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Safety TalkPD’s Greeting
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Pelanggan Terminal Petikemas Surabaya yang 
terhormat,

PT Terminal Petikemas Surabaya dengan bangga 
menginformasikan bahwa telah dilakukannya tiga 
layanan baru untuk mengisi ruang International 
Wharf. Setelah sukses memperdalam kolam 
dermaga Internasional hingga minus 13 LWS 
layanan direct vessel semakin sering untuk 
sandar di dermaga internasional  PT Terminal 
Petikemas Surabaya. Ini adalah salah satu 
wujud bahwa PT Terminal Petikemas Surabaya 
mempertahankan posisi  sebagai International 
Terminal di Jawa Timur.

Terima kasih untuk para pengguna jasa yang 
telah mempercayai kami untuk terus memberikan 
layanan terbaik melalui peningkatan tata kelola 
sumber daya manusia dan organisasi, baik secara 
teknis maupun administrasi. Selain itu, dalam 

3 Alasan JANGAN 
menggunakan Ear Phone 

saat berkendara
Rekan PRO Safety, masih banyak diantara 
kita yang masih salah persepsi tentang 
penggunaan earphone saat berkendara 
adalah aman. Para pengemudi baik sepeda 
motor atau kendaraan roda 4 menikmati 
alunan melalui earphone dengan maksud 
mengurangi stress dan jenuh di tengah 
kemacetan.

Ada resiko dan bahaya yang timbul dari 
penggunaan earphone karena berkirangnya 
sifat waspada dari kita. Telinga merupakan 
salah satu indera pendengar yang 
membuat kita mengetahui kondisi bahaya 
di sekitar kita. Namun, kewaspadaan 
pengendara tentu akan banyak berkurang 
karena terganggu oleh earphone.

Mari kita simak, bahaya 
menggunakan earphone saat 
berkendara :

1. Berkurannya konsentrasi
Mengemudi membutuhkan 
konsentrasi tinggi. Konsentrasi harus 
kita jaga agar kita selamat sampai 
tujuan dan tidak membahayakan 
pengguna jalan lain. Jangan 
sampai, untuk kesenangan 
singkat dan agar lebih relax kita 
menutup pendengaran kita dengan 
menggunakan earphone. Ingat !! 
Dengan menutup telinga kita dengan 
earphone, sama saja mengurangi 
fungsi telinga yaitu MENDENGAR. 
Selama ada di perjalanan kita harus 
memperhatikan dan mendengarkan 
kondisi sekitar. Jika telinga sudah 
tertutup oleh suara musik atau 
suara lainnya, maka suara tanda 
peringatan seperti Klakson tidak 
dapat terdengar. Yang perlu kita 
sadari, suara-suara yang keluar dari 
earphone akan membawa kita ke 
dalam ruang imajinasi yang berujung 
berkurangnya konsentrasi.

2. Berkurangnya sifat reflex saat 
terjadi kejadian
Pengemudi yang menggunakan 
earphone dapat cenderung fokus 
pada suara dari earphone saja. 
Terutama bila ada musik yang nge-
Beat dan membuat adrenalin naik. 
Secara tidak langsung pengendara 
akan memacu kendaraannya lebih 
cepat dan tidak peka terhadap 
kondisi sekitar jalan. Dampak yang 
paling mungkin terjadi adalah 
cedera fatal akibat tertabrak 
kendaraan lain, kereta, truk, bus 
atau mobil lainnya. Kecelakaan 
serupa dapat terjadi karena reflek 
yang lemah dan lambat saat 
mengambil keputusan.

3. Tilang
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, 
isinya ‘Dilarang mendengarkan 
musik saat mengendarai Motor. 
Pada pasal 283 “Setiap orang 
yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di jalan secara tidak wajar 
dan melakukan kegiatan lain atau 
dipengaruhi oleh suatu keadaan 
yang mengakibatkan gangguan 
konsentrasi dalam mengemudi di 
jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (1) dipidanan dengan 
pidanan kurungan paling lama 
3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah)”. Rekan 
Pro Safety, masa’ iya sih hanya 
karena ingin dengar musik via 
handphone dengan earphone, uang 
Rp. 750.000,00 jadi melayang karena 
tilang.

kegiatan social, komunitas 
TPS Rider Community juga 
berpartisipasi dengan 
tema “Sambang Roso ke 
Bromo” yang berkunjung 
ke SDN Jetak, Probolinggo.

Hal ini merupakan 
bentuk kontribusi positif 
perusahaan terhadap 
kegiatan korporat 
terutama CSR.

Salah satu bentuk 
kepedulian PT Terminal 
Petikemas Surabaya 
terhadap customer 
dibuktikan kembali pada 
bulan November 2017 
sekaligus memperingati 
hari kesehatan dan 
keselamatan. Sejumlah 
200 pengemudi truk 
dikumpulkan di dua 
tempat gate eksport 
dan gate import untuk 
menerima pemeriksaan 
kesehatan, sosialisasi K3 
dan potong rambut gratis. 
Ini membuktikan bahwa 
PT Terminal Petikemas 
Surabaya mengutamakan 
keselamatan serta 
kesehatan para customer 
dan para pekerja di 
wilayah   PT Terminal 
Petikemas Surabaya.

Perpisahan bukan akhir 
dari segalanya, Pada 
bulan November tahun 
2017 Tim operasional 
mengadakan acara 
farewell party untuk 
Asma Elmoufti Direktur 
Operasional yang 
mengakhiri masa kerjanya 
pada akhir November 
2017. Ucapan terima 
kasih dan selamat 
didokumentasikan  ke 
dalam video yang 
berdurasi 5 menit dari 
tim operasional hingga 
Direktur Utama Pelindo 
III Bapak I Gusti Ngurah 
Askhara Danadiputra.

Dengan kreatifitas 
dan inovasi yang terus 
menerus, kami percaya 
dapat memberikan 
layanan unggul serta 
berdaya guna bagi 
pengguna jasa kami. 
Kami juga selalu 
mengembangkan 
budayakerja 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 
jadi salah satu informasi 

mengenai PT Terminal 
Petikemas Surabaya. 
Berorientasi pada 
kepentingan pengguna 
jasa juga merupakan 
suatu hal yang menjadi 
komitmen PT Terminal 
Petikemas Surabaya 
sehingga dapat berperan 
dalam memberikan nilai 
tambah bagi kemajuan 
dan menekan biaya 
logistik nasional.

