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Pelanggan Terminal Petikemas 
Surabaya yang terhormat,

Tidak terasa kita telah dipertemukan 
kembali dengan Bulan Agustus, bulan 
yang selalu memberikan semangat dan 
inspirasi karena di bulan inilah bangsa 
kita berhasil meraih kemerdekaannya. 
Atas nama manajemen TPS, kami 

mengucapkan selamat Hari Ulang 
Tahun ke-73 Republik Indonesia 
semoga bangsa Indonesia terus 
maju dan menjadi poros maritim 
dunia.

Dengan semangat proklamasi 
17 Agustus 1945, menjadikan 
kita manusia-manusia yang 

mempunyai moral dan mempunyai 
rasa tanggung jawab yang tinggi 
terhadap pembangunan Indonesia. 
Kita sebagai terminal operator terbesar 
ke-2 di Indonesia mengemban tugas 
yang sangat berat terutama untuk 
mendukung roda perekonomian 
di Jawa Timur dan Kawasan Timur 
Indonesia. 

Berbekal dengan pengalaman dan 
kemauan keras untuk melayani segenap 
pelanggan, saya mengajak para 
pekerja di TPS untuk bekerja dengan 
lima etos kerja, yaitu kerja keras, kerja 
cerdas, kerja tuntas, kerja kualitas, 
dan kerja ikhlas. Mari bekerja dan 
berkomitmen dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan karena tantangan 
bisnis logistik bergerak cepat dan 
semakin kompetitif.

Selalu kembangkan inovasi untuk 
pelayanan yang lebih mudah, lebih 
cepat dan khusus  buat pelanggan 
kita. Seperti halnya evolusi dalam 
pelayanan Barang/ Jasa dimana dulu 
produk/ jasa dibuat untuk pelanggan, 
kemudian berubah menjadi dibuat 
bersama pelanggan, hingga sekarang 
produk/jasa dibuat oleh pelanggan 
(Personalisasi).

Tak lupa saya ingatkan kembali 
untuk selalu mengutamakan dan 
melaksanakan budaya Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi 
keselamatan dan kesehatan kerja 
para pekerja dalam menjalankan 
pekerjaannya, karena K3 merupakan 
tanggung jawab bersama.

Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan 
tanggung jawab perusahaan, tetapi juga 
merupakan tanggung jawab semua 
pihak yang terlibat dalam kegiatan di 
TPS, partisipasi semua pihak untuk 
optimalisasi pelaksanaan budaya 
K3 di setiap lini sangat diperlukan. 
Mari kita pertahankan predikat “zero 
accident” di TPS, karena “Berisiko 
Sekali, Menyesal Selamanya.”

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

Salam,

Joko Noerhudha
Direktur Utama
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TANGGAP 
DARURAT 

SAAT ANGIN / 
CUACA BURUK

Superintenden Dermaga/Operator 
(Wharf Superintendent/Operator)

Memberikan perintah kepada Operator 
alat agar tidak melakukan gerakan 
apapun. Hal ini terkait dengan hasil 
evakuasi (kecepatan Angin 14 m/s = 
45 km/jam = 24,2 knot) atau sirene 
berbunyi dan wind sock 90 derajat) 
terhadap peningkatan cuaca atau angin 
besar/badai (Instruct the equipment 
operator not to conduct any movement 
as per the evaluation result evaluasi 
(Wind Speed 14 m/s = 45 km/hour = 
24.2 Knot) or as per the siren sounds 
and the wind sock 90 degrees) relating 
to the weather condition or storm/
strong wind).

Manajer Shift (Shift Manager)
a. Memerintahkan Operato alat agar 

turun dari alat dengan menggunakan 
tangga manual (Instruct the 
equipment Operator to climb down 
from the equipment using manual 
ladder).

b. Memerintahkan Superintenden 
Dermaga, Superintenden CC, TKBM, 
Petugas Tally dan Tim Pemeliharaan 
serta pihak terkait agar menghentikan 
kegiatan operasi (Instruct the Whaf 
Superintendent, CC Superintendent, 
Stevedoring Labor, Tally Man, 
Maintenance Team and related 
parties to stop any activity).

c. M e m e r i n t a h k a n  Pe t u g a s 
Keamanan dan Petugas HSE 
untuk mengosongkan area seusai 
dengan Daftar Urutan Lokalisasi 
Area (lihat poin 6.5) (Instruct the 
Security Personal and HSE Personal 
to scure the working area as per the 
Sequence List of Securing Area (see 
point 6.5)).

d. Memebrikan perintah kepada 
Superintenden, Petugas Keselamatan 
dan Petugas Keamanan untuk 
memastikan bahwa seleuruh alat 
berhenti operasi dan dalam kondisi 
aman serta memastikan seluruh 
Operator dan Petugas pada posisi 
aman (Instruct the Superintendent 
Safety Officer and Security personal 
to make sure that all equipment stop 
operating and in safe sondition, as 
well as make sure that all Operators 
and employees are in safe position).
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SOCIAL TOURING 
PELINDO III GROUP

etelah setahun yang lalu 
PT  Terminal Petikemas Surabaya 

(TPS) melakukan kegiatan bakti 
sosial di SDN Jetak Probolinggo 
yang merupakan salah satu sekolah 
binaan TPS, kemarin Sabtu (23/6), 
TPS kembali hadir untuk memberikan 
bantuan sosialnya kepada SDN Jetak 
dan kampung Al Quran yang terletak 
di desa Wonokerto kecamatan 
Sukapura Probolinggo.

Kali ini tidak sendiri, TPS datang 
bersama perusahaan induknya Pelindo 
III beserta anak perusahaan lainnya, 
sehingga acara bakti sosial kali ini 
berkonsep “Pelindo III Group Peduli”. 
Diawali dengan kegiatan touring 
sepeda motor dari Surabaya menuju 
Probolinggo yang diikuti kurang lebih 
100 orang pegawai Pelindo III Group 
yang dipimpin langsung oleh CEO 
Pelindo III, Ari Askhara, menempuh 
perjalanan kurang lebih 4 jam.

