
5. Selama bekerja, apa yang 

menjadi permasalahan di 
TPS? 

 � Saya tidak menyebutnya 
sebagai masalah, tapi 
kesempatan untuk 
memperbaiki diri. Seiring 
dengan berjalannya waktu, 
bertumbuhnya kompetitor 
disekeliling kita, kita tidak 
boleh lengah, TPS  harus 
selalu mempertahankan 
posisi  kompetitif.  Kita 
harus terus memantau 
dan selalu meningkatkan 

produktivitas, perbaikan 
dan efisiensi biaya, 
menaikkan pendapatan 
dan pengurangan limbah. 
Hal ini harus dapat 
dilakukan di setiap area 
dan departemen TPS.

 �
6. Bagaimana cara 

menyelesaikan masalah-
masalah yang ada di TPS?  

 � Pemikiran progresif dan 
terbuka. TPS adalah 
kombinasi antara orang-
orang yang berbeda, 
pikiran yang berbeda dan 
memiliki pengalaman 
yang berbeda pula. 
Perbedaan ini harus 
dapat menjadi kekuatan 
kita bukan sesuatu yang 
justru melemahkan kita 
dan dapat membuat TPS 
menjadi yang terdepan 
dalam bisnis terminal 
internasional.

7. Menurut anda, TPS 5 tahun 
kedepan seperti apa? 

 � TPS akan menjadi yang 
terdepan, lebih besar dan 
lebih produktif, dengan 
cakupan bisnis yang 
lebih luas jika kita dapat 
mengubah pola pikir kita.

 �
8. Pesan buat Employee?
 � Indonesia telah 

menyambut saya dan 
keluarga saya dengan 
tangan terbuka, kami 
sangat menghargainya. 
Saya sudah pernah hidup 
dan bekerja diberbagai 
negara dan pengalaman 
kami di sini menurut saya 
sangat hebat. Anda semua 
tahu TPS adalah tempat 
yang sangat baik untuk 
bekerja, dan kita semua 
berharap untuk membuat 
TPS lebih baik. Dengan 
rendah hati saya sangat 
berterima kasih  karena 
Anda semua di TPS telah 
terus memberikan yang 
terbaik, dengan tidak 
hanya berpikir tentang hari 
ini tapi juga masa depan, 
oleh karena itu, mari 

Nama:
William Wassaf Khoury Abreu
 
Jabatan:
Vice President Director 
 
Tempat dan tanggal lahir:
Santo Domingo, Dominican Republic 
- 30 May 1978
 
Keluarga: 
Luisa Veronica Leon Valero (istri)
Anak: 
Daniela Khoury Leon, (9 th)
Nicolas Khoury Leon, (7 th)
Sebastian Khoury, (6 th)          
 
Seputar karir:
1. December 2010 – August 2014         
DP World Ho Chi Minh City / SPCT at 
Ho Chi Minh City, Vietnam          
(CEO/General Director – Business 
Unit Head)

2. November 2009 – December 2010   
DP World Korea at Pusan, South 
Korea 
(Operations Director)

3. February 2008 – November 2009    
DP World Caucedo at Caucedo, 
Dominican Rep.
(Operations Director)

4. September 2006 – February 2008      
DP World Caucedo at Caucedo, 
Dominican Rep. 
(Commercial Director)

5. September 2003 – September 2006      
DP World Caucedo at Caucedo, 
Dominican Rep.
(Manager, Shift Operations / Terminal 
Services)

S

kita terus memberikan 
yang terbaik, bersama-
sama berkolaborasi dan 
mari kita memikirkannya 
dengan cara dan tujuan 
yang sama.

9. Apakah punya tips saat 
menjalankan pekerjaan/
bekerja?

 � Saya juga memulai semua 
dari bawah, dimana 
pekerjaan pertama saya 
adalah dari lapangan 
sebagai vessel Tally! Kunci 
untuk mengembangkan 
karir adalah berani 
mencoba bidang yang 
berbeda, jangan pernah 
berhenti belajar, serta 
berani mengambil risiko 
namun tetap terukur. 
Perubahan konstan adalah 
kata kuncinya, cobalah 
keluar dari zona nyaman 
Anda yang akan membuat 
Anda menemukan kembali 
diri Anda sendiri.
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Bestview

Foto Gala Dinner

Gala dinner rayakan HUT ke-18 
PT TPS dengan stakeholder dan 
customer di Hotel Shangrila 
Surabaya (26/04) berlangsung 
meriah sekaligus launching logo 
baru PT TPS.
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Headline

New Chapter, New Adventure 
HUT ke-18 PT TPS
HUT ke-18 PT Terminal Petikemas Surabaya diwarnai berbagai kegiatan yang seru-seru sampai kegiatan 
sosial. Dengan mengusung tema “new chapter, new adventure” menandai  di usia  yang masih dibilang masih 
muda PT TPS akan memulai semangat baru demi kepuasan pelanggan dengan menghadirkan berbagai inovasi 
dan terobosan baru dalam hal pelayanan.

