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Pelanggan Terminal Petikemas Surabaya yang terhormat,

Awal Tahun 2019 ini kita disambut oleh kemeriahan 
Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bulan K3 
dicanangkan oleh Pemerintah dan peringatannya rutin 
diadakan setiap tahun di bawah koordinasi Kementerian 
Ketenagakerjaan mulai tanggal 12 Januari – 12 Februari 
di seluruh pelosok Indonesia. 

K3 masih menjadi perhatian utama di lingkungan kerja kita, dimana 
kampanye K3 menjadi sangat penting bagi setiap pekerja, bagaimana setiap 
pekerja harus selalu fokus dan waspada dalam melakukan pekerjaannya. 
Berbagai resiko kecelakaan kerja harus benar-benar diketahui oleh setiap 
pekerja, bagaimana menggugah aspek kesadaran dan perilaku individu 
dalam bekerja merupakan tujuan dari seringnya digalakkannya 
kampanye K3.

Tidak cukup hanya berfokus pada penggunaan atribut-
atribut keselamatan semata, melainkan juga mendorong 
para pekerja untuk mampu mengendalikan resiko 
terhadap hal-hal yang bisa membahayakan dalam 
lingkungan kerja. Sehingga kita dapat melaksanakan 
pekerjaan dengan aman, efisien dan terhindar dari 
keselakaan serta penyakit akibat kerja.

Memasuki tahun 2019 ini, mari bersama kita tingkatkan 
semangat dan etos kerja demi kemajuan perusahaan 
kita tercinta. Bersama kita menjadikan tahun 2019 
lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Pencapaian kinerja dan produktivitas di tahun 
2018 memang telah melampaui target, namun 
jangan puas hanya sampai di situ saja. Mari 
kita lebih tingkatkan lagi semangat kerja kita, 
karena target 2019 yang harus kita capai sudah 
di depan mata.

Akhir kata kami menyampaikan penghargaan 
kepada segenap pengguna jasa dan seluruh 
stakeholder yang telah memberikan kepercayaan 
dan dukungan kepada kami. 

Salam,

BEKERJA DI KETINGGIAN

Foto di bawah ini adalah sebuah foto pemenang penghargaan “Pulitzer”, 
benar-benar layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

Foto ini menunjukkan dua orang pekerja listrik 
bernama Randall Champion dan J. D. Thompson, 
yang sedang bekerja di ketinggian tiang listrik. 

Mereka sedang mengerjakan pemeliharaan rutin, ketika 
tiba-tiba Champion tersengat listrik bertegangan tinggi di 
puncak tiang. Listrik dengan tegangan lebih dari 4000 volts 
masuk ke tubuh Champion dan seketika menyebabkan 
jantungnya berhenti berdetak (catatan : sebuah kursi 
listrik menggunakan sekitar 2000 volts). Body Harness 
yang dikenakannya telah menyelamatkannya, dan ia tidak 
sampai terjatuh. Thompson, yang berada di bawahnya, 
dengan cepat meraih tubuh Champion dan melakukan 
pertolongan pertama, yaitu resusitasi dari mulut ke mulut. 
Ia tak dapat melakukan pijat jantung karena situasinya 
tidak memungkinkan, namun ia tetap melanjutkan 
meniupkan udara ke dalam paru-paru Champion sampai 
suatu ketika ia dapat merasakan kembali denyut yang 
lemah. Ia membuka gesper harness-nya dan meletakkan 
Champion di bahunya, lalu ia menuruni tiang.

Thompson dan seorang pekerja lainnya melakukan pijat 
jantung di tanah, dan Champion berhasil disadarkan 
kembali sebelum paramedik tiba di lokasi. Champion 
akhirnya dapat pulih seperti sedia kala.

Pembelajaran yang dapat kita peroleh dari foto 
ini adalah :
1. Keselamatan adalah tanggung jawab setiap 

personil. Kepedulian tentang keselamatan 
bukan hanya bagi diri pribadi, namun juga bagi 
sesame rekan kerja;

2. Memastikan peralatan dan Alat Pelindu Diri yang 
digunakan untuk bekerja di ketinggian telah 
benar dan dalam kondisi layak dipergunakan 
sesuai dengan standar yang ditetapkan;

3. Memastikan bekerja tidak seorang diri, melainkan 
harus ada seorang rekan yang mendampingi;

4. Memiliki keterampilan terkait Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakaan, dalam hal ini 
pertolongan memberi pernapasan buatan 
(dari mulut ke mulut) dan/atau pemijatan 
pada jantung dan paru (Cardiopulmonary 
Resuscitation (CPR)) akan sangat membantu;

5. Memahami dengan baik Prosedur Bekerja di 
Ketinggian.

“SAFETY IS 
SANCROSANCT; 

IT WILL NOT 
AND CANNOT BE 
COMPROMISED” 
Catatan :
Penghargaan Pulitzer adalah penghargaan yang dianggap tertinggi dalam bidang jurnalistik 
cetak di Amerika Serikat. Penghargaan ini juga diberikan untuk pencapaian dalam bidang 
sastra dan gubahan musik. Penghargaan Pulitzer pertama kali dibeirkan pada tanggal 4 
Juni 1917, dan sejak beberapa waktu lalu, mulai diumumkan setiap tahunnya pada bulan 
April. Penghargaan ini diciptkan oleh Joseph Pulitzer, seorang jurnalis dan penerbit surat 
kabar Hungaria-Amerika pada akhir abad ke 19

Keselamatan 
adalah sakral, 
yang tidak 
boleh dan 
tidak dapat 
dikompromi
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Program 
Jumat 
Bersih

Hidup bersih merupakan 
persyaratan terciptanya 
hidup sehat yang menjadi 
penentu kesejahteraan 
hidup manusia dalam 
pembangunan nasional.

Sebelum

Sesudah

Jumat bersih adalah gerakan nasional untuk 
mewujudkan perilaku hidup bersih dan 
sehat serta menggalakkan pembangunan 

sarana pendukung lainnya oleh masyarakat 
berdasarkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Demikian juga di Terminal Petikemas Surabaya, 
tak mau ketinggalan untuk melaksanakan 
Program Jumat Bersih. Setiap pegawai diminta 
untuk membersihkan dan merapikan tempat 
kerjanya masing-masing. Namun yang mau kita 
soroti kali ini adalah pembersihan Workshop 
kita. Para personil yang bekerja di Workshop, 
pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018 
bekerja bahu membahu untuk membersihkan 
lantai Workshop. Menurut Safety Officer terkait, 
pembersihan lantai Workshop harus melalui 2 
tahap. Pertama, lantai digosok dengan solar, 
lalu digosok dengan serbuk gergaji. Kedua, 
lantai digosok dengan sabun. Karena luasnya 
area dan proses yang dua tahap tersebut, 
maka pembersihannya cukup memakan waktu.

