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SAFETY      TALK
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DOTHY - President Director
PT Terminal Petikemas Surabaya

 Segenap Pengguna Jasa dan Keluarga Besar Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) yang kami cintai,

 Saat ini, Seiring dengan krisis kesehatan dan kemanusiaan 
yang disebabkan pandemi Virus Corona, para pebisnis meng-
hadapi tantangan yang sangat besar : jatuhnya permintaan 
pelanggan, perubahan operasional yang signifikan, ganggu-
an rantai pasokan, pengangguran, resesi ekonomi dan 
meningkatnya ambang ketidakpastian. Seperti halnya sisi 
kesehatan, bisnis juga perlu cara untuk pulih dari keadaaan 
dan mulai memikirkan pemulihan ini dari sekarang.

 Di era AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) seperti sekarang, 
pelaku usaha logistik harus segera menyesuaikan model 
bisnis dan menyiapkan strategi baru sebagai respons 
terhadap dampak wabah virus corona (Covid-19) agar 
mampu bertahan, sekaligus siap menghadapi perubahan 
bisnis setelah pandemi global itu berlalu. Pelaku usaha harus 
memanfaatkan masa pembatasan sosial saat wabah Covid-19 
ini untuk mengevaluasi dan merancang kembali model bisnis 
sehingga siap menghadapi tantangan baru setelah pandemi 
berakhir. Kerjasama, cermat menjaga likuiditas, digitalisasi, 
integrasi dan keterhubungan adalah beberapa strategi yang 
dapat dilakukan di masa saat ini untuk tetap menjalankan 
usaha pada saat-saat krisis seperti saat ini.

 TPS sebagai terminal operator lini 1 yang merupakan 
pengawal logistik menjadi bagian dari ekosistem dalam 
industri kepelabuhanan dan logistik bersama segenap 

pemangku kepentingan juga berinovasi untuk mendukung 
terwujudnya iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif, 
salah satunya melalui Gate Automation. Gate Automation 
diterapkan dengan menggunakan OCR (Optical Character 
Recognition) technology yang mampu menterjemahkan 
karakter menjadi data, yang meliputi nomor petikemas, ISO 
Code, Maximum Gross Weight, IMDG Label dan Container 
Seal Presence. 

 Selain gate automation, rencananya TPS juga akan mene 
rapkan joint inspection antara pelayanan Karantina dan Bea 
Cukai yang memanfaatkan data dari single submission yang 
dilakukan melalui aplikasi LNSW (Lembaga National Single 
Window)

 Akhir kata, aktivitas ekonomi dan kebutuhan logistik tetap 
harus berjalan di masa krisis saat ini. Kolaborasi semua pihak 
dalam rantai pasok sangat diperlukan. Tidak hanya pelaku 
utama saja, peran pelaku pendukung pun diperlu-
kan dan harus dilakukan. Terutama penting di 
negara maritim dan k e p u l a u a n 
seperti Indonesia. Mari bersama 
kita tetap memberi- kan layanan 
terbaik dengan tetap m e m a t u h i 
protokol untuk menanggu-
langi dan memutus penyebaran 
COVID-19.

Salam,
Dothy

PD’s  GREETING

HEALTH ALERT

Lepas masker seluruhnya

Saat membuka masker, lipat masker agar bagian
dalamnya tidak tercemar

Jangan menyentuh bagian dalam masker

Sumber: diolah dari kumparan.com dan dokter perusahaan PT TPS

Bagian bawah dagu dan 
leher adalah area yang 
terekspos oleh bakteri, 

kuman dan virus

Bila Masker terpakai lagi, 
bagian dalam masker kini 

telah tercemar

MASKER JANGAN TURUN DI DAGU

3 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT MEMBUKA MASKER 
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A MANAH

K OMPETEN

H ARMONIS

L OYAL

A DAPTIF

K OLABORATIF

- Integritas
- Tulus
 Konsisten (integrity,
 honest & consistent)
- Dapat dipercaya

- Kinerja Terbaik
- Sukses
- Keberhasilan
- Learning Agility
- Ahli di bidangnya

- Peduli (caring)
- Perbedaan (diversity)

- Komitmen
- Dedikasi (rela berkorban)
- Kontribusi

- Inovasi
- Antusias terhadap
 perubahan
- Proaktif

- Kesediaan bekerjasama
- Sinergi untuk hasil yang
 lebih baik

- Berperilaku dan bertindak
 selaras dengan perkataan
- Menjadi seseorang yang
 dapat dipercaya dan
 bertanggung jawab

- Terus menerus kemampuan/
 kompetensi agar selalu 
 mutakhir
- Selalu dapat diandalkan
 dengan memberikan kinerja
 terbaik

- Berperilaku saling membantu
 dan mendukung sesama insan
 organisasi maupun masyarakat
- Selalu menghargai pendapat,
 ide atau gagasan orang lain

- Menunjukkan komitmen yang
 kuat untuk mencapai tujuan
- Bersedia berkontribusi lebih dan
 rela berkorban dalam mencapai
 tujuan

- Melakukan inovasi secara
 konsisten untuk menghasilkan
 yang lebih baik
- Bertindak proaktif dalam
 menggerakan perubahan

- Terbuka bekerjasama dengan
 berbagai pihak 
- Mendorong terjadinya sinergi 
 untuk mendapatkan manfaat dan
 nilai tambah

Kami memegang
teguh kepercayaan

yang diberikan

Kami terus belajar
dan

mengembangkan
kapabilitas

Kami saling peduli
dan menghargai

perbedaan

Kami berdedikasi
dan mengutamakan

kepentingan
Bangsa dan Negara

Kami terus berinovasi
dan antusias dalam

menggerakkan
ataupun menghadapi

perubahan

Kami mendorong
kerjasama yang

sinergis

KATA KUNCI KALIMAT AFIRMASI PANDUAN PERILAKU

SEMANGAT
AKHLAK

Semangat baru
dari transformasi

logo baru 
Kementrian BUMN

ituasi darurat pandemi saat ini bukan lantas menjadikan 

kita mengeluh, tidak bisa bekerja optimal, bekerja ala 

kadarnya atau bekerja ‘’alon-alon asal kelakon. Saatnya kita 

break through the limit melalui sebuah transformasi 

sebagaimana transformasi logo Kementrian BUMN yang 

memunculkan semangat baru melalui core valuesnya,

yakni AKHLAK.

