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Pelanggan Terminal Petikemas 

Surabaya yang terhormat,
April merupakan bulan yang istimewa bagi Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS), karena tepat pada tanggal 29 April 2018, 
TPS genap berusia 19 tahun. Pada ulang tahun kali ini TPS 
mengusung tema “Make it Big”, dengan harapan di usia 19 
tahun ini TPS dapat semakin besar, besar tantangannya, 
besar peluang bisnisnya dan makin besar pula semangat 
meningkatkan pelayanannya.

Berbagai rangkaian acara peringatan HUT ke-19 TPS telah 
dilaksanakan dengan sukses, mulai dari kegiatan sosial yakni 
pembagian 510 sembako gratis kepada sopir truk, tenaga 
kebersihan dan pensiunan pegawai; service motor dan ganti 
oli gratis untuk pengguna jasa; cek kesehatan gratis untuk 
pengguna jasa; dan tasyakuran bersama anak yatim.

Selain itu juga kegiatan turnamen olahraga mulai dari 
turnamen tenis meja, futsal, badminton, golf, fun bike sampai 
dengan berbagai fun games dan bazaar.

Selain peringatan HUT ke-19 TPS, bulan April ini wanita 
Indonesia juga memperingatinya sebagai Hari Kartini, 
sosok pahlawan yang menginspirasi wanita Indonesia. Pada 
moment ini beberapa perwakilan dari Srikandi TPS bertekad 
menaklukkan Gunung Semeru untuk mengibarkan bendera 
TPS di puncak Gunung Semeru. Saya sangat mengapresiasi 
semangat yang luar biasa ini.

Berbagai upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna 
jasa pun telah kita lakukan mulai dari percepatan pembayaran 
jasa kepelabuhanan dengan Fastpay dan pemesanan jasa 
kepelabuhanan melalui online booking dengan Clique 247.

Dengan kreativitas dan inovasi yang terus menerus, 
kami percaya dapat memberikan layanan unggul serta 
sesuai dengan keinginan pelanggan. Kami juga selalu 
mengembangkan budaya kerja profesional, mengikuti 
perkembangan teknologi agar mampu bersaing pada industri 
logistik.

Terima kasih untuk seluruh pelanggan yang sudah memberi 
kepercayaan kepada kami. TPS Magz akan selalu menjadi 
salah satu media informasi ter-update di Terminal Petikemas 
Surabaya. Berorientasi pada kepentingan pengguna jasa 
juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen Terminal 
Petikemas Surabaya sehingga dapat berperan dalam 
memberikan nilai tambah bagi kemajuan serta mempercepat 
distribusi logistik Nasional.

Tak lupa, memasuki bulan suci Ramadhan 1439 H ini, kami 
atas nama manajemen mengucapkan selamat menunaikan 
ibadah puasa, semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah 
SWT, serta Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H, mohon maaf 
lahir dan batin.

Salam,

Joko Noerhudha
Direktur Utama

Safety 
Alert

TERJATUH 
DARI TANGGA
Apa Yang  Terjadi ???
Pusan—Korea, Seorang pekerja kontraktor untuk pelayaran sedang menuruni kontainer office dengan menggunakan alat bantu tangga 
vertikal, ia terpeleset dan terjatuh pada saat mencapai anak tangga  bagian tengah. Posisi tangga vertikal tersebut tidak permanen dan 
tidak ada seorang pun yang  memegang tangga tersebut. Korban mengeluh sakit pada bagian punggung dan segera di bawa ke rumah 
sakit dengan ambulance 119. Akibat dari kejadian ini, setelah melalui X-Ray dan CT korban terluka mengalami patah tulang belakang.  
CIR—KRPUS - PNC (Pusan Newport Company) , 290615

Atas kejadian tersebut, berikut pedoman 
menggunakan tangga portable  yang perlu 
dilakukan oleh seluruh pekerja di PT. Terminal 
Petikemas Surabaya agar kecelakaan yang 
sama tidak terjadi di tempat kerja kita, antara 
lain:

1.Umum
Setiap tangga yang digunakan di 
dalam terminal harus didesain, 
dikonstruksi, digunakan dan 
dipelihara sesuai dengan pedoman 
sebagai berikut : 

• Setiap pengoperasian harus 
memperhatikan penggunaan 
termasuk pengaturan platform 
sebelum menggunakan tangga 
portable. 

• Sebagai peraturan umum, tangga 
harus digunakan sebagai sarana 
untuk masuk dan bukanlah tempat 
untuk bekerja. 

• Inspeksilah kondisi structural tangga 
sebelum digunakan (rel samping 
tangga, kaki dan anak tangga). 
Personil yang menggunakan tangga 
harus dilatih untuk penggunaan 
tangga dengan benar. 

• Berhati-hatilah terhadap area 
sekeliling, khususnya kabel-kabel 
listrik. 

2. Penempatan
• Tangga, termasuk tangga lipat, 

harus ditempatkan di setiap rel 
sampingnya di atas permukaan 
tanah yang padat, rata dan tidak 
licin. 

• Tangga harus kaku/keras, stabil dan 
aman. 

• D i g u n a k a n  d e n g a n  s u d u t 
sedemikian rupa sehingga jarak 
horizontal dari kaki tangga ke 
struktur di mana tangga bersandar 

adalah sepermpat (1/4) dari 
panjangnya tangga. 

• Rasionya 1 banding 4. 
• Harus berketinggian sedikitnya 1 

meter di atas anak tangga yang 
terting-gi di mana seseorang harus 
berdiri untuk bekerja. 

• Rel samping tidak diganjal kotak, 
batu bata, atau benda pengganjal 
lainnya. 

• Tangga t idak diperkenankan 
diletakkan di depan pintu yang 
terbuka ke arah tangga, kecuali 
pintu tersebut terbuka dan dikaitkan, 
dikunci atau di ganjal. 

• Apabila sebuah tangga melewati 
sebuah lantai yang terbuka/
berlubang, maka lubang tersebut 
harus ditutup sekecil mungkin yang 
dapat dilakukan. 

3. Pengamanan
• Tangga harus paten dan di amankan 

pada bagian atas dan kaki sehingga 
tangga tersebut tidak bergerak baik 
dari bagian atas atau bagian bawah 
titik sandaran.

• Apabila tidak memungkinkan, 
maka bagianb dasar tangga harus 
ditopang atau di ganjal dengan kaki 
seseorang supaya tidak terge-lincir.

• Tangga harus diberi barikade 
dengan efektif untuk mencegah sa- 
lah peletakkan karena adanya 
kontak.

• Rambu—rambu harus digunakan 
untuk memperingati orang— 
orang yang berada di area tersebut. 

4. Penggunaan
• Hanya satu orang setiap saat 

yang dapat menggunakan atau  
bekerja dari tangga tunggal. 

• Pandangan selalu ke arah tangga 
saat  mena ik i /menurun inya .  
Jagalah tiga titik kontak setiap saat, 
contoh: kedua tangan dan satu kaki 
atau kedua kaki dan satu tangan.

• Jangan membawa peralatan atau 
benda - benda dengan tangan  
kita.

• Bila membawa barang, harus 
diletakkan pada kantong atau  
sarung peralatan.

• P a k a i l a n  s e p a t u  s a f e t y 
a g a r  t i d a k  t e r g e l i n c i r .  
Jangan memanjat lebih tinggi dari 
anak tangga yang ke tiga dari 
bagian punca tangga.

• Jangan memindahkan tangga 
apabila sedang berdiri di atasnya. 
Turunlah terlebih dahulu dan 
pindahkan tangga sesuai dengan 
yang Anda inginkan.

Jangan Gunakan Tangga Apabila :

• Ada anak tangga / tempat pijakan 
yang hilang, rapuh, patah, ru-sak/
cacat.

• Berada dalam lokasi di sekitar 
konduktor listrik atau peralatan 
pelistrikan lainnya atau apparatus 
y a n g  d a p a t  m e n y e b a b k a n 
seseorang tersengat listrik.

Sumber :  
CIR KRPUS-C1-15-3006-095 .  
DPW Institute—Training Reference Manual Working at Heights hal. 63-64 
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INTERNATIONAL FOREST & WATER DAY 2018 : 
TPS HIJAUKAN DAN SEGARKAN PELABUHAN

21 dan 22 Maret merupakan hari spesial 
bagi bumi kita tercinta karena dunia 
memperingatinya sebagai International 
Forest Day atau hari Hutan sedunia pada 
tanggal 21 Maret dan International Water 
Day atau hari Air Sedunia di tanggal 22 
Maret. Begitu juga bagi Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) sebagai pengelola 
kepelabuhanan khususnya bagi petikemas 
internasional dan domestik, TPS pun 
memperingati hari spesial tersebut, sebagai 
bentuk kepedulian bahwa TPS pun tetap 
menjaga agar pelabuhan selalu menjadi 
green port and clean sea.

Peringatan Hari Hutan Sedunia di TPS
Pada momen Hari Hutan Sedunia, tim 
dari HSSE TPS bersama dengan mitra 
kerja PDS bercocok tanam membuat 
taman vertikal di lahan kosong area 
pengelolaan limbah incinerator TPS, 
Kamis (22/3).
Kegiatan tersebut  d imula i  dar i 
mengumpulkan botol-botol bekas 
yang dipergunakan sebagai potnya, 
dan menanam tanaman-tanaman hijau, 
memberi pupuk, menyiraminya dan 
menatanya sedemikian rupa, sehingga 
tempat kosong yang awalnya terkesan 
biasa saja, menjadi lebih hijau.
President Director TPS, Joko Noerhudha 
menyampaikan bahwa hal ini merupakan 
salah satu upaya TPS untuk menciptakan 
pelabuhan yang hijau dan bersih, pada  
momen hari hutan sedunia ini, TPS 
akan buat pelabuhan lebih hijau dengan 
menambah tanaman-tanaman baru dan 
tentu mengurangi juga limbah plastik 
dengan memanfaatkan botol plastik 
bekas sebagai media potnya.
“Pelabuhan memang terkesan panas, 
tapi dengan penghijauan ini harapannya 
di tengah panasnya pelabuhan, masih 
bisa terlihat sejuk,” ungkap Joko.