Namun lihatlah pada foto sebelum dan sesudah 
pembersihan, sungguh luar biasa, bukan? 
Diharapkan ke depannya, apa yang sudah 
dilaksanakan para personil Workshop tersebut 
dapat menjadi model bagi personil-personil 
yang lain. (MR)

Pelatihan 
Dangerous 

Goods 
Emergency 
Response

Mengawali tahun 2019 ini, PT TPS 
mengadakan In House Training Dangerous 

Goods Emergency Response dengan tujuan 
apabila terjadi tumpahan bahan berbahaya 

di lingkungan PT TPS, tim dari TPS dapat  
melakukan penanganan terhadap bahan 

berbahaya sesuai prosedur yang tepat.

Jika kita memiliki situasi seperti tumpahan, 
kebocoran muatan yang berbentuk cairan, gas 
atau apapun yang berkaitan dengan Dangerous 
Goods (DG), bagaimana saya bisa merespon 
situasi tersebut pada saat shift kerja? Ingatlah 
bahwa ini adalah situasi yang serius yang dapat 
dialami terminal kapan saja dan Anda (peserta) 
akan menjadi orang yang harus meresponnya. 
Itulah pernyataan yang dilontarkan Pak Rodrigo 
Sanchez saat pembukaan pelatihan Dangerous 
Goods Emergency Response.

Kegiatan pelatihan Dangerous Goods Emergency 
Response diadakan pada hari Senin - Rabu, 7 
- 9 Januari 2019 di TPS dan diikuti 20 peserta 
dari tim dari OPS dan HSSE yang bekerjasama 
dengan PT Nusantara Traisser dengan fasilitator 
Bpk. Marcus Eriec dan Bpk. Syafwanuddin.
Pak Rodrigo selaku Direktur Operasi PT TPS 
mengharapkan kepada para peserta untuk 
berfokus pada 3 hal dalam pelatihan singkat 
ini, yaitu:
1. Bagaimana Anda akan merespon dari apa yang 

dipelajari di pelatihan ini dalam operasional 
sehari-hari.

2. Peserta perlu belajar tentang prosedur, kita 
perlu mengembangkan prosedur yang baik 
dan kalian telah mempelajarinya dengan 
pengalaman.  Dan kita memerlukan SOP 
yang sama baiknya dalam menanggapi situasi 
Dangerous Goods. 

3. Dan hal terakhir adalah apa yang pernah 
Anda pelajari di sini harus memastikan 
bahwa Anda berbagi pengetahuan / Anda 
berkomunikasi dengan tim / orang-orang di 
luar tim.

Dalam pelatihan selama 3 hari ini, dibagi menjadi 
3 bagian yaitu: kegiatan dalam kelas, kegiatan 
di lapangan dan proses evaluasi teori. Untuk 
kegiatan dalam kelas, para peserta belajar tentang 
Identifikasi Zat Berbahaya, Pembentukan Tim 
untuk Tanggapan Insiden tumpahan barang 
berbahaya serta membuat prosedur tahapan 
mengatasi tumpahan barang berbahaya. Pada 
hari ke 3, ada kegiatan di lapangan yaitu Simulasi 
Tanggap Darurat Penanganan Tumpahan Bahan 
Berbahaya. Sebelum simulasi dimulai para 
peserta beserta anggota Security belajar tentang 
bagaimana mempersiapkan alat2 pemadam 
kebakaran sekaligus melakukan pengecekan 
kesiapan hidrant di area dermaga. 

Pada saat simulasi penanganan tumpahan 
barang berbahaya, para peserta belajar banyak 
tentang cara menangani situasi saat terjadinya 
tumpahan dan adanya korban dari seorang 
operator Forklift. Peserta pelatihan belajar 
bagaimana membuat perencanaan, bagaimana 
melaksanakan strategi, bagaimana berkomunikasi 
dengan anggota tim dan bagaimana melakukan 
team work untuk mengamankan area di lokasi 
tumpahan barang berbahaya tersebut. 

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

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

3. Melakukan pendaftaran rekening 
FASTPAY ke bank

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

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

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

yang disampaikan ke TPS

PELATIHAN DASAR K3 
BAGI MEKANIK PERALATAN

Sebagai salah satu bentuk komitmen dari Manajemen 
PT Terminal Petikemas Surabaya terhadap pentingnya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam hal ini terkait 
Mekanik peralatan (CC, RTG, Workshop), maka telah 

dilaksanakan sebuah Pelatihan Dasar K3 bagi Mekanik.

Pelatihan dibagi menjadi 4 sesi yang 
dilaksanakan secara internal pada tanggal 
8, 10, 14, dan 28 Januari 2019. Pelatihan 

ini diselenggarakan sebagai hasil koordinasi 
dan kerjasama solid dari Tim ISO (Departemen 
Sumber Daya Manusia), Tim Engineering, dan 
Tim HSSE. 

Seperti biasa pada awal pelatihan, para 
peserta diminta mengisi formulir (1) Komitmen 
Kerahasiaan, (2) Komitmen Anti Pungli, (3) 
Komitmen Kepatuhan, dan (4) Evaluasi 
Kompetensi Pasca Pelatihan). Mereka diberikan 
penjelasan dari Tim ISO tentang tujuan dan 
maksud pengisian masing-masing formulir 
tersebut.

Pelatihan dibuka oleh salah satu pimpinan vendor 
(PT Pelindo Daya Sejahtera) yaitu Mr. Suhas 
Karandikar dengan mengucapkan selamat pagi 
dan memberikan motivasi terhadap para peserta 
tentang pentingnya mengikuti pelatihan ini dan 
penerapannya di tempat kerja masing-masing.

Setelah beberapa presentasi dan tanya jawab 
secara interaktif dari Tim ISO, Tim Engineering, 
dan Tim HSSE, pelatihan diselingi dengan sedikit 
penyegaran dan olah tubuh (ice breaking session) 
untuk membangkitkan kembali semangat 
peserta dari rasa kantuk setelah makan siang.