AKHLAK merupakan harapan dimana satu core values dapat 

menjadi pedoman di seluruh BUMN.

Yuk kita pahami, internalisasi dan berperilaku sebagaimana 

core values AKHLAK agar mampu meningkatkan daya saing 

BUMN menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai 

pabrik talenta.

S

AKHLAK BUMN AKHLAK BUMN
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EVENTEVENT

INTERNALISASI DAN
IMPLEMENTASI

CORE VALUE BUMN
AKHLAK

DI TPS

Sependapat dengan Dothy, Aa gym juga menyampaikan 

apresinya terhadap Menteri BUMN Eric Thohir dalam meme- 

rangi praktik korupsi khususnya BUMN. Dalam webinar kali 

ini, Aa Gym menyampaikan bahwa kita sebagai manusia 

harus menjadi pribadi berakhlak baik (akhlakul karimah) agar 

kita selamat dunia akhirat.

 

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan webinar tentang 

AKHLAK, para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat 

benar-benar mengadopsi dan berperilaku yang mencermin-

kan akhlakul karimah juga beretika dengan melaksanakan 

AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 

Kolaboratif.

ebagai bagian dari proses akselerasi transformasi dan 

sosialisasi nilai-nilai inti (core values) AKHLAK BUMN, 

Terminal Petikemas Surabaya (TPS) sebagai salah satu anak 

perusahaan Pelindo 3 menyelenggarakan webinar bersama 

KH Abdullah Gymnastiar atau yang akrab dipanggil Aa Gym 

sebagai narasumbernya. Webinar yang juga diikuti oleh 

umum ini dilaksanakanakan pada Rabu (29/7).

Direktur Utama TPS, Dothy, dalam sambutannya menyampai-

kan bahwa  internalisasi dan implementasi nilai-nilai AKHLAK 

diharapkan meningkatkan daya saing BUMN di global dan 

juga menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta untuk 

kemajuan Indonesia, dengan tetap memperhatikan aturan 

yang berlaku.

Dothy juga mengajak pegawai TPS menerapkan AKHLAK di 

kehidupan sehari-hari dalam berperilaku dan bekerja, 

sebagaimana disampaikan oleh Erik Thohir selaku Menteri 

BUMN. 

“Mari kita bersama-sama tidak hanya membangun tapi 

menegakkan dan tetap optimis di masa pandemi, supaya 

magnitudo AKHLAK dapat semakin luas dan dapat ditanam-

kan dan diresapi oleh kita sebagai insan BUMN”, ungkap 

Dothy.

S



erayaan Idul Adha kali ini berbeda dari tahun- 
tahun sebelumnya. Biasanya TPS merayakannya 

dengan menyalurkan serta menyembelih hewan 
qurban yang dibagikan kepada warga di kelurahan, 
jamaah masjid, mushola, yayasan hingga organisasi 
masyarakat.

 Menyesuaikan dengan kondisi saat ini (dengan 
terjadinya penyebaran pandemic COVID 19), TPS wajib 
mematuhi protokol kesehatan, termasuk membatasi 
berkumpulnya orang di suatu tempat dalam waktu 
yang cukup lama. Berbeda dari tahun lalu, tahun ini, 
karena berlangsung di tengah pandemi, TPS menyam-
but Idul Adha dengan cara yang berbeda, yakni menya-
lurkan hewan qurban berupa  3 ekor sapi yang disalur-
kan ke Masjid Baitul Hakam, Lantamal V dan Desa 
Tajungan, Bangkalan, Madura serta 34 ekor kambing 
yang disalurkan kepada Polres Semampir, Kodim dan 
Warga disekitar wilayah kerja TPS, serta menyediakan 
2.174 kaleng yang merupakan olahan daging sapi 
qurban menjadi rendang dan kornet, yang merupakan 
hasil kerjasama TPS dengan Lembaga Amil Zakat 

Nasional (LMI). Olahan daging tersebut akan disalur-
kan kepada mitra kerja TPS.

 “Tahun ini memang karena masa pandemi, TPS 
merayakan Idul Qurban berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya. Dalam pengolahan daging qurban, kami 
bekerjasama dengan LMI yang merupakan Lembaga 
Amil Zakat yang sudah bersertifikasi, sehingga dalam 
pelaksanaannya dipastikan mengedepankan protokol 
Covid seperti penggunaan masker, hingga cek temper-
atur suhu untuk petugas dengan tidak melupakan 
syariat dalam menyembelih hewan qurban’’ ungkap 
Dothy selaku Direktur Utama TPS.

 ‘’Peringatan Idul Adha selain merupakan program 
keagamaan yang tidak hanya untuk lingkup internal 
perusahaan, tapi juga merupakan aksi sosial kepada 
masyarakat di luar program Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Respon-
sibility (CSR) yang dijalankan perusahaan,”                
tambahnya.
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P

COMDEV COMDEV

PERAYAAN
IDUL ADHA

DI TPS

tempe-ratur
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HEADLINE HEADLINE

ebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem 

Logistik Nasional, Selasa (07/07), Terminal Petikemas 

Surabaya (TPS) menerapkan sistem Single Submission (SSM) 

dan Joint Inspection yang merupakan sinergi antara TPS dan 

seluruh stakeholder terkait.

Dengan penerapan SSM dan Joint Inspection, Importir atau 

Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) cukup meng-

akses satu portal untuk mengajukan dokumen Pabean dan 

Karantina sekaligus, sehingga pemeriksaan petikemas yang 

diperiksa oleh dua instansi yakni Karantina dan Bea Cukai 

dapat dilakukan pada lokasi dan waktu bersamaan.