Salam,
Yon Irawan
President Director
PT Terminal Petikemas 
Surabaya
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Hot Info

TPS RIDER COMMUNITY
SAMBANG ROSO KE BROMO
SURABAYA (19/11)- Untuk menjalin silahturahmi antar pegawai, PT Terminal Petikemas Surabaya 
menggandeng komunitas motor TPS Rider Community (TRC) untuk turut serta mengajak seluruh pegawai, 
mitra kerja maupun kerja kontrak di TPS agar menyumbangkan dan ikut andil dalam perjalanan bakti sosial 
ke Bromo. Peserta tidak diharuskan memiliki motor touring, TRC membebaskan peserta yang ikut dalam 
kegiatan ini dengan menggunakan mobil atau sepeda motor matic.

Mulai hari sabtu (18/11) lebih dari 60 peserta 
diberangkatkan pada pukul 10.00 wib. “Kegiatan 
bakti sosial ini dilakukan agar meningkatkan lagi jiwa 
sosialis dan rasa kebersamaan antar pegawai. Karena 
berbagi dengan sesama itu utama.” Ungkap M. Solech, 
Public Relations PT TPS.

cara santai di hari pertama, 
berhasil menciptakan 

atmosfir hangat diantara 
masing-masing peserta. 
Dilanjutkan menikmati terbitnya 
matahari serta sarapan pagi 
yang dipercaya tidak akan 
pernah terlupakan. Tepat pukul 
09.30 wib para peserta “Sambang 
Roso” menuju ke lokasi baksos 
di SDN Jetak. 

“Semoga bantuan yang kami 
berikan dapat bermanfaat dan 
di gunakan dengan baik oleh 
adik-adik SDN JETAK”. Ujar Yon 
Irawan, Direktur Utama PT TPS 
saat membuka acara bakti sosial 
di SD Negeri Jetak.

Beberapa bantuan seperti 
proyektor beserta layar, alat 
pembersih, fasilitas olahraga 
dan buku pengetahuan hingga 
buku cerita di serahkan secara 
simbolis oleh Yon Irawan dan 
Kartiko Adi Direktur Teknik PT 
TPS kepada kepala sekolah SDN 
Jetak dengan didampingi dari 
Komite Pendidikan Kabupaten 
Probolinggo.

Kegiatan ini ditutup dengan 
makan siang bersama serta 
ramah tamah, bernyanyi hingga 
tarian dari adik-adik SDN Jetak 
diiringi dengan karawitan. 
Para peserta Sambang Roso 
juga turun lantai untuk menari 
bersama-sama. Berpisah 
bukan berarti selamanya. 
Peserta touring meninggalkan 
SDN Jetak, kawasan Gunung 
Bromo, Probolinggo. Dengan 
perlahan, guru-guru membalas 
dengan lambaian tangan serta 
senyuman.

A
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Community Development

200 PENGEMUDI TRAILER 
BERKUMPUL UNTUK KEGIATAN 
“FRIENDLY DRIVER”
DI WILAYAH  PT TPS

3 kegiatan yang ada, diantaranya 
adalah pemeriksaan kesehatan 
bagi pengemudi trailer internal 
maupun eksternal. Tujuannya 
adalah untuk memberikan 
informasi kepada mereka 
mengenai kondisi kesehatannya. 
“Semoga dengan kegiatan ini, 
para pengemudi trailer bisa 
meminimalisir kecelakaan 
dengan mengetahui kondisi 
mereka” Ujar M. Solech

Sosialisasi K3 terhadap 
pengemudi juga dilakukan. 
Tujuannya tidak lain untuk 
memberikan dan meningkatkan 
kesadaran mengenai kepatuhan 
terhadap penerapan serta 
peraturan K3 dengan cara 
mengkampanyekan program 
dari DP World “Be Smart Do 
Your Part” dan program safety 
November month. 

Kegiatan ini ditutup dengan 
program potong rambut gratis 
pada dua lokasi yang ditunjuk. 
“Karena para pengemudi tidak 
mempunyai kesempatan untuk 
merapihkan penampilan, maka 
PT TPS memberikan layanan 
ini untuk mereka. Dengan 
potong rambut gratis ini adalah 
inovasi baru dalam memberikan 
perhatian terhadap mereka” 
sahut Solech.

Peminat para pengemudi 
terhadap kegiatan ini sangat 
bagus. Mereka sangat 
memperhatikan kesehatan 
tubuh demi meminimalisir 
penyakit yang mungkin akan 
menyebar dan mengganggu 
aktivitas mengemudi.

PT Terminal Petikemas Surabaya 
kembali memberi kejutan bagi 
seluruh supir. Dalam rangka 
memperingati Hari Kesehatan 
Nasional & Program November 
Bulan Keselamatan 2017, 200 
supir truk dikumpulkan pada dua 
tempat yaitu Gate Export dan Gate 
Import di wilayah PT TPS. 

Yon Irawan Direktur Utama 
PT TPS juga turut memeriksa 
kesehatan sekaligus 
menyambangi para pengemudi 
dan sedikit memberi arahan agar 
selalu mematuhi peraturan PT 
TPS saat berada di area terbatas. 
Kehadiran Yon disambut dengan 
baik oleh pengemudi trailer 
yang sedang mengantre untuk di 
periksa. 
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Icon

INDRA UTOMO
OPERATOR RTG GROUP D
23 JUNI 1992

• Ceritakan sedikit tentang diri kamu
Selain tenis, untuk hobi aku suka olahraga lain 
seperti futsal dan golf. Memang masih bergelut 
di dunia olahraga, karena hanya itu yang 
membuat pikiran menjadi agak sedikit lega. 
Kalau tubuh sehat, pasti jiwa akan menjadi 
sehat dan pikiran akan selalu positif.

• Bagaimana bisa memilih untuk focus 
ke olahraga Tennis
Sebenarnya dulu aku olahraga tenis meja, 
ayah dan ibu juga atlet tenis meja. Kebetulan 
waktu itu teman ayah mengajak aku untuk 
coba bermain tenis lapangan. Tidak tahu 
bagaimana, saya jatuh cinta dengan olahraga 
ini dan mencoba fokus menjalani latihan setiap 
harinya. 