Pelatihan ditutup dengan sesi Diskusi Kelompok, 
di mana seluruh peserta dibagi menjadi beberapa 
kelompok dan diberikan satu gambar kegiatan. 
Mereka Mereka diminta untuk mengerjakan tugas 
sebagai berikut (1) Sebutkan pekerjaan apa yang 
terlihat dalam gambar, (2) Potensi bahaya dan 
risiko apa yang timbul dari pekerjaan tersebut, 
(3) Tindakan pengendalian dan pencegahan 
apa yang harus dilakukan untuk mencegah 
kecelakaan, (4) Alat Pelindung Diri apa saja 
yang dibutuhkan. Setelah itu, salah satu wakil 
kelompok diminta mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya masing-masing.

Dengan pelaksanaan pelatihan ini diharapkan 
para peserta menjadi proaktif dan lebih peduli 
terhadap keselamatan di tempat kerja, bukan 
saja bagi dirinya sendiri, namun juga bagi sesama 
rekan kerjanya. Selain itu mereka menjadi 
mampu untuk menganalisa bahaya suatu 
pekerjaan serta bagaimana mengendalikan 
serta mencegah kecelakaan.

Pelatihan ini akan dilaksanakan setiap tahun 
sekali sebagai Pelatihan Penyegaran, seperti juga 
pelatihan-pelatihan sejenis lainnya, misalnya 
bagi Operator CC, Operator RTG, Operator ITV, 
Operator Bus Hantaran, dan TKBM

Ingatlah!  “Safety is sacrosanct; 
it will not and cannot be 
compromised” (Keselamatan 
adalah sakral, yang tidak boleh dan tidak 
dapat dikompromi). (MR)
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PELATIHAN APAR
Kegiatan pelatihan APAR dan cara penggunaannya 
telah dilakukan pada tanggal 18, 15, 22 Januari 
2019. pelatihan ini turut melibatkan pihak 
kontraktor baru yaitu PT BMC. Sebanyak  pekerja 
dari PT BMC mengikuti pelatihan.  Materi yang 
di dapat tidak hanya teori melainkan pelatihan 
secara langsung. Diharapkan dari pelatihan ini, 
bila mereka menghadapi adanya tanda—tanpa 
mula api atau titik api di area kerja,mereka 
dapat menanggulangi secara langsung.

REFRESH 
MEKANIK PDS 

PELATIHAN 
DANGEROUS 

GOODS

BERSIH-BERSIH 
WORKSHOP

PELATIHAN EMERGENCY RESPONSE TROUBLE LIFT

KEGIATAN 
DONOR DARAH

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8,10, 14, 
dan 28 Januari 2019.  Dengan jumlah peserta 
± 30-35 peserta yang terdiri yaitu Mekanik dari 
CC dan RTG. Adapun materi yang disampaikan 
dalam pelatihan ini tidak melulu tentang 
work instruction dan prosedur kerja tetapi 
mereka juga mendapatkan pengetahuan safety 
awareness di area kerja mereka. Pemutaran 
video terkait safety awareness dan mengikuti 
kuis safety awareness mereka jalani dengan 
berkelompok. Kegiatan tahunan ini tidak hanya 
untuk merefresh pengetahuan mereka tentang 
maintenance namun juga menumbuhkan 
kembali safety awareness.

Dangerous Goods adalah materi atau barang yang 
memiliki sifat berbahaya diam jika tidak ditangani 
secara benar dapat menimbulkan bahaya bagi 
kesehatan dan keamanan orang atau pekerja yang 
ada dilingkungan tersebut. Pelatihan ini bertujuan 
agar pekerja mampu mengklarifikasi jenis-jenis 
bahan berbahaya dan cara menangananinya. 
Kegiatan ini dilaksakan pada tanggal 9 Januari 
2019.  materi yang disampaikan pada pelatihan 
ini antara lain mengenai identifikasi bahan 
berbahaya, hazmat insiden response, pakaian 
pelindung yang digunakan serta pemeliharaan 
dan perawatannya dan juga dekontaminasi. 
Tidak hanya sebatas teori, pegawai TPS pun 
turut berperan serta dalam simulasi ini. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4, 11, 18 dan 25 Januari 2019. Bertujuan untuk 
membersihkan area workshop agar tercipta 5 R di area workshop yang nyaman dan 
aman dari bahaya sehingga terwujudnya tenaga kerja yang sehat dan produktif, serta 
menumbuhkan perilaku hidup bersih bagi seluruh pekerja yang ada di workshop.

Pelatihan Emergency Response 
Trouble Lift dilaksanakan pada 
tanggal 18 Januari 2019 di  Gedung 
Administrasi. Pelatihan ini bertujuan 
untuk memastikan rencana tanggap 
darurat yang akan dilakukan jika 
terjadi keadaan darurat saat berada 
di lift. Pelatihan ini melibatkan HSSE 
team , safe

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 
8 Februari 2019 di Java Meeting Room 
dengan peserta ± 50 peserta. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa 
sosial. Selain bermanfaat untuk orang lain 
kegiatan ini juga bermanfaat bagi para 
pendonor. Kegiatan ini sangat menarik 
minat peserta.

PELATIHAN 
CONFINED 

SPACE
Kegiatan pelatihan Confined Scape dilaksanakan 
pada tanggal 28-30 Januari 2019. Bagi TPS, 
pelatihan ini dilaksanakan agar peserta mampu 
bekerja secara aman diruang terbatas dan 
melaksanakan prosedur kerja sesuai dengan 
prosedur kerja memasuki ruang terbatas dalam 
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 
kerja serta kegiatan keselamatan kerja lainnya. 
Materi yang disampaikan dalam pelatihan 
ini antara lain yaitu tipe ruang terbatas, ijin 
kerja di ruang terbatas, cara menggunakan 
alat pelinfdung diri dan prosedur pertolongan 
evakuasi korban.
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TPS APRESIASI 
KINERJA OPERATOR 

CC DAN RTG
Manajemen TPS kembali 

membuktikan komitmennya 
dalam memberikan apresiasi 

kepada para Operator alat 
bongkar muat petikemas, baik 
Container Crane (CC) maupun 

Rubber Tyred Gantry (RTG) 
yang telah berkontribusi dalam 
peningkatan produktivitas TPS 
dengan tetap mengutamakan 

safety. Penghargaan 
diberikan bagi yang berhasil 
mencetak prestasinya dalam 
menghasilkan produktivitas 

kerja dengan Net Move 
Per Hour (NMPH) rata-rata 
di atas 32 box/hour untuk 
CC, sedangkan untuk RTG 

berdasarkan produktivitas 
berbasis point yang meliputi 

moves, kegiatan di blok export 
dan ketepatan stacking

Rodrigo sebagai Direktur Operations juga 
menyampaikan bahwa komponen penilaiannya 
berdasarkan kinerja dari sisi efektivitas dan 
kecepatan gerakan pemindahan per box-nya 
(NMPH), tingkat disiplin kehadiran, dan penilaian 
yang paling utama adalah segi Keselamatan kerja 
(safety) yang harus benar-benar diperhatikan.