Selain itu, penerapan SSM dan Joint Inspection juga memper-

cepat proses dwelling time, serta dapat mengurangi gerakan 

petikemas dan membuat biaya di pelabuhan menjadi efisien, 

sehingga harga barang menjadi kian kompetitif dan pengelo-

laan logistik di TPS juga dapat berjalan efektif dan efisien.

“Kini dengan adanya penerapan SSM dan Joint Inspection 

dapat menjadi solusi untuk mendorong perekonomian 

Indonesia khususnya Jawa Timur”, ungkap Bambang Hasbul-

lah selaku Direktur Operasi TPS.

S

PENERAPAN 
SISTEM SINGLE SUBMISSION (SSM) 
DAN JOINT INSPECTION DI TPS
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BEST       VIEW BEST       VIEW

JUARA 1

Itan Resmana
@Eatanajus

Dep. Operasi /
Operator CC

JUARA 3

Antonius Natali Putra
@nthon_uyeah

Dep. Operasi /
Operator CC

JUARA FAVORIT 1

Rengga Ricardo Ilhami
@rengga_ricardo

Security

JUARA FAVORIT 2

Ahmad Abu Hasan
@hasanslickboy87

TKBM

JUARA 2

Masrifat Hidayat
@gebetanku

PDS / Bus Hantaran

PEMENANG LOMBA
"TPS PHOTOGRAPHY CONTEST"

Dep. HSSE



HUMAN RESOURCE
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kita dapat menjalankan amanah dengan baik maka kita akan 

menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain, jika 

dalam konteks pekerjaan maka kita menjadi orang yang dapat 

dipercaya oleh atasan dan perusahaan dalam menjalankan 

tugas tersebut.

 

Jika kita sudah menjadi orang yang dapat dipercaya, maka 

akan banyak sekali manfaat positif yang akan kita rasakan 

misalnya kita diberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam 

karir yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika 

kita tidak mampu memegang amanah yang diberikan atasan 

dan perusahaan , maka nama baik kita sebagai karyawan 

bahkan juga akan dikenal sebagai pribadi yang tidak baik 

sehingga akan banyak kerugian yang akan kita rasakan. 

Jadi, kita tidak perlu ragu lagi untuk menjadi orang yang dapat 

dipercaya memegang teguh amanah yang diberikan perusa-

haan. Mari TPS Familia, kita tanamkan kalimat afirmasi 

Amanah dalam pikiran, hati dan perilaku kita “Kami 

memegang Teguh kepercayaan yang diberikan !!!” . (EW)

AMANAH
dalam

AKHLAK

HUMAN RESOURCE

aya pernah diberi uang sama customer sebagai salah 

satu ucapan terimakasih katanya karena sudah 

membantu proses keluar nya petikemas dari TPS, tapi 

langsung saya kembalikan karena saya ingat kalau saya kerja 

ini diberikan kepercayaan oleh atasan untuk tidak menerima 

apapun, karena itu merupakan AMANAH dari perusahaan. 

Saya percaya, insyaallah rezeki sudah ada yang ngatur dan 

yang penting berkah, urip dadi enak, nyaman, tenang..” bisik 

salah satu rekan kerja di TPS saat menonton webinar Sosiali- 

sasi AKHLAK.

Percakapan diatas menggambarkan salah satu bentuk 

komitmen karyawan dalam menjaga amanah yang memang 

dipesankan oleh perusahaan kepada setiap karyawannya. 

Sebenarnya apa sich amanah itu ? mari kita bersama mengu-

pas sedikit terkait dengan Amanah. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), amanah 

berarti sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang 

lain. Menurut sumber kementrian BUMN, amanah dapat dilihat 

S dari berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan serta 

menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung 

jawab. Dalam 2 definisi ini jelas bahwa ada beberapa kata 

kunci yang dapat dijadikan patokan yaitu adanya integritas, 

tulus dan konsisten serta dapat dipercaya.

 

Definisi tentang amanah seperti diatas sudah sangat jelas dan 

dapat kita lihat dan cermati dalam kehidupan sehari-hari kita 

terutama dalam konteks kehidupan dalam pekerjaan. Penera-

pan nilai amanah sangat erat kaitannya dengan apa yang kita 

lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari, mulai bagaimana 

kita memegang teguh niat kita untuk bekerja sebagai ibadah, 

menjalankan setiap pekerjaan kita dengan mempersembah-

kan yang terbaik untuk perusahaan, tidak melakukan pelang-

garan sesuai dengan peraturan perusahaan dan masih 

banyak lagi.

 

Lalu apa sich manfaat jika kita memegang teguh amanah yang 

diberikan kepada kita? seperti yang ada dalam definisi diatas, 

salah satu kata kunci nya adalah dapat dipercaya, artinya jika 



pa yang terpikirkan oleh kita ketika kita menghadapi 
suatu keadaan yang secara tiba-tiba terjadi pada kita? 

Apa yang kita pikirkan saat itu nanti nya juga akan berpen-
garuh kepada respon tindakan kita terhadap keadaan 
tersebut. 
 
 “Tiba-tiba saya diminta untuk bikin bahan presentasi dan 
mempresentasikan nya di depan departemen lain, padahal 
saya tidak siap bahan nya.”kata seorang teman ketika diminta 
oleh manajer nya untuk menggantikan peran nya dalam 
sebuah rapat. 

 Situasi ini mungkin sering kita alami dalam dinamika 
pekerjaan kita sehari–hari. Berhasil atau sukses tidak nya kita 
dalam menjalankan tugas ini berawal dari bagaimana respon 
pikiran positif atau negatif kita sehingga akan muncul dalam 
perilaku kita. Jika kita berpikir negatif dari awal, pasti kita 
menolak tugas tersebut dengan alasan apapun namun jika 
kita berpikir positif, maka kita pasti menerima tugas tersebut 
dengan mengubah sudut pandang bahwa tugas tersebut 
menjadi tantangan bagi diri kita dan kita pasti akan mengambil 
manfaatnya.