Peringatan Hari Air Sedunia di TPS
Tidak kalah seru dengan peringatan hari 
hutan sedunia, di hari yang sama, Kamis 
(22/3), tim HSSE TPS juga memperingati 
momen hari air sedunia. Kegiatan hari 
air sedunia ini setiap tahunnya rutin 
dilakukan oleh tim HSSE bekerja sama 
dengan rekan kerja yang berada di 
dalam area kerja TPS. Kegiatan kali 
ini dilakukan dengan memanfaatkan 
tampungan air hujan yang sebelumnya 
telah di tampung di wadah besar yakni 
“Panen Air Hujan/Rain Harvesting”. Air 
hujan yang telah ditampung tersebut 
digunakan untuk penyiraman tanaman-
tanaman di area incinerator serta untuk 
keperluan di area tersebut seperti 
membersihkan lantai kerja, mencuci 
alat kerja dsbnya.

Tidak hanya berhenti di situ, pegawai 
TPS juga membagi-bagikan air mineral 
dan leaflet berisi himbauan bijak 
penggunaan air kepada para sopir truk 
yang berkegiatan di area pelabuhan 
TPS. Para sopir pun dengan antusias 
menerima pembagian air mineral 
tersebut, dan bahkan mereka pun baru 
tahu bahwa ternyata ada hari dimana 
diperingati sebagai hari air sedunia.

Pada leaflet tersebut berisi himbauan 
agar tetap menjaga kelestarian 
air dengan cara yang bijak dalam 
pemakaiannya baik untuk mandi, 
mencuci pakaian, wudlu, mencuci 
kendaraan dan lain sebagainya. 
Serta himbauan untuk tetap menjaga 
kemurnian air dengan tidak membuang 

sampah atau limbah ke sungai dan 
hemat dalam penggunaan kertaspun 
juga disampaikan dalam leaflet tersebut.

“Melalui pemberian air mineral gratis 
kepada para sopir truk ini, adalah wujud 
kampanye kita mengajak masyarakat 
untuk lebih bijak dalam penggunaan air,” 
ungkap Joko Noerhudha.

Selasa (27/2), merupakan 
momen yang tak terlupakan 
b a g i  p e g a w a i  Te r m i n a l 
Petikemas Surabaya (TPS), 
karena berkesempatan menjadi 
volenteer dalam kegiatan TPS 
Peduli Kanker Anak Indonesia 
yang diinisiasi oleh Comunity 
Development TPS dalam rangka 
peringatan Hari Kanker Anak 
Sedunia yang diperingati setiap 
tanggal 15 Februari.

Pada kesempatan tersebut TPS bekerja 
sama dengan Yayasan Peduli Kanker 
Anak Indonesia (YPKAI) yang berlokasi 
di Jl. Dharmahusada Surabaya, hadir 
di tengah-tengah adik-adik penderita 
kanker yang juga ditemani oleh para 
orang tuanya untuk menghibur dan 
berbagi keceriaan dalam acara yang 
bertema TPS Peduli Anak Kanker 
Indonesia.

Community Development Assistant 
Manager TPS, Soedjiono, yang 
sekaligus sebagai ketua rombongan dari 
perwakilan TPS menyampaikan bahwa 
Target dari kegiatan bakti sosial TPS 
hadir dan berbagi kali ini diperuntukkan 
sesuai dengan tema Hari Kanker Anak 
Sedunia, dan ini merupakan kegiatan 
yang pertama kali kita lakukan dengan 
mengajak adik-adik penderita kanker.

“Kita ingin memberikan support dan 
semangat untuk adik-adik penderita 
kanker, agar mereka lebih fight dan 
survive menghadapi penyakitnya,” kata 
Soedjiono.

Dalam kunjungan tersebut TPS 
memberikan bantuan berupa bahan 

kebutuhan anak-anak penderita kanker 
yaitu susu khusus penderita kanker, 
popok, selimut tidur serta peralatan 
belajar. Bantuan tersebut diserahkan 
langsung kepada perwakilan dari YPKAI 
yaitu Iis. Iis menyampaikan rasa terima 
kasihnya kepada TPS yang telah peduli 
kepada anak-anak penderita kanker dan 
juga memperkenalkan adik-adik yang 
hadir yang mana sebagian besar dari 
mereka menderita leukimia (kanker 
darah) dan rata-rata masih berusia 4 
hingga 7 tahun.

“Kepedulian dan doa dari para pegawai 
TPS memberikan suatu harapan dan 
keceriaan tersendiri bagi adik-adik 

penderita kanker dan orang tuanya, 
semoga TPS selalu jaya,’’ucap Iis.

Pada kesempatan tersebut TPS juga 
menghadirkan pendongeng anak 
yakni Kak Hadian Pengkisah yang 
mengangkat cerita dongeng tentang 
“Menjaga Kebersihan”. Adik-adik terlihat 
sangat antusias dan terhibur dengan 
cerita dongeng Kak Hadian yang saat 
itu membawa si Moli (boneka monyet). 

“Aku mau bobok sama Moli,’ celetuk 
lucu si Raisya, salah satu anak penderita 
kanker bola mata yang berasal dari 
Sampit.

Senyum bahagia terpancar di raut lugu 
anak-anak tersebut, mereka tampak 
senang mendapatkan kunjungan dari 
TPS, dan ucapan terima kasih mereka 
sampaikan dengan serentak, serta 
jabatan tangan dan pelukan penuh akrab 
mereka berikan sebagai tanda terima 
kasih. Tak sedikit pegawai TPS yang 
hadir dalam acara tersebut meneteskan 
air mata karena merasa terharu dan 
salut melihat perjuangan mereka untuk 
bertahan dalam menghadapi pernyakit 
kronis yang dideritanya.

“Tetap semangat ya adik-adik,” pesan 
Retno Utami, HR Development & 
Management Assistant Manager TPS 
yang pada kesempatan tersebut juga 
ikut hadir dalam acara tersebut.

TPS PEDULI : 
SENYUM UNTUK 

ANAK INDONESIA
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PT TPS APRESIASI KINERJA 
CRANE OPERATOR

Nilai produktivitas tersebut merupakan gerakan (move) 
yang dihasilkan dalam jam kerja efektif (gerakan per 
petikemas), sementara yang dimaksud dengan jam kerja 
efektif adalah total jam kerja (sesuai data dari sistem) 
dikurangi dengan deducting time (jeda waktu tunggu 
karena adanya kecelakaan kerja selama operasi, boom 
up/down, cuaca buruk, lashing-unlashing, dsb) dan internal 
delay (jeda waktu tunggu truk, RTG, yard clash, dsb). 

Para Best Operator tersebut dipilih yang terbaik dari total 69 
CC operator di TPS  yang terbagi menjadi 4 (empat) grup 
yakni grup A,B,C dan D. Dalam setiap grup dipilih mana 
yang terbaik sesuai dengan 3 komponen penilaian yakni 
produktivitas, safety dan presensi. Pemberian apresiasi 
ini merupakan sebuah wujud kepedulian Management 
terhadap kinerja para pegawainya, harapannya dapat 
lebih memotivasi para pegawai untuk dapat berprestasi 
dan semangat dalam meningkatkan kinerjanya.

FAMILY GATHERING 2018 : 
“TPS DOLAN ING JOGJAKARTA”

Family Gathering kali ini TPS mengajak seluruh 
pegawai beserta keluarganya untuk menikmati 
kota pelajar yakni Jogjakarta. Lebih dari 1.600 
orang keluarga besar TPS berangkat ke 
Jogjakarta, dimana terbagi dalam 4 gelombang 
yakni gelombang pertama pada tanggal 30 
Maret s.d 1 April 2018, gelombang kedua 
pada tanggal 6 s.d 8 April 2018, gelombang 
ketiga pada tanggal 13 s.d 15 April 2018 dan 
gelombang keempat pada tanggal 20 s.d 22 
April 2018.

Kalau di hari pertama, acara telah diawali dengan keakraban 
di malam gala dinner, di hari kedua seluruh peserta diajak 
menikmati keseruan wisata di Goa Pindul, dimana peserta 
dapat mengikuti off road, river tubing, cave tubing dan 
fun games. Di hari ketigapun peserta masih dimanjakan 
dengan wisata oleh-oleh dan acara bebas menikmati kota 
Jogjakarta. Tidak hanya itu saja, peserta juga menginap 
di hotel bintang 5 di Jogjakarta yaitu Rich jogja Hotel, 
dimana hotel tersebut memiliki akses langsung dengan 
Jogja city mall.

Penasaran seperti apa keseruannya, dapat dilihat dalam 
galeri foto-foto berikut.