Container Crane (CC)

Container Crane (CC)

Rubber Tyred Gantry (RTG)

Rubber Tyred Gantry (RTG)

DESEM
BER

JAN
U

ARI

Para Best Operator tersebut dipilih yang terbaik 
dari total 70 CC operator dan 133 RTG operator 
di TPS  yang semuannya terbagi menjadi 4 
(empat) grup yakni grup A,B,C dan D. Dimana 
setiap bulannya akan ditentukan untuk best 
operator dari setiap grup sesuai dengan 3 
komponen penilaian yakni produktivitas, safety 
dan presensi. 

ABDULLOH 
(Group D)

ABDUL ROZAK 
(Group C)

ANDRE CAHYO
(Group C)

ANGGI ANDHIKA 
PUTRA 
(Group A)

ROBERT 
TULUSWIJAYANTO 
(Group A)

ARIF HADI PRAYITNO 
(Group D)

ARIES SETIAWAN 
(Group D)

PERDANA YUGUS 
YANUARI 
(Group B)

ARIS ANWAR HADI 
(Group C)

ANANG CAHYONO 
(Group A)

ANGGI ANDHIKA 
PUTRA 
(Group A)

ARIES SETIAWAN 
(Group D)

SAIFUDIN ZUHRI 
(Group B)

HARIYANTO 
(Group B)

PERDANA YUGUS 
YANUARI 
(Group B)

REZA AGUS 
PAHLAWAN 
(Group C)
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KUNJUNGAN DARI PARA DOKTER 
PRAMITA LABORATORIUM

Pada hari Jumat (15/2), Terminal Petikemas 
Surabaya menyambut kunjungan 36 dokter 
dari Pramita Laboratorium. Para dokter 

yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia 
ini sengaja dating ke Surabaya untuk mengikuti 
pelatihan “Penilaian Risiko Kesehatan” (Health 
Risk Assessment) salah satu programnya adalah 
mengunjungi Terminal Petikemas Surabaya.

Sesi awal dibuka dengan penjelasan secara 
umum tentang profil perusahaan oleh Public 
Relations Asst.man, M. Solech, berlokasi di Lantai 
Dasar Gedung Administrasi area maket TPS. 
Dilanjutkan dengan Site Tour yang didampingi 
oleh Betzy Shlekho, Staff HSSE, yang menjelaskan 
tentang penerapan peraturan K3 dalam kegiatan 
operasional di TPS.

Sesi berikutnya Retno Utami, Asst.man HRD turut 
menyambut para peserta kunjungan Pramita 
Laboraturium. Ketua rombongan menjelaskan 
sedikit tentang tujuan dan harapan yang ingin 
mereka dapatkan dari hasil kunjungan ke TPS. 

Salah satu Direktur Pramita Lab, Ismet 
mengatakan bahwa ia sangat mengagumi dengan 
kebersihan dan peraturan yang diterapkan di 
TPS. “Sebelum berkunjung ke TPS, terus terang 
saya memiliki gambaran yang kurang baik yaitu 
bahwa TPS adalah suatu terminal petikemas 
yang kumuh, kotor, dan tidak teratur, seperti 

layaknya beberapa pelabuhan di Indonesia. 
Namun saya tidak menyangka bahwa TPS sudah 
dikelola dengan sangat bagus dan bertaraf 
internasional pula.” Ujarnya. 

Video terkait “Safety Induction” dari tim HSSE 
dipresentasikan kepada peserta kunjungan 
serta dilanjutkan dengan presentasi tentang 
Penerapan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai 
TPS oleh Dr. Mulya Dinata, selaku Ketua Tim 
Dokter Perusahaan. TPS memberikan perhatian 
yang sangat besar terhadap kesehatan para 
pegawainya, di mana segala risiko di masing-
masing area kerja telah dinilai dan dianalisa. 
Kemudian dari hasil analisa risiko tersebut 
dilakukan tindakan pencegahan, salah satunya 
adalah berupa Pemeriksaan Kesehatan berkala, 
yang berdasarkan area kerja masing-masing 
pegawai. Misalnya jenis Pemeriksaan Kesehatan 
bagi seorang Operator CC atau RTG berbeda 
dengan jenis Pemeriksaan Kesehatan bagi 
seorang pegawai di kantor yang duduk di depan 
komputer. Jadi Pemeriksaan Kesehatan bukan 
lagi berdasarkan jabatan namun berdaarkan 
risiko-risiko di tempat kerja.

Kunjungan diakhiri dengan foto bersama antara 
para peserta dari Pramita Lab bersama personil 
TPS.

TERMINAL 
PETIKEMAS 

MENGAPRESIASI 
PEGAWAI 

PURNA TUGAS 
2017 DAN 2018

Wajah pak Bambang Rijanto beserta 

istri sumringah ketika masuk kembali 

ke gedung baru PT Terminal Petikemas 

Surabaya untuk menghadiri undangan 

Managemen PT TPS pada acara 

“Pelepasan Pegawai Purna Tugas 

2017 dan 2018”. Pak Bambang Rijanto 

tidak sendirian, terdapat 11 Orang 

yang purna tugas di tahun 2017 dan 12 

orang yang purna tugas di tahun 2018.

Acara Pelepasan pegawai Purna Tugas 
yang diadakan pada hari Rabu, 20 
Februari 2019 ini merupakan agenda 

rutin tahunan yang diselenggarakan oleh 
HR Departemen sebagai salah satu media 
apresiasi dari management Terminal Petikemas 
Surabaya kepada pegawai yang telah memasuki 
usia Pensiun. Jararan Direksi dari PT Terminal 
Petikemas Surabaya turut hadir dalam acara 
tersebut diantaranya Bapak Endot Endardono 
selaku Direktur Utama beserta istri, Bapak 
Robby Dayoh selaku Direktur Teknik beserta Istri 
serta Bapak Rodrigo Sanchez selaku Direktur 
Operasional. 