 Seperti kejadian diatas, perbedaan awal berpikir sangat 

tipis sekali namun memiliki dampak yang sangat besar bagi 
kehidupan kita. Jika kita terus berpikir positif maka hidup kita 
akan lebih indah dan bermakna. Memang memerlukan 
pengorbanan dan kebiasaan, namun jika tidak kita latih dan 
tidak kita biasakan untuk berpikir positif, semua akan sulit. 
Proses berpikir sangatlah penting karena berhubungan 
dengan perilaku dan berbagai keberhasilan hidup seseorang 
(Schweingruber 2006 dalam Rusdi).

 Lalu bagaimana sich kita melatih diri kita untuk berpikir 
positif untuk pengembangan diri kita ? Pertama, Percaya dan 
yakin bahwa akan ada hikmah atau pelajaran positif yang kita 
dapatkan dari setiap kejadian atau situasi. Kedua, membiasa-
kan diri untuk bersyukur. Mebiasakan diri untuk bersyukur 
dapat menciptakan pikiran dan mental yang positif. Ketiga, 
Berada disekitar orang-orang positif. Berada di sekitar 
orang-orang positif telah terbukti dapat menularkan pikiran 
positif pada komunitas nya.

 Serkarang kita coba lihat  beberapa manfaat yang kita 
rasakan jika kita ber-positif thinking. Pertama, menjadi lebih 
sehat secara fisik dan mental. Dengan berpikir positif kita 
terhindar dari rasa iri, dengki, bahkan kita bisa menurunkan 
stres karena selalu membandingkan dengan orang lain. 
Kedua, Meningkatkan kepercayaan diri. Dengan berpikir 
positif kita mampu lebih percaya diri dan selalu melihat 
peluang dalam berbagai kejadian. Ketiga, Hidup lebih 
bahagia, Jika kita meiliki semangat berpikir positif, kita selalu 
dapat merasakan kenikmatan hidup yang dapat membuat diri 
dan keluargnaya menjadi bahagia.   

 Kita tidak bisa merubah situasi yang hadir pada kita, yang 
bisa kita rubah atau sesuaikan adalah cara berpikir kita untuk 
menghasilkan respon tindakan yang positif sehingga hasil nya 
bisa kita rasakan dan nikmati. Mari TPS Familia kita terus 
berlatih dan mencoba untuk berpikir positif demi hidup yang 
lebih sehat dan bermakna. (EW)
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EVENTPSIKOLOGI

BANTUAN
SEMBAKO
MELALUI 
KODIM 0830

POSITIF
THINKING

(BERPIKIR POSITIF) 

A

enyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
membawa dampak luar biasa terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat secara luas. Selain jumlah korban terus 
bertambah secara cepat, wabah ini telah menciptakan ketida-
kpastian dan membawa dampak serius bagi keberlangsungan 
perekonomian masyarakat. Ancaman ini begitu nyata, khusus-
nya bagi para pekerja informal dan kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah.

Bersama dengan Kodim 0830, Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) kembali memberikan sembako untuk masyarakat 
terdampak di wilayah Kodim 0830. Bantuan yang berisi paket 
sembako diserahkan oleh Sekretaris Perusahaan, Erika A. 
Palupi dan diterima langsung oleh Kapt. Agus – Perwira Seksi 
Teritorial Kodim 0830 untuk diberikan kepada masyarakat 
terdampak pandemi Covid-19.

 ‘’Kami terus berkomitmen untuk terus berbagi peran dalam 
membantu Indonesia menghadapi pandemi ini“ ungkap Erika. 

Erika juga mengungkapkan TPS akan terus berkomitmen 
membantu warga yang terdampak pandemi ini, bahkan bantu-
an serupa akan terus diberikan secara berkesinambungan 
hingga pandemi ini berakhir.

Direktur Utama TPS, Dothy, juga mengapresiasi bantuan ini. 
Apalagi di saat pandemi ini sangat terasa dampak sosial yang 
dirasakan masyarakat menengah ke bawah, terutama pada 
bidang ekonomi.

P

ketidak-pastian



‘’
Semarak AKHLAK

yang telah digaungkan oleh 
BUMN menjadi perhatian 
penting bagi insan BUMN, 

seakan menjadi jargon khusus 
yang dapat disematkan pada 
masing-masing pribadi kita. 

Apa pendapatmu 
tentang implementasi AKHLAK 

dalam 
keseharianmu?

’’

YULIATMONO IFFANSYAH 
ACHMAD
Departemen Fasilitas
 

AKHLAK merupakan akronim dari Amanah-Kompeten-Har-
monis-Loyal-Adaptif dan Kolaboratif merupakan slogan baru 
yang dicanangkan oleh kementerian BUMN. Bukan hanya 
sekedar slogan sebagai core value BUMN terutama insan 
pelabuhan, namun kita harus mampu mengimplementasikan 
dalam setiap olah gerak kegiatan khususnya yang ada di 
Pelabuhan. Lebih dari sekedar singkatan, kata akhlak bagi 
saya mempunyai arti yang cukup dalam, sebagaimana dalam 
ajaran yang saya yakini, bahwa seorang nabi diutus tidak lain 
hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, 
mari bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan dan 
berupaya menerapkan core value yang telah dicanangkan. 

Bersikap amanah terhadap tanggung jawab yang diberikan 
perusahaan, belajar tiada henti agar memiliki kompetensi 
dalam bidang yang ditekuni, saling membantu dan bekerja 
sama sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, berded-
ikasi dan bersikap loyal terhadap perusahaan, mampu berad-
aptasi dengan kondisi yang ada walaupun di masa pandemi 
seperti saat ini. Serta mau berkolaborasi dengan divisi/depar-
temen lain demi tercapainya tujuan perusahaan.