• Januari : 
Abdul Rozak, Anang Cahyono, Donny Artha 
Effendy, Saifudin Zuhri

• Februari : 
Iwan Paryono, Saifudin Zuhri, Wahidin Nursatya, 
Arif Hadi Prayitno

• Maret : 
I Putu Miasa Praraharhja, Heru Dwi Atmodjo, 
Wahidin Nursatya, Arif Hadi Prayitno

Terminal Petikemas Surabaya (TPS) memberikan apresiasi kepada 
4 (empat) orang Container Crane (CC) operator tiap bulannya yang 
berhasil mencetak prestasi dalam menghasilkan produktivitas kerja 
dengan Net Move Per Hour (NMPH) rata-rata di atas 32 box/hour.
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TPS PEDULI : 
PERESMIAN JEMBATAN 
PENGHUBUNG UNTUK 

WARGA SUMENEP

Rabu (21/2),  te lah di lakukan 
peresmian pembangunan jembatan 
penghubung tersebut, yang dihadiri 
langsung oleh Finance Director 
TPS,  kepala desa Pordapor, 
koramil, kapolsek dan para ulama 
pondok pesantren Darul Ulum. 
Peresmian tersebut ditandai dengan 
pengguntingan pita bersama Finance 
Director TPS dan para perangkat desa 
yang hadir, yang menandakan bahwa 
secara resmi jembatan tersebut sudah 
dapat digunakan oleh warga sekitar.

Sebelum dilakukan pembangunan 
jembatan oleh TPS, jembatan ini 
hanyalah jembatan bambu yang 
kondisinya memang jauh dari kata 
laik. “Dulunya jembatan ini hanya 

bisa dilewati orang, itupun 
harus sangat hati-hati karena 
rawan roboh,” ungkap Hawasit, 
yang merupakan Kepala Desa 
Pordapor.

Proses pembuatan jembatan 
penghubung ini membutuhkan waktu 
kurang lebih 90 hari, dengan jarak 
220 meter dari bibir jalan. Jembatan 
beton dengan panjang 18 meter dan 
lebar 2.5 meter ini kini dapat dilewati 
kendaraan seperti sepeda motor dan 
mobil yang berkapasitas tidak lebih 
dari 2 ton. 

Finance Director TPS, Nur Syamsiah 
menyampaikan bahwa kegiatan 
pembangunan jembatan penghubung 
untuk warga ini merupakan jenis 
kegiatan sosial yang baru pertama 
dilakukan oleh TPS setelah kegiatan 
sosial lainnya yang telah banyak 
dilakukan TPS seperti kegiatan 
pembangunan rumah layak huni yang 
dilaksanakan di Wringinanom Gresik 
pada 2017 lalu.

Setelah pembangunan jembatan 
penghubung di Sumenep ini, TPS 
juga akan berencana membantu 
pembangunan jembatan penghubung 
untuk warga di kota lainnya, 
khususnya di Wilayah Jawa Timur.

“Setiap tahun kita selalu anggarkan 
dana untuk kegiatan Corporate 
Social Responsibility (CSR) kita untuk 
membantu warga sekitar,” ucap Nur 
Syamsiah.

Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
kembali hadir untuk membantu warga 
sekitar. Kali ini warga desa Pordapor 
dan Tambuko, Sermenep – Madura 
yang mendapatkan bantuan berupa 
pembangunan jembatan penghubung 
antar Desa Pordapor dan Desa Tambuko 
Semenep, Madura.

Harapannya dengan kegiatan CSR  
TPS yakni berupa pembangunan 
jembatan penghubung ini dapat 
membantu aktivitas warga, dan warga 
diharapkan dapat menjaga jembatan 
ini sebaik mungkin.

“Terima kasih TPS, dengan adanya 
jembatan ini mempermudahkan kita 
dapat melakukan kegiatan, tidak lagi 
takut derasnya sungai ketika akan 
menyeberang,” ungkap Nahlan, salah 
satu warga desa Pordapor.
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SEMARAK HUT 
KE-19 TPS: 
“MAKE IT BIG”
April merupakan bulan yang 
ist imewa bagi  Terminal 
Petikemas Surabaya atau 
TPS, karena pada momen ini 
TPS selalu memperingatinya 
dengan berbagai macam 
kegiatan, mulai dari kegiatan 
sosial, aktivitas olahraga, fun 
games hingga tasyakuran.

Tahun ini TPS mengambil tema 
“Make It Big” untuk perayaan ulang 
tahunnya, dimana harapannya 
di usia ke-19 tahun ini TPS akan 
semakin besar, besar tantangannya, 
besar peluang bisnisnya dan makin 
besar pula semangat meningkatkan 
pelayanannya.

K e g i a t a n  s o s i a l  T P S  y a n g 
dikoordinatori oleh Community 
Development (Comdev) TPS yakni 
diantaranya:

Pembagian 510 paket sembako gratis. 
Bantuan paket sembako yang berisi 
beras, gula pasir, minyak goring, mie 
instant dan kecap tersebut diberikan 
kepada para sopir truk, para tenaga 
kebersihan, para pensiunan pegawai 
TPS dan fakir miskin di wilayah kerja 
TPS. Setidaknya sebanyak 510 paket 
dibagikan selama dua hari berturut-
turut yakni Rabu s.d Kamis (11 – 12 
April 2018). Presiden Director TPS, 
Joko Noerhudha, turun langsung ke 
lapangan untuk memberikan paket 
sembako gratis tersebut kepada para 
sopir-sopir truk.

Para penerima paket sembako sangat 
antusias menerima bantuan yang 
diberikan oleh TPS. Seperti yang 

disampaikan oleh salah satu sopir 
truk, Arso, “Bantuan ini sangat berarti 
sekali bagi kami, terima kasih TPS,” 
ungkap Arso.

Service motor dan ganti oli gratis 
untuk pengguna jasa. Pada Rabu – 
Kamis (11 – 12 April 2018) TPS juga 
menyelenggarakan service motor 
dan ganti oli gratis di halaman parkir 
TPS yang didedikasikan khusus 
untuk pengguna jasa setia TPS 
yang sedang melakukan pengurusan 
dokumen di kantor TPS. Bekerja 
sama dengan dua pabrikan motor 
ternama di dunia yang menyediakan 
20 montir, sebanyak kurang lebih 300 
motor ditangani service mesinnya 
dan ganti oli secara gratis, serta 
disediakan pelayanan untuk semua 
merk motor.

Para pengguna jasa bersedia antri 
untuk dapat menikmati pelayanan 
gratis yang memang disediakan 
setiap tahunnya pada momen HUT 
TPS. “Kegiatan ini benar-benar sangat 
membantu kami, service motor gratis, 
dapat oli gratis pula,” ungkap Anto, 
salah satu pengguna jasa yang 
sedang men-service sepedanya.

Cek kesehatan gra t is  untuk 
pengguna jasa. Pada Rabu (18 April 
2018), TPS menggandeng PHC 
menyelenggarakan kegiatan cek 
kesehatan gratis di halaman parkir 
TPS khusus untuk para pengguna 
jasa setia TPS. Dengan menurunkan 
sepuluh tim medis, kurang lebih 
sebanyak 200 peserta diberikan 
pengecekan darah untuk mengetahui 
kadar gula dalam darah, kolesterol, 
asam urat, juga diukur tekanan 

darahnya. Tidak sampai di situ saja, 
para peserta juga diberikan obat dan 
vitamin sesuai hasil diagnose dokter.

“Momen ulang tahun TPS adalah 
momen yang kami tunggu-tunggu 
karena banyak sekali acara yang 
sangat membantu kami, kemarin 
kami dapat service motor gratis, 
sekarang cek kesehatan gratis, terima 
kasih TPS,” ungkap Cipto salah satu 
pengguna jasa TPS.

Tasyakuran dengan anak yatim. 
Acara yang diselenggarakan pada 
Jumat (27/4) di Java Meeting 
Room tersebut dihadiri oleh seluruh 
pegawai TPS bersama dengan adik-
adik dari yayasan panti asuhan dan 
beberapa dari perwakilan beberapa 
sekolah di Surabaya, Sidoarjo dan 
Madura. Pada momen tersebut TPS 
memberikan bantuan operasional 
kepada tujuh yayasan panti asuhan 
dan memberikan bantuan berupa 
biaya internet kepada enam sekolah 
di Surabaya, Sidoarjo dan Madura 
yakni diantaranya SMAN 8 Surabaya, 
SMA Negeri 12 Surabaya, SMK KAL 
2 Surabaya, SMP Al Ikhlas Surabaya, 
SMA Antartika Sidoarjo dan Mts Nurul 
Jadid Sumenep.

Selain itu juga TPS memberikan 
bantuan biaya operasi bibir sumbing 
untuk 8 pasien yang diberikan melalui 
Clefcare Indonesia. Serta pemberian 
apresiasi kepada The Best Container 
Crane Operator untuk periode bulan 
Februari dan Maret 2018,

Selain berbagai kegiatan sosial, 
TPS juga memeriahkannya dengan 
berbagai kompetisi kegiatan olah raga 
dan fun games, yakni diantaranya:

Turnamen Tenis Meja. Turnamen 
yang diikuti oleh para pegawai TPS, 
rekanan dan pengguna jasa tersebut 
diselenggarakan mulai hari Senin – 
Rabu (16 – 18 April 2018) di lobby 
Java Meeting lt 1 kantor TPS.

Turnamen Futsal. Turnamen ini 
juga diikuti oleh para pegawai 
TPS, rekanan dan pengguna jasa, 
diselenggarakan pada hari Jumat – 
Sabtu (27 – 28 April 2018) di Kebraon 
Sport Center.

Turnamen Badminton. Turnamen 
ini diikuti oleh para pegawai TPS, 
rekanan dan pengguna jasa, 
diselenggarakan pada hari Sabtu (28 
April 2018) di Kebraon Sport Center.  