ami hadirkan khusus untuk 
para pelanggan PT TPS, 

hadiah spesial  diperayaan HUT 
ke-18 PT TPS. Diawali dengan 
hadirnya tiga unit Container 
Crane (CC) baru yang terbesar 
di Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya karena satu-satunya CC 
dengan daya jangkau hingga 16 
row dan twinlift, didukung dengan 
kolam pelabuhan di dermaga 
internasional hingga minus 13 
m LWS, membuat TPS semakin 
layak untuk disandari kapal-
kapal dengan tujuan langsung/ 
direct vessel  dan semoga mampu 
memotong biaya logistik nasional. 

K Di Tahun 2017 ini juga akan 
diselesaikan elektrifikasi delapan 
unit CC eksisting di dermaga 
internasional agar dapat 
mengimbangi kinerja tinggi 
crane baru, sehingga kinerja 
tinggi dapat tercapai, pelayanan 
bongkar muat petikemas 
internasional semakin cepat dan 
efisien.  

Dalam hal pelayanan dokumen, 
kini kami telah beroperasi secara 
penuh 24 jam nonstop selama 7 
hari. Pelanggan dapat melakukan 
proses dokumen kapan saja tanpa 
harus menunggu esok hari untuk 
mempersingkat waktu dwelling 
time. 

Selain itu, sistem pembayaran 
e-payment bersifat real time dan 
bersifat host-to-host. FASTPAY 
juga dihadirkan di tahun 2017. 
Adalah produk bersama TPS dan 
Bank Mitra TPS yang merupakan 
sistem pembayaran baru di TPS 
sebagai pengganti Warkat Dana 
(WD), Running Deposit (RD) dan 
Estimasi Perhitungan Biaya (EPB) 
yang sebelumnya harus mengurus 
langsung di kantor PT TPS 
dengan mengisi berbagai macam 
dokumen fisik, kini dari kantor 
masing-masing dapat melakukan 
transaksi pembayaran secara 
online dan cepat.

Tak ketinggalan, saat acara 
gala dinner bersama customer, 
diluncurkan logo TPS yang 
baru. Menandai semangat baru 
dari segenap insan TPS untuk 
memberikan yang terbaik 
dengan pelayanan prima kepada 
pelanggan PT TPS. Identitas TPS 
yang baru mengedepankan visi 
untuk menghidupkan kegiatan 
perdagangan di Indonesia, 
dengan memberikan kualitas jasa 
yang lebih baik demi membawa 
kebaikan dan meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat. 
Peluncuran logo tersebut juga 
diiringi oleh tampilan website 
yang lebih segar, sederhana 
namun informatif dan penerbitan 
majalah internal TPS yaitu “TPS 
Magazine”.

Yon Irawan didampingi 
direksi PT TPS dengan bangga 
mempersembahkan layanan-
layanan dan fasilitas baru saat 
acara gala dinner bersama 
pelanggan di hotel Shangrila 

pada 26 April 2017 lalu. Dalam 
sambutannya ia juga berterima 
kasih kepada pada pelanggan 
yang masih setia bersama TPS 
dalam menggerakkan roda 
perekonomian khususnya untuk 
wilayah Jawa Timur dan Kawasan 
Indonesia Timur.

Kemeriahan HUT juga dapat 
dirasakan untuk para warga 
sekitar TPS, karena TPS juga 
menggelontorkan berbagai 
kegiatan sosial, dimulai dengan 
500 paket sembako untuk 
warga yang membutuhkan, 
pelaksanaan service motor gratis 
yang rutin dilakukan setiap HUT 
TPS,  cek darah/kesehatan bagi 
warga sekitar, donor darah dan 
Tasyakuran dengan memberikan 
600 unit tas sekolah ke empat 
SD yang berada di Tanjung 
Perak Surabaya, dan juga ada 
penyerahan bantuan sembako 
serta biaya operasional untuk 8 
panti asuhan, 2 panti jompo, dan 
2 panti balita.

Kegiatan bersama vendor, 
juga masih dilakukan yaitu 
turnamen futsal, tenis meja, 
dan bulutangkis. Kegiatan yang 
sudah rutin ditunggu-tunggu oleh 
karyawan dan stakeholder TPS 
berlangsung meriah dan dapat 
merekatkan tali persaudaraan 
antar peserta.