HENI RATNAWATI 
Departemen Keuangan 

Diresmikannya AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, 
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif sebagai Core Values BUMN, 
AKHLAK juga dijadikan identitas dan perekat budaya kerja 
yang mendukung peningkatan kinerja BUMN secara berkelan-
jutan. 

Walaupun saat ini kita berada dalam masa pandemi, AKHLAK 
merupakan tombak dalam rutinitas pekerjaan dan kehidupan 
sehari-hari. AKHLAK tidak hanya akan diteriakkan di forum-fo-
rum dan dihafalkan saja, tapi wajib menjadi kebiasaan sekali-
gus penyelaras karakter dan pola pikir untuk menjadi pribadi 
yang lebih unggul dan siap menjawab tantangan dan peluang 
bisnis ke depan.

Tanpa kita sadari, sebetulnya seringkali kita telah mengimple-
mentasikan AKHLAK pada keseharian kita. Contoh halnya kita 
bekerja dan menjalankan tugas keseharian. Kita wajib 
bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi terhadap amanah 
yang diberikan perusahaan. Ini merupakan implementasi dari 
amanah dalam AKHLAK.

ARIF SETIYO CAHYADI   
Departemen Sumber Daya Manusia 

AKHLAK adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia, 
karena mencakup segala pengertian tentang tingkah laku, 
perangai, tabiat, karakter yang baik ataupun buruk dalam 
hubungannya dengan Tuhan ataupun makhlukNya. Salah 
satu contoh yang mudah dalam penerapan akhlak pada 
kehidupan sehari-hari adalah jujur dalam bekerja, berbuat 
baik kepada keluarga serta tetangga, memaafkan, memberi 
bantuan kepada orang yg membutuhkan, mengajak kepada 
kebaikan,dll. 

Dengan nilai-nilai akhlak yang terinternalisasi dalam diri kita 
dengan baik serta berkomitmen teguh dalam menjalankann-
ya, insyaAllah kita akan menjadi pribadi yang Amanah, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sesuai 
dengan Core Values BUMN, sehingga kita akan sukses dalam 
kehidupan sosial, keluarga maupun dalam bekerja sehingga 
selamat di dunia dan akhirat.

APRILIANA KUSWANTI   
Departemen Komersial dan Pengembangan 
Bisnis

AKHLAK bukan hanya menjadi jargon saja dan corporate 
image. Tetapi bisa menjadi kompas dan kultur baru di semua 
insan-insan BUMN dalam keseharian. Nilai-nilai akhlak dapat 
memberikan transformasi “New Lifestyle” bukan hanya di 
dalam dunia kerja agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih 
baik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari baik di keluarga 
maupun di masyarakat. 

Karena dengan ber-AKHLAK, terutama sebagai generasi 
Millenial, kita dapat membawa BUMN ke arah yang lebih baik 
lagi dan bersaing secara sehat dan bertanggungjawab meng-
hadapi tantangan tanpa mengesampingkan kerjasama yang 
solid dan pribadi yang berkarakter.
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QUOTEQUOTE

menjalankan-nya

berde-dikasi
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SAFETY  CORNER

Ketika Pulang ke rumah dari berpergian jangan lupa untuk selalu membersihkan 
diri sebelum bercengkerama dengan keluarga ya 

Sumber : serba serbi COVID 19, Badan POM

TIPS PENCEGAHAN
SETELAH BERPERGIAN

BUKA ALAS KAKI1 2 BUANG SAMPAH3

CUCI TANGAN4 CUCI PAKAIAN5 BERSIHKAN
BADAN

6

Lepas alas kaki 
sebelum memasuki 

rumah 

Semprot barang 
barang anda 

dengan disinfectant 

Buang semua yang 
dipegang dan yang tidak 
dibutuhkan lagi seperti 

kuitansi , kertas dll

Jangan memyentuh apapun
di dalam rumah sebelum cuci 
tangan dengan sabun dan air

Lepas pakaian dan segera 
masukkan ke dalam tempat 

cucian yang tertutup

Mandilah sebelum anda 
berkumpul dengan 

keluarga
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SEMPROT
DISINFECTANT

HEALTH      INFO

anyak penelitian menunjukkan bahwa olahraga menurun-

kan kadar hormon yang menstimulasi rasa lapar, yang 

dikenal dengan nama ghrelin, dan meningkatkan kadar 

hormon yang menurunkan nafsu makan, yang dikenal dengan 

nama leptin. Akan tetapi, penelitian lainnya menyimpulkan 

bahwa efek olahraga dalam menurunkan nafsu makan tidak 

terjadi pada perempuan yang obesitas apabila dibandingkan 

dengan perempuan yang bertubuh kurus. Variabel lainnya 

yang berpengaruh termasuk suhu di luar atau di dalam 

ruangan olah raga, ketinggian tempat, dan untuk perempuan, 

siklus menstruasi.

Selain faktor-faktor di atas, faktor-faktor lainnya yang berpen-

garuh adalah:

1. Intensitas olahraga

Olahraga dengan intensitas tinggi lebih banyak membakar 

kalori dibandingkan hanya dengan berjalan santai. Olahraga 

jenis ini lebih dapat menurunkan nafsu makan sementara 

dibandingkan dengan olahraga yang ringan hingga sedang, 

yang dapat membuat seseorang lebih cepat lapar. Hal ini 

dikarenakan saat sedang berolahraga yang lebih berat, tubuh 

akan lebih mengutamakan aliran darah ke jantung, otak, dan 

otot. Sementara itu, saluran pencernaan akan lebih sedikit 

mendapatkan pasokan darah. 

B 2. Durasi olahraga

Semakin lama seseorang berolahraga, semakin lama kondisi 

tubuh kembali seperti semula dan membuat seseorang 

menjadi lapar. Setelah dua jam berlari, seseorang akan dapat 

mandi, berpakaian, dan melakukan aktivitas lain sebelum 

akhirnya merasa lapar. Minumlah sesuatu yang mudah di 

dapat segera setelah berolahraga dan konsumsilah makanan 

yang seimbang dan cukup saat mulai merasa lapar.