Golf with Customers. Friendly Golf 
Tournament diikuti kurang lebih 100 
peserta yang meliputi pegawai dan 
customers di lingkungan kerja TPS 
dan Pelindo III Group pada hari Sabtu 
(28 April 2018) di Ciputra Golf. Hole 
in one untuk golfer kali ini disediakan 
empat ragam hadiah yaitu 1 unit mobil 
Innova, 1 unit mobil Ayla dan 2 paket 
tunai 50 juta.

Fun Games. Untuk memeriahkan 
acara  u lang  tahunnya ,  TPS 
bekerjasama dengan Persatuan Istri 
Pegawai Pelabuhan Indonesia III 
(Perispindo) juga menyelenggarakan 
berbagai acara Fun Games yang 
meliputi sunggih tempeh, berhias 
berpasangan, berebut kaki, lomba 
busana serasi dan terbaik dimana 
acara tersebut dikemas bersamaan 
dengan acara peringatan Hari Kartini 
pada hari Kamis (19 April 2018).  

Tidak cukup di situ, pada hari Minggu 
(22 April 2018) juga diselenggarakan 
fun games khusus untuk anak 
pegawai TPS, yakni diantaranya 
lomba joget Baby Shark, lomba 
menggapit balon dan lari bendera.

Fun Bike and Bazaar. Acara ini 
merupakan acara puncak dari 
rangkaian acara HUT ke-19 TPS 
yakni diselenggarakan pada hari 
Minggu (29 April 2018) tepat pada hari 
Ulang tahun TPS. Para bikers Pelindo 
III Group dan para Mitra Kerja TPS 
mengikuti fun bike sepanjang 19 km 
dengan rute Kantor TPS - Jl. Rajawali 
– Jl. Kramat Gantung – Jl. Gubernur 
Suryo – Jl. Walikota Mustajab – Jl. 
Undaan Kulon – Jl. Perak Timur/
Barat – Kantor TPS. Selain itu juga 
disediakan stand-stand bazar yang 
menjual berbagai makanan dan 
produk-produk lainnya.

President Director TPS, Joko 
Noerhudha menyampaikan bahwa 
pada momen HUT yang ke-19 tahun 
ini, TPS terus berupaya meningkatkan 
pelayanan, kualitas dan produktivitas 
serta siap menghadapi tantangan 
yang lebih besar ke depannya. 

Berbagai inovasi untuk menunjang 
layanan telah dihadirkan untuk para 
pelanggan dan akan terus berlanjut 
dengan inovasi-inovasi berikutnya 
seiring dengan kepercayaan serta 
dukungan kepada TPS. “Let’s Make 
it Big sesuai dengan tagline ulang 
tahun kami yang ke 19 tahun ini,” 
ungkap Joko. 
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“Rangkaian HUT TPS 19th”
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Penelitian yang dilakukan oleh Dr Michael Mc Collough 
dari Southern Methodist University, Dallas-Texas, dan Dr 
Robert Emmon dari University of California menunjukkan 
bahwa dengan kita memiliki sikap syukur maka akan 
meningkatkan antusiasme, optimisme, energi, dan juga 
kemantapan dalam menentukan tujuan hidup dan lebih 
suka membantu orang lain. Selain itu juga mengalami 
penurunan tingkat stres dan depresi. Bahkan menurut 
peneliti Lain De Giorgio bahkan mengatakan bahwa 
bersyukur adalah cara yang cepat untuk menarik hal-hal 
yang kita inginkan ke dalam kehidupan kita. 

Memang tidak mudah, tetapi tidak ada salahnya dicoba. 
Riset dari JobsDB Indonesia pada 2015 yang dilansir 
oleh Bisnis.com menunjukkan, 73 persen karyawan di 
Indonesia, dikarenakan kurang bersyukur, merasa tidak 
bahagia dengan pekerjaannya. (Republika,2016). Jika kita 
tidak bahagia dalam bekerja, maka jangan berharap akan 
mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan saat ini, 
kita akan cenderung merasa selalu kekurangan, bahkan 
juga akan berdampak pada kehidupan keluarga kita.

Banyak untung yang kita dapat ketika 
mencoba menerapkan rasa syukur 
dalam kehidupan kerja maupun dalam 
kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa 
tips singkat yang bisa kita lakukan untuk 
melatih rasa syukur :

1. Perbanyak pikiran Positif, minimalkan 
pikiran negatif  dan sifat negatif. 
Selalu tanamkan niat dalam benak 
kita ketika kita bekerja merupakan 
wujud syukur kita kepada Tuhan 
sehingga kita juga berusaha untuk 
memaksimalkan potensi dan karya 
kita serta meminimalkan sikap Iri, 
Kecewa, Putus asa dan sikap negatif 
lainnya. 

2.  Tengoklah orang – orang yang kurang 
beruntung “dibawah” kita Sesekali 
kita perlu melihat “kebawah” untuk 
mengetahui betapa beruntungnya 
kita. Misalnya tidak semua karyawan 
di perusahaan lain bisa mendapatkan 
bonus yang telah kita terima, bahkan 
masih banyak orang yang masih 
berusaha dengan susah payah untuk 
mendapatkan pekerjaan. 

3. Praktek..Praktek..Praktek..Cobalah 
selalu bersyukur setiap hari, kalau 
teorinya gampang dibaca tapi kalau 
sudah sering dipraktekkan akan tau 
dan merasakan manfaatnya. 

Semoga kita bisa menjadi Keluarga 
besar PT Terminal Petikemas Surabaya 
yang bekerja dengan penuh rasa 
syukur sehingga kita bisa menjalankan 
pekerjaan dan amanah dengan penuh 
rasa bahagia.Aamiin.. (EW/HR)

Bekerja dan Bersyukur

Bekerja dan bersyukur  
sebenarnya merupakan 
satu rangkaian aktivitas. 
Apakah  uang  yang 
mendasari kita dalam 
bekerja? atau hanya 
mengejar karir pribadi 
bahkan hanya untuk 
mengisi waktu luang saja ? 
Coba kita tambahkan rasa 
syukur dalam aktivitas 
kerja kita. 
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International Women’s day

Pelatihan 
Planning 
Strategy 
for 
Planner

Acara pelatihan bagi Planner yang 
diadakan pada bulan Februari 
2018 yang dibagi menjadi 4 batch 
tanggal 06-07 Februari 2018 group 
C dan B, 12-13 Februari 2018 group 
D dan yang terakhir tanggal 26-27 
Februari 2018 group A bertempat di 
iNest Meeting Room.  Ini merupakan 
pelatihan yang pertama kali diadakan 
bagi para Planner dan yang menjadi 
trainer dalam pelatihan ini adalah 
Bpk. Rodrigo Sanchez, beliau adalah 
Direktur Operasi TPS dan Bpk. Didik 
Kurniawan selaku Planning Manager.

“ B a g a i m a n a  k i t a  m e m b u a t 
perencanaan, bagaimana kita 
melaksanakan strategi, bagaimana 
kita berkomunikasi dengan execution 
dan bagaimana kita melakukan team 
work dengan Berth Superintendent 
dan Vessel  Dispatcher dan Vessel 
Planning. Semua hal itu dapat 
berkontribusi  pada tujuan yang akan 
kita capai dan hal itu dapat menjadi 
kita sebagai sebuah perusahaan 
yang kompetitif. Pertanyaan inilah 
yang harus selalu kita pikirkan setiap 
saat kita bekerja dan cari cara untuk 
berkontribusi ke salah satu area 
tersebut”, penjelasan Bpk. Rodrigo 
dalam sesi presentasinya.

Selain sesi dari Bpk. Rodrigo juga ada 
sesi yang disampaikan oleh Bpk. Didik 
Kurniawan yaitu lebih berfokus pada 
mengembangkan budaya Continuous 
Improvement. “Ini bukan tentang 
menjadi yang terbaik. Ini tentang 
menjadi lebih baik dari kemarin”, 
penjelasan Bpk. Didik pada sesi awal 
presentasinya. Pada sesi ini teman-
teman Planner diharapkan dapat 
menerapkan Advanced Planning 
– 5P’s: Proper Plan Prevent Poor 
Performance dengan harapan bahwa 
pada saat implementasi di lapangan 
dapat menghasilkan Effectiveness, 
Efficiency and Productivity.

Apakah k i ta  semua sudah 
melakukan performace yang 
baik? Apakah kita semua sudah 
bekerja dengan mengurangi 
risiko dalam pekerjaan? Apakah 
sudah mengurangi biaya untuk 
perusahaan? Apakah sudah 
berusaha untuk menciptakan 
competitive advantage? Itulah 
pertanyaan yang dilontarkan Pak 
Rodrigo Sanchez sebagai Trainer 
pada pelatihan yang diadakan untuk 
para Planner.

Dalam pelaksanaan pelatihan ini 
ada kegiatan diskusi kelompok dan 
studi kasus. Peserta dibagi menjadi 2 
sampai 3 tim yang diberi tugas untuk 
mencari area mana saja yang dapat 
meningkatkan performance dalam 
area kerja mereka, biarpun kecil 
tetapi dapat menghasilkan perubahan 
dan dapat diimplementasikan dalam 
waktu yang relatif singkat dan juga 
diberikan studi kasus tentang Berth 
Planning untuk menghitung dan 
memberikan simulasi window tambat 
yang tersedia, kecepatan bongkar/
muat.