Dengan disambut tarian tradisional suku 
tengger yang ditampilkan oleh siswa-
siswi SDN Jetak, rombongan touring 
Pelindo III Group yang tergabung 
dalam TPS Riders Community (TRC) 
dan Port Riders Community (PRC) yang 
merupakan komunitas motor Pelindo III 
bersama dengan CEO Regional Jawa 
Timur, GM Gresik dan para Direksi 
anak Perusahaan yakni PT Pelindo 
Daya Sejahtera (PDS) dan PT Berlian 
Jasa Terminal Indonesia (BJTI), tiba di 
SDN Jetak pukul 12.30 WIB.

Direktur Utama PT TPS, Joko 
Noerhudha di sela-sela sambutannya 
menyampaikan bahwa kegiatan ini 
merupakan suatu bentuk kepedulian 
Pelindo III Group terhadap masyarakat 
sekitar. “Semoga tahun depan 
kami dapat kembali ke sini, untuk 
memberikan bantuan yang lebih besar 
lagi,” ungkap Joko.

Adapun bantuan yang diberikan 
berupa bantuan paket sound system 
outdoor, komputer dan printer, speaker 
ruang kelas, buku bacaan SD, 100 
paket sembako, sleeping bag, paket 
pengecatan dan perbaikan meja/kursi, 
serta paket alat tulis dan buku tulis 
untuk seluruh siswa di SDN Jetak.

Anak-anak tampak antusias dengan 
kedatangan rombongan Pelindo III 
Group ini, apalagi pada saat Joko 
Noerhudha memberikan kuis dengan 
hadiah uang tunai kepada para siswa-
siswi, pertanyaan seputar BUMN 
(Badan Usaha Milik Negara) diberikan 
kepada anak-anak, dan meski dengan 
jawaban yang kurang tepat, mereka 
berani untuk angkat tangan dan maju 
ke depan. 

Seperti pertanyaan yang diberikan 
oleh Hot Rudolf Marihot, Dirut PT 
BJTI, “siapakah Menteri BUMN kita?”, 
dengan polos salah satu murid kelas 
2 menjawab “Rini Suparno”, yang 
sontak membuat penonton tertawa 
melihat tingkah lucunya. Tapi akhirnya 
terjawab oleh Lita salah satu murid 
kelas 6 dengan tegas menjawab “Ibu 
Rini Soemarno”

Ungkapan rasa terima kasih 
disampaikan langsung oleh Nasution 
yang merupakan Kepala Sekolah 
SDN Jetak, kepada Pelindo III Group. 
Harapannya Pelindo III Group akan 
semakin maju, sehingga makin 
banyak sekolah-sekolah yang akan 
dibantu. “Mendengar Pelindo III Group 
akan datang ke sekolah kami, kami 
merasa sangat bangga, kami tidak 
bisa memberikan apa-apa selain 
tampilan-tampilan tarian daerah oleh 
para siswa yang kami persembahkan 
secara khusus,” ungkap Nasution.

S
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TPS RAIH 
PENGHARGAAN 
K3 TAHUN 2018

TPS APRESIASI KINERJA 
CRANE OPERATOR

Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) kembali menggelar 
a c a r a  Pe n g a n u g e r a h a n 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) atau K3 Award Tahun 
2018 di Jakarta, Kamis (9/8). 
Acara penghargaan ini diadakan 
sebagai bentuk apresiasi kepada 
perusahaan yang telah menerapkan 
K3 di lingkungan kerja dengan baik.

PT Terminal Petikemas Surabaya berhasil 
meraih dua penghargaan sekaligus dalam 
momen penganugerahan K3 tersebut, yakni 
diantaranya penghargaan kecelakaan nihil 
dan penghargaan implementasi sistem 
Manajemen K3 (SMK3) dengan kategori 
memuaskan.

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

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

Direktur Utama PT TPS, Joko Noerhudha 
hadir langsung untuk menerima kedua 
penghargaan tersebut. Joko menyampaikan 
bahwa penghargaan ini tidak begitu 
saja dengan mudah didapatkan oleh 
TPS, tetapi secara konsisten TPS harus 
berhasil mewujudkan kecelakaan nihil 
dan menerapkan SMK3 di lingkungan 
kerja, tentunya dengan mendongkrak 
kesadaran para pekerja untuk selalu 
berkerja dengan aman.

“Upaya TPS dalam menciptakan kecelakaan 
nihil adalah tidak hanya fokus pada atribut-
atribut keselamatan saja, tapi lebih pada 
medorong para pekerja untuk lebih aware 
dalam mengendalikan risiko baik terhadap 
peralatan, aset maupun sumber produksi 
lainnya,” ungkap Joko.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif 
Dhakiri, saat memberikan sambutan pada 
acara Penghargaan K3 yang dibacakan 

oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Hery Sudarmanto 
menyampaikan bahwa penghargaan 
K3 diberikan kepada perusahaan yang 
berhasil melaksanakan K3. “Penghargaan 
ini diharapkan dapat memotivasi pekerja, 
pengusaha, perusahaan, dan berbagai 
pihak terkait untuk menerapkan K3, 
serta penerapan K3 dapat meningkatkan 
produktivitas dan kesejahteraan tenaga 
kerja,” ungkapnya.

Penganugerahan Penghargaan K3 
Tahun 2018 meliputi lima kategori, yaitu 
penghargaan kecelakaan nihil, penghargaan 
sistem manajemen K3 (SMK3), penghargaan 
program pencegahan dan penanggulangan 
HIV-AIDS (P2HIV-AIDS) di tempat kerja, 
penghargaan pembina K3, dan penghargaan 
pemeduli HIV-AIDS di tempat kerja.

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

JULI

JUNI

ANTONIUS 
NATALI PUTRA 
(Group A)

HARIYANTO 
(Group B)

WAHIDIN 
NURSATYA 
(Group C)

ARIF HADI
PRAYITNO
(Group D)

ABDULLOH 
(Group D)

BUDIONO 
(Group C)

HERU DWI 
ATMODJO 
(Group B)

YUDI WINARNO 
(Group A)
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PELATIHAN PENYEGARAN BAGI 
OPERATOR RTG

erujuk pada persyaratan Program 
“Engagement” yang diberlakukan 

oleh DP World terhadap seluruh operator 
terminal di bawahnya, yang menyatakan 
bahwa Operator RTG diwajibkan untuk 
menjalani penilaian (assessment) setiap 
3 tahun sekali atau setelah terlibat dalam 
suatu kejadian/kecelakaan, maka untuk 
memastikan kesiapan para Operator 
RTG sebelum menjalani penilaian 
tersebut, Manajemen PT Terminal 
Petikemas Surabaya berkewajiban untuk 
melaksanakan Pelatihan Penyegaran 
bagi Operator RTG setiap setahun sekali. 
Tujuan Pelatihan tersebut adalah :
1. Menyegarkan kembali para Operator 

RTG tentang Instruksi Kerja dan 
persyaratan/peraturan lain yang 
terkait, termasuk Keselamatan di 
Tempat Kerja

2. Membuka forum diskusi, berbagi 
pengalaman di tempat kerja, serta 
tanya jawab yang akhirnya dapat 
digunakan sebagai referensi peng-
update-an Instruksi Kerja yang ada.