• Siapa tokoh yang selama ini kamu kagumi 
Roger Federer. Siapa yang ga kenal dia? Roger 
bermain dengan emosi yang mudah diatur agar 
tidak berantakan di lapangan. Petenis terbaik 
asal Swiss yang mendunia. Suatu saat nanti 
aku akan setara bahkan menggeser dia dari 
peringkat pertama dunia. Mimpiku memang 
tinggi sekali, itulah yang mendorong aku untuk 
fokus pada setiap latihan dan pertandingan.

 

• Ceritakan proses hingga bisa menjadi juara 2 
Nasional Tennis Open Tournament 
Pertandingan National Tennis Open 
Tournament kemarin saya bermain double. 
Dengan 2-3x seminggu berlatih serta latihan 
fisik dirumah, saya yakin seratus persen akan 
berhasil. Karena persiapan minim, teman 
bertanding saya mendorong untuk yakin 
menang. Saat final tenaga terkuras habis 
karena persiapan yang kurang. Tapi tetap 
bersyukur karena masih dipercaya untuk 
menduduki juara 2, mskipun belum menjadi 
yang pertama.

• Apakah tidak mengganggu pekerjaan
Selama aku bergabung sebagai operator 
RTG di TPS sejak 2016, tidak pernah merasa 
terganggu dengan apapun yang saya pilih. 
Karena memang pekerjaan itu nomor satu, dan 
bagaimana dengan hobi yang saya geluti ini 
bisa menghasilkan prestasi, itu bonus buat aku.

• Pesan apa yang ingin dibagi untuk seluruh 
pegawai agar memotivasi untuk tetap 
berprestasi didalam maupun diluar kantor
Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai 
kesuksesannya tanpa melalui kerja keras. 
Selalu memberikan yang terbaik dalam hal 
apapun.
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Human capital News

7 CARA 
MENCINTAI 
DIRI SENDIRI
Apakah mencintai diri sendiri 
adalah seperti membeli 
baju baru? Atau bisa didapat 
dengan membaca sesuatu yang 
inspiratif? Atau, dengan menjalin 
hubungan baru?

Jawaban atas semua pertanyaan 
ini adalah tidak! Meskipun hal-
hal di atas bisa membuat Anda 
merasa lebih baik dan puas, 
Anda tidak bisa menumbuhkan 
rasa cinta diri melalui kegiatan-
kegiatan itu, karena mencintai 
diri sendiri bukan hanya tentang 
merasa lebih baik.

Menurut psikolog dari AS, 
Deborah Khoshaba Psy.D., 
cinta-diri adalah penghargaan 
kepada diri sendiri yang tumbuh 
dari tindakan yang mendukung 
pertumbuhan fisik, psikologis 
dan spiritual. Cinta-diri bersifat 
dinamis dan tumbuh dari 
tindakan dan pemikiran yang 
matang.

Ketika kita bertindak dengan 
cara yang memperluas cinta diri 
di dalam kita, kita akan mulai 
menerima kelemahan sama 
seperti menerima kelebihan.

Kita juga akan memiliki belas 
kasihan bagi diri kita sendiri, 
sebagai manusia berjuang untuk 
menemukan makna pribadi, 
lebih fokus pada tujuan dan 
nilai-nilai hidup dan berusaha 
hidup lebih baik melalui usaha 
kita sendiri.

Tujuh Cara Mencintai Diri Sendiri :

1. Sadar Diri
Orang yang mencintai dirinya 
cenderung lebih memahami apa 
yang mereka pikir, rasa dan ingin. 
Mereka tahu seperti apa dirinya dan 
bertindak bermodalkan pengetahuan 
itu, bukan bertindak atas kemauan 
orang lain.

2. Bertindak Berdasarkan Kebutuhan 
Bukan Keinginan
Dengan tetap fokus pada apa 
yang Anda butuhkan, Anda akan 
mengurangi atau meninggalkan pola 
perilaku otomatis yang membuat 
Anda terjebak masalah, terjebak 
di masa lalu, dan mengurangi rasa 
cinta-diri sendiri.

3. Merawat Diri dengan Baik
Anda akan lebih menyukai diri 
sendiri, ketika Anda merawat dan 
memenuhi setidaknya kebutuhan 
dasar diri Anda sendiri. Orang yang 
mencintai dirinya sendiri akan 
makan makanan bergizi, berolahraga, 
menjaga kebersihan diri dan 
lingkungan tidur cukup, memelihara 
keintiman dan interaksi sosial yang 
sehat.

 
4. Menetapkan Batas
Anda akan menyukai diri Anda lebih 
ketika Anda menetapkan batas atau 
mampu mengatakan tidak untuk 
pekerjaan, cinta, atau kegiatan yang 
menguras atau merugikan Anda 
secara fisik, emosional dan spiritual.

Mencintai diri sendiri adalah hal 
penting untuk hidup yang lebih 
baik. Ini mempengaruhi Anda 
dalam memilih pasangan, cara 
membawa diri di tempat kerja, 
dan bagaimana Anda mengatasi 
masalah dalam hidup Anda dan 
lain sebagainya.

5. Lindungi Diri Sendiri
Bawalah hanya orang yang tepat 
ke dalam lingkaran terdekat Anda. 
Ada orang-orang berlabel teman 
tapi mereka, dengan banyak cara, 
mengambil kesenangan dari rasa 
sakit Anda, dari kelemahan Anda. 
Singkirkan mereka. Tak perlu merasa 
tak enak membuang mereka yang 
mengambil sinar kebahagiaan dari 
wajah Anda. Anda mencintai dan 
menghormati diri Anda sendiri 
dan mereka tidak layak mendapat 
penghormatan itu.

6. Maafkan Diri Sendiri
Kita kadang terlalu keras pada 
diri sendiri. Inilah saatnya belajar 
menerima bahwa kita, manusia, bisa 
berbuat salah. Semua orang pernah 
berbuat salah. Ingat, tidak ada yang 
namanya kegagalan jika kita mau 
belajar dari kesalahan. Kesalahan 
yang kita buat adalah proses 
pembelajaran supaya kita jadi pribadi 
yang lebih baik lagi, esok hari.