Acara pelatihan bagi Planner ditutup 
oleh Direktur Operasi dengan 
mengucapkan terima kasih kepada 
peserta yang telah meluangkan 
waktu untuk meningkatkan kinerja 
operasional dan diakhiri foto bersama 
dengan para Trainer. (KW)

8 Maret merupakan hari yang special bagi seluruh 
wanita di dunia, hari dimana seluruh dunia 
merayakan International Women’s Day (IWD) atau 
Hari Perempuan Internasional. Peringatan Hari 
Perempuan merupakan momen yang baik untuk 
melihat kembali sejauh mana kontribusi perempuan 
pada posisi-posisi kunci serta memberikan 
penghargaan atas kontribusi positif perempuan 
pada bidangnya masing-masing.

Kamis (8/3), bertepatan dengan moment tersebut, 
para pegawai wanita di Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) yang biasa disebut sebagai 
Srikandi TPS, merayakannya dengan berbagi bunga 
mawar untuk para pekerja wanita, baik di internal 
perusahaan maupun di perusahaan-perusahaan 
yang menjadi mitra kerja TPS, diantaranya 
perusahaan perbankan yang berada di Customer 
Service Building TPS, juga para Customers  yang 
terdiri dari Perusahaan Pelayaran dan Forwarding 
Companies.

Direktur Utama TPS, Joko Noerhudha juga 
berkesempatan mengucapkan Happy Women’s 
Day kepada para seluruh pegawai wanita di TPS. 
“Tetaplah tangguh untuk perusahaan dan keluarga 
anda tercinta,” pesan Joko.

Dalam kesempatan tersebut , 
perwakilan pegawai wanita TPS, 
secara khusus, melakukan kunjungan 
kepada Customers untuk memberikan 
ucapan Happy Women’s Day. 
Diantara perusahaan-perusahaan 
yang dikunjungi adalah KMTC, OOCL, 
Maersk Line, MSC, Evergreen, MOL, 
NYK, Emirates, COSCON, Sinokor, 
Laut Mas, Meratus Line, Tanto Intim 
Line, serta beberapa Forwarding 
Companies. 

Legal & Commercial Manager, Erika 
A. Palupi mengatakan bahwa hal ini 
dilakukan sebagai wujud apresiasi 
kepada para perempuan tangguh 
yang berkerja di tengah-tengah 
atmosfer industri kepelabuhanan 
yang memang didominasi oleh kaum 
laki-laki. 

“Kami salut dengan wanita-wanita 
tangguh yang berkarya di bidang 
kepelabuhanan, wanita hebat yang 
bisa mengatur waktunya untuk 
bekerja dengan tetap fokus mengurus 
rumah tangga,” kata Erika.

Tidak hanya itu, Branch Manager 
KMTC, Maria Sekarningsih mengaku 
sangat suprise mendapatkan 
kunjungan dari TPS lengkap dengan 
bunga, yang ternyata kedatangannya 
dalam rangka memberikan apreasiasi 
kepada para  Pe langgannya, 
utamanya bagi para pekerja wanita 
di perusahaan tersebut dalam rangka 
peringatan International Women’s 
Day.

“Thank you for TPS, we proud to be a 
women because we are consider we 
are a strong women, confidence and 
powerful, happy women’s day for all 
woman in the world,” ungkap Maria.

IWD 2018 TPS : 
“FLOWERS FOR HER”
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Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menerapkan sistem CLIQUE 247 yakni sistem untuk 
pemesanan jasa receiving dan delevery container di TPS dalam platform Web. 
Sistem ini sangat memudahkan pengguna jasa karena dapat diakses 7 hari 24 jam, kapan 
saja dan dimana saja.
TPS telah melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa, baik perusahaan pelayaran 
maupun PPJK mulai 2 Maret 2018.

EASY WAY WITH
ONLINE BOOKING

Sistem untuk pemesanan jasa 
receiving dan delevery container 
di TPS dalam Platform Web

A

B

C

D

“Smarter and Easier
One Stop Service
Booking and payment through 
Online Channel ”

FEB-MAR 2018
Pilot Project

31 MEI 2018
Go lIve (I)
Receiving Petikemas Ekspor

JUNI 2018
Implementasi

31 MARET 2018
Go lIve (I)

Delevery Petikemas Impor

Informasi lebih lanjut hubungi Customer Service kami :
Telp. +62 31 320 20 20
Email. cs@tps.co.id www.tps.co.id

SISWA-SISWI “BULE” RAMAIKAN TPS

Kamis (5/4), Tidak seperti 
biasanya kali ini suasana 
k a n t o r  T P S  t a m p a k 
ramai dengan anak-anak 
berkewarganegaraan asing 
yang  te rnya ta  sedang 
melakukan kunjungan di 
Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS). Kunjungan 22 siswa 
sekolah Surabaya Intercultural 
School (SIS) tersebut diterima 
langsung oleh Operations 
D i rec tor  TPS,  Rodr igo 
Sanchez.

alam kesempatan tersebut, 
Rodrigo menjelaskan gambaran 

umum tentang Pelabuhan kepada 
anak-anak tersebut, dimana Terminal 
Petikemas Surabaya merupakan pintu 
gerbang pengiriman barang dari/ke 
dalam maupun luar negeri.

 “Baju yang kalian gunakan, gadget 
ataupun komputer dan semua 
kebutuhan kalian, dikirim/diterima ke/
dari luar pulau dan bahkan luar negeri 
dengan menggunakan petikemas 
yang diangkut oleh kapal, dan turun/
berangkat di Terminal Petikemas 
Surabaya,” ungkap Rodrigo.

Siswa yang rata-rata anak seorang 
ekspatriat tersebut tampak antusias 
menyimak dan bahkan menjawab 
setiap pertanyaan yang diajukan 
Rodrigo. Pertanyaan dan ungkapan 
polospun terlontar, seperti yang 
ditanyakan gadis kecil asal Amerika, 
Riish, dia menanyakan apakah kapal 
Titanic sandar di Terminal Petikemas 
Surabaya.

Dua orang pegawai TPS, April dan 
Betsy, pada kesempatan tersebut 
juga member ikan gambaran 
tentang pelabuhan kepada para 
siswa, memutarkan video animasi 
Napo, dimana dalam video tersebut 
menggambarkan pent ingnya 
melindungi diri dari bahaya dengan 
menggunakan Alat Pelindung Diri 
(APD) seperti helm, rompi dan sepatu 
safety.

Setelah itu mereka juga diajak 
berkeliling dunia menggunakan 
alat peraga berupa media peta/
map, mainan kapal-kapalan dan 
miniatur salah satu alat Bongkar 
muat yakni Reach Stacker. Betsy dan 
April memberikan ilustrasi tentang 
perputaran pengiriman barang via 
laut dengan menggunakan alat 
peraga tersebut, yakni bagaimana 
kapal membawa banyak petikemas 
yang berisi barang-barang, berlayar 
di perairan samudera dunia menuju 
ke atau berangkat dari pelabuhan di 
Terminal Petikemas Surabaya.

Tidak hanya mendapatkan penjelasan 
di dalam ruangan saja, tetapi mereka 
juga diajak berkeliling ke terminal 
melihat kapal yang sesungguhnya 
yang sedang sandar, mel ihat 
tumpukan petikemas, dan alat-alat 
bongkar muat di pelabuhan.

K a h u m a s  T P S ,  M .  S o l e c h 
m e n y a m p a i k a n  b a h w a  T P S 
akan selalu terbuka menerima 
kunjungan-kunjungan dari sekolah-
sekolah maupun universitas, “Kami 
akan senang mengenalkan dunia 
kepelabuhanan kepada para generasi 
muda, karena ini merupakan bentuk 
kepedulian kami terhadap dunia 
pendidikan khususnya di Indonesia,” 
ungkap Solech.

D
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Happy 
Anniversary 
TPS

29 April 2018 adalah HUT ke-19 Terminal 
Petikemas Surabaya. Pada momen spesial 

tersebut beberapa perwakilan dari para 
pekerja yang berkecimpung langsung 

di Terminal Petikemas Surabaya baik itu 
rekanan maupun pelanggan berkesempatan 
menyampaikan ucapan selamat untuk TPS.

Fakta Mengenai HPV
Tindakan medis yang kita kenal dengan sebutan 
Laser/Pembakaran/Cauterization pada organ 
mulut rahim wanita sudah sering kali terdengar 
dilakukan oleh wanita-wanita di sekeliling kita. 
Alasannya selain merupakan anjuran dokter 
kandungan, ada pula sebagian wanita yang 
menganggap tindakan tersebut semata-mata 
untuk menyembuhkan keputihan atau bahkan 
suatu sarana untuk membuat vagina lebih 
kering. Benarkah asumsi-asumsi tersebut?

Mengapa harus dilakukan Pap Smear?
Pap Smear diperuntukkan bagi wanita yang 
sudah menikah atau sudah melakukan hubungan 
seks untuk mendeteksi secara dini adanya 
perubahan pada sel-sel di mulut rahim untuk 
mencegah terjadinya Kanker Mulut Rahim. 
Perlu wanita ketahui bahwa hampir semua 
Kanker Mulut Rahim disebabkan oleh virus HPV. 

Apa itu HPV?
Human Papillomavirus atau HPV adalah virus 
yang menginfeksi area Kulit dan organ Kelamin. 
Ada lebih dari 100 jenis tipe HPV yang sudah 
diidentifikasi. Sebagian menginfeksi kulit dan 
menghasilkan kutil. Sebagian menginfeksi 
organ Kelamin dan menghasilkan kutil pada 
organ kelamin. Sementara sebagian lagi 
menginfeksi organ kelamin yang mengarah 
ke Kanker Mulut Rahim. Virus-virus tersebut 
juga bisa menyebabkan Kanker Vagina, Penis 
dan Anus.