Akhirnya rangkaian kegiatan HUT 
TPS diakhiri dengan kegiatan 
gowes/ bersepeda bersama-
sama dengan menempuh rute 
sepanjang 22km didaerah 
Citraland Surabaya Barat. Acara 
tersebut diikuti oleh sedikitnya 
200 peserta dari karyawan, 
vendor, customer TPS dan pelindo 
III group.  
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Safety Corner Event

Sabuk 
pengaman 

Eratkan Tali Persaudaraan
PT TPS Gelar Turnamen 

Olahraga

Banyak cara untuk 
mempererat tali 
persaudaraan, dan 
salah satunya dengan 
mengadakan olah raga 
bareng atau kompetisi 
olahraga. Sudah menjadi 
tradisi dalam rangka HUT 
ke-18, TPS mengadakan 
turnamen olahraga, yaitu 
Tenis meja, Futsal, dan 
Bulu tangkis. Acara yang 
diikuti oleh pegawai, 
vendor, customer PT TPS, 
dan Pelindo III Group 
tersebut berlangsung 
cukup meriah.

elain menyehatkan fisik, olahraga 
juga dapat digunakan untuk 
menguatkan rasa persatuan antar 
orang. Suasana meriah dan sportif 
mewarnai turnamen yang diadakan 
oleh TPS. Tidak hanya itu, turnamen 
ini juga dibuat sebagai salah satu 
wadah untuk para pegawai dan 
peserta dari luar TPS untuk melepas 
rasa lelah dan jenuh, di tengah 
padatnya kesibukan kerja sehari-hari 
di perusahaan.  

“Banyaknya peserta turnamen dan 
respons positif di ketiga turnamen 
olahraga, menjadi indikator 
kesuksesan rangkaian turnamen yang 
diadakan oleh TPS, semoga tahun 
2018 kami bisa mengadakan turnamen 
lebih besar dan mungkin juga akan 
menambah cabang olahraga,” ujar Yon 
Irawan, Direktur Utama PT TPS.

S

Pada kesempatan yang 
sama di setiap pembukaan 
turnamen olahraga tersebut, 
manajemen TPS juga 
maluncurkan logo baru 
TPS, dengan tema HUT new 
chapter, new adventure, 
“dengan semangat baru, TPS 
akan selalu memperbaiki 
kualitas pelayanan demi 
pelayanan prima terhadap 
customer,” tambah Yon.
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Juara
Tenis meja
Juara I PT Bandar Bukit Barisan
Juara II PT Pelindo III (Persero) 
Juara III PT BJTI Port dan Yang Ming

Juara
FUTSAL
Juara I PT Pelayaran Tresnamuda Sejati 
Juara II PT Aperindo 
Juara III PT Indra Jaya Swastika

Juara
Bulu tangkis
Juara I Bank Mandiri
Juara II Bank Mandiri
Juara III Bank Jatim
Juara Harapan I PT Jindal Stainless Indonesia

T

Event

BULU TANGKIS

urnamen ketiga rangkaian 
acara HUT-18 PT TPS  ialah 

turnamen bulu tangkis yang 
berlangsung hari Sabtu hingga 
Minggu 22-23 April 2017. Turnamen 
ini berlangsung di GOR Bulu 
Tangkis Sudirman Surabaya. 
Tidak kalah seru dari turnamen 
sebelumnya, turnamen pertama 
bulu tangkis diadakan disambut 
hangat oleh vendor, Pelindo III 
group, pegawai PT TPS, pengguna 
jasa, dll.

TENIS MEJA

Turnamen pertama di hari jadi 
ke-18 HUT PT TPS, olah raga tenis 
meja (ping pong) menjadi andalan 
serta memiliki cukup banyak 
peminat oleh vendor, pensiunan, 
pegawai maupun pelindo pusat. 
Pertandingan tersebut diadakan 
di gedung administrasi (gedung 
baru) PT Terminal Petikemas 
Surabaya tepat didepan Java 
Meeting Room Gdg lantai 1. FUTSAL

Turnamen Futsal yang juga 
diadakan selama 2 hari yaitu 
hari Sabtu 22/04 dan Minggu 
23/04 sudah ramai peserta mulai 
pukul 07.00 WIB. Pertandingan 
belum mulai terlihat sengit pagi 
itu, terdengar alunan lagu yang 
dibawakan oleh performance 
mengundang seluruh tim untuk 
menyerukan nama tim masing-
masing hingga mempersiapkan 
yel-yel yang diyakini bisa 
membakar semangat secara 
personal. 

Hari pertama, turnamen yang 
diadakan di Planet Futsal 
Pakuwon ini berlangsung lama 
hingga siang hari. Dihari kedua, 
pertandingan semakin sengit 
karena saat itu hari terakhir 
juga bagi peserta untuk berebut 
gelar juara. Meskipun Tim PT 
TPS tidak masuk babak final 
dan membawa pulang hadiah, 
namun tidak menyurutkan rasa 
profesionalisme mereka untuk 
memberi langsung hadiah bagi 
para juara.