M Pelatihan yang diselenggarakan di Hotel 
Mercure selama bulan Agustus 2018 
ini terbagi atas 4 sesi yang meliputi 
grup A,B,C dan D sesuai pengaturan 
shift kerja mereka. Pelatihan tersebut 
mendatangkan narasumber internal 
dari beberapa departemen yakni 
Departemen Operasi, Departemen 
HSSE, Departemen Teknik, Sub-
Departemen Hubungan Masyarakat, 
Sub-Departemen ISO & Risk, serta 
dibantu oleh Psikolog dari Tim Dokter 
Perusahaan. Teknis pelaksanaan 
pelatihan diorganisir oleh Sub-
Departemen ISO & Risk.

Direksi PT TPS hadir pada setiap 
sesi pelatihan untuk membuka acara 
pelatihan serta memberikan motivasi 
kepada para operator RTG tersebut. 
Ini adalah salah satu bentuk nyata 
perhatian dan komitmen Manajemen 
Puncak PT Terminal Petikemas 
Surabaya atas kemajuan dan 
perkembangan bisnis perusahaan 
serta kesejahteraan para pegawainya, 
dalam hal ini para Operator RTG 
sebagai salah satu asset perusahaan 
yang amat penting.

Di awal sesi pelatihan, para peserta 
diminta untuk mengisi formulir-
formulir sebagai berikut : 1) 
Komitmen Kerahasiaan (Perjanjian 
Non-Pengungkapan); 2) Komitmen 
Kepatuhan; dan 3) Komitmen Tidak 
Melakukan Pungli. Di akhir sesi 
pelatihan, mereka diminta untuk mengisi 
formulir Evaluasi Pasca Pelatihan untuk 
menyuarakan kesan dan pesan mereka 
terhadap pelaksanaan pelatihan secara 
keseluruhan.

Selain itu di awal sesi pelatihan, 
sebuah “Pre-Test” harus dikerjakan 
dan sebuah “Post-Test harus dikerjakan 
di akhir sesi pelatihan. Hal ini untuk 
mengetahui sejauh mana hal-hal yang 
telah ditangkap dan dipahami oleh 
para peserta baik sebelum pelatihan 
maupun sesudah pelatihan.
Dalam sesi “Ice Breaking”, Psikolog 
yang tergabung dalam Tim Dokter 
Perusahaan memberikan wejangan 
tentang komitmen dalam bekerja 
yang dikemas secara apik dan lucu 
dalam bentuk permainan olah kata 
dan gerak. Setelah itu disambung 
dengan sebuah permainan transfer 
bola pingpong yang ditaruh dalam 

gelas air mineral. Kedua permainan ini 
bertujuan untuk menyegarkan kembali 
fisik para peserta yang sudah mulai loyo 
dan mengantuk terutama setelah jam 
makan siang. Para peserta merespon 
permainan ini dengan sangat heboh, 
penuh tawa dan canda. Itu artinya sesi 
“Ice Breaking” ini sangat mengena 
terhadap mereka.

Tak lupa Panitia memberikan 
penghargaan bagi 1) peserta yang 
datang paling pagi, 2) grup terbaik yang 
paling aktif dan kompak, 3) peserta 
terbaik yang memberikan saran-saran 
yang bagus dan dapat diaplikasikan 
di lapangan, 4) grup terkompak 
dan tercepat yang memenangkan 
permainan.

Setiap sesi pelatihan diakhiri dengan 
foto bersama yang terdiri dari seluruh 
peserta pelatihan, Manajer Shift, 
Superintenden Grup, para pemateri, 
dan para panitia (MR).
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TPS PEDULI, 
GOTONG ROYONG 

BANGUN JEMBATAN

Setelah awal tahun 2018 ini 
PT Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS) memberikan bantuan berupa 
pembangunan jembatan penghubung 
antar desa Pordapor dan desa 
Tambuko Sumenep Madura, kini 
TPS hadir kembali di tengah-tengah 
warga desa Pagersari Kecamatan 
Ngantang Kabupaten Malang.

Jumat (27/7), Direksi PT TPS 
diantaranya Joko Noerhudha (President 
Director), Kwok Leung Law (Vice 
President Director), Nur Syamsiah 
(Finance Director) dan Kartiko Adi 
(Engineering Director) beserta ±40 
sukarelawan pegawai TPS bergabung 
dengan warga sekitar untuk bahu 
membahu membangun jembatan 
penghubung di desa Pagersari tersebut.

Direktur Utama PT TPS, Joko 
Noerhudha yang turut serta dalam 
acara tersebut menyampaikan bahwa 
tujuan dibangunnya jembatan ini adalah 
untuk membantu dan mempermudah 
akses jalan untuk dua desa yakni 
desa Pagersari dan desa Gombong 
di kabupaten Malang yang dihuni 
kurang lebih 100 kepala keluarga.

Kondisi jembatan sebelumnya sangat 

memprihatinkan, jembatan mengalami 
kerusakan permanen, sehingga warga 
harus melalui jembatan kecil yang hanya 
terbuat dari sesek bambu.”Jembatan ini 
tidak dapat difungsikan karena rusak, 
sehingga warga terpaksa menggunakan 
jembatan kecil yang jauh dari kata 
layak dan aman,” ungkap Jamari 
yang menjabat sebagai Kepala Desa 
Pagersari.

Sementara mayoritas mata pencaharian 
warga di kedua desa tersebut adalah 
sebagai peternak sapi perah yang 
menghasilkan susu rata-rata 1000 liter/
hari. Harapannya, dengan dibangunnya 
akses jembatan ini dapat mempercepat 
distribusi pemasaran produk susu sapi 
perah tersebut.