“Kami mengucapkan terimakasih atas kontribusi 
bapak-bapak dalam perusahaan ini sehingga 
perusahaan ini dapat maju seperti saat ini. 
Semoga kedepan TPS lebih maju lagi seperti 
yang kita harapkan bersama. Saya juga berpesan, 
untuk selalu menjaga kesehatan dan silaturahmi 
antar sesama rekan baik sesama alumni maupun 
yang saat ini masih aktif bekerja di TPS.” Pesan 
Bapak Endot Endardono dalam sambutan nya. 
Tak Hanya itu, Ibu Endot Endardono yang juga 
selaku ketua Perispindo TPS juga berpesan kepada 
para ibu – ibu pensiunan yang mendampingi 
bapak-bapak yang sudah pensiun untuk selalu 
sabar dalam mendampingi dan tetap menjaga 
silaturahmi dengan para anggota Perispindo. 

Bertempat di Ruang Java, Gedung Administrasi 
lantai 1 Terminal Petikemas Surabaya, pertemuan 
tersebut berlangsung secara santai dan penuh 
keakraban. Bapak Bambang Rijanto dalam pesan 
dan kesan nya mewakili para pensiunan yang 
disampaikan didepan management Terminal 
Petikemas Surabaya, mengucapkan terimakasih 
atas apresiasinya dalam menyelenggarakan acara 
ini dan berharap semoga Terminal Petikemas 
Surabaya semakin maju dan sukses. 

Dalam sesi motivasi Masa Depan yang di bawakan 
oleh Ustad Abdul Aziz, beliau mengingatkan 
tentang keikhlasan serta persiapan dalam 
menjalani usia Pensiun. “Yang kemarin terima 
uang banyak setiap bulan nya, sekarang anjlok 
terimanya ndak sebanyak dulu, ini membutuhkan 
keikhlasan dan kesiapan mental agar kita tetap 
bisa menikmati hidup ini.” 

Acara ditutup dengan makan bersama dan 
ramah tamah antar pegawai pensiunan 2017 
dan 2018 beserta para jararan direksi dan 
Ibu-ibu Perispindo. Semoga para “alumni” TPS 
ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagian 
dalam menjalani tahapan kehidupan dalam 
memasuki kehidupan pensiun. 

Terimakasih.. sudah memberikan warna indah 
dalam perusahaan ini.(EW)
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BAHAYA 
MEMASANG 
BAN DALAM 

DI BAN 
TUBELESS

Oops, tau gak sih, ternyata 
dengan melakukan trik ban 

tubeless  yang sudah bocor dan 
tidak bisa ditambal lagi namun 

tetap dipaksakan memasang 
ban dalam di ban tubeless bisa 

berakitab FATAL !!!

Memang, niatnya sih demi mengirit membeli ban baru. Justru 
Risikonya sangat fatal, malah bisa berakibat nyawa melayang. 
Sebab, ban yang tubeless yang ditambah bandalam akan jauh 
lebih berat keitmbang yang tidak dipasang ban dalam. Pengemudi 
pasti akan merasakan getaran saat melajukan mobil terutama 
saat kecepatan tinggi. 

So, yang bisa bikin fatal dimana? Jadi, ban tubeles yang sudah 
ditambah ban dalam akan mempengaruhi kestabilannya sehingga 
tidak lagi stabil sebagaimana porsinya ban itu berfungsi. Yang bikin 
fatal adalah ketika pengemudi kehilangan kendali saat mengemudi 
(terutama saat kecepatan tinggi) akibat ketidakstabilannya, 
potensi oleng dan menabrak hingga mobil terbalik sangat besar. 

Ternyata ban tubeless dengan ban dalam bisa langsung kempis 
atau kehilangan tekanan angin secara tiba-tiba. Efek yang terjadi 
saat mobil sedang melaju dengan kecepatan tinggi bisa oleng 
dan sulit dikendalikan. Jelas sangat berbahaya dan berisiko 
kecelakaan fatal di mana nyawa jadi taruhannya.

Rekan safety TPS, yuk sebaiknya pikir-pikir lagi memutuskan 
memasang ban dalam di ban tubeless yang nggak bisa ditambal 
lagi karena nyawa jadi taruhannya.

25 TIPS AGAR JANTUNG 
TETAP SEHAT

1. Makan lebih banyak makanan seperti beras, sayur-mayur, 
buncis, bayam, buah-buahan, ikan, biji-bijian dan yogurt.

2. Kurangi makan makanan seperti susu, keju dan kacang-
kacangan.

3. Tambahkan bawang putih pada resep makanan anda.
4. Makan makanan yang mengandung beta karoten seperti 

wortel, kubis dan umbi-umbian.
5. Kurangi asupan natrium, tidak lebih dari 1¼ sendok teh 

garam dalam sehari.
6. Makan makanan secara teratur.
7. Minum air sepanjang hari.
8. Ubahlah kebiasaan minum kopi dengan the.
9. Olahragalah secara teratur.
10. Menggunakan tangga lebih baik dari peda menggunakan 

lift atau tangga berjalan.
11. Lakukan pekerjaan rumah (seperti menyapu, mengepel, 

membersihkan rumah) sebagai tambahan olahraga anda.
12. Pertahankan berat badan ideal anda.
13. Berhentilah merokok.
14. Hindari minuman beralkohol.
15. Istirahatlah yang cukup.
16. Monitor tekanan darah anda secara teratur.
17. Monitor kadar kolesterol tubuh anda.
18. Aturlah jadwal kegiatan harian anda, agar terhindar dari 

stres.
19. Lakukan latihan yang berguna untuk mengurangi stres 

seperti tarik napas dalam, yoga dan meditasi.
20. Banyak tertawa adalah obat yang baik.
21. Periksa kesehatan anda secara teratur.
22. Kontrol gula darah anda.
23. Ketahui riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah 

dalam silsilah keluarga anda.
24. Beri dan dapatkan rasa kasih sayang dari orang-orang 

yang anda sayangi.
25. Minumlah obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter 

untuk anda (MR)
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HSSE 
Manager 
Herry 
Subagiyo

1. Karir saya adalah sebagai berikut :
a. Staf Direktorat Personalia dan Umum 

(PUM) di Pelabuhan Indonesia III  unit 
kerja Kantor Pusat, 

b. Supervisor Rumah Tangga (RT) di Pelabuhan 
Indonesia III Cabang Tanjung Perak,

c. Supervisor Administrasi Terminal Nilam di 
Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung 
Perak, 

d. Auditor di Satuan Pengawasan Intern 
(SPI), 

e. Manager SDM, Umum dan Kesisteman di 
Pelabuhan Indonesia III Cabang Sampit 
(Kalimantan Tengah),

f. Manager SDM dan Umum di Pelabuhan 
Indonesia III Cabang Gresik (Jawa Timur),

g. HR Manager di Terminal Petikemas 
Surabaya,

h. HSSE Manager di Terminal Petikemas 
Surabaya.