Acara ini berlangsung dan 
dimeriahkan oleh band yang 
menyanyikan beberapa lagu, 
untuk menemani para peserta 
dalam pemanasan sebelum 
bertanding. Sambutan dari Bapak 
Yon Irawan selaku Direktur Utama 
PT TPS menandakan bahwa 
pertandingan dimulai. 

Lebih dari 20 peserta sudah 
terdaftar untuk memperketat 
pertandingan yang dimulai pada 
pukul 09.00 WIB. Yon Irawan 
Direktur Utama PT TPS membuka 
turnamen dengan bertanding 
double ditemani oleh Asrofi 
pelatih bulu tangkis pegawai 
PT TPS 1 set melawan peserta 
lainnya. 

Hari pertama langsung diadakan 
babak penyisihan dengan 4 kali 
main tiap pesertanya. Dihari 
kedua, penyisihan untuk menjadi 
pemenang menjadikan para 
peserta terlihat mempersiapkan 
mental hingga pemanasan 
yang berulang kali dilakukan 
pagi itu. Sebagai penutup 
acara pertandingan tersebut, 
diumumkannya para juara 
turnamen yang rutin diadakan 
oleh TPS.

Akhirnya, pertandingan 
yang berlangsung dengan 
meriah selama 2 hari 
pada tanggal 20 – 21 April 
2017 keluar sebagai juara 
yaitu:
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News

Ikuti Pameran 
Taraf Internasional  
TPS Jaring 
Direct Vessel 

Operasikan 3 unit CC 
baru dengan kedalaman 
kolam hingga minus 13 
m LWS, PT TPS berusaha 
yakinkan dunia bahwa 
telah mampu mendukung 
rute direct vessel melalui 
ajang pameran asosiasi 
pelabuhan se-dunia di 
Nusa Dua Bali.

NUSA DUA BALI. PT Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) 
perusahaan patungan antara PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
(Pelindo III) dan Dubai Port World 
menjadi salah satu peserta 
pameran asosiasi pelabuhan se-
dunia, atau The 30th International 
Association of Ports and Harbors 
(IAPH) World Port Conference, 
yang ke-30 di Nusa Dua, Bali 7-12 
Mei. 

“Merupakan kesempatan yang 
sangat baik bagi TPS untuk 
mengikuti ajang pameran 
berkelas internasional untuk 
mempromosikan jasa layanan 
kami serta untuk memperluas 
jaringan kami, dengan harapan 
tingkat kunjungan direct vessel 
agar meningkat seperti diketahui 
bahwa saat ini PT TPS memiliki 
kedalaman kolam hingga minus 
13 m LWS, dan 3 unit Container 
Crane (CC) dengan jangkauan 
hingga 16 row serta twinlift sudah 
beroperasi penuh. ” terang M. 
Solech, Public Relations PT TPS 
disela-sela acara pameran.  “Dari 
pameran ini tentu saja, kami 
berharap dapat menambah 
pangsa pasar baru,” tambahnya.

Seperti diketahui,  IAPH adalah 
sebuah organisasi Internasional 
yang didirikan pada tahun 
1956 dan berkantor di Jepang. 
Organisasi ini merupakan aliansi 
global pelabuhan dengan anggota 
170 pelabuhan yang tersebar di 
seluruh dunia. IAPH juga memiliki 
138 anggota asosiasi dari berbagai 
latar belakang bisnis yang 
berhubungan dengan industry 
kemaritiman dan pelabuhan di 90 
Negara di seluruh dunia.

Indonesia ditunjuk sebagai tuan 
rumah dan Pelindo I, II, III, dan 
IV sebagai pelaksananya.  Selain 
pameran, acara yang berlangsung 
selama 5 hari tersebut juga 
menyelenggarakan konferensi 
yang membahas seputar isu 
strategis pelabuhan di Indonesia 
dan bisnis maritim secara global.
Ada enam tema besar terkait 
dengan zona ekonomi ekslusif, 
konektivitas hinterland dan 
multimodal logistik, evolusi 
industri pengiriman dan rute 
pengapalan, jaringan transport 
kelautan dan inovasi pelabuhan, 
kolaborasi antar pelabuhan, 
dan salah satu sesi unggulan 
adalah transformasi maritim 
indonesia sebagai materi yang 
dibicarakan dalam seminar yang 
dibuka oleh Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman Luhut Binsar 
Panjaitan.