Tidak hanya itu, anak-anak yang 
berangkat dan pulang sekolah 
tidak harus berjalan jauh atau nekat 
menyeberangi jembatan darurat yang 
dipakai sementara oleh warga tersebut.

Proses pembuatan jembatan 
penghubung ini membutuhkan waktu 
kurang lebih 90 hari, dengan jarak 
24 meter dari bibir jalan. Jembatan 
beton dengan panjang 12 meter dan 
lebar 2.5 meter ini kini dapat dilewati 

kendaraan seperti sepeda motor dan 
mobil yang berkapasitas tidak lebih 
dari 2 ton. 

Saat ini pembangunan jembatan 
telah rampung 70 persen, untuk 
mempercepat pembangunan jembatan 
tersebut warga dan sukarelawan 
pegawai TPS gotong royong 
membangunnya sehingga jembatan 
dapat segera digunakan oleh warga.

Kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk kegiatan Corporate Social 
Responsibility (CSR) TPS yang 
bertujuan untuk membantu warga 
setempat. “Ke depan kita berencana 
membantu pembangunan jembatan 
penghubung di desa-desa lainnya 
yang membutuhkan,” Ungkap Joko 
Noerhudha.

“Terima kasih TPS, dengan adanya 
jembatan ini mempermudahkan kita 
untuk melakukan kegiatan, tidak lagi 
takut derasnya sungai ketika akan 
menyeberang,” ungkap Harun, salah 
satu warga desa Pagersari.

BERBAGI BAHAGIA 
DENGAN BER-QURBAN 
BERSAMA PT TERMINAL 
PETIKEMAS SURABAYA

Memperingati Hari Raya Idul Adha 
1439 H, TPS menyumbang 13 ekor 
sapi dimana 2 ekor disumbangkan 
kepada instansi sekitar dan 11 
ekornya disembelih dan paket 
dagingnya dibagikan kepada warga 
sekitar dan para pekerja di wilayah 
kerja TPS, juga 68 ekor kambing 
yang seluruhnya disalurkan kepada 
masyarakat, sekolah-sekolah, masjid-
masjid dan yayasan-yayasan.

Direktur Utama Joko Noerhudha dan 
Nur Syamsiah Direktur Keuangan 
PT Terminal Petikemas Surabaya, 
hadir langsung untuk menyaksikan 
prosesi penyembelihan, pemisahann 
daging hingga membagikan daging 
kepada masyarakat sekitar Tanjung 
Perak yang membutuhkan.

Acara yang dimulai pada pukul 08.00 
berhasil berjalan hikmat dengan 
lantunan doa dari Jumali Rijadi, 
Gudang Peralatan Superintendent. 
Dan di akhiri sorak sorai gembira 
dari seluruh panitia Qurban karena 
berhasilnya berbagi kebahagiaan 
bersama masyarakat sekitar tanpa ada 
kerusuhan maupun antrian panjang 
di PT Terminal Petikemas Surabaya.
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PELATIHAN 
PENYEGARAN 
PENGEMUDI ITV

Sesi pelatihannya dibagi menjadi 8 
kelas sesuai dengan hari libur shift dan 
berjalan mulai pukul 08:00-17:00. Dalam 
pelatihan tersebut para peserta, sekitar 
35 orang, diberikan pre-test di awal sesi 
dan post-test di akhir sesi. Tujuan pre-
test adalah untuk mengetahui sejauh 
mana pengetahuan peserta tentang 
pekerjaannya. Sedangkan post-test 
adalah untuk mengetahui sejauh 
mana pengetahuan dan pemahaman 
mereka telah bertambah sebagai hasil 
mengikuti pelatihan selama sehari 
tersebut.

Selain itu para peserta juga diwajibkan 
untuk mengisi formulir :
1. Komitmen Kerahasiaan – sebagai 

janji mereka untuk tetap menjaga 
informasi-informasi sensitif atau 
rahasia terkait perusahaan dan 
pekerjaan;

2. Komitmen Tidak Melakukan 
Pungli – sebagai janji mereka 
untuk melayani pelanggan tanpa 
biaya-biaya tidak resmi;

3. Komitmen Kepatuhan – sebagai 
janji mereka untuk melaksanakan 
apa yang telah diperoleh 
selama pelatihan, dan apabila 
ada pelanggaran yang mereka 
lakukan, maka mereka pun 
harus bertanggung jawab dan 
bersedia menerima sanksi yang 
diberlakukan;

4. Evaluasi Pasca Pelatihan – sebagai 
bentuk “Ringkasan” Pelatihan 
dan saran/komentar/keluhan dari 
peserta terhadap pelaksanaan 
pelatihan.

Adapun para pemateri adalah personil-
personil internal perusahaan yang 
handal dan berkompeten untuk 
mempresentasikan materi pelatihan 
yang tergabung dalam Tim yang 
terdiri dari Departemen HSSE, 
Sub-Departemen. ISO & Risk, dan 
Departemen Operasi.

Dalam rangka mengutamakan keselamatan 
di tempat kerja dan sesuai dengan motto kita 
yaitu “Safety is Sacrosanct” (Keselamatan 
adalah Keramat), maka Manajemen PT Terminal 
Petikemas Surabaya telah mengadakan 
Pelatihan Penyegaran Bagi Pengemudi ITV, 
di mana mereka merupakan pekerja vendor 
terpilih, yaitu selama bulan Juli 2018.

Di tengah-tengah sesi, untuk 
mengurangi rasa kantuk, bosan dan 
pegal karena duduk sekian lama, 
maka para peserta diberikan “Ice 
Breaking” selama beberapa menit 
untuk mengembalikan semangat dan 
energi mereka.

Pelatihan Penyegaran ini wajib 
dilaksanakan setiap tahun yang 
bertujuan sebagai pengingat kembali 
bagi para pengemudi ITV terhadap 
Instruksi Kerja dan Prosedur terkait 
lainnya, namun tetap mengutamakan 
keselamatan. Dalam sesi pelatihan ini, 
para peserta juga diberikan kesempatan 
untuk bertanya, berbagi pengalaman, 
dan memberikan masukan dan 
saran bagi kelancaran pelaksanaan 
kegiatan di lapangan, khususnya dalam 
pengangkutan petikemas.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati bersama dengan 
jajaran pemerintahan Direktorat 
Jendral Bea Cukai (DJBC), dan 
Direksi Pelindo III melakukan 
konferensi pers di Container 
Freight Station (CFS) Terminal 
Petikemas Surabaya terkait 
pemusnahan tiga kontainer 
yang berisi minuman keras 
ilegal berjumlah 50.664 botol 
dan pemusnahan lebih dari 
16,3 juta batang rokok ilegal.