2. Dari Sudut pandang sebagai HSSE Manager, 
apa itu K3? Dan apa saja yang harus diterapkan 
dilingkungan kerja?

 K3 kepanjangan dari Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, dimana dalam bekerja, 
senantiasa mengutamakan pegawai, agar bisa 
bekerja dengan aman, nyaman serta selamat 
dan sehat, khususnya di dalam lingkungan 
kerja TPS, sehingga keluarga yang menunggu 
di rumah tidak dipenuhi 

dengan rasa 
was-was.

 Yang harus diterapkan : mematuhi Prosedur 
Standart Operasi (SOP) Perusahaan, utamanya 
terkait Safety.

3. Bagaimana pendapat anda tentang safety di 
Terminal Petikemas Surabaya? Apakah ada 
yang harus dirubah ataupun ditambahkan?

 Sudah bagus, bila dibandingkan dengan 
Terminal Petikemas se Indonesia, bahkan 
JICT, salah satu Terminal Petikemas terbesar 
di Jakarta, melaksanakan kegiatan study 
banding terkait safety di TPS. Sedangkan bila 
dibandingkan dengan Asia Pacific Region, 
dibawah DP World, TPS mendapat posisi ke 
7 pada Tahun 2016 dari 10 Terminal yang 
ada. Dimana untuk 2 tahun sebelumnya, TPS 
menduduki peringkat ke 10. Ini menunjukkan 
bahwa safety di TPS sudah bisa bersaing 
untuk tingkat Asia Pacific pada khususnya , 
dan Global pada umumnya.

 Yang harus ditingkatkan atau ditambahkan 
adalah safety performance, bila dibandingkan 
dengan terminal lainnya di dunia, agar regulasi 
safety kita, bisa sejajar dengan terminal 
lainnya di dunia.

4. Bagaimana cara anda untuk memberikan 
edukasi tentang keselamatan dilingkungan 
kerja pada setiap pegawai maupun pelanggan 
TPS?

 Selain melalui safety induction, juga melalui 
brosur, pamflet, spanduk, banner serta yang 
tidak kalah pentingnya adalah penerapan 
budaya safety di lapangan.

 Selain itu juga, melalui kampanye safety, yang 
dikemas dalam bentuk menarik, sebagaimana 
contoh : children drawing, diperuntukkan 
bagi putra putri pegawai, agar mengenal 
safety sejak dini, dengan reward berupa 
mengunjungi Disneyland di Hongkong bagi 

Nama

Herry Subagiyo
Jabatan

HSSE Manager
Istri

Layli Hamida
Anak : 2 Orang

Muhammad Hilmy Al Ghifari
Muhammad Husein Al Fatih
Hobby

Membaca, Olahraga, Makan

para pemenang. Beberapa waktu yang lalu juga 
diadakan kampanye safety untuk pengemudi 
truk eksternal, dimana kegiatannya meliputi : 
check kesehatan gratis, berupa pemeriksaan 
gula darah, kolesterol dan pemberian obat, 
kemudian juga, cukur gratis, pembagian 
brosur safety.

5. Sejauh ini, apa saja pencapaian yang sudah 
anda dan tim HSSE dapatkan?
•  2016 : Peringkat 7 dari 10 untuk penilaian 

risiko terminal di wilayah Asia Pacific (DP 
World)

•  2017 : Penghargaan SMK3 dan Zero 
Accident dari Gubernur Jawa Timur

•  2017 : Penghargaan SMK3 dan Zero 
Accident dari Menaker RI

•  2018 : Penghargaan Zero Accident dari 
Gubernur Jawa Timur

6. Pesan untuk seluruh pegawai serta pelanggan 
TPS dalam hal K3

 Agar senantiasa mengutamakan dan 
membudayakan K3 dilingkungan TPS.
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Pada awal Februari 
kita disambut dengan 

Bulan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3), 

Pelindo III mengadakan 
Lomba Foto dan Video 

Pegawai Pelindo III 
Group bertemakan 
“Upaya penerapan 

budaqya Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) 

dalam aktivitas sehari-
hari” dengan syarat dan 
ketentuan yang berlaku.

Terminal Petikemas Surabaya 
mengeluarkan jargon yang 
mampu menduduki Juara I dan 

Juara Harapan III di Kategori Lomba Foto 
yaitu Solichin, Superintendent Security. 
Juara III masih dalam Kategori Lomba 
Foto diraih oleh Cahya Ardie, Assistant 
Manager HSSE dan Juara Harapan II 
Kategori Lomba Video yang dibuat oleh 
Betzy Shleko Ahli Daya Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS).

Rubrik Quotes kali ini, kita berhasil 
mewawancarai salah satu Juara dalam 
Lomba Foto dan Video Pegawai Pelindo 
III Group untuk berbagi tentang apa yang 
mereka sampaikan dalam salah satu foto 
yang mereka kirimkan.

Betzy Shleko
Staff HSSE
Juara Harapan II Kategori Lomba Video

Video ini menceritakan tentang proses 
penyelamatan seorang pekerja yang tidak 
sadarkan diri saat bekerja di dalam tandon air 
(confined space). Dengan pembekalan dari tim 
Basarnas tentang teori dan teknik dengan waktu 
singkat dan ruang penyelamatan korban yang 
terjebak di dalam tandon. Misi penyelamatan 
korbanpun telah berhasil dengan tim work yang 
solid. Dari video ini kita bisa belajar banyak 
tentang pelatihan evakuasi korban dalam 
aktifitas confined space membutuhkan team 
work yang solid. Mulai dari leader yang membagi 
tugas dan peran hingga menjaga komunikasi 
antara penyelamat dan korban yang terjebak 
di dalam confined space. 
   

Cahya Ardie
HSE Assistant 
Manager
Juara III Kategori Lomba Foto

Isi dari foto tersebut adalah tugas dan fungsi 
dari petugas PMK di TPS. Karena Petugas PMK 
memiliki peran penting untuk memadamkan 
kebakaran, melakukan penyelamatan dan 
menaggulangi bencana kebakaran. Latihan 
rutin pemadam kebakaran ini penting agar 
petugas memahami berbagai jenis pemadaman 
kebakaran dan kekompakan saat bekerja secara 
tim. Terima kasih kepada Tim HSSE, Manager 
HSSE, tim security dan komandan security 
telah membantu pengamanan saat mengambil 
momen tersebut.