Bagaimana penularan HPV?
Virus HPV yang menginfeksi organ Kelamin 
adalah termasuk Penyakit Kelamin Menular 
Virus HPV ditularkan melalui kontak vaginal 
sex, anal sex, oral sex, atau kontak antar 
organ-organ kelamin.

Banyak penderita yang sudah bertahun-tahun 
terjangkit HPV tanpa menyadarinya dan 
menularkannya kepada partner seks lainnya. 

Sangat jarang sekali terjadi, wanita hamil dengan 
penyakit kelamin HPV dapat menularkan HPV 
pada bayi yang dilahirkan melalui persalinan 
normal. Pada kasus seperti ini, sang anak 
dapat mengalami pertumbuhan kutil pada 
tenggorokan atau kotak suaranya. Kondisi 
tersebut disebut RRP (Recurrent Respiratory 
Papillomatosis)

Apa gejala-gejala penularan HPV?
Tipe-tipe virus HPV yang dapat menyebabkan 
kanker sering disebut sebagai “infeksi diam”, 
karena tidak ada gejala-gejala yang jelas, bahkan 
seseorang bisa sama sekali tidak tahu bahwa 
dirinya sudah terinfeksi karena kebanyakan 
penderita HPV tidak mengalami gejala-gejala 
ataupun masalah kesehatan. Pada wanita, yang 
menjadi kekuatiran utama adalah infeksi pada 
mulut rahim. Infeksi tersebut bisa mengarah 

pada perubahan sel-sel mulut rahim yang 
dapat diselidiki dengan mikroskop melalui 
Pap Smear.

Tipe-tipe virus HPV yang menyebabkan Kutil 
pada organ kelamin, tidak menyebabkan 
Kanker. Kutil pada organ kelamin dapat 
berbentuk benjolan yang rata, satu benjolan 
atau bahkan berkelompok membentuk 
seperti bunga kol kecil. Kutil dapat timbul 
di bagian Vulva (bagian luar vagina), 
Cervix (Mulut Rahim), Penis, Scrotum 
(Pelir), Rectum (Anus), atau sekitar paha. 
Kutil dapat timbul dalam waktu beberapa 
minggu atau bulan setelah terjadi kontak 
seksual dengan seorang penderita HPV. Atau 
bahkan tidak timbul sama sekali. Apabila 
dibiarkan tanpa pengobatan, kutil bisa 
menghilang begitu saja, tetap pada bentuk 
semula, atau bertambah dalam jumlah dan 
ukuran, tetapi tidak akan menjadi kanker.

Bagaimana pencegahan penularan HPV?
Setiap orang yang sudah melakukan aktivitas 
seks berisiko untuk terinfeksi.
Dengan melakukan hubungan seks aman, 
dengan tidak berganti-ganti pasangan, dan 
setia pada pasangan akan mengurangi 
risiko tersebut. Namun demikian sangat 
sulit untuk memastikan apakah seseorang 
sudah pernah terinfeksi HPV bila seseorang 
itu pernah aktif secara seksual sebelumnya.

Kondom bisa mengurangi risiko penularan 
HPV seperti kutil kelamin dan kanker mulut 
rahim bila dipergunakan secara benar 
(secara langsung dan sepanjang waktu). 
Tetapi kondom tidak dapat melindungi 
bagian kulit lainnya yang tidak tertutupi 
oleh sebuah kondom. Jadi Kondom tidak 
melindungi seseorang secara menyeluruh 
dari virus HPV.

Apa efek jangka pendek dan jangka 
panjang HPV?
HPV dapat menyebabkan sel-sel yang 
normal pada kulit yang terinfeksi berubah 
menjadi abnormal. Seringkali kita tidak 
bisa merasakan perubahan-perubahan sel 
tersebut. Pada banyak kasus, kekebalan 
tubuh kita melawan HPV secara alami 
dan merubah sel-sel abnormal kembali 
menjadi normal.

Kadang-kadang pada virus HPV bertipe 
‘Risiko Rendah’, dapat menimbulkan 
perubahan dalam bentuk kutil kelamin.

Akan tetapi pada virus HPB bertipe ‘RESIKO 
TINGGI, apabila tidak dihilangkan oleh 
sistem kekebalan tubuh, sehingga bertahan 
bertahun-tahun dapat merubah sel-sel 
abnormal menjadi kanker. Sekitar 10% 

dari wanita yang terjangkit HPV tipe ‘Risiko 
Tinggi’, akan mengalami infeksi jangka 
panjang yang membuat mereka berisiko 
tinggi untuk terkena Kanker Mulut Rahim.

Hal yang sama juga berlaku pada penis, 
anus, vulva, atau vagina, infeksi jangka 
panjang dapat menimbulkan kanker pada 
daerah tersebut. Walau tidak sesering Kanker 
Mulut Rahim.

Kurang lebih 20 juta orang Amerika saat 
ini terinfeksi HPV, dan diprediksi 6,2 juta 
selanjutnya akan terjangkit tiap tahunnya. 
Paling tidak 50% dari pria dan wanita yang 
aktif secara seksual terkena penyakit kelamin 
HPV pada suatu waktu dalam hidupnya.

Populasi masyarakat tertentu beresiko lebih 
tinggi terkena kanker yang berhubungan 
dengan HPV, seperti pria Gay dan Biseksual, 
dan seseorang yang memiliki sistem kekebalan 
tubuh lemah (termasuk mereka yang sudah 
terjangkit HIV/AIDS)

Apakah ada obat untuk HPV?
Tidak ada obat untuk infeksi HPV itu sendiri, 
akan tetapi ada pengobatan untuk efek-
efek dari HPV. Kutil pada organ kelamin 
bisa dihilangkan dengan obat berbentuk 
jel atau krim, atau dengan metode-metode 
bedah tertentu. 

Bila keabnormalan pada sel-sel mulut rahim 
ditemukan setelah Pap Smear, biasanya 
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan 
Colposcopy (peneropongan/pemotretan 
dengan kamera khusus). Kelainan pada 
permukaan mulut rahim dapat dihilangkan 
dengan metode-metode bedah tertentu (MR)
 
APAKAH PENEMUAN MEDIS TERAKHIR 
DALAM PENCEGAHAN HPV?
Merupakan kabar yang menggembirakan 
dengan ditemukannya dan tersedianya 
vaksin pencegah HPV yang dinamakan 
GARDASIL®, yang terbukti efektif melawan 
virus HPV tipe 6, 11, 16 dan 18. Virus tipe 6 
dan 11 adalah penyebab kebanyakan dari 
kutil pada organ kelamin. Namun karena 
vaksin tersebut tidak mencegah semua 
tipe virus HPV, wanita yang sudah divaksin 
pun masih harus tetap melakukan tes Pap 
Smear. Sedangkan virus HPV tipe 16 dan 18 
adalah penyebab dari kebanyakan Kanker 
Mulut Rahim. Vaksin kedua akan segera 
disetujui di masa yang akan datang yang 
akan melindungi wanita dari virus HPV tipe 
16 dan 18 dinamakan CERVARIX®.

Masih dilakukan studi klinis dalam keefektifan 
vaksin HPV pada pria.

“
“

2. AGUS SUSILO (HT/ITV Operator 
PT PDS)

 Selamat Ulang Tahun yang ke-
19 untuk TPS, semoga dengan 
b e r t a m b a h n y a  u s i a  m a k a 
bertambah maju pula untuk TPS. 

“
“

4. YULIUS SUTEDJO (EVERGREEN)
 Harapan kami, TPS bisa tetap 

menjaga produktif itas tinggi 
dengan target pencapaian 50 
boxes/ship/hours. Serta dapat 
melayani BOA untuk semua 
armada kapal EMC. Sukses TPS! 
Once Again, Happy Anniversary!

“
“

5. ERVAN S (Mekanik CC 20 PT 
Parvi Indah Persada) 
Selamat ulang tahun yang ke-19 
untuk TPS, semoga tetap berjaya 
dan semakin maju, dari pekerja 
murni hingga vendor yang ada di 
lingkungan kerja TPS. Keep Solid 
and Stay Humble“

“

3. ARI dan DIDIN (Port Security 
TPS)

 Selamat ulang tahun yang ke-
19 buat TPS, semoga dengan 
bertambahnya umur ke depannya 
semakin jaya, sukses dan semakin 
berkembang, Terima kasih.

“

“

1. STENVEN (INSA)
 INSA berharap Terminal Petikemas 

Surabaya bisa tetap berada di 
Surabaya dan tetap bisa join 
dengan Pelindo Group. Karena 
sudah sangat terbukti kualitas 
kerjanya serta komitmen pelayanan 
yang luar biasa. Sekali lagi selamat 
bertambah umur untuk TPS, sukses 
selalu.
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WANITA TANGGUH TPS
Tidak mudah rasanya jika kita memiliki jam kerja yang tidak sesuai dengan jam kerja pada umumnya. 
Apalagi wanita dengan jam kerja shift dengan mayoritas anggota team adalah laki - laki. Seperti 
kedua sosok “Kartini” yang berada dalam lingkup kerja operation department.

1. Siapa sosok yang telah menginspirasi kamu hingga 
menjadi seperti sekarang?

 Sosok yang menginspirasi hingga saya menjadi 
seperti saat ini adalah mama saya. Karena beliaulah 
yang selalu mengajarkan saya sebuah kehidupan 
untuk menjadi seorang wanita yang tangguh dan 
mandiri. Beliau yang selalu memberikan kritik saran, 
selalu mensupport saya, serta memberikan doa dan 
restunya disetiap semua langkah yang saya ambil 
dalam hidup saya sampai saat ini. Karena berkat 
doa beliau pula saya menjadi seperti ini dan berada 
pada posisi saat ini. Jika saya boleh mengatakan 
untuk mama saya adalah sosok “kartini” yang selalu 
ada dalam kehidupan saya, selalu menerangi dalam 
setiap langkah kehidupan dan kesuksesan saya.