7. Hidup dengan Sengaja
Maksudnya di sini adalah Anda akan 
lebih menerima diri sendiri jika Anda 
hidup dan bertindak dengan tujuan 
dan rencana. Misalnya, jika tujuan 
Anda ingin lebih sehat dan bermakna, 
Anda akan membuat keputusan yang 
mendukung tujuan itu. Anda pun akan 
merasa lebih baik jika berhasil dalam 
tujuan ini. Anda perlu punya niat yang 
jelas, apa yang Anda ingin capai dan 
benar-benar melaksanakannya (MR)

DIRECT CALL!
3 LAYANAN BARU

ISI INTERNATIONAL WHARF DI TPS

PT Terminal Petikemas 
Surabaya sangat bersemangat 
menginformasikan bahwa pada 
pertengahan November  2017 
kemarin PT TPS memiliki 3 
layanan baru yang akan mengisi 
ruang International Wharf. Ini 
salah satu wujud bahwa PT 
TPS mempertahankan posisi 
saham kita sebagai International 
Terminal di Jawa Timur.

Setiap hari Kamis kedepan, 
Dermaga internasional 
PT Terminal Petikemas Surabaya 

(TPS) 
memberikan 
layanan 
bongkar muat 
untuk SITC 
menggunakan 
kapal MV Hai 
Lian untuk 
kali pertama. 
MV Hai Lian 
merupakan 
kapal direct 
dengan rute 
Ningbo-

Shanghai-Xiamen-Shekou-Ho 
Chi Minh-Jakarta-Surabaya-
Makassar-Ningbo.
Setelah sukses memperdalam 
kolam dermaga Internasional 
hingga minus 13 LWS layanan 
direct vessel semakin sering 
sandar di dermaga internasional 
TPS. “Pendalaman kolam 
dermaga internasional dari 
minus 10.5 menjadi minus 13 
tentu saja akan meningkatkan 
frekuensi kapal direct yang 
sandar di TPS sehingga volume 
handling petikemas internasional 
juga meningkat” Ujar M Solech, 
Public Relations PT Terminal 
Petikemas Surabaya.

Dilanjut oleh Yang Ming Line 
yang telah beberapa tahun 
ini memilih layanan di PT TPS. 
Setiap hari Kamis dengan rute 
Taiwan-Hong Kong-Indonesia. 
Dan disambung CMA-CGM group 
yang akan menambah 1 layanan 
baru KCS (Korea-China-asia 
Tenggara) dengan keunggulan 
direct call dari dan ke South East 
Asia dengan transit time yang 
kompetitif untuk tujuan Manila, 
serta Pelabuhan-pelabuhan di 
China dan Korea.
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Headline

FAREWELL 
PARTY OF

ASMA ELMOUFTI
Waktu akan terus berputar membuat perubahan yang 
terlihat maupun tidak, seperti Asma Elmoufti. Ia ditunjuk 
sebagai Direktur Operasional sejak 1 Maret 2015 di PT 
Terminal Petikemas Surabaya. Sebagian pegawai PT TPS 
merasakan perubahan sangat signifikan saat Direktur Muda ini 
memimpin.

“banyak hal yang dirasa berubah 
sejak beliau disini seperti 
kedisiplinan pegawai, target, 
serta sistem-sistem yang mebuat 
alat semakin otomatis. Itu sangat 
membantu kerja kita. Beliau juga 
sangat baik dan selalu memberi 
penghargaan bagi pegawai 
yang mencapai target agar 
kita termotivasi dalam bekerja 
dengan sangat baik” sahut Andra 
Prima Putra pegawai Control 
Centre Tower.

Akhir November 2017 ini, kabar 
buruk bagi pelanggan setia TPS, 
karena mereka harus kehilangan 
Direktur muda dan cantik seperti 
Asma. Ia dikenal sebagai orang 
yang simpatik, ramah dan 
mudah bergaul, itu juga alasan 
ia menjadi sorotan di dalam 
maupun luar kantor. 

Pada hari jumat 10 November 
2017, farewell party of Asma 
Elmoufti digelar dengan 
tema casual party. Dengan 
mengundang beberapa 
pelanggan setia serta sebagian 
keluarga besar PT TPS, 
pukul 19.00 WIB teriakan 
lantang para undangan yang 
melihat kehadiran Asma pun 
disambutnya dengan senyum 
lebar tanpa henti. Lebih dari 
90 tamu undangan hadir, 
diantaranya Ari Ashkara Direktur 
Utama Pelindo III, Yon Irawan 
Direktur Utama PT TPS, Nur 
Syamsiah Direktur Keuangan 
dan Kartiko Adi Direktur Teknik. 
Dengan suka cita terlihat dari 
sambutan, nyanyian serta 
tarian yang mereka ciptakan 
saat pesta. Dothy Direktur Teluk 
Lamong juga turut memeriahkan 
farewell party  malam itu.

Sebagai ucapan perpisahan, 
Yon memberi kado special 
berbentuk testimony para 
pegawai yang sering berkontak 
mata langsung dengan Asma. 
Saat video diputar, tampak 
Direktur Operasional cantik 
itu tertawa terbahak-bahak 
karena tidak menyangka bahwa 

seluruh pegawai termasuk supir 
pribadi, sangat memperhatikan 
setiap gerak-gerik yang menjadi 
khasnya. Tertangkap pula Asma 
meneteskan air mata saat 
seluruh pegawai mengatakan 
ucapan selamat tinggal pada 
detik terakhir video diputar.

“Mengapa setelah video diputar 
saya harus berpidato didepan 
kalian? Mengapa tidak pertama 
acara dimulai saja agar saya 
tidak merasa sedih. Baiklah, 
terima kasih untuk kalian semua 
karena telah menerima saya 
dengan baik dan untuk keluarga 
besar PT TPS, maaf jika saya 
selalu mengingatkan tentang 

deadline haha. Pak 
Yon, Bu Nur, Pak 
William, Pak Kartiko, 
dan Pak Tony, terima 
kasih banyak. Jangan 
merusak acara malam 
ini dengan air mata, 
mari bersenang-
senang dan berdansa” 
Sahut Asma.

Atmosfer yang berbeda 
dari pesta lainnya. Pesta 
perpisahan ini berlangsung 
secara kekeluargaan tanpa 
membedakan masing-masing 
undangan. Mulai dari hentakan 
kaki dansa hingga permainan 
seru pun menjadi salah satu cara 
untuk memecahkan suasana 
haru menjadi bergembira. Acara 
ini ditutup dengan sorak sorai 
tamu undangan serta salam 
manis untuk Asma, bertubi-tubi 
diberikan. 
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Bestview

Hadir (sebelah kiri) Kartiko Adi, Nur Syamsiah, 
I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, Yon 
Irawan dan William Khoury bersulang di acara 
perpisahan Asma Elmoufti
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First Aid

Bagaimana Melakukan 
Resusitasi Jantung Paru
(Cardiopulmonary Resuscitation)*

Tepuk dan berteriaklah 
minta tolong.