Solichin
Superintendent 
Security
Juara I dan Harapan III Kategori Lomba Foto

Makna foto yang ingin saya angkat  adalah 
bahwa setiap pekerjaan yg dilakukan di 
area kerja TPS selalu mengutamakan dan 
menerapkan K3 dalam aktivitas sehari hari. 
Saya mengangkat cerita tentang seorang 
pekerja pengecatan crane di atas ketinggian 
40 mdpl  yang jarang diketahui banyak orang. 
Selain memiliki keberanian dan keterampilan, 
para pekerja wajib mendapatkan ijin khusus 
untuk bekerja di ketinggian. Pengawas juga 
wajib memastikan Alat Pelindung Diri (APD) 
dalam kondisi yang baik, terpasang dengan 
aman dan benar, sehingga keselamatan 
pekerja dapat terjamin.

STATEMENT PEMENANG 
FOTO DAN VIDEO TERBAIK

Pesan apa yg ingin anda sampaikan kepada 
pegawai TPS dalam hal ini?
Pesan yang ingin sampaikan adalah semua  
pekerjaan dimanapun selalu memiliki resiko,  
maka kita harus selalu  memakai APD yang 
sesuai. kecelakaan disebabkan karna prilaku 
dan  kondisi tidak aman   “keselamatan kita hari 
ini sangat menentukan masadepan keluarga..”

Pesan apa yg ingin anda sampaikan kepada pegawai TPS dalam hal ini?
Keadaan darurat kebakaran dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Patuhilah peraturan, 
jika terjadi kebakaran segera melakukan penyelamatan dengan APAR dan menghubungi tim 
HSSE untuk tindak lanjut.

Pesan apa yg ingin anda sampaikan kepada pegawai TPS dalam hal ini?
Jangan panik dan tetap fokus pada penyelamatan diri sendiri dan korban di tengah keterbatasannya 
tempat dan waktu.
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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 terjalin baik dan saling 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

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

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

8. BADMINTON
Setiap hari Jumat 
Jam 18.00 – 21.00 wib
Sony Dwi Kuncoro Badminton Hall
Jl Raya Medokan Ayu Blok S
Shandy Setiawan 
0811-3343-339

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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7. Punggung dan telapak tangan
 Saat mengalami nyeri menstruasi yang tak 

melilit namun cukup mengganggu, coba pijat 
bagian tengah punggung telapak tangan dan 
bagian dalam telapaknya (MR).

MILENIAL PELINDO III GROUP
TANAM RATUSAN POHON DEMI 

HIJAUKAN PELABUHAN
Direksi dan para pegawai milenial Pelindo III 
Group melakukan aksi peduli lingkungan dalam 
rangka Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) Tahun 2019. Aksi tersebut dilakukan dengan 
membuat lubang-lubang resapan biopori dan 
menanam ratusan pohon untuk menghijaukan 
kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, termasuk di 
Bundaran Jangkar Surabaya, Jumat (1/2).

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung 
menyampaikan, aksi lingkungan tersebut 
juga dilaksanakan serentak di 17 pelabuhan 

yang dikelola Pelindo III di 7 provinsi. “Ada 
ratusan pegawai milenial yang dilibatkan pada 
kegiatan-kegiatan peduli lingkungan di Pelindo III. 
Karena generasi muda maritim ini dipersiapkan 
untuk menjadi pengelola pelabuhan modern 
di masa depan yang memperhatikan aspek 
lingkungan,” ujarnya di sela acara.

Para direktur berbaur langsung bersama para 
pegawai muda Pelindo III yang tergabung dalam 
Maritime Millennials Movement (ME) membuat 
lubang-lubang resapan biopori yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam 
menyerap air hujan, salah satunya adalah Robby 
Dayoh Direktur Engineering Terminal Petikemas 
Surabaya mengungkapkan bahwa, “Aksi tanam 
pohon ini sangat berguna tidak hanya untuk 
kita saja, melainkan anak cucu kita kelak akan 
merasakan dampak positifnya”.

Pembuatan lubang resapan biopori dan 
penanaman pohon sengaja diadakan di lokasi 
ikonik seperti Bundaran Jangkar Surabaya, agar 
semangat aksi peduli lingkungan ini dapat 
menyebar luas kepada para mitra kerja di 
pelabuhan dan masyarakat pada umumnya. 
Penanaman pohon dan pembuatan taman juga 
akan dilakukan di sepanjang Jalan Laksda M. 
Nasir dan sudut-sudut lain di pelabuhan yang 
perlu dibuat semakin asri dan rindang.

Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat 
pada kesempatan yang sama menambahkan, 
pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan 
Kota Surabaya tidak bisa dipisahkan akan saling 
berkaitan. Sehingga pengembangan keduanya 
selalu menyatu dalam konsep kota pelabuhan 
(port-city concept). Selain kohesi sosial, aspek 
lingkungan juga banyak beririsan kepentingan 
antara pemerintah kota dan pengelola 
pelabuhan. “Pelindo III selalu berusaha untuk 
mengintegrasikan pengembangan Pelabuhan 
Tanjung Perak dengan kebijakan Pemerintah 
Kota Surabaya. Selain aksi peduli lingkungan 

dengan seremoni di bawah patung ikonik Jangkar 
Surabaya pagi ini (25/1), Pelindo III saat ini juga 
sedang membangun Patung Suroboyo di Pantai 
Kenjeran. Kemudian bersama Pemkot Surabaya 
juga sedang membangun rumah pompa dan 
mengembangkan kawasan wisata sisi sungai 
(riverside) di Petekan. Dengan koordinasi yang 
baik maka manfaat pelabuhan bagi kota akan 
semakin terasa,” pungkasnya.

Bridiatama Damaianto, salah satu pegawai 
milenial Pelindo III yang mengikuti kegiatan 
tersebut, mengaku senang turut dilibatkan. 
Lulusan Jurusan Teknik Lingkungan ITS Surabaya 
tersebut, membenarkan bahwa pelibatan pegawai 
milenial dapat meningkatkan pemahaman 
mereka pada prinsip K3. “Penghijauan sangat 
penting untuk kawasan pelabuhan. Karena 
selain bertujuan untuk membuat pelabuhan 
menjadi lebih sejuk dengan pepohonan yang 
rindang. Lingkungan yang lestari dan terkelola 
baik, tidak banjir, tentunya akan mendukung 
proses bisnis pelabuhan sehingga selalu produktif 
mendukung kelancaran arus logistik,” katanya.