Konferensi Kepelabuhanan Dunia 
IAPH ke-30 tersebut dihadiri oleh 
sekitar 600 delegasi lebih dari 
50 negara, termasuk pejabat 
pemerintah, operator dan 
asosiasi dibidang kepelabuhanan, 
logistik, dan kelautan, untuk 
berbagi pengalaman dan 
mendiskusikan masalah-masalah 
tertentu yang dihadapi oleh 
pelabuhan. Selanjutnya, untuk 
kegiatan konferensi Asosiasi 
Kepelabuhanan Internasional 
telah terpilih sebagai tuan rumah 
untuk IAPH ke-31, yakni Port Of 
Baku Azerbaijan.
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Traveling
MAKANAN KHAS LEBARAN 

DARI BERBAGAI NEGARA
Beberapa hitungan hari lagi umat muslim diseluruh dunia bersuka cita untuk 
menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk perayaan tersebut masing-masing keluarga dari 
berbagai daerah pasti memiliki kebiasaan dan cita rasa masakan khas yang selalu ada 
saat lebaran. Bagaimana dengan umat muslim diluar Indonesia? Apakah sama harus 
merasakan opor ayam dan ketupat? Cari tahu yuk apa saja makanan khas lebaran dari 
berbagai Negara.

SHEER KURMA
i Pakistan, 
kurma tidak 

hanya disajikan saat 
bulan puasa saja tetapi 
juga dihidangkan 
saat Lebaran. Namun, 
penyajiannya tentu lebih spesial. 
Kurma akan diolah menjadi 
sajian berbentuk puding, yakni 
Sheer Kurma. Kata Sheer Kurma 
sendiri berarti kurma susu dalam 
bahasa Urdu, yakni sebuah sajian 
puding yang dibuat dengan 
menggunakan vermicelli noodles.

D

HYDERABADI HALEEM
Makanan khas lebaran India 
ini merupakan hidangan yang 
berbahan utama bubur gandum, 
daging sapi atau kambing , serta 
kacang lentil yang ditumbuk 
halus. Bumbunya banyak diambil 
dari rempah-rempah seperti 
jahe, kunyit, kayu manis, jinten, 
cengkeh, lada hitam, bawang 
putih, kapulaga dan lainnya. 
Bubur gandum ini biasanya 
disantap saat panas dengan irisan 
telur rebus, ketumbar cincang, 
taburan bawang goreng dan 
perasan air jeruk lemon. Makanan 
ini mampu mencairkan suasana 
terhadap masinfg-masing 
keluarga yang belum pernah 
bertemu sebelumnya.

Event
Ratusan Peserta Gowes TPS

Susuri Perkampungan 
dan Persawahan

Masih dalam rangkaian HUT ke-18 
TPS sebagai penghujung acara, PT 

TPS mengadakan acara gowes rame-
rame dengan kemasan yang berbeda, 

memanjakan para peserta gowes 
dengan menyusuri pedesaan dan 

persawahan yang udaranya masih 
segar dan pemandangan yang masih 

alami disekitar Surabaya Barat diikuti 
oleh sedikitnya 200 peserta.

angit cerah dan hangatnya sinar 
matahari memayungi ratusan 

peserta Gowes Rame-rame bersama 
TPS di Citraland, Kamis (11/05/2017).  
Kegiatan tersebut sekaligus sebagai 
acara penutup rangkaian perayaan 
HUT ke-18 PT TPS. “Dengan tema 
HUT new chapter, new adventure, 
diharap membawa semangat baru 
bagi TPS untuk melayani lebih baik 
demi menekan biaya logistik. TPS juga 
telah melakukan beberapa investasi 
baru dan inovasi yang ujung-ujungnya 
adalah untuk memberikan pelayanan 
prima demi kepuasan pelanggan,” ujar 
Yon Irawan, Direktur Utama PT TPS 
saat akan melepas peserta gowes di 
Palimanan Restauran Citralan Golf.    

Sambutan hangat Yon seperti 
memberi semangat secara spiritual 
untuk kurang lebih 200 peserta yang 
akan  menempuh trek sepanjang  
22km. Peserta gowes TPS kali ini 
diikuti oleh pegawai TPS, Pelindo 
III group, Customer, Vendor, hingga 
pegawai purna tugas pun turut 
partisipasi. Antusiasme mengikuti 
funbike diperlihatkan oleh beberapa 
peserta purna tugas dari TPS dan 
Pelindo III Group. “Saya sudah pensiun 
dari Pelindo III namun saya selalu ikut 
kegiatan gowes yang diadakan oleh 
Pelindo III Group karena saya memang 
hobi gowes karena dengan gowes, 

badan dapat keringat dan sekaligus 
wisata karena bisa lihat pemandangan 
sekitar,” ujar Arief Mulyono salah satu 
peserta acara gowes. 

Selain suasana yang sejuk didampingi 
dengan hamparan luas padang golf 
yang indah, tepat pukul 06.30 WIB, 
bendera start diangkat tanda acara 
gowes rame-rame oleh Komisaris 
Utama PT TPS, Husein Latief 
didampingi Yon Irawan. Peserta gowes 
akan melewati wilayah Bukit Golf 
Utama Citraland, pasar Citraland, 
Bukit Palma – Pakal.  Lapangan 
Drancang, Bongso Kulon Masjid, Made 
Bendungan, Raya Made Citraland, dan 
finish di Palimanan Resto Citraland 
Golf.