2. Ceritakan lebih dalam tentang pekerjaanmu?
  Saat ini saya sebagai staff execution control yang 

bergabung di tower group B, lebih tepatnya job 
desk saya sebagai yard dispatcher (import) yaitu 
memonitoring kegiatan di lapangan import.
• Shift I : 00.00 – 08.00 wib
• Shift II : 08.00 – 16.00 wib
• Shift III : 16.00 – 24.00 wib

3. Apa yang membuat kamu menerima tantangan 
dengan menerima jam kerja mengikuti shift?

 Pertama hal yang menjadi pertimbangan saya untuk 
menerima jam kerja shift adalah restu orang tua, 
karena dari awal bekerja dengan jadwal shift orang 
tua telah memberikan dukungan penuh terhadap 
saya. Saya juga harus bisa mulai membiasakan 
diri dan membagi antar waktu kerja dengan waktu 
istirahat yang tentu saja sangat berbeda dengan 
pekerja lainnya.  Apalagi tantangan yang paling 
utama adalah mampu menyesuaikan diri dengan 
rekan kerja yang mayoritas laki-laki. Disamping itu 
ada juga tantangan lainnya, dibutuhkan konsentrasi 
ekstra saat bekerja pada jam 00.00 – 08.00 wib. serta 
cara berkominikasi yang tepat dengan operator dan 
Spv. Lapangan supaya alur kegiatan dapat berjalan 
dengan lancar.  (Operation Execution Control Staff)

Debrina Alfitri Kentania

Al Humayra Dorida dan Debrina Alfitri Kentania, mereka 
adalah “Srikandi” Tower Control Center Staff. Mereka berdua 
merupakan contoh untuk wanita yang pantas dijuluki wanita 
tangguh karena memiliki jam kerja shift. Masih bertema Hari 
Kartini, kedua wanita tangguh yang dimiliki Terminal Petikemas 
Surabaya ini sudah harus mendapatkan apresiasi karena 
mampu menerima tantangan bekerja dengan memonitor 
langsung kegiatan sebagai dispatcher yang bekerja dengan 
pembagian jadwal 3 shift 2 harian. Yang tentu saja kedua wanita 
ini juga belum tentu libur pada saat weekend seperti jadwal 
kerja normal pada umumnya. Kita akan telisik lebih dalam lagi 
profil dari kedua wanita tangguh tersebut.

1. Siapa sosok yang telah menginspirasi 
kamu hingga menjadi seperti sekarang?

 Selain Ibu saya yang banyak menginspirasi 
serta berperan penting dalam hal kerja keras, 
bertanggung jawab dan berhasil menjadikan 
saya menjadi wanita mandiri. Asma El Moufti 
(Mantan Direktur Operasional TPS) banyak 
juga memberi inspirasi dalam dunia kerja.

2. Ceritakan lebih dalam tentang pekerjaanmu? 
 Secara garis besar, sebagai Operation 

Execution Control Staff tepatnya vessel 
dispatcher, tanggung jawab saya memastikan 
kelancaran dalam proses bongkar muat kapal 
dan saya bekerja sama dengan rekan-rekan 
di lapangan serta di dermaga. Saya adalah 
salah satu pegawai wanita pertama yang 
menerima tantangan dari PT. TPS dengan 
bekerja dengan system shift. 
• Shift I : 08.00 – 16.00 wib
• Shift II : 16.00 – 00.00 wib
• Shift III : 00.00 – 08.00 wib

3. Apa yang membuat kamu menerima 
tantangan dengan menerima jam kerja 
mengikuti shift?

 Karena sebelumnya seluruh pekerjaa shift 
adalah laki-laki, sehingga menjadi pegawai 
wanita pertama adalah sebuah tantangan. 
Terlebih saya tidak bekerja secara individu, 
sehingga harus bisa beradaptasi dan bekerja 
sama dengan mereka. Seorang vessel 
dispatcher harus mampu membuat tim 
mengikuti arahan sesuai dengan system.

4. Hal unik apa yang pernah terjadi selama 
bekerja?

 Sebagian besar anggota kelompok banyak 
yang lebih berpengalaman dan usia juga 
diatas usia saya. Tapi karena tuntutan 
pekerjaan mengharuskan saya memberi 
arahan kepada tim agar melaksanakan 
kegiatan secara system yang disampaikan 
melalui radio. Karena saya merasa mereka 
lebih senior, saya tidak berani memberikan 
perintah yang pada akhirnya menghambat 
pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, 
saya bisa menyampaikan arahan dengan 
baik.

5. Apa harapanmu untuk wanita Indonesia 
kedepan, utamanya untuk Srikandi TPS?

 Sebagai salah satu Srikandi TPS, kita harus 
bisa lebih bertanggung jawab pada bidang 
pekerjaan masing-masing. Tetaplah menjadi 
wanita yang selalu menginspirasi, berprestasi, 
menghargai diri sendiri maupun orang lain 
serta dapat mempresentasikan cantik dalam 
versi dari kita yang lebih baik. Don’t be afraid 
to dream big, ladies!

(Operation Execution Control Staff)
Alhumayra Dorida 

4. Hal unik apa yang pernah terjadi selama bekerja?
 Hal unik saat awal kerja yaitu bekerja langsung dengan 

membagi konsentarasi saya secara bersamaan yaitu 
berkomunikasi melalui HT dengan operator dan 
Spv. Lapangan dan disaat bersamaan pula harus 
mengoperasikan sistem untuk kegiatan di lapangan 
import, serta belum lagi telepon yang terkadang 
berdering di tower dengan konsentrasi yang harus 
terbagi lagi. Terkadang jika operator mengontak HT 
saya dengan jeda waktu hampir bersamaan sering 
kali saya salah sebut nama operator (karena ada 
beberapa operator yang suaranya terdengar sama), 
terkadang juga salah sebut nomor RTG serta bloknya.

5. Apa harapanmu untuk wanita Indonesia kedepan, 
utamanya untuk Srikandi TPS?

  Harapan saya di era yang sudah modern ini wanita 
harus bisa berjuang serta menjadi wanita yang 
mandiri. Bahkan memiliki hak dan kesempatan yang 
sejajar dengan pria untuk berkarir dalam bidang 
apapun. Tetapi juga tidak boleh 
melupakan kodrat utamanya 
sebagai seorang wanita yang 
lemah lembut dan penuh 
kasih sayang.
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JADWAL KOMUNITAS
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Sejak 19 desember 2016 
Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) resmi memiliki Sayana 
Gym untuk kegiatan para 
pegawai maupun pekerja di 
wilayah TPS agar lebih sehat 
dan positif. Sebelumnya, 
beberapa komunitas telah 
terbentuk. Tujuannya agar 
hubungan antar pegawai 
ter jal in baik dan sal ing 
mengenal satu sama lain 
baik didalam maupun diluar 
kantor. Kali ini, rubrik TPS 
Community akan memberikan 
informasi terkait  jadwal 
seluruh komunitas TPS. Tidak 
diperuntukan oleh pegawai 
saja, para pekerja, vendor, 
maupun pelanggan lainnya 
boleh ikut bergabung berlatih 
bersama-sama.

1. TENIS MEJA 
Setiap hari Rabu
Jam 16.00 wib
Gedung Administrasi PT TPS Lantai 1
Pak Soedjiono
081-2314-18 025

2. TENIS LAPANGAN
Setiap hari kamis
Jam 18.00 -21.00 wib
Jl Alon-Alon Priok, Krembangan
Kristian
081 8375 296

3. LARI
Hari Jumat
Jam 06.00 wib
Gedung Administrasi PT TPS
Jl Tanjung Mutiara No.1
Santono
081-3306-071-63

4. FUTSAL
Hari & Jam Tentatif
Aries Setiyawan
081-2300-86-003

6. GOLF
Setiap hari
Jam 17.00 – Selesai
Lapangan Kodikal
Tedjo Hariyono
081-2172-21-293

7. RENANG
Setiap hari Selasa dan Jumat
Jam 17.00 wib
Kolam Renang Graha Residen
Ruwah Budi
081-7036-45-003

5. SEPAK BOLA
Setiap hari jumat
Jam 06.00 wib
Lapangan Prapat Kurung
Gunawan  
081-2311-11 408

8. BADMINTON
Setiap hari Jumat 
Jam 18.00 – 21.00 wib
Sony Dwi Kuncoro Badminton Hall
Jl Raya Medokan Ayu Blok S
Hartantya 
081-3314-93-432

9. GOWES (TRT)
Setiap 3 bulan sekali
Deddy
0812-161-2-443

10. TPS RIDER COMMUNITY (TRC)
Setiap 3 bulan sekali
Bagus Hermawan
081-2311-11-765

11. SENAM
Setiap hari Rabu 
Jam 06.00 wib 
Sayana Gym
Gedung Lama PT TPS Lantai 4
Nasrullah
0821-432-211-96

12. YOGA
Setiap hari Jumat
Jam 07.00 wib
Sayana Gym
Gedung Lama PT TPS Lantai 4
Siti Asiyah
0851-031-49-871
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PENDAKIAN SRIKANDI TPS 
KE GUNUNG SEMERU

“KADO UNTUK TPS”
Bulan April memiliki makna tersendiri bagi keluarga besar Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS). Sangat beralasan, karena TPS didirikan pada 29 April sehingga 
bulan April merupakan bulan HUT TPS. Bulan April juga sangat istimewa 
bagi perempuan Indonesia karena diperingati sebagai tonggak kebangkitan 
semangat kesetaraan yang dimotori oleh R. A. Kartini.

erbekal keist imewaan dan 
semangat di atas, terbersit 

keinginan untuk melakukan hal di luar 
zona nyaman kaum perempuan yakni 
melakukan ekspedisi ke Gunung 
Semeru, yang konon merupakan 
gunung tertinggi di pulau Jawa. 