3. Hal yang baru

Ketika seseorang baru pertama kali melakukan olahraga yang 

baru, aktivitas tersebut dapat mempengaruhi metabolisme, 

jumlah kalori yang dibakar, dan rasa lapar yang dialami.

4. Pola pikir yang kurang tepat

Banyak orang tidak menyadari rasa lapar yang benar seperti 

apa. Banyak yang berpikir setelah berolahraga langsung 

boleh makan. Aapabila tujuan Anda untuk menurunkan berat 

badan, pola pikir demikian adalah pola pikir yang kurang 

tepat. Sebab, meski berat badan telah turun nantinya, Anda 

harus tetap berolahraga untuk menjaga kesehatan serta 

kestabilan berat badan. 

PENGARUH
OLAHRAGA 

PADA
NAFSU MAKAN

berpengaruh

TIPS PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
SETELAH BEPERGIAN
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NEWS NEWS

FLEET MANAGEMENT 
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Sub menu ini digunakan untuk 
melakukan pencarian data truk 
yang telah terdaftar di sistem

Sub menu ini digunakan 
untuk melakukan proses 
perubahan data truk 
semisal perubahan nomor 
polisi, atau perubahan valid 
date STNK.

Login pada aplikasi Web 
Access Inputkan user name 
dan password

1. Masuk pada menu truk 
 fleet registration
2. Input nomor polisi
3. Unggah copy scan STNK
4. Inputkan nomor HP
5. Tekan tombol submit

1. Internal PT. TPS melakukan proses  
 verifikasi data
2. Status pengajuan berubah menjadi  
 Success atau Rejected setelah  
 internal TPS melakukan proses   
 validasi data

Sebuah menu di Web Access  yang memuat sub menu truck fleet registration – truck 
fleet management – truck fleet enquiry  - truck fleet search

NEWS

Sub menu ini digunakan untuk melakukan
proses pendaftaran armada truk

TRUCK FLEET REGISTRATION1.

TRUCK FLEET REGISTRATION1.

TRUCK FLEET SEARCH4.TRUCK FLEET MAINTENANCE2.

Fitur yang dapat digunakan:

1. Melihat daftar truk yang   
 dimiliki oleh perusahaan   
 truk 
2. Melakukan proses unreg   
 (menghapus data truk   
 yang telah terdaftar)
3. Mengunduh template BAT   
 number

TRUCK FLEET ENQUIRY3.

PASTIKAN PERUSAHAAN TRUK TELAH
MEMILIKI NOMOR MASTER DI PT. TPS

JIKA REGISTRASI DISETUJUI, PERUSAHAAN TRUK
WAJIB MENGUNDUH - MENCETAK - MEMASANG 

BAT NUMBER SESUAI DENGAN KETENTUAN

Login pada aplikasi Web 
Access Inputkan user name 
dan password

1. Masuk pada menu truk  
 fleet maintenance
2. Input nopol lama dan  
 nopol baru
3. Unggah copy scan STNK
4. Inputkan nomor HP
5. Inputkan keterangan
6. Tekan tombol submit

Internal PT. TPS melakukan proses verifikasi  
data berupa pengecekan nomor polisi lama, 
nomor polisi baru, dokumen STNK yang 
diunggah serta alasan perubahan data

TRUCK FLEET MAINTENANCE2.

REQUEST STATUS AKAN BERUBAH MENJADI SUCCESS 
ATAU REJECTED SETELAH INTERNAL TPS MELAKUKAN

PROSES VALIDASI DATA

Login pada aplikasi Web 
Access Inputkan user name 
dan password

1. Masuk pada menu truk fleet enquiry
2. Cari nomor truk
3. Pilih fitur yang akan digunakan (UNREG atau unduh  
 template BAT Number)

1. Cari nopol truk dan pilih sisi BAT Number yang akan   
 diunduh templatenya (Top / Side)
2. Tekan tombol print example untuk mengetahui detail   
 ukuran BAT number
3. Tekan tombol download

Cari nopol 
truk kemudian 
tekan tombol 

Unreg

Truk dapat
didaftarkan ulang atas

perusahaan yang
sama / berbeda

Sistem menampikan
notifikasi truk sukses 

di Unreg

TRUCK FLEET ENQUIRY PROSEDUR UNREG3.

PROSEDUR MENGUNDUH TEMPLATE BAT NUMBER

Login pada aplikasi Web 
Access Inputkan user name 
dan password

1. Masuk pada menu truck fleet  
 search
2. Input nomor polisi
3. Tekan tombol Find
4. Data BAT Number dan  
 perusahaan truk akan  
 otomatis muncul apabila truk  
 telah terdaftar

Data truk akan ditampilkan 
oleh sistem tanpa nama 

perusahaan truk

Pop up notifikasi diatas akan tampil apabila data truk yang 
dicari tidak terdaftar di sistem terminal

TRUCK FLEET SEARCH4.

DATA TRUK YANG TELAH DI UNREG MASIH 
DAPAT DILAKUKAN PENCARIAN DATANYA 

MENGGUNAKAN MENU TRUCK FLEET SEARCH
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1. Sesuaikan Tempat Duduk

Atur tempat duduk kamu berdasarkan 
letak monitor. Siku harus setara dengan 
meja kerja, sehingga kamu tak akan 
terlalu membungkuk atau bersandar. 
Hal ini bisa membuat kamu duduk tegap 
di depan komputer dengan posisi bahu 
tetap tegak.

Atur sandaran kursi dalam posisi yang 
dapat menopang postur tubuh kamu 
dengan baik. Pastikan tekukan lengan 
kamu berada dalam posisi ideal yaitu 
75-90 derajat ketika kamu mengetik 
atau menulis di meja kerja.