Barang-barang ilegal tersebut diangkut 
Kapal APL Los Angles dari Pelabuhan 
Singapura pada tanggal 24 Juni 2018 
menuju pelabuhan Tanjung Perak 
melalui Pelabuhan Tanjung Priok. 
Diperkirakan tiba pada 26 Juni 2018. 
Namun, berkat kerjasama penegakkan 
hukum dengan pihak Bea Cukai 
Singapura (Singapore Customs), 
pengiriman barang secara ilegal 
itu dapat dideteksi dan dilakukan 
penindakan oleh aparat Bea Cukai 
Tanjung Perak.

TPS sebagai salah satu Badan Usaha 
Pelabuhan (BUP) sangat mendukung 
upaya pemerintah dalam mencegah 
masuknya barang-barang ilegal maupun 
berbahaya yang akan masuk di area 
pelabuhan TPS, sehingga Indonesia 
khususnya Surabaya tetap aman dan 
kondusif.

TPS DUKUNG 
PEMERINTAH 

CEGAH BARANG 
ILEGAL MASUK 

INDONESIA
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UPACARA 
KEMERDEKAAN 
KE-73 REPUBLIK 
INDONESIA
BERSAMA 
PELINDO III 
GROUP

Jumat (17/8) Pelindo III Group menggelar 
upacara HUT ke-73 Republik Indonesia 
di kawasan konservasi tanaman bakau 
Pulau Galang. Sebanyak kurang lebih 60 
pegawai PT Terminal Petikemas Surabaya 
hadir untuk mengikuti upacara pengibaran 
bendera tersebut. Pakaian serba merah 
dan putih para peserta upacara membanjiri 
lapangan diatas tambak di Pulau Galang 
yang bernuansa asri berkonsep ramah 
lingkungan.

Uniknya, konsep barisan dalam upacara 
bendera kali ini dibentuk sesuai logo HUT 
ke-73 RI. Semoga atmosfer semangat 
kemerdekaan ini tetap terpupuk di benak 
setiap insan Pelindo III Group, termasuk 
layanan kepelabuhanan yang prima serta 
bina lingkungan kepada masyarakat 
sekitar pelabuhan.
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Cara menggunakan APAR KYPHOSIS

Umumnya, kyphosis diderita oleh wanita 
lansia. Kyphosis yang berhubungan 
dengan usia biasanya muncul setelah 
osteoporosis melemahkan tulang 
punggung penderita hingga retak dan 
tertekan.

Gejala Kyphosis

Terkadang kyphosis ringan tidak 
menimbulkan gejala apa pun, hanya 
punggung terlihat lebih bungkuk dan 
semakin membungkuk dari waktu ke 
waktu. Pada beberapa kasus gejala-
gejala yang dirasakan penderita yaitu:
• Kelelahan.
• Nyeri dan kaku pada punggung.
• Tulang punggung menjadi sensitif.

Penyebab Kyphosis

Pada penderita kyphosis, bagian 
melengkung di tulang punggung 
bagian tengah akan lebih melengkung 
dari seharusnya. Ada beberapa faktor 
penyebab yang bisa mengakibatkan 
tulang belakang lebih melengkung yaitu:
• Usia. Bertambahnya usia seseorang 

membuat makin besarnya risiko tulang 
punggung untuk melengkung.

• Tulang punggung berbentuk tidak 
normal. Jika tidak berkembang secara 
semestinya, tulang punggung bisa 
memiliki posisi tidak normal.

• Perkembangan tulang pungung tidak 
normal dalam kandungan.

• Cedera tulang punggung.
• Postur tubuh tidak benar. Bersandar 

pada kursi terlalu membungkuk 
dan membawa beban berat bisa 
menyebabkan otot pendukung dan 
ligamen merenggang. Hal ini bisa 
menyebabkan tulang belakang lebih 
melengkung.

• Kondisi medis lain ,  sepert i 
spondilosis, spina bifida, penyakit 
paget, neurofibromatosis, distrofi otot, 
tuberkulosis.

• Sindrom Marfan. Sindrom yang 

juga dikenal dengan istilah penyakit 
Prader-Willi ini, dapat dikaitkan dengan 
kyphosis yang terjadi pada anak-anak.

• Osteoporosis. Penyakit ini dapat 
membuat tulang belakang hancur.

• Kanker dan Pengobatan kanker. 
Kanker pada tulang punggung, 
kemoterapi dan perawatan radiasi bisa 
melemahkan ruas tulang punggung 
dan membuatnya mudah retak.

• Degenerasi bantalan tulang 
punggung. Bantalan tulang yang 
berada di antara ruas tulang belakang 
akan mengering dan menyusut seiring 
bertambahnya usia seseorang.

• Penyakit Scheuermann. Kondisi ini 
biasanya dimulai pada masa percepatan 
pertumbuhan sebelum pubertas

Diagnosis Kyphosis

Diagnosis merupakan langkah dokter 
untuk mengidentifikasi penyakit atau 
kondisi berdasarkan gejala, tanda klinis 
yang dialami oleh pasien, dan juga 
pemeriksaan penunjang lainnya. Beberapa 
langkah dokter untuk mendiagnosis 
kyphosis adalah:
• Pemeriksaan fisik. Dokter akan 

meminta  pas ien melakukan 
serangkaian gerakan untuk memeriksa 
keseimbangan dan pergerakan tubuh.

• Uji Pencitraan. Pasien akan disarankan 
melakukan uji pencitraan seperti CT 
scan, MRI, sinar-X.

• Uji saraf. Jika pasien merasakan mati 
rasa atau lemas otot, dokter akan 
merekomendasikan beberapa tes 
untuk menguji impuls saraf di saraf 
tulang belakang.

• Tes darah. Prosedur ini dilakukan untuk 
menguji ada atau tidaknya infeksi.