Rencana persiapan dan pelaksanaan 
ekspedisi dimatangkan, pendaftaran 
dibuka untuk seluruh pegawai 
perempuan di TPS. Rekan-rekan 
yang mendaftar wajib mengikuti sesi 
latihan yang telah disusun. Latihan 
fisik termasuk jalan kaki dengan jarak 
dan waktu tertentu dilakukan setiap 

pagi. Uji coba pendakian dilakukan 
dua kali, pertama di Penanggungan, 
dilanjutkan di Buduqasu. Keduanya 
dilakukan malam hari. Tantangannya 
be rbeda  namun merupakan 
perpaduan tantangan yang cukup 
tangguh, dilakukan malam hingga dini 
hari – dimana umumnya kita sedang 
nyaman-nyamannya istirahat. Udara 
dingin dipadu angin yang lebih dari 
sepoi-sepoi, jalur landai nan panjang 
serta jalur dengan tanjakan terjal. 

Akhirnya hari yang dinantipun tiba, 5 
Srikandi TPS dari generasi berbeda 
memulai ekspedisinya. Kelima 
Srikandi itu diantaranya adalah Erika 

A. Palupi, Retno Utami, Sartiningsih, 
Diah Trihastuti dan Rohil Indah Hilwa. 
Berbekal persiapan yang telah 
dilakukan, Srikandi TPS berangkat 
penuh semangat.

“Terima kasih atas dukungan Top 
Manajemen dan rekan-rekan TPS 
sehingga bekal semangat kami 
semakin lengkap,” Ungkap Erika 
A. Palupi, Legal and Commercial 
Manager TPS yang merupakan salah 
satu pendaki.

Destinasi pertama adalah Ranu Pani. 
Terletak di wilayah Lumajang, daerah 
ini dikelilingi bukit dan gunung, 

berhawa sejuk. Sampai di Ranu Pani 
sudah cukup malam, Srikandi TPS 
beristirahat di penginapan, bersiap 
melakukan ekspedisi esok paginya, 
20 April 2018.

Bulan April 2018 ini, musim pendakian 
baru dibuka. Animo pendaki cukup 
tinggi. Ini terlihat dari jumlah pendaki 

yang mengikuti sesi briefing sebelum 
memulai perjalanan ke Gunung 
Semeru. Banyak informasi tentang 
kawasan, aturan-aturan keselamatan 
pendakian, himbauan pelestarian 
lingkungan, dibagikan oleh tim 
relawan kepada para tamu yang 
datang untuk melakukan pendakian. 
Sangat penting untuk mengikuti sesi 
briefing seperti ini.

Awali aktivitas dengan doa. Itu pula 
yang selalu dilakukan oleh Srikandi 
TPS sebelum memulai set iap 
perjalanan. Dari Ranu Pani, tujuan 
selanjutnya adalah Ranu Kombolo. 
Menurut berita-berita serta postingan 
yang ada di media, Ranu Kombolo 
terkenal dengan pemandangan yang 
indah luar biasa – sumber air bersih di 
ketinggian, dikelilingi bukit-bukit nan 
hijau serta gunung2 nan gagah. Pos 
demi pos dilalui, butuh waktu lama 
serta perjuangan untuk akhirnya 
bisa menikmati pemandangan yang 
selama ini hanya bisa kami lihat 
melalui media sosial. Tidak lain hanya 
rasa syukur mengingat perjalanan 
yang telah dilalui – rasa lelah terbayar 
sudah. Setelah membersihkan diri di 
fasilitas umum yang tersedia dan 
makan, Srikandi TPS punya waktu 
istirahat selama kurang lebih 2 jam 

sebelum melanjutkan perjalanan 
mendekati puncak Mahameru : 
Kalimati.

Udara di ketinggian memberi 
kesejukan tersendiri. Ingat untuk 
melanjutkan jadwal trekking ke 
Kalimati, kami bangun pada pukul 
20.00 dan berangkat dari Ranu 

Kumbolo menuju Kalimati tepat 
pukul 21.00. Hawa dingin tetap 
membuahkan peluh yang cukup 
deras karena Srikandi langsung 
disambut oleh tanjakan cinta – jalur 
dengan kemiringan lebih dari 45 
derajat. Berjalan, istirahat sambil 
menunggu swluruh anggota tim 
bersama lagi dalam barisan, begitu 
seterusnya. Sampai di tengah 
perjalanan, kantuk dan penat datang. 
Hampir saja kami mendirikan tenda 
dan bermalam di Jambangan, 
jika tidak ada salah satu tim yang 
meyakinkan kami untuk melanjutkan 

perjalanan dan beristirahat di tujuan.  

Hari hampir pagi ketika kami sampai 
di Kalimati. Srikandi terlelap dalam 
tidur nyenyak usai perjalanan 
panjang hari itu. Waktu dan tenaga 
jua sehingga Srikandi memutuskan 
untuk tidak melanjutkan perjalanan ke 
puncak Mahameru. Kami cukupkan 
un tuk  men ikmat i  megahnya 
Mahameru dari Kalimati.

Perjalanan ini memang awalnya 
digagas sebagai kado HUT ke-19 
TPS tercinta. Namun ternyata lebih 
dari itu, perjalanan ini menjadi kado 
tersendiri buat para Srikandi – kami 
belajar bagaimana tetap menjaga 
ritme langkah sehingga tetap seiring, 
pengalaman dapat menikmati 
pemandangan nan indah di tempat 
yang tidak mudah dijangkau serta 
bagaimana menguatkan hati untuk 
memcapai tujuan, apapun yang 
menghadang.

Perjalanan kembali ke Ranu Kombolo 
dan Ranu Pani menjadi perjalanan 
penuh semangat dan canda. Setelah 
perjalanan selama 3 hari ini, kamipun 
pulang membawa sekantong 
pengalaman indah penuh kekuatan.

B
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Ramadhan kan kembali berlalu, 
meninggalkan kisah syahdu
Idul Fitri yang agung tiba,
Seagung kalimat Tayyibah
Seagung dinul Islam yang ka�ah,
Seagung silaturrahim yang mengandung cinta 
dan kedamaian.

Selamat Hari Idul Fitri 1439 H
Mohon Maaf Lahir & Bathin

9 Langkah 
Mengecilkan Perut 

Tanpa Sengsara

Langkah 1: 
Bangun t idur,  sarapan tanpa 
karbohidrat, misal. Daging, telur, ikan, 
atau alpukat (tanpa nasi atau roti).

Langkah 2 : 
Pukul 09:00-10:00 pagi, bisanya perut 
terasa lapar, sebelum memutuskan 
makan, minum 3 gelas air.

Langkah 3 : 
Makan siang normal, dengan 
perlahan mengurangi porsi nasi, dari 
1 porsi menjadi ¾ porsi, dan pelan-
pelan menjadi ¼ porsi.
Tips :
1. Makan lebih perlahan (tidak 

terburu-buru) akan mengurangi 
pembentukan lemak;

2. Sebelum makan nasi, habiskan 
lauk, akan lebih cepat kenyang.

Langkah 4 : 
PENTING! Jangan menahan lapar! 
Jika pukul 15:00-16:00 sore lapar, 
silakan makan, dengan syarat tdak 
mengandung karbohidrat sederhana. 
Contoh menu : telur, alpukat, stroberi, 
daging, ikan keju, agar-agar dengan 
sedikit yoghurt.

Langkah 5 : 
Salah satu olahraga paling efektif 
untuk mengecilkan perut adalah 
dengan jalan kaki. Pukul 16:00-
17:00 sore jalan kaki 30-45 menit 
akan membantu membakar lemak 
di perut. Biasanya setelah jalan kaki 
terasa sangat lapar. Makan telur/ikan/
daging setelah jalan kaki agar kerja 
keras tidak sia-sia.

Langkah 6 : 
Makan malam  adalah penentu 

apakah Anda akan BIKIN lemak atau 
BAKAR lemak selama tidur. Kalau 
makan malam banyak karbo, jelas 
akan bikin lemak. Ide makan malam 
: Sate, stik ayam, stik ikan, daging, 
sosis, rending, ayam pop, ayam 
bakar, bebek goreng. Semua tanpa 
karbo.

Langkah 7 : 
Jika pukul 21:00 malam lapar, boleh 
snack malam. Ide snack malam perut 
rata : agar-agar polos dengan sedikit 
yoghurt dan kalau ada stroberi atau 
alpukat boleh ditambahkan biar lezat.

Langkah 8 : 
Memang makan mie instan atau 
nasi goreng tengah malam itu paling 
nikmat, tapi nanti jadi penyesalan. 
Kalau ingin cepat kempes perutnya, 
2 makanan ini mesti dihindari. Ganti 
dengan snack seperti di Langkah 
7. Hindari juga makan pagi : nasi 
kuning, nasi uduk, atau bubur ayam.

Langkah 9 : 
Kekurangan tidur akan membuat 
nafsu makan menjadi besar. Tidur 
yang cukup akan membantu anda 
untuk mengendalikan nafsu makan, 
sehingga makan menjadi terkendali. 
Makan untuk hidup, bukan hidup 
untuk makan (MR)
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