Sekitar Pukul 08.30 WIB, sebagian 
peserta berhasil finish dan langsung 
menuju Palimanan Resto dimana 
acara selanjutnya adalah sarapan 
dan pengundian grandprize yang 
telah disiapkan sedemikian rupa 
oleh panitia. Disambut dengan 
iringan musik dari band, para peserta 
disuguhi pemandangan padang golf 
dan segera mengambil sarapan sambil 
bercanda gurau dengan kawan-kawan 
peserta gowes. Sekitar 80 buah hadiah 
hiburan (speedometer sepeda, tas 
punggung, kacamata gowes eksklusif, 
helm bersepeda, hingga botol minum 

dan lain-lain) 
telah disediakan untuk 
peserta yang telah diberikan kupon 
undian doorprize saat start dan  telah 
diundi, tak ragu setelah para peserta 
finish mereka berbondong menuju 
papan yang mencantumkan nomor 
undian.

Ucapan selamat untuk keberhasilan 
para peserta juga disampaikan 
Yon Irawan serta Komisaris Utama 
TPS, Husein Latief saat mereka 
ikut melantunkan lagu diatas 
panggung. Acara HUT ke-18 PT TPS 
ini pun diakhiri dengan meriah, 
mengajak beberapa peserta untuk 
ikut bernyanyi keatas panggung 
serta dilanjutkan pengumuman 
4 pemenang Grandprize berupa 
Voucher belanja di roda link dengan 
total senilai tujuh juta rupiah.

Acara diakhiri dengan pengundian 
grandprize utama tepat pukul 
10.30. Banyak peserta gowes yang 
terkesan dengan acara gowes yang 
baru diadakan perdana oleh TPS 
karena trek yang ditempuh melalui 
jalan-jalan pedesaan dan melalui 
persawahan yang udaranya masih 
bersih dan segar. Dilengkapi dengan 
lokasi sarapan diluar ruangan yang 
nyaman dan indah melengkapi 
perjalanan para goweser.

L
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Traveling Health tips

Tetap 
Semangat 
Saat 
Ramadhan

Meski sama-sama menggunakan 
santan, kari ini berbeda dengan 
kari di Indonesia lho. Tidak ada 
daging sama sekali, namun kari 

yang berasal dari Bangladesh 
ini terbuat dari kacang polong, 

kentang dan telur. Sehingga 
kari ini bisa dibilang lebih sehat 
karena kaya protein dan rendah 
kalori. Jadi tidak perlu khawatir 

dengan asamurat dll dong.

MELOUI DAN CHICKEN BASTILLA

Makanan yang selalu 
ada di meja makan saat 
Lebaran ini mirip dengan 
Roti Cane di Aceh. Jika di 
Aceh ditemani Kari saat 
memakannya, namun di 
Maroko makan Meloui 
dengan campuran 
madu dan mentega. 
Bahan dasar Meloui 

sendiri adalah terigu, 
gula, garam dan ragi yang dimasak 

dengan proses pemanggangan. Sementara 
Chicken Bastilla adalah sejenis kue 
berbahan dasar ayam yang diberi bumbu 
kunyit, kayu manis, lada dan jahe. Yummy!

SUP MIE LA MIAN
Jumlah umat muslim di Tiongkok 
semakin bertambah dan 
mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Saat merayakan 
Lebaran, umat muslim di 
Tiongkok biasanya menyajikan 
sup mie la mian yang rutin 
menghiasi meja-meja makan 
setiap umat muslim disana. 
Jika Pak Bondan berkeliling 
hingga Tiongkok, ia pasti akan 
mengatakan ‘maknyus’ berulang-
ulang. 

“Antara waktu kurang lebih 
selama 13 jam tubuh tidak 
mendapatkan suplai makanan 
dan minuman dari luar saat 
bulan Ramadhan. Makanan yang 
dimakan saat bulan Ramadhan 
biasanya berbeda dari biasanya 
karena tradisi makanan tertentu 
yang hanya ada di bulan 
Ramadan seperti kolak, kurma, 
dan es blewah. Perubahan pola 
makan ini dapat mempengaruhi 
fungsi tubuh. Banyak orang yang 
tetap melakukan olahraga untuk 
menjaga kondisi tubuhnya tetap 
bugar. Lalu, bagaimana cara 
menjalankan olahraga serta pola 
makan yang baik saat puasa? 
Simak baik-baik tips dibawah ini 
ya, semoga bermanfaat”

Waktu olahraga

Olahraga sebaiknya tidak 
dilakukan saat berpuasa karena 
saat puasa perut dalam keadaan 
kosong. Sebaiknya dilakukan 
pada saat berbuka puasa karena 
tubuh telah terisi energy dari 
makanan serta minuman. Yang 
terpenting adalah setelah 
melakukan olahraga, Anda tidak 
merasa lemas, pusing, atau 
bahkan pingsan. Kenali tubuh 
Anda sendiri!