2. Perhatikan Posisi Kaki

Pastikan kaki menjejak lurus ke lantai 
dan tidak berada dalam kondisi tertekuk 
dan bersilang. Lutut juga harus 
menekuk sejajar dengan letak pinggang 

ekerja di rumah dalam waktu lama 
memang merupakan hal yang 

tidak ideal bagi banyak orang. Hal ini 
terutama dialami oleh mereka yang 
bekerja di depan laptop atau komputer.

Pada sejumlah orang, tidak adanya 
meja dan kursi yang memadai untuk 
bekerja bisa menyebabkan munculnya 
sejumlah masalah. Hal ini dialami 
sejumlah bagian tubuh mulai dari leher, 
punggung, hingga pantat.

Posisi kerja yang tidak tepat ini menye-
babkan postur tubuh menjadi buruk. Hal 
ini terutama karena posisi duduk yang 
memang tidak sesuai dan tak ideal.

Postur duduk yang benar ini dapat 
bermanfaat pada kesehatan dan aliran 
darah. Berikut sejumlah langkah yang 
bisa kamu lakukan untuk memperbaiki 
postur tubuh pada saat bekerja.

untuk membuat berat badan terdistribu-
si secara seimbang.

Pada orang dengan kondisi pinggul 
besar, gunakan bantalan duduk untuk 
membantu kamu mendapatkan posisi 
duduk yang benar. Hal ini sekaligus 
memberi posisi punggung yang 
nyaman.

3. Jangan Duduk Terlalu Lama

Pastikan kamu tidak duduk terlalu lama 
saat bekerja. Berjalan atau berdirilah 
selama satu atau setengah jam sekali 
untuk meregangkan badan.

Sejumlah cara tersebut bisa kamu 
lakukan untuk memperbaiki postur serta 
mencegah munculnya masalah lebih 
lanjut. Pastikan untuk melakukannya 
agar tidak muncul masalah pada 
tubuhmu (MR).
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HEALTH      TIPS

AKIBAT TERLALU
LAMA DUDUK BEKERJA,
LAKUKAN PENYESUAIAN BERIKUT

HINDARI
MASALAH

Belindo 3 Grup sukses menggelar webinar Internalisasi 
dan Implementasi core values BUMN yakni AKHLAK, 

melalui aplikasi daring yang diikuti lebih dari 5.000 karyawan 
Pelindo 3 group, dengan menghadirkan pembicara Alex 
Denni, Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementri-
an BUMN, U. Saefudin Noer, Direktur Utama Pelindo III, Ary 
Ginanjar Agustian Founder ACT Consulting dan ESQ Training, 
serta Auditya Warta K sebagai Portizen Millenial Pelindo III.

Dalam sambutannya, U. Saefudin Noer menyebutkan bahwa 
internalisasi dan implementasi nilai-nilai AKHLAK penting bagi 
seluruh talenta dalam Pelindo III Grup melalui perwujudan 
sikap kerja beyond profesionalisme dan berkinerja handal. 
dengan tetap memperhatikan tata aturan yang berlaku, 
memberikan optimisme bagi pegawai untuk mengawal 
implementasi budaya “AKHLAK”, sehingga menjiwai 
talenta-talenta unggul yang akan menjadi pionir dalam 
membangun Indonesia.
 
U. Saefudin Noer juga mengajak seluruh insan Pelindo III 
untuk mengakselerasi proses transformasi ke arah yang lebih 
baik, saling support, saling bahu membahu dengan mena- 

namkan dan mengamalkan nilai-nilai AKHLAK. “Mari kita 
bentuk karakter insan Pelindo III yang ber-AKHLAK,”ungkap-
nya. 

Sosialisasi atau webinar kali ini sangat special, karena berhasil 
memecahkan rekor MURI dengan kategori Sosialisasi etos 
kerja baru BUMN kepada karyawan terbanyak yaitu lebih dari 
5000 peserta, termasuk Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
yang merupakan bagian dari Pelindo III Group.

Wakil Direktur MURI, Osmar Semesta Susilo yang mengesah
kan penghargaan Sosialisasi AKHLAK secara Daring Etos 
Kerja Baru BUMN AKHLAK Kepada Karyawan Terbanyak saat 
acara mengatakan bahwa rekor ini sangat membanggakan. 
“Saya memaklumatkan Rekor ini bukanlah rekor Indonesia 
tapi Rekor Dunia,”  dengan bangga Osmar Susilo membaca-
kan isi piagam penghargaannya.

Seluruh peserta sangat antusias mengikuti webinar ini. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang mengalir pada 
kolom pertanyaan secara daring. 

WEBINAR

P

INTERNALISASI 
DAN IMPLEMENTASI

AKHLAK VALUE 
BUMN PELINDO III GROUP

BERHASIL 
PECAHKAN REKOR MURI



MENGHIRUP UDARA MASA LALU

DI BUKIT LAMREH

JALAN    JALAN

Peninggalan nisan, benteng, perbukitan karst yang berlenggak lenggok 
memeluk Selat Malaka adalah pesona wisata yang dipersembahkan oleh Bukit 
Lamreh, Aceh.  Nama Bukit Lamreh memang tidak setenar destinasi wisata 
lainnya di Indonesia. Juga tidak ramai didatangi banyak wisatawan. Justru 
dengan begitu, keindahannya menjadi ekslusif untuk dinikmati. 

ukit Lamreh terletak di Aceh Besar, satu jam dari 
Banda Aceh, ibukota Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh, tepatnya di Desa Lamreh, Kecamatan 

Masjid Raya. Wilayah perbukitan ini memeliki bentang 
seluas 300 hektar. Bukit Lamreh seperti sebuah hadiah 
bagi petualang yang mampu mengalahkan dirinya 
sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Pasalnya, untuk mendapatkan keelokan bukit ini harus 
melalui jalanan yang cukup terjal dan tidak mulus. 
Mendaki perbukitan hingga melewati barisan pohon 
yang menjadi pagar antara bukit dengan laut lepas. 
 Dari Bukit Lamreh, Pulau We, pulau paling 
ujung Barat Indonesia tampak mata. Selat Malaka yang 
terbentang dengan angin segar seperti menceritakan 
kisah-kisah masa lalu tentang kejayaan sebuah negeri. 