Carilah, apakah ada 
henti napas atau napas 
terengah-engah.

Tekan keras dan cepat, 
berikan 30x tekanan.

Buka jalan napas dan 
berikan 2x tiupan 
napas.

Ulangi 30x tekanan dan 
2x tiupan napas.

Bila Anda seorang 
diri, setelah 5 x 30 
tekanan dan 2x tiupan 
napas, telponlah 
dokter/ambulans, dan 
lanjutkan 30x tekanan 
dan 2x tiupan napas.

Ketika AED tiba, 
nyalakan alat tersebut 
dan ikuti instruksinya.

Minta seseorang 
menelpon dokter /
ambulans, dan ambil 
AED* apabila tersedia

Yang perlu kita ketahui :

• Resusitasi Jantung Paru (RJP) atau 
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) adalah 
tindakan pertolongan pertama pada orang 
yang mengalami henti napas karena sebab-
sebab tertentu. Resusitasi Jantung Paru ini 
bertujuan untuk membuka kembali jalan napas 
yang menyempit atau tertutup sama sekali. 
Pertolongan seperti ini sangat dibutuhkan 
bagi orang tenggelam, terkena serangan 
jantung, sesak napas karena syok akibat 
kecelakaan, terjatuh, dan sebagainya.

• AED = Automated External Defibrillator 
(Defibrilator Eksternal Otomatis) adalah 
perangkat sengatan listrik portabel melalui 
dada ke jantung. Sengatan listrik yang 
dihasilkan oleh AED dapat menghentikan ritme 
yang tidak teratur/tidak teratur, dan dengan 
demikian diharapkan dapat mengembalikan 
irama jantung normal dalam kasus tiba-tiba 
henti jantung/serangan jantung mendadak.
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Safety corner Event

BIKE TO WORK
BARENG PELINDO III GROUP

Matahari pagi sangat bermanfaat 
bagi kesehatan kulit, apa 
gunanya jika tidak dibarengi 
dengan kesehatan jasmani dan 
rohani. Untuk itu, Pelindo III 
Group mengajak seluruh anak 
dan cucu perusahaan untuk 
bersepeda ke tempat kerja. 
Acara yang mengusung tema 
Good Health is Good Business ini 
mendapat respon yang sangat 
baik dari seluruh pegawai dari 
anak dan cucu perusahaan.

ebih dari 30 peserta 
Bike to Work ini sudah 

tampak memadati jl. Indrapura, 
Surabaya. Dengan wajah 
sumringah penuh semangat, 
sepeda terparkir rapih berjajar 
tak sabar untuk mengayuh 
pedal. Jam 06.00 wib para 
peserta di berangkatkan.

“Pagi ini produktif, saya sangat 
senang banyak pegawai yang 
menyambut baik kegiatan ini. 
Semoga sehat selalu bagi kita 
semua, tetap positif thinking, 
ayo hidup sehat dengan 
berolahraga!” Ujar Yon Irawan.

Jarak tempuh yang harus 
dilewati para peserta tidak sulit, 
butuh kerjasama yang baik agar 
tidak cepat lelah serta merusak 
konsentrasi. Dari Indrapura – 
Perak Barat – M. Nasir menuju 
ke tempat finish, yaitu PPT 
TPS. Yon Irawan selaku tuan 
rumah, menggiring peserta yang 
sudah sampai untuk menikmati 
hidangan yang sudah siap 
untuk di suguhkan. “Rasa lelah 
kita terbayar dengan adanya 
makanan empat sehat lima 
sempurna dari kami” Imbuh Yon.

Kegiatan ini dirasa sangat 
bermanfaat bagi setiap peserta. 
Diharapkan kegiatan ini akan 
kembali di gelar guna untuk 
mempererat silahturahmi antar 
pegawai Pelindo III dan anak 
serta cucu perusahaan. Tidak 
hanya itu, kegiatan ini pula 
membawa dampak positif bagi 
kesehatan tubuh. 

L
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Event Community

RELAWAN PT TPS TURUT ANDIL
28UILD “AKU BANGUN INDONESIA”

BERSAMA HABITAT INDONESIA

SURABAYA (28/10)-  Seluruh pemuda 
pemudi Indonesia merayakan hari 
sumpah pemuda dengan penuh 
semangat. Khususnya PT Terminal 
Petikemas Surabaya, sebagian pegawai 
dihimbau untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan renovasi rumah warga tidak 
mampu. Untuk memperingati hari 
Sumpah Pemuda tahun ini, kegiatan 
yang mengusung tema 28UILD “Aku 
Bangun Indonesia” ini diikuti oleh 
Direktur Utama Yon Irawan, Direktur 
Keuangan Nur Syamsiah dan 30 relawan 
pegawai PT TPS termasuk anak pegawai 
yang turut andil dalam acara yang 
diselenggarakan di Ds. Kesamben 
Kulon, Waringinanom, Gresik.

Peserta bantuan mempunyai hak 
donasi 50 juta untuk 1 rumah 
layak huni berukuran 6 x 7 ½ m, 
didalamnya terdapat 2 kamar tidur, 1 
kamar mandi. 

Dalam kegiatan 28uild “Aku 
Bangun Indonesia” ini PT TPS 
tidak sendiri dalam membantu 
tahapan awal renovasi rumah untuk 
peserta bantuan Ds. Kesamben 
Kulon, partisipan lainnya  seperti 
Universitas Petra, Surabaya 
Interculture School (SIS), Sampoerna, 
dan Pelita Harapan juga dengan 
senang hati serta penuh semangat 
mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan ini diawali dengan upacara 
yang dipimpin oleh H. Muliadi 
sebagai Kepala Desa Waringinanom, 
dan pembacaan ikrar sumpah 
pemuda dari masing-masing 
perwakilan relawan, salah satunya 
adalah Ira Cahya Ningrum putri dari 
Direktur Utama PT TPS. 

“Dengan adanya kegiatan ini, 
saya berharap pemuda pemudi 
Indonesia bisa lebih memperhatikan 
masyarakat sekitar yang memang 
masih membutuhkan bantuan. 
Entah itu bantuan tenaga ataupun 
bantuan secara ekonomi. Solidaritas 
itu perlu dibangun sejak dini, agar 
kedepannya tidak ada perlakuan 
semena-mena antar kelas ekonomi” 
Ujar Yon Irawan. 