Asupan makanan 
yang diperlukan

Menu makanan di bulan Ramadan 
ini agak berubah dibandingkan 
dengan hari biasa, porsi 
makan juga dapat berubah. 
Namun, jangan terlewat dengan 
mongkonsumsi makanan yang 
mengandung zat gizi karbohidrat, 
protein, lemak, vitamin dan 
mineral untuk memenuhi 
kebutuhan yang diperlukan 
tubuh. Guna makanan yang 
mengandung karbohidrat adalah 
untuk memaksimalkan cadangan 
glikogen otot. Selain karbohidrat, 
protein juga sangat diperlukan 
seperti ikan, daging, dan telur

Banyak minum

Untuk mencegah hal seperti 
dehidrasi saat berada diluar 
ruangan, asupan cairan ke 
dalam tubuh harus diperhatikan 
contohnya 1,5-2 liter per hari. 
Selain itu, kamu juga disarankan 
untuk membatasi aktivitas fisik 
di siang hari. Sebaiknya setelah 
berbuka waktu yang tepat untuk 
kembali melakukan aktivitas 
olahraga agar tidak lemas 
keesokan harinya.

Perhatikan lama tidur
Untuk menjaga tubuh tetap 

prima saat bulan Ramadan, waktu 
tidur harus cukup. Orang dewasa 
memerlukan waktu tidur sekitar 
7-9 jam per hari. Waktu tidur yang 
kurang dapat mempengaruhi 
kinerja tubuh. Tidur siang 
mungkin kadang diperlukan untuk 
mempertahankan kondisi tubuh 
tetap sehat. 

CHOTPOTI CURRY
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Lifestyle

Movie 
update

Mengenal LiFi, 
Generasi Terbaru 

Pengganti WiFi

“TPS Magz edisi Mei-Juni di rubric Movie Update kali ini akan membahas beberapa film 
internasional yang pasti akan jadi tontonan yang sangat menghibur jelang berbuka puasa. 

Kita beri refrensi 4 film terbaru diyakini akan menghipnotis rasa lapar dan dahagamu 
menjadi positif. Yuk intip apa saja movie update terpilih edisi kali ini”

‘THE BOOK OF HENRY’

Film Hollywood bergenre 
drama ini disutradarai oleh 
Colin Trevorrow. Berkisah 
tentang dua anak laki-laki 
bernama Henry dan adiknya 
Peter yang tinggal serta 
dibesarkan oleh seorang 
ibu yang sudah menjanda 
bernama Susan. Henry 
menjadi tulang punggung 
keluarga yang saat itu 
mencari nafkah, bertemulah 
ia dengan seorang gadis 
bernama Christina. Gadis 
ini kerap sekali mendapat 
kekerasan dari Ayah 
kandungnya. Henry beserta 
keluarga berencana untuk 
menyelamatkan gadis 
malang tersebut, dalam 
proses penyelamatan 
tersebut melibatkan banyak 
perasaan dan emosi. 
Penasaran bagaimana 
selanjutnya? Ajak keluarga 
pada 16 Juni 2017 ke bioskop 
kesayangan kamu untuk 
melihat bagaimana seru dan 
terharunya sesama manusia 
agar saling tolong menolong.

‘DESPICABLE ME 3’

Despicable Me 3 merupakan 
salah satu film yang paling 
ditunggu-tunggu. Ya, siapa 
yang tidak tahu bagi kamu 
para pecinta film animasi 
Despicable Me 3 merupakan 
sebuah film sekuel 
rencananya akan dirilis 
pada tanggal 30 Juni 2017. 
Ditulis oleh Cinco Paul and 
Ken Daurio, film tersebut 
disutradarai oleh Pierre 
Coffin dan Kyle Balda, dan 
dibantu penyutradaraannya 
oleh Eric Guillon, film ini 
bercerita tentang Gru 
sedang menghadapi orang 
terkenal bernama Balthazar 
Bratt, mantan bintang cilik 
yang berubah menjadi 
pidana dan tumbuh menjadi 
terobsesi dengan karakter 
yang ia perankan di era 80-
an. Dan masuk ke beberapa 
sibling rivalry ketika ia 
bertemu saudara kembarnya 
yang telah lama menghilang. 
Tampak Rival sangat ketat 
antara mereka, bagaimana 
dengan Gru selanjutnya?

