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Pelanggan Terminal Petikemas Surabaya yang terhormat,

April merupakan bulan yang istimewa bagi PT Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS), karena tepat pada tanggal 29 April 
2019, TPS genap berusia 20 tahun. Pada ulang tahun kali ini 
TPS mengusung tema “Stronger to the new heights”, dengan 
harapan di usia 20 tahun ini TPS dapat semakin kuat dalam 
menghadapi tantangan ke depan, serta terus meningkatkan 
pelayanan dan peluang bsinisnya.

Pada Bulan April pun, wanita Indonesia juga memperingati Hari 
Kartini, pada momen ini TPS juga memperingatinya melalui 
acara Kartini Goes to Kampung, dimana bersama dengan para 
warga Perak Utara, para Kartini TPS memperingatinya dengan 
acara beauty class, lomba make up dan fashion show serta 
kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Harapannya semangat Kartini 
terus menginspirasi Kartini TPS untuk terus berkarya dan 
berinovasi.

Memasuki bulan Mei 2019 ini juga merupakan 
langkah baru bagi Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS), dimana kepemilikan 
saham TPS telah sepenuhnya dipegang 
oleh Pelindo III. Maka saya mengajak 
seluruh pegawai TPS untuk lebih 
meningkatkan lagi produktivitas kinerja 
kita. Mari kita berikan pelayanan 
terbaik kepada para pelanggan kita.

Pada awal bulan Mei 2019 pun kita telah memasuki 
bulan suci Ramadhan, tentunya mewakili 
Manajemen TPS, kami mengucapkan selamat 
menjalankan ibadah puasa 1440 H/ 2019 M 
bagi para umat Muslim, semoga kita dapat 
menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar 
dan amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin.

Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan 
kepada seluruh pelanggan yang sudah 
memberi kepercayaan kepada kami. TPS 
Magz akan selalu menjadi salah satu 
media informasi ter-update di 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 serta mempercepat 
distribusi logistik Nasional.

Salam,

SEMUA REKAN 
STRONGER TPS 

ADALAH SAFETY 
OFFICER

Ketika kecelakaan kerja dan kejadian kerja terjadi pihak 
pertama yang tersorot adalah Safety Officer. Kenapa sih 
selalu begitu? Sampai saat ini orang yang masih belum 
sadar dan peduli dengan dunia K3 cenderung menyorot 
safety oficerlah yang kurang berhasil dalam membuat 
kondisi aman di area kerja.

Harus kita sadari bahwa kita semua 
yang bekerja secara tidak langsung 
harus belajar menjadi safety officer. 
Kok gitu ? begini penjelasannya, semua 
karyawan baik yang berada pada level 
top managemen hingga low management 
harus memiliki peran dan tanggung 
jawab melaksanakan keselamatan dan 
kesehatan kerja. Paling tidak rekan – 
rekan STRONGER TPS melakuakn 2 hal ini:

STAY 
STRONGER 
REKANTPS !

STAY 
SAFETY 
FIRST!

(BTZ)

1. Tolong ingatkan atau tegur teman 
anda yang berperilaku tidak aman. 

. “sok care deh”, weits Rekan STRONGER 
TPS jangan sampai ada yang berpikiran 
gitu ya kalau diingatkan tentang 
keselamatan kerjanya. Sejatinya 
perilaku tidak aman yang dilakukannya 
dapat membahayakan dirinya dan 
orang lain. So, pilih mana ? takut 
menegir dan ditegur atau pilih takut 
kehilangan mereka karea kejadian 
kecelakaan kerja. Yok! Budayakan 
saling mengingatkan. 

2. Patuhilah peraturan atau instruksi 
kerja yang sudah di tetapkan.

. Peraturan yang sudah di buat dan 
ditetapkan oleh pihak TPS untuk 
kebaikan bersama. Bila kondisi 
area kerja sudah tidak sesuai lagi 
untuk diterapkan dengan instruksi 
kerja, rekan STRONGER TPS dapat 
mengusulkan perbaikan agar kondisi 
tersebut dapat direview, disesuaikan 
dan diperbaiki. 

Dua hal sederhana merupakan hal yang 
udah dan sederhana untuk diterapkan 
kan? Safety tidak lagi dimulai dari siapa 
dia, siapa mereka dan jabatan mereka. 
Safety dimulai dari diri kita, tumbuhkan 
semangat peduli satu sama lain dan saling 
menjaga satu sama lain. 
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MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN 
(ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)

Manajemen Risiko memiliki arti dan fungsi sebagai sebuah 
ilmu yang digunakan untuk memetakan risiko-risiko yang 
bisa saja timbul dengan cara mengidentifikasi, mengukur, 
memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, 
dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. 
Langkah-langkah tersebut ditempuh agar perusahaan dapat 
mempersiapkan kemungkinan gagal yang bisa saja dialami oleh 
perusahaan, sehingga diharapkan dengan memiliki Manajemen 
Risiko yang bagi maka perusahaan akan mengurangi dampak 
kerugian baik internal maupun eksternal yang akan terjadi 
terutama mengenai laba perusahaan, pelanggaran hukum, 
penurunan produktifitas Sumber Daya Manusia dan penurunan 
reputasi perusahaan.