• Tes kepadatan tulang (bone density 
scan). Suatu tipe pemeriksaan x-ray 
yang dilakukan untuk melihat kepadatan 
tulang, apakah ada penyakit yang 
melemahkan tulang.

Pengobatan dan Komplikasi Kyphosis

Kebanyakan kasus kyphosis tidak 
memerlukan pengobatan, karena 
umumnya disebabkan postur tubuh 
yang salah dan penderita hanya perlu 
memperbaiki postur tubuh mereka.

Pengobatan untuk kyphosis pada anak 
ditentukan berdasarkan beberapa faktor, 
yaitu usia dan jenis kelamin pasien, 
serta tingkat keparahan dan fleksibilitas 
lengkungan tulang punggung.

Beberapa langkah penanganan yang 
umumnya dilakukan dokter untuk 
mengobati kyphosis adalah:
• Pemberian obat-obatan, seperti 

obat pereda rasa nyeri atau obat 
osteoporosis (obat penguat tulang).

• Penyangga punggung, pasien kyphosis 
remaja biasanya perlu mengenakan 
penyangga punggung.

• Pembedahan. Tindakan pembedahan 
umumnya d iper lukan untuk 
memperbaiki tampilan punggung 
dan membantu meredakan rasa nyeri 
tapi risiko komplikasi operasi sangat 
besar.

• Latihan fisik, bisa menguatkan 
otot, memperbaiki postur tubuh, 
meningkatkan fleksibilitas tulang 
punggung, dan meredakan nyeri 
punggung.

Jika tidak ditangani dengan benar, 
kyphosis berpotensi menimbulkan 
beberapa komplikasi seperti:
• Nyeri punggung ,  yang bisa 

berkembang menjadi parah dan 
melumpuhkan kemampuan normalnya.

• Mengurangi nafsu makan. Lengkungan 
tulang punggung yang parah dapat 
menyebabkan perut tertekan dan 
mengurangi nafsu makan penderitanya.

• Buruknya penampilan tubuh. Penderita 
kyphosis akan terlihat bungkuk atau 
menjadi tidak menarik karena harus 
menggunakan penyangga punggung.

yphosis atau kifosis adalah posisi punggung terlalu bungkuk tidak normal. Kejadiannya di mana 
tulang punggung terlalu melengkung ke arah depan, sehingga punggung bagian atas terlihat 

lebih bungkuk dari punggung normal. Setiap tulang punggung pasti melengkung beberapa derajat, 
namun jika tulang belakang melengkung hingga lebih dari 45 derajat maka dianggap sudah berlebihan.

K
Alat Pemadam Api Ringan atau dikenal APAR ialah alat yang 

dapat dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan 
api saat terjadi kebakaran ( Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980)
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Hanya satu tahun sekali kita merayakan hari kemerdekaan, serta mengenang jasa-jasa pahlawan yang 
telah gugur demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa salahnya jika kita menceritakan sedikit history 
tempat bersejarah di Surabaya? Edisi kali ini management team TPS Magz menunjuk 4 orang untuk 
menceritakan yang mereka tahu tentang tempat bersejarah di Surabaya.

Kota Surabaya menjadi kota ke-2 bagi saya, semasa kuliah antara kurun waktu 1991-1996 dan 
berkarir sebagai atlit basket profesional. Saya sangat mencintai kota ini meski bukan tanah kelahiran 
saya. Bagi saya, “Kota Pahlawan” ini terkenal karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam 
perjuangan Arek-Arek Suroboyo (Pemuda-pemuda Surabaya) dalam mempertahankan kemerdekaan 
bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia 
Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada 
masanya. Tempat yang bersejarah yang pernah saya kunjungi adalah hotel Majapahit (dulu hotel 
oranje) saksi bisu perjuangan dan heroisme arek-arek Suroboyo melawan penjajah yang sekarang 
masih terawat rapi dan menjadi cagar budaya kota Surabaya. Tapi kenangan yang tak terlupakan 
adalah saat saya berkesempatan menyusuri Kalimas untuk bersih-bersih kali yang membentang 
dari Jagir – Ujung yang menurut saya bisa dioptimalkan dan menjadi potensi Wisata Sungai yang 
sangat indah. I love Surabaya...ADJIE RUSBANDONO 

(Billing Asst. Man)

Genap 28 tahun saya berada di Surabaya. Kota yang menyimpan kuliner enak. Kota “HOT” dari segi 
cuaca yang membuat kita menepi untuk menikmati segelas es tebu atau es dawet, maupun seksi 
dari segi kulinernya karena menyimpan aneka menu yang lezat seperti Rujak Cingur, Semanggi 
Suroboyo, Lontong Balap dan Es Krim Andalan Zangrandi. Salah satu tempat bersejarah menurut 
saya adalah Rumah Sakit Darmo. Tidak banyak history yang saya tau selain hotel peninggalan 
jaman Belanda  tahun 1920 an yang penuh misteri. Rumah sakit penuh keunikan oleh perawat tak 
terlihat. Pada wkatu lalu, saat menemani saudara yang tengah rawat inap jam 23.00 wib, tiba – tiba 
suster berwajah bule dan wangi hendak masuk ke ruangan. Ia datang hanya bermodal senyum 
sambil bawa kotak obat. Saya mempersilahkan ia masuk, tetapi ia enggan untuk masuk ruangan. 
Karena penasaran, saya mengikuti suster tersebut, tertegun melihat kanan dan kiri tidak ada orang, 
hanya suara jangkrik saja yang terdengar. Sontak saya masuk, tutup pintu, tarik selimut, pasang 
head set, setel musik kenceng buat menghilangkan rasa takut. BETZY SHLEKHO 

(HSSE Staff)

Surabaya adalah “Kota Pahlawan”. Pahlawan bagi manusia yang mempunyai improvisasi tinggi di 
dunia kerja dan bisnis. 14 tahun saya berada di kota tercinta ini, yang banyak melahirkan bibit-bibit 
unggul yang rela mati untuk memperjuangkan kemerdekaan masing-masing individu. Bagi saya 
Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, Monumen Bambu Runcing, serta Gedung 
Pemuda menjadi saksi bisu perlawanan arek-arek Suroboyo yang gugur dalam melawan sekutu 
yang akan menguasai Jawa Timur melalui kali petekan (Kalimas). Surabaya memang sudah terkenal 
cantik untuk berfoto-foto dan kulinernya meskipun sejarah kelam pernah terjadi.