B Bukit Lamreh tidak semata bukit tempat memandang 
Selat Malaka. Bukit ini juga tetap mempertahankan 
berbagai peninggalan bersejarah. Dua benteng, 
Benteng Malahayati (Inang Balle dan Benteng Kuto 
Lubok terdapat di wilayah Lamreh. Benteng ini 
dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin 
Riayat Syah Almukammil (1589-1604 M). Bangunan ini 
merupakan benteng pertahanan sekaligus asrama 
penampungan janda-janda yang suaminya gugur 
dalam pertempuran. Selain itu juga digunakan sebagai 
sarana pemenuhan konsumsi laskar angkatan perang 
pimpinan Laksamana Malahayati, pahlawan asal Aceh. 
Kabar baiknya, di sekitar dua benteng itu terdapat spot 
yang bisa untuk menyelam. 
 Beberapa waktu lalu, Bukit Lamreh pernah 

menjadi perbincangan yang cukup seru diantara para 
peneliti sejarah. Menurut hasil penelitian beberapa ahli 
dari beberapa universitas yang mengatakan bahwa 
kemungkinan yang sangat besar bahwa Lamreh 
adalah Lamuri, Bandar dan kota metropolitan yang 
hilang. Nisan-nisan yang masih ada di sana menjadi 
penanda adanya peradaban yang pernah terbangun 
di Bukit itu. Tulisan Arab itu terukir di sebuah nisan. 
Bagian atasnya terdapat motif stupa, mirip nisan 
raja-raja India kuno. Nisan itu berbentuk batu segi 
empat yang berdiri tegak. Semakin ke atas semakin 
meruncing seperti piramida. Jenis batu nisan ini 
dinamakan: Plakpling. Nisan jenis ini diyakini sebagai 
bentuk peralihan dari masa pra-Islam ke Islam.
 Di sekitar nisan juga banyak ditemukan 
pecahan keramik serta gerabah kuno yang diyakini 
berasal dari China pada masa Dinasti Ming dan Yuan. 
Selain keramik, di lokasi ini juga terdapat tembikar 
merah yang berasal dari Kerajaan India kuno serta 
stoneware glacirt hijau yang terukir bunga teratai dari 
Thailand. 
 Di antara bentang Bukit Lamreh terdapat 
tumpukan bebatuan yang berjejeran panjang. 
Gundukan bebatuan ini diyakini merupakan sisa 

benteng pertahanan akhir yang membujur ke berbagai 
penjuru. Bekas bangunan ini sangat kokoh dan 
mencapai tiga lapis yang membentang dari perbukitan 
Lubuk hingga Lamreh serta membujur menjadi satu 
arah. Dugaan para peneliti, bangunan ini adalah 
benteng pertahanan Kerajaan Lamuri yang tercatat 
dengan baik di prasasti Tanjore di India. Dari sini 
tersembul kisah Raja Rajendra Cola menyerang 
Illamuridesang (Lamuri) pada abad ke-11. Disebutkan 
Lamuri sebagai Kerajaan Hindu yang memiliki 
pertahanan sangat kuat.
Secara lokasi, Bukit Lamreh yang diperkirakan 
merupakan situs Kerajaan Lamuri menjadi sangat logis 
karena langsung menghadap ke Laut dan memiliki 
Pelabuhan Kuno Ilamuridesang yang banyak didatangi 
oleh bangsa-bangsa lain. 
 Bagi Anda pecinta petualangan sejarah dan 
penangkap gambar lansekap yang indah, maka di era 
new normal ini mulailah menjadwalkan agenda 
perjalanan ke Aceh untuk mendengarkan suara alam 
dan suara dongeng masa lalu dari Bukit Lamreh. 

BANDA ACEH

MONTASIK

SEULIMEUN

MESJID RAYA

DARUSSALAM

KOTA BARO

KABUPATEN
ACEH BARAT

KABUPATEN
ACEH BESAR KABUPATEN

PIDIE

P. WEH

P. BREUEH

P. NASI BAITUSSALAM

DESA LAMREH

5KM
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KULINER

Meski sesungguhnya warna buburnya tidak berwarna 
merah melainkan kecokelatan karena ada campuran 
gula merah yang dimasak bersama dengan santan. 
Bubur merah putih ini merupakan bubur yang terbuat 
dari beras. Bubur yang bertekstur halus ini 
melambangkan harapan bahwa nantinya kehidupan 
sang bayi akan berjalan mulus, manis, memiliki 
keberanian (merah) dan selalu berjalan di jalan 
kehidupan yang suci (putih).

Begitu halnya pada perayaan kemerdekaan. Di 
beberapa tempat juga menyajikan bubur merah putih 
sebagai wujud syukur pada kemerdekaan yang telah 
kita rasakan yang merupakan hasil perjuangan para 
pahlawan saat melawan penjajah. Warna merah dan 
putih juga menjadi warna bendera Indonesia yang 
merupakan simbol Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Semoga Indonesia tetap jaya dan mampu 
melampaui segala rintangan untuk bangkit kembali 
menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Salam 
kemerdekaan.

alam keluarga Jawa, setiap kelahiran ditandai 
dengan dibuatnya bubur merah putih sebagai 
tanda syukur atas hadirnya anggota baru 

dalam keluarga. Tersaji dalam wadah daun pisang 
berbentuk persegi, bubur merah dan bubur putih 
disajikan secara berdampingan yang berarti adanya 
bayi yang baru lahir hadir berkat bibit dari ayah 
(bubur putih) dan bibit ibu (bubur merah).

D

Bubur Merah Putih 
memiliki makna 
yang lebih dari 
sekadar kudapan
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