7 Bagian Tubuh yang 
Nyaman Dipijat Ketika Sakit

1. Pelipis dekat mata
 Tekan 5-7 detik, lepaskan perlahan.

2. Di antara ibu jari dan jari telunjuk
 Area ini kalau dipijat bisa membantu Anda 

yang mengalami sakit leher. Cobalah pijat 
selama 2 menit dengan gerakan yang lembut 
dan makin intens. Sungguh tak terduga ya, 
area tubuh yang jauh bisa saling terkoneksi.

3. Tulang di pergelangan kaki
 Kalau Anda mengalami sakit punggung 

bawah, sakit panggul ataupun pinggul, Anda 
bisa memijat di pergelangan kaki, terutama 
di bagian tulang yang besar.

4. Mata ketiga
 Kata orang, mata ketiga ini ada di pangkal 

hidung dekat kening. Dengan memijat area 
ini, Anda bisa meredakan mata yang lelah. 
Caranya adalah dengan memijat lembut area 
ini. Lakukan tekanan-tekanan biasa selama 
1 menit. Menjelang tekanan-tekanan akhir, 
tutup mata Anda. Tekan selama 9 kali, pada 
tekanan ke 10, tekan agak lama, kemudian 
lepas perlahan.

5. Sayap di punggung
 Di punggung kita ada tulang yang menonjol 

seperti sayap. Memijat area di sekitar sana 
memang akan terasa nyaman. Tahukah 
Anda, pijatan ini bisa membantu meredakan 
masalah kelelahan leher, kepala.

6. Telapak kaki
 Pada bagian telapak kaki ada banyak sekali 

titik akupresur yang nyaman dan kadang 
menyakitkan untuk dipijat. Menggunakan 
ibu jari untuk memijat bagian tengah telapak 
kaki bisa membantu Anda mengatasi masalah 
pencernaan.
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KEBIJAKAN PENGGUNAAN 
MEDIA SOSIAL SECARA 

BERTANGGUNG JAWAB 
DAN BIJAKSANA

Media Sosial sangat 
berguna untuk 

mendukung bisnis 
maupun pelaksanaan 

sesuai tanggung 
jawab masing-

masing. Media Sosial 
memungkinkan 

penggunanya untuk 
berkomunikasi 

dengna pihak-pihak 
yang dituju dengan 

cepat dan efisien

Di sisi lain, penggunaan Media Sosial oleh 
pegawai secara tidak bertanggung jawab dapat 
mengakibatkan konsekuensi yang serius terhadap 
Terminal Petikemas Surabaya, sebagai berikut : 
1. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga 

rahasia Perusahaan ;
2.  Pelanggaran hukum keamanan tentang 

pengungkapan informasi Perusahaan ;
3. Hilangnya perlindungan terhadap informasi 

Rahasia dan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
4. Rusaknya nama dancitra positif Terminal 

Petikemas Surabaya.

Memperhatikan perkembangan penggunaan 
Medial Sosial serta kepentingan Perusahaan 
yang patut dilindungi, Manajemen mengingatkan 
kembali kepada seluruh keluarga besar Terminal 
Petikemas Surabaya tentang pentingnya 
menggunakan Media Sosial secara bertanggung 
jawab dan bijaksana.

Di bawah ini adalah beberapa hal penting 
yang perlu diperhatikan oleh setiap pegawai  
Terminal Petikemas surabaya dalam penggunaan 
Media Sosial : 
1. Dilarang mengekspos atau memberikan 

informasi dalam bentuk tulisan, gambar, 
foto, video atau bentuk lain tentang kejadian 
yang terjadi di area kerja Terminal Petikemas 
Surabaya kepada pihak lain yang tidak berhak 
menerima informasi demikian);

2. Dilarang mendiskusikan kejadian maupun 
kecelakaan yang terjadi di area kerja Terminal 
Petikemas Surabaya di Media Sosial, terlebih 
saat penyelidikan terhadap kejadian atau 
kecelakaan tersebut masih berlangsung;

3. Dilarang mengekspos komentar maupun 
informasi rahasia tentang bisnis Terminal 
Petikemas Surabaya, baik sehubungan dengan 
personil, keuangan, pelanggan, rencana 
bisnis, kinerja maupun prospek;

4. Dilarang menggunakan logo, merek, slogan 
maupun tanda bisnis Terminal Petikemas 
Surabaya dalam bentuk apapun serta informasi 
rahasia Perusahaan tanpa ijin dari Perusahaan;

 Apabila Anda dihubungi untuk dimintai 
informasi tentang hal di atas untuk publikasi 
di manapun, termasuk di outlet Media Sosial 
manapun, maka Anda wajib mengarahkan 

Pemohon kepada Departemen Hukum dan 
Komersial, cq. Asisten Manajer Hubungan 
Masyarakat tanpa menyampaikan komentar 
maupun informasi yang diminta;

5. Dilarang mengekspos pernyataan yang 
merusak nama dan citra positif atau 
memfitnah PT Terminal Petikemas Surabaya, 
Pemegang Saham, Pelanggan, Pemasok/
Vendor/Kontraktor, Pemangku Kepentingan 
serta Pegawai lain.

Ketentuan di atas juga berlaku 
terhadap pihak ketiga yang 
bekerja untuk atau di 
dalam area kerja Terminal 
Petikemas Surabaya.

Apabila Anda melihat isi 
dalam Media Sosial merusak 
nama dan citra positif 
atau mencerminkan 
citra negatif tentang  
Terminal Petikemas 
Surabaya, Pemegang 
Saham maupun Pemangku 
Kepentingan, maka Anda wajib 
melaporkan hal tersebut kepada 
Manajer Anda serta kepada 
Departemen Hukum 
and Komersial cq. Sub-
Departemen Hubungan 
Masyarakat.

Kita semua adalah Duta 
Media Sosial yang wajib 
menjaga nama dan citra 
positif Terminal Petikemas 
Surabaya.
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PERFORMA
GEMILANG

MELALUI PERINGATAN 
HARI K3 NASIONAL 

MARI WUJUDKAN 
LINGKUNGAN KERJA 
YANG SEHAT 
DAN PRODUKTIF 
MELALUI K3 
DEMI TERCIPTANYA 