PRISMA ROHMAN WARDANA 
(Superintandent Customer Service (Operation))

Berada di kota Surabaya sudah berpuluh-puluh tahun. Selalu teringat dengan sejarah Surabaya 
saat melewati gedung Siola di perempatan Jl. Tunjungan yang sejak dulu dibangun & diperuntukkan 
sebagai pusat niaga dengan bangunan utama yang disebut Warenhuis (toserba). Jl. Genteng, 
wilayah multi-etnis dengan bangunan rumah model lama dengan atap tinggi, tembok beton keras 
yang sulit dipaku sehingga pajangan dan foto ditata di atas meja atau di dalam lemari kaca. Siola 
dan perimeter sekitarnya adalah area jelajah permainan masa kecil sehingga ke Siola. Sepeda 
dititipkan di Gedung Cak Durasim, lalu keliling kota naik bis double decker bertarif Rp. 250 per 
orang (yang sering kali bebas bayar, mungkin karena laskar penumpangnya kecil, dekil, berisik, 
sehingga pak kondekturnya enggan berdebat) rebutan duduk di bangku atas paling depan!! 
Hiburan bermutu pada masanya.

MERRY PUTRI 
(Superintendent Purchasing)
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BERSAING SERU DI 
LOMBA 17 AGUSTUS
PT TERMINAL PETIKEMAS 
SURABAYA

asih dalam rangka memperingati HUT ke-73 
Kemerdekaan RI, seluruh pelosok Indonesia 

biasa mengisi hari kemerdekaan dengan megadakan 
perlombaan menarik. Sama halnya dengan TPS, berbagai 
perlombaan diselenggarakan untuk memeriahkan dan 
membangkitkan semangat Kemerdekaan kali ini. Mulai 
dari lomba berkelompok yaitu gobag sodor, joget bola 
dan giring ban, serta lomba individu yakni Makan 
krupuk dan sepeda lambat.

Seluruh pegawai TPS antusias mengikuti perlombaan-
perlombaan tersebut. “Kalah menang itu biasa, yang penting 
semangat untuk ikut memeriahkan hari kemerdekaan 
Republik Indonesia”, seru Nur Syamsiah Driektur Keuangan.

Tidak hanya diikuti oleh pegawai dan ahli daya saja, jajaran 
Manajer serta Direksi Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
pun turut memeriahkan perlombaan yang diadakan pada 
sore hari di lapangan parkir Gedung Administrasi.

Ditutup dengan pembagian hadiah bagi para pemenang 
dalam lomba grup maupun individu. Adapun hadiah 
langsung yang diberikan Direktur Utama, Joko Noerhudha 
berupa sejumlah uang kepada pemenang juara 1 lomba 
makan kerupuk. Diyakini hal tersebut menjadi motivasi 
bagi peserta lainnya agar semangat memenangkan 
lomba lainnya. 

M
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RODA 
KEPEMIMPINAN 
DIREKTUR TEKNIK 
TPS BERPUTAR

Terhitung mulai 1 Agustus 
2018, Susunan Direksi PT 
Terminal Petikemas Surabaya 
mengalami pergantian. Posisi 
jabatan Direktur Teknik yang 
sebelumnya dijabat oleh Kartiko 
Adi kini diduduki oleh Bayu 
Setyadi yang sebelumnya 
menjabat sebagai Manager 
Teknik PT TPS. Sedangkan 
Kartiko Adi akan mengemban 
tugas barunya sebagai Direktur 
PT Berlian Manyar Sejahtera 
(PT BMS).

Manajemen TPS mengucapkan terima 
kasih atas dedikasi Kartiko Adi yang 
telah memberikan kontribusinya untuk 
TPS selama kurang lebih 3 tahun 
ini, serta selamat dan sukses dalam 
melaksanakan tugas barunya di PT 
BMS.

Sekilas tentang Bayu Setiyadi 
merupakan sosok yang sangat 
berpengalaman dalam melakukan 
perencanaan, koordinasi dan 
mengarahkan operasional peralatan di 
TPS guna pemeliharaan dan perbaikan 
serta memastikan penggunaan 
peralatan secara efektif sesuai standar 
keselamatan.

Mari kita telisik lebih 
dalam tentang profile 
dari Bayu Setiyadi dalam 
wawancara eksklusif kami 
berikut ini :

Nama   :
Bayu Setyadi
 
Jabatan :
Direktur Teknik
 
Istri   : 
Dwi Andriani

Hobby   : 
Sepeda, renang, membaca

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Bisakah diceritakan awal mula perjalanan karir?
• Tahun 2000-2005 sebagai Operator RTG
• Tahun 2005-2010 sebagai Staf Administrasi & Planning 

Equipment
• Tahun 2010-2013 sebagai Administration & Planning 

Equipment Superintendent
• Tahun 2013-2016 sebagai Engineering Support Asst 

Manager 
• Tahun 2016-2018 sebagai Equipment Manager
• Tahun 2018-sekarang sebagai Engineering Director

2. Bagaimana kesan terhadap TPS? 
• Bangga, bahagia dan bersyukur menjadi bagian dari 

TPS, salah satu entitas di Pelindo III yang sangat mature 
dari sisi organisasi, dan kekuatan TPS terletak pada 
SDM yang berpengalaman dan memiliki integritas untuk 
membawa TPS jauh lebih maju menghadapi persaingan 
ke depan

3. Dari sisi Operasional, Ingin membawa TPS kearah mana 
dan seperti apa ke depan?
• Market leader terminal operator, inovatif, SDM yang 

kompeten

4. Apa yang menjadi tantangan dari permasalahan yang ada 
selama bekerja di TPS? 
• Melayani pelanggan yang ekspektasi tinggi 

5. Tips saat menjalankan pekerjaan/bekerja agar bekerja lebih 
baik untuk pegawai TPS?
• Selalu bersyukur dan tidak berhenti untuk selalu 

meningkatkan kompetensi pribadi untuk selalu berkontribusi 
positif terhadap TPS melalui performance

6. Apa yang ingin anda sampaikan untuk seluruh Pegawai 
TPS dan pengguna jasa?
• Penguna jasa TPS selalu menuntut layanan terbaik, 

dengan keunggulan dan nilai nilai positif yang kita miliki 
sangat berharap semua komponen di dalam organisasi 
TPS terutama pegawai untuk fokus menciptakan kinerja 
di masing masing bidang sebagai competitive advantage 
di lingkungan persaingan 

7. Dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI, apa makna 
kemerdekaan bagi anda?
• Kemerdekaan dimaknai kontribusi, berkontribusi aktif 

dan positif terhadap lingkungan, perusahaan dan Negara 
adalah model perjuangan saat ini. Semangat kerja keras, 
pantang menyerah, komitmen, berintegritas adalah 
refleksi semangat kemerdekaan
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JADWAL KOMUNITAS
PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

ejak 19 desember 2016 PT Terminal Petikemas Surabaya (PT 
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 PT TPS. Tidak diperuntukan oleh pegawai saja, para 
pekerja, vendor, maupun pelanggan lainnya boleh ikut bergabung 
berlatih bersama-sama.