‘WAR FOR THE PLANET OF 
THE APES’

Film “War For The Planet 
Of The Apes” kali ini akan 
dibintangi Woody Harrelson, 
Judy Greer, Andy Serkis, 
Steve Zahn, Sara Canning, 
Ty Olsson, dan Terry Notary. 
Rumah Produksi Chernin 
Entertainment dibantu 
oleh sutradara Matt Reeves 
bersama penulis skenario 
Wark Bomback berhasil 
menjadikan film ini dibuat 
kembali menceritakan 
kelanjutan kisah dari Caesar. 
Ia merupakan seekor kera 
yang sudah berevolusi. 
Caesar yang merupakan 
salah satu pimpinan yang 
sedang memerintah di 
tengah kacaunya kota 
San Fransisco. Pada kisah 
sebelumnya, Malcolm 
mencoba membujuk 
Caesar agar mau pindah 
bersama keluarganya, 
hal ini dilakukan untuk 
menyelamatkan mereka dari 
ancaman para tentara yang 
datang untuk menembaki 
para kera. Seperti apa 
kisah petualangan Caesar 
untuk menyelamatkan diri 
dan keluarganya? Saksikan 
selengkapnya pada 14 Juli 
2017.

‘SPIDER MAN; 
HOMECOMING’

Film trilogi Spider-Man yang 
sebelumnya dibintangi oleh 
Tobey Maguire dan Andrew 
Garfield, Keseruan baru pun 
muncul dalam film Spider-
Man: Homecoming dengan 
hadirnya Robert Downey 
Jr sebagai Tony Stark 
(Iron Man) yang ikut turut 
membantu Peter Parker yang 
diperankan oleh aktor muda, 
Tom Holland dalam melawan 
musuhnya. Dalam film 
Spider-Man: Homecoming 
muncul sesosok musuh baru 
bagi Spider-Man bernama 
Vulture yang diperankan 
oleh Michael Keaton, yang 
meneror kota sehingga 
membuat Spider-Man 
harus bekerja keras demi 
menyelamatkan seluruh 
kota. Bersamaan dengan hal 
ini pula, Peter mengalami 
kegalauan antara membagia 
waktu untuk menyelamatkan 
kota dengan kegiatan 
sehari-harinya sebagai 
manusia normal dengan 
profesi pelajar SMA. Kira-kira 
langkah apa yang diambil 
Peter Parker selanjutnya? 
Stay tune! Teka-teki itu akan 
terjawab pada 7 Juli 2017.

Li-Fi merupakan teknologi 
nirkabel yang disebut-sebut 
akan menggantikan jaringan 
Wi-Fi. Li-Fi sendiri menggunakan 
teknologi berbasis cahaya (Visible 
Light Communication / VLC) 
untuk mentransmisi alur datanya. 
Berbeda dengan Wi-Fi yang justru 
menggunakan gelombang radio 
untuk mentransmisi alur datanya.

Li-Fi (Light Fidelity) merupakan 
sebuah metode baru untuk 
mengirimkan paket data 
berkecepatan tinggi berbasis 
nirkabel yang menggunakan 
spektrum cahaya terlihat (visible 
light spectrum), yaitu bola lampu 
LED. Adapun alasan menggunakan 
bola lampu LED karena teknologi 
Li-Fi menghasilkan pencahayaan 
dengan level sangat tinggi yang 
mana LED merupakan sumber 
cahaya semikonduktor yang dapat 
memperkuat intensitas cahaya 
dan perpindahan yang begitu 
cepat dengan memodulasi ribuan 
sinyal yang tidak terlihat oleh 
manusia. 

Dengan penggunaan teknologi 
Li-Fi ini dapat memberi akses 
internet 100 kali lebih cepat 
dibandingkan dengan Wi-Fi. Li-
Fi memiliki kecepatan transfer 
data hingga 1Gbps (Giga bit per 
second). Ini jauh lebih cepat 
dibandingkan Wi-Fi yang hanya 
600Mbps.

Baru-baru ini, teknologi Li-Fi 
sudah diuji oleh perusahaan yang 
baru berdiri di Estonia bernama 
Velmenni. Mereka melakukan 
percobaan untuk teknologi ini di 
beberapa kantor, laboratorium, 
dan lingkungan industri di kota 
Tallin (ibu kota Estonia). Dari 
hasil percobaan tersebut didapat 
bahwa kecepatan data secara 
teoretis sebesar 224 Gbps. Itu 
berarti film beresolusi tinggi 
nantinya dapat diunduh hanya 
dalam hitungan detik saja.

Teknologi ini juga telah diuji coba 
oleh maskapai penerbangan yang 
ingin menggunakannya untuk 
memberikan konektivitas yang 
lebih baik dalam penerbangan, 
dan badan-badan intelijen yang 
tertarik pada potensi Li-Fi untuk 
keamanan transfer data nirkabel.

Bayangkan kalau teknologi 
LiFi diterapkan diperusahaan 
kita, ehm… kerja apapun jadi 
lebih cepat dan ringan. Semoga 
LiFi segera dapat segera kita 
manfaatkan untuk tujuan positif 
tentunya.
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