Renovasi tahap awal dimulai pada 
pukul 09.00 WIB. Dimana telah dibagi 
menjadi beberapa kelompok untuk 
segera melakukan renovasi rumah 
peserta bantuan. “Saya berterima 
kasih banyak dengan bantuan yang 
diberikan oleh PT TPS dan Habitat 
Indonesia, jika renovasi ini sudah 
selesai saya tidak perlu menumpang 
mandi atau pun buang air kecil di 
tetangga. Karena selama ini saya 
tidak mempunyai kamar mandi 
dirumah sendiri” ungkap Tarjono, 
salah satu peserta bantuan 28uild 
“Aku Bangun Bersama”.

Kegiatan bantuan renovasi rumah 
tersebut diakhiri dengan makan 
siang bersama serta mendengarkan 
pesan-pesan dari masing-masing 
relawan tentang kegiatan yang 
berlangsung. Permainan seru seperti 
tanya jawab dan tantangan yang 
diberikan oleh Habitat Indonesia 
juga mengundang semangat 
relawan kembali setelah lelah 
merenovasi rumah. Tiwi selaku 
panitia dari Habitat Indonesia 
mengutarakan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya pada PT 
TPS dan relawan lainnya karena 
sudah menyempatkan waktu dan 
tenaga untuk membangun Indonesia 
menjadi lebih baik.

Habitat Indonesia mengelola donasi dari PT TPS berbentuk renovasi 
beberapa rumah, yang sudah melalui beberapa seleksi, terdiri dari :

• Seleksi awal : Meninjau fisik bangunan rumah
• Seleksi kedua : Keadaan ekonomi peserta bantuan
• Seleksi ketiga : Saran dari masyarakat sekitar

TRC
(TPS RIDER COMMUNITY)

ejak raker serikat pekerja PT 
Terminal Petikemas Surabaya 
dibentuk, dicetuskan pula TPS 

Rider Community yang dipimpin 
oleh Benjamin Ronnie. Peserta yang 
sudah bergabung di komunitas ini 
pun dari berbagai golongan pekerja 
yaitu pegawai tetap PT TPS, kerja 
kontrak, maupun kerja lepas yang 
ditugaskan di PT TPS. “Tidak ada 
batasan ataupun kriteria agar dapat 
bergabung di komunitas kami” Ujar 
Ronnie.

Komunitas ini tidak hanya 
melakukan tur dengan menggunakan 
motor andalannya saja, tetapi 
ada jiwa social pula dibalik 
kesenangannya. Seperti bakti 
sosial dengan menyumbangkan 
barang yang sekiranya dibutuhkan 
oleh masyarakat sekitar, maupun 
membuang sampah pada tempatnya 
juga dilakukan. Lebih dari 20 peserta 
yang sudah bergabung di komunitas 
ini. Bahkan tidak membatasi jumlah 
peserta yang ingin bergabung.

Visi dan misi para peserta dengan 
dibangunnya komunitas TRC ini tidak 
jauh-jauh. Hanya untuk mempererat 
dan selalu menjalin silahturahmi 
antar pegawai serta pekerja PT TPS 
dengan menikmati alam yang belum 
pernah ada di kota-kota besar 
seperti Surabaya. Ruang Serikat 
Pekerja adalah basecamp bagi 
komunitas TRC. Karena disitu TRC 
bisa menuangkan ide atau sekedar 
bercerita tentang jalur mana yang 
akan ditempuh untuk kedepannya. 
Langsung saja bagi kalian yang ingin 
bergabung, datang ke ruang Serikat 
Pekerja dan memulai perjalanan 
baru dengan TRC.

S
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Traveling

4 SPOT FOTO TERSEMBUNYI
DI GUNUNG BROMO

isata gunung Bromo memang tidak pernah terlihat membosankan. Dengan 
rute yang biasa didatangi seperti penanjakan 1 & 2, kawah gunung Bromo, 

Pura, pasir berbisik dan bukit telletubies itu pun menjadi tempat foto favorit para 
wisatawan. Rubrik travelling kali ini, TPS Magz akan memberi tahu tentang 5 spot 
foto yang tidak banyak diketahui oleh wisatawan lain.

W

1. KALDERA PASIR
Kaldera pasir berada di kaki Bromo yang 
merupakan bekas letusan. Kini Kaldera menjadi 
best spot untuk berburu foto landscape bagi 
para fotografer dengan menonjolkan pasir 
hitamnya. 

3. YADNYA KASADA
Yadnya Kasada merupakan salah satu ritual masyarakat suku Tengger yang selalu digelar tiap tahun. 
Dalam ritual tersebut, masyarakat suku Tengger mempersembahkan sesajian berupa binatang 
ternak dan beraneka makanan untuk para Dewa yang mendiami gunung. Pada saat ritual itulah, para 
fotografer menyiapkan diri mulai dengan bangun sepagi mungkin dan tidak lupa kamera sebagai 
senjatanya untuk memotret setiap gerakan saat ritual dimulai.

4. AIR TERJUN MADAKARIPURA
Air terjun setinggi 200 meter yang terletak di kawasan 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Probolinggo 
ini wajib kamu datangi! Kalau lagi stres dan butuh 
ketenangan, kamu bisa bersantai di sini sambil 
mendengarkan gemericik air dengan pemandangan 
alam.

2. GUNUNG BATOK
Gunung yang terletak bersebelahan dengan 
Bromo dan Semeru ini nampak berselimut 
hijau serta memiliki kontur apik dari kejauhan. 
Tak sedikit dari wisatawan yang salah menerka 
jika Gunung Batok ini merupakan Bromo. Ikon 
satu ini memang tak boleh dilewatkan ketika 
berkunjung di kawasan Bromo.
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Event

AUDIT EKSTERNAL – SISTEM 
MANAJEMEN KESELAMATAN & 

KESEHATAN KERJA (SMK3) DAN 
SISTEM MANAJMEN INTEGRASI

Tak terasa tiga tahun telah berlalu (sejak 
2013) PT Terminal Petikemas Surabaya telah 
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja. Selain itu kita juga telah 
menerapkan Sistem Manajemen Integrasi 
yang terdiri dari ISO 9001 (Mutu), ISO 14001 
(Lingkungan), OHSAS 18001 (Keselamatan & 
Kesehatan), ISO 28000 (Keamanan Rantai Pasok).