S

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

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

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

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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Eits, Ternyata 
Membawa Tas 
Terlalu Berat Sangat 
Berbahaya Lho!

pakah Anda adalah tipe orang yang selalu 
membawa tas ke mana pun Anda pergi? Entah 

itu tas untuk sekedar bergaya maupun tas ransel/
punggung sebagai teman kuliah saat melakukan 
perjalanan, tas memang jadi penyelamat saat kita 
perlu membawa banyak barang. Sayangnya, banyak 
dari kita yang tidak peduli dengan berat barang yang 
masuk ke dalam sebuah tas. Alhasil, tas yang kita 
punya jadi tidak awet dan cepat rusak.

A

Selain tas jadi tidak awet, dibawah 
ini beberapa dampak yang dapat 
ditimbulkan akibatbeban berat yang 
dibawa dalam sebuah tas ternyata 
mempunyai efek samping jangka 
panjang yang cukup membahayakan 
bagi tubuh. Berikut ini apa saja 
kemungkinan yang bisa terjadi agar 
kita lebih waspada.

1. Beban berat pada tas otomatis 
berakibat pada bungkuknya tulang 
belakang

 Logikanya, beban berat yang 
ditanggung oleh punggung berefek 
pada punggung berjangka panjang 
yang sedikit demi sedikit menjadi 
bungkuk atau disebut dengan 
kyphosis. Kyphosis adalah posisi 
punggung terlalu bungkuk tidak 
normal. Kejadiannya di mana tulang 
punggung terlalu melengkung ke 
arah depan, sehingga punggung 
bagian atas terlihat lebih bungkuk 
dari punggung normal. Setiap 
tulang punggung pasti melengkung 
beberapa derajat, namun jika tulang 
belakang melengkung hingga lebih 
dari 45 derajat maka dianggap sudah 
berlebihan.

2. Kelainan tulang belakang yang 
berubah bentuk menjadi miring ke 
kiri atau kanan

 Skoliosis merupakan penyakit 
pada tulang punggung yang 
membengkok ke kanan atau ke 
kiri. Banyak hal yang menyebabkan 
kelainan ini terjadi, salah satu pemicu 
terbesarnya adalah sering membawa 
tas dengan beban berat hanya pada 
satu lengan. Biasanya dialami oleh 
mereka yang sering mengenakan 
tas selempang.

 Gejala skoliosis dapat dilihat dari 
perubahan penampilan dada, 
pinggul, atau bahu. Berikut 
ini adalah gejala-gejala 

skoliosis yang dapat dilihat dari 
penampilan fisik;
1. Salah satu pinggul tampak lebih 

menonjol
2. Tubuh penderita skoliosis mungkin 

condong ke satu sisi
3. Salah satu bahu lebih tinggi
4. Salah satu tulang belikat tampak 

lebih menonjol
5. Panjang kaki tidak seimbang

3. Mengikis kepadatan tulang ditandai 
dengan rasa nyeri yang luar biasa

 Selain skoliosis dan bungkuk, 
membawa tas berat dapat 

mengakibatkan nyeri dan sakit 
pada punggung. Hal ini 

biasanya terjadi pada orang 
dewasa karena kondisi tulang 
yang sudah tidak begitu 
kuat dan kepadatan tulang 
mulai terkikis. Untuk itu, 

mengonsumsi makanan atau 
minuman yang mengandung 
kalsium dan vitamin D, K dapat 

menguatkan tulang serta 
mengembalikan kepadatan 

tulang.

4. Memicu terjadinya osteoporosis 
dini

 Dengan berkurangnya kepadatan 
tulang, otomatis memicu terjadinya 
osteoporosis dini. Osteoporosis 
terjadi ketika pembentukan tulang 
baru tidak dapat mengimbangi 
kerusakan pada tulang yang lama, 
sehingga terjadi kekeroposan. 
Osteoporosis umumnya baru 
diketahui setelah ditemukan 
retak pada tulang, setelah pasien 
mengalami jatuh ringan. Retak pada 
pergelangan tangan, tulang pinggul, 
dan tulang belakang adalah kasus 
yang paling banyak ditemui pada 
penderita osteoporosis. Mengingat 
ternyata ada banyak bahaya yang 
mengintai di balik tas dengan beban 
berat, ada baiknya kamu mulai 
mengukur seberapa banyak beban 
yang akan dibawa jika bepergian. 
Berikut detail kisaran berat ideal 
yang bisa dibawa sesuai jenis tas 
yang dipakai;
1. Tas bahu (shoulder bag) : 10% 

dari berat badan
2. Tas ransel/punggung (backpack) : 

20% dari berat badan
3. Tas jinjing/tangan (Totebag) : 

kurang dari 5 kg

Setelah ini, jangan lagi paksakan 
memasukkan semua barang ke 
dalam satu tas ya, Ingat kesehatan itu 
mahal harganya. Jaga dan peliharalah 
kesehatan tulang anda untuk investasi 
masa depan ya.
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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 PT TPS
2. Konter bank di PT TPSPersyaratan ditentukan oleh masing-masing bank:

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

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

yang disampaikan ke TPS

Bukan darah dan daging 
yang menggapai ridho-Nya, 
tetapi niat, ketaqwaan dan keikhlasan kitalah 
yang sampai kepada-Nya.
Selamat Hari Raya Idul Adha 1439 H.



www.tps.co.id

Jika mengetahui praktek pungli 
Segera Laporkan Ke :