Tanggal 2-4 Oktober 2017 kemarin, 
PT Terminal Petikemas Surabaya 
telah melaksanakan Audit Eksternal 
untuk memperbaharui kedua Sistem 
Manajemen di atas, dengan temuan-
temuan sebagai berikut :
1. Sistem Manajemen Keselamatan & 

Kesehatan Kerja :
• Temuan Minor : 7 
• Observasi : -
• Peluangan Pengembangan : -

2. Sistem Manajemen Integrasi :
• Temuan Minor : 6
• Observasi : 3
• Peluang Pengembangan : 11
• 

Adapun untuk Sistem Manajemen 
Keselamatan & Kesehatan Kerja, kita 
berhasil mempertahankan skor “Emas” 
yaitu : 95.78% dengan predikat “Sangat 
Memuaskan”. 

30 hari setelah pernyataan hasil 
Eksternal Audit tersebut, kita masih 
diwajibkan untuk menyerahkan 
dokumen-dokumen bukti tindak lanjut 
yang telah kita laksanakan kepada pihak 
Eksternal Auditor, untuk menutup semua 
temuan yang ada. Setelah bukti-bukti 
dinyatakan sesuai dan memadai, maka 
sertifikat pembaharuan secara resmi 
diterbitkan dan dikirimkan kepada kita.

Keberhasilan tersebut bukanlah hasil 
kerja beberapa orang saja, melainkan 
hasil kerja dan komitmen kita semua 
sebagai insan PT Terminal Petikemas 
Surabaya dari tingkat teratas sampai 
dengan tingkat terbawah. Selain itu para 
rekanan kerja (vendor/kontraktor) juga 
berkontribusi di dalamnya.

Oleh karena itu, marilah kita semua 
jangan terlena dengan kesuksesan yang 
telah kita capai, namun menjadikannya 
motivasi untuk mempertahankan 
bahkan memperbaikinya dan 
terus meningkatkannya secara 
berkesinambungan (MR).
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Lifestyle

MOVIE 
UPDATE

Health tips
Ayo kita sambut akhir tahun dengan harapan bagus 
untuk menyambut tahun yang baru. Bagi sebagian orang 
telah mempersiakan liburan dengan matang. Tetapi tidak 
bagi orang-orang yang enggan menghabiskan waktunya 
bersenang-senang diluar kota. Tenang, untuk kalian yang 
ingin berdiam diri di kota sendiri, kami akan memberikan 
referensi tontonan yang menghibur di bulan Januari - 
Februari 2018. Apa saja? Kita intip sebentar yuk!

Insidious : The Last Key

Film ini adalah arahan dan 
garapan dari sutradara 
yang masih baru berkarir 
bernama Adam Robitel, dan 
naskah dirangkai apik oleh 
Leigh Wannell. Sebelumnya, 
Adam Robitel telah sukses 
melahirkan film arahannya, 
yaitu The Taking of Deborah 
Logan bergenre Action, 
Mystery, Thriller. Film 
Insidious: The Last Key 
tersebut bercerita tentang 
ahli Parapsikologi Dr. 
Elise Rainier (diperankan 
Lin Shaye), yang mana 
dirinya harus dapat 
menghadapi orang yang 
paling menakutkan dan 
uga selalu menghantuiny di 
rumah keluarganya sendiri. 
Seperti apa keseramannya? 
Tunggu kejutannya pada 
tanggal 05 Januari 2018 di 
bioskop terdekat.

Black Panther

Trailer film Black Panther 
telah resmi dirilis oleh 
Marvel Entertainment, 
dalam 4 hari 
penayangannya di youtube, 
sudah ditonton lebih dari 
18 juta kali. Film Black 
Panther ini menceritakan 
tentang sosok pria kulit 
hitam bernama TÇhalla 
yang dikenal sebagai 
Black Panther. Setelah 
peristiwanya di film 
Captain America: Civil War, 
ia memutuskan memilih 
untuk pulang ke kampong 
halamannya. Disana dia 
menjalankan tugasnya 
sebagai Raja Wakanda, 
setelah sang ayah tewas. 
Ryan Coogler sebagai 
sutradara mengutarakan 
bahwa film ini akan 
menjadi salah satu film 
hebat dan tidak kalah 
dengan film heroes Marvel 
lainnya.  Bisa dibayangkan 
betapa serunya kan? 
Tunggu kedatangannya 
pada 16 Februari 2018.

Maze Runner: The Death 
Cure

Maze Runner: The Death 
Cure ini merupakan film 
asal Hollywood yang 
direncanakan akan tayang 
pada 09 Februari 2018. 
Film bergenre action, sci-
fi, thriller ini merupakan 
arahan dari sutradara 
bernama Wesball. 
Film ini menceritakan 
tentang sang pahlawan 
muda bernama Thomas 
(Dylan O’Brien) bersama 
timnya yang melewati 
banyak rintangan untuk 
berusaha mendapatkan 
penawar virus mematikan, 
dikenal sebagai Flare. 
Bagaimanakah cerita 
perjuangan Thomas dan 
kawan-kawan untuk bisa 
mendapatkan penawar dari 
virus mematikan tersebut? 
Tunggu aksinya di bioskop 
sekaligus tayang di serial 
televisi seluruh dunia.

Robin Hood: Origins

Alur cerita dalam film 
Robin Hood: Origins akan 
terfokus sendiri, Otto 
Bathurst sebagai sutradara 
membuat karakter seorang 
pejuang yaitu Taron 
Egerton yang berperan 
Robin Hood dikuatkan oleh 
peperangan. Bergabung 
dengan komandan 
Moorish dalam perlawanan 
terhadap ratu Inggris yang 
dianggap korup. Robin 
Hood sendiri adalah 
karakter dalam cerita 
rakyat Inggris sebagai 
perampok orang kaya 
dengan menggunakan 
panah dan pedang untuk 
dibagikan pada rakyat 
miskin. Film action 
adventure ini dijadwalkan 
akan tayang 23 Maret 
2018 serentak di bioskop-
bioskop kesayangan kalian.

6 Penyebab Sakit 
Punggung yang 

Paling Diabaikan
Banyak yang mengeluh tentang 
sakit punggung setiap hari. 
Biasanya mereka menyalahkan 
hal-hal yang tidak dapat mereka 
kendalikan. Membungkuk 
dan memutar untuk berusaha 
meringankan rasa sakit juga 
tidak ada hasil. Perbaikan 
sederhana ini akan membuat 
orang tidak ada alasan lagi 
untuk mengeluh tentang 
sakit punggung lain, dan 
dapat memberikan mereka 
kesempatan untuk melalui 
hidupnya seperti yang mereka 
inginkan.

Berbaring di Tempat Tidur
Tempat tidur adalah tempat 
yang paling tepat untuk 
berbaring ini mungkin benar 
untuk beberapa kasus sakit 
punggung yang ekstrim dari 
trauma fisik, namun sakit 
punggung harian dapat dirawat 
dengan lebih baik dengan 
beberapa gerakan, misalnya 
pelenturan atau peregangan 
untuk merilekskan otot-otot 
mereka dan menjaga pergerakan 
dalam tulang punggung mereka.

Masalah Kronis
Penyebab rasa sakit jenis 
ini dapat bervariasi, seperti 
hernia sendi (herniated disk) 
dan penyempitan tulang 
belakang (spinal stenosis). 
Yang mengalami sakit 
punggung kronis itu pun harus 
mendapatkan perawatan 
terhadap penyempitan tulang 
belakang dulu dan mencari 
metode-metode untuk 
mencegah masalah tersebut 
terulang kembali. 

Aksesoris Mode
Wanita yang memakai sepatu 
hak tinggi dan tas berat di 
bahunya setiap hari harus 
di waspadai. Hal ini dapat 
menyebabkan mereka 
mengalami sakit punggung dan 
masalah kesehatan lainnya. 
Setiap sepatu ber hak tinggi 
harusnya kurang dari 2 inci 
serta tas tangan harus kurang 
dari 10 pon untuk menghindari 
terjadinya masalah punggung.

Pekerjaan di Depan Komputer
Para pekerja yang harus bekerja 
selama 8 jam bahkan lebih, 
juga harus mengkondisikan 
punggung dengan tepat. mereka 
yang bekerja di depan komputer 
harus bangkit berdiri setidaknya 
setiap jam sekali untuk bergerak 
dan meregangkan tubuh. 
Istirahat sejenak ini dapat 
membantu mereka mengurangi 
sakit punggung yang mereka 
alami setiap hari.

Otot Lemah
Apabila otot-otot ini lemah, 
maka orang itu dapat mengalami 
sakit pungggung dan kenyerian 
setiap hari. Setiap orang harus 
menggabungkan beberapa 
gerakan latihan dalam 
olahraganya untuk melihat 
perkembangan sakit punggung 
mereka.

Stress
Tampaknya konyol untuk 
beberapa kasus, namun stress 
dapat juga menyebabkan rasa 
sakit fisik pada seseorang, 
apabila tidak diobati. Banyak 
orang mengalami ketegangan di 
punggung, jadi orang-orang yang 
mengalami ketegangan atau 
stress sering kali mengalami 
sakit punggung. Setiap orang 
harus memiliki cara-cara untuk 
melepaskan stress setiap hari, 
apakah dengan cara berjalan 10 
menit atau bermeditasi selama 1 
jam, setiap orang akan memiliki 
sesuatu untuk membantu 
mereka melepaskan stress dan 
hidup lebih baik setiap harinya 
(MR)
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5 Teknologi Ini 
Bakal Gantikan 

Password?

Lifestyle

tech 
update

Password bisa sangat diperlukan 
untuk memastikan agar akun 
dan data pengguna tak bocor 
oleh orang dekat atau peretas 
sekalipun.

emakin rumit kombinasi 
password, semakin aman pula 

data kita. Bukan rahasia lagi, banyak 
pengguna justru lupa dengan 
sandinya. Hal ini disadari oleh 
perusahaan teknologi yang mencoba 
menggantikan password dengan 
teknologi lain yang lebih mudah.

Salah satunya adalah penggunaan 
sidik jari sebagai identitas pengenal 
seseorang saat mengakses ponsel. 
Selain sidik jari, ada berbagai 
metode lain yang bisa digunakan 
sebagai pengganti password.

Berikut lima teknologi yang 
dikembangkan untuk menggantikan 
password dikutip dari Business 
Insider, Selasa (28/3/2017).

S

1. Pengenalan Detak Jantung
Tahukah anda, sama seperti sidik 
jari, detak jantung tiap manusia 
berbeda satu sama lain. Fakta 
ini membuat detak jantung 
bisa memverifikasi identitas 
seseorang melalui detektor 
electrocardiogram 

2. Selfie
Ide ini sudah cukup populer 
dan diuji coba oleh beberapa 
perusahaan. Perangkat dipakai 
untuk memotret wajah pengguna 
dan dengan teknologi pengenalan 
wajah, bisa dilihat kecocokan 
antara wajah yang dipindai 
dengan data yang disimpan 
perangkat.

3. Iris Scanning
Iris scanning alias pemindai 
iris pada bola mata mulanya 
hadir sebagai imajinasi yang 
ditampilkan dalam film-film. 
Perkembangan teknologi 
memungkinkan hal tersebut jadi 
kenyataan.

Sekadar diketahui, iris mata manusia 
memiliki warna-warni berbeda yang 
mengelilingi pupil. Bisa dikatakan, 
iris merupakan bagian unik yang 
berbeda pada tiap orang. Iris 
bisa menjadi tanda pengenalan 
seseorang. Samsung Galaxy Note 7 
yang meledak beberapa waktu lalu, 
misalnya, adalah smartphone yang 
mengusung teknologi ini.

4. Pengenalan Suara
Saat ini, makin banyak 
perusahaan yang menggunakan 
perangkat lunak pengenalan 
suara sebagai alternatif untuk 
mengautentikasi pelanggan 
mereka. Hal ini diterapkan salah 
satunya oleh bank HSBC yang 
memungkinkan pelanggan login 
ke akun menggunakan pengenalan 
suara.

5. Pembaca Bibir
Selain pembaca alias pengenalan 
wajah, tahukah kamu dengan 
pembaca bibir. Kabarnya, sebuah 
tim ilmuwan di Hong Kong Baptist 
University telah menciptakan 
software pemindai yang mampu 
membaca bagaimana seseorang 
mengucapkan kata-kata tertentu.
Bisa dibilang, metode ini sangat 
ampuh. Kendati ada orang yang 
mengetahui password kamu, tak 
akan berarti apa-apa jika tak 
dibarengi dengan si pengguna 
mengucap password tersebut.

Bagaimana, teknologi keamanan 
kian maju bukan?

28