Berikut beberapa manfaat Manajemen 
Risiko bagi perusahaan secara umum, 
yaitu :

1. Mempermudah untuk menemukan 
bisnis yang bermasalah

. Banyak risiko bisnis yang dihadapi 
perusahaan yang terkadang tidak 
terdapat dalam buku. Dengan 
Manajemen Risiko memungkinkan 
anda untuk memantau proyek mana 
yang bermasalah dan perlu untuk 
diperhatikan. Bahkan kita dapat 
melihat risiko yang tidak terlihat 
dengan memanfaatkan tim ahli untuk 
mengidentifikasi dan memberikan 
pemahaman lebih mendalam tentang 
seluruh jenis risiko. Kita dapat 
menelusuri secara detil setiap proses 
bisnis yang sudah kita jalankan, karena 
Manajemen Risiko akan membuat 
kita menjadi paham tentang kinerja 
perusahaan.

2. Meningkatkan kesadaran tim akan 
risiko

. Kesadaran akan potensi risiko 
di awal akan membuat tim 
manajemen melakukan intervensi 
untuk mengurangi ancaman risiko 
sebelum berdampak buruk terhadap 
perusahaan. Hal ini membuat seluruh 
tim akan dapat berkomunikasi dengan 
baik untuk menghadapi ancaman yang 
terjadi dengan cara yang tepat dan 
waktu yang tepat.

. 

3. Menemukan respons yang tepat 
sebelum ancaman datang

. Dalam berbisnis, kita akan selalu 
menghadapi berbagai kemungkinan 
termasuk menghadapi ancaman 
yang dapat berdampak buruk 
terhadap bisnis kita. Meskipun 
kita dapat membuat perkiraan 
ancaman tersebut, namun kita dapat 
mengembangkan respons terhadap 
peristiwa yang tidak menguntungkan. 
Perusahaan dapat meredakan 
berbagai tekanan tersebut, mereka 
akan tetap percaya diri karena 
mereka telah mempersiapkan respon 
terhadap tekanan tersebut.

4. Komunikasi semakin meningkat
. Manajemen Risiko yang baik akan 

meningkatkan pembicaraan, karena 
hal ini akan menciptakan diskusi 
antar tim dan pemangku jabatan 
karena terdorong untuk membahas 
tentang berbagai risiko dan cara 
mengantisipasinya. Tim manajemen 
juga bisa melibatkan tim terkait di 
luar manajemen agar mereka terlibat 
dalam pembicaraan sehingga akan 
terjalin hubungan kerja yang positif. 
Tentunya ini akan membuat wawasan 
perusahaan semakin luas untuk 
menghadapi risiko yang mungkin 
muncul dalam perusahaan.

. 

5. Semua tim akan tetap fokus
. Dengan mengelola risiko secara 

aktif maka tim akan dapat 
mempertahankan fokus untuk 
mencapai tujuan perusahaan. 
Manajemen Risiko sangat mendukung 
hal ini karena berfungsi untuk menilai 
proyek mana saja yang tidak akan 
tercapai, dan juga memfokuskan kerja 
tim pada hal yang harus dilakukan 
akan mengembalikan jalan tim pada 
jalur yang benar.

. 
6. Memberikan informasi dan dukungan 

kepada dewan direksi
. Dewan Direksi terkadang sulit untuk 

mengidentifikasi risiko karena 
mereka tidak memiliki keahlian dan 
pengalaman di bidang tersebut. 
Manajemen risiko akan memberikan 
sumber daya dan konsultasi kepada 
Dewan Direksi yang bertanggung 
jawab atas Manajemen Risiko 
dan membuat mereka dapat 
melaksanakan tugas dengan baik

Untuk mendukung penerapaan 
Manajemen Risiko di Perusahaan, 
Manajemen PT Terminal Petikemas 
Surabaya telah melaksanakan pelatihan 
Manajemen Risiko Perusahaan 
Terintegrasi, yang diadakan di bulan 
Maret 2019 kemarin, di hotel Grand 
Dafam Surabaya, selama 5 hari. 
Diharapkan setelah mengikuti pelatihan 
tersebut, para peserta yang notabene 
seluruh Manajer Perusahaan dan 
beberapa staf pendukung, mampu 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh 
terkait dengan Manajemen Risiko 
Perusahaan Terintegrasi, sehingga 
manfaat-manfaat tersebut di atas dapat 
diberikan kepada Perusahaan (MR).
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KARTINI TPS GOES TO KAMPUNG
Surabaya – Surabaya – 
Jumat (26/4), Pegawai 
Perempuan Terminal 
Petikemas Surabaya 
(TPS) atau Kartini TPS, 
mengunjungi kampung 
RW 1 Kalimas Baru, Perak 
Utara, Surabaya. Kunjungan 
kali ini merupakan 
rangkaian acara HUT ke-
20 Terminal Petikemas 
Surabaya yang jatuh pada 
tanggal 29 April 2019, yang 
sekaligus dikemas sebagai 
acara peringatan Hari 
Kartini dan Hari Buku.

Berbeda dengan kegiatan serupa di 
tahun-tahun sebelumnya,  kegiatan 
ini merupakan kegiatan pertama yang 
dilakukan TPS di luar area kerja TPS. 
“Kami ingin suasana kekeluargaan yang 
lebih hangat, lebih dekat dengan warga 
di daerah Perak untuk bersama-sama 
memperingati Hari Kartini dan Hari 
Buku ini”, ungkap Legal and Commercial 
Manager, Erika A. Palupi.

Ratusan warga Perak Utara yang terdiri 
atas ibu-ibu, antusias berbondong-
bondong memenuhi halaman depan 
Gapura RW 1 Kalimas Baru, Perak Utara 
dengan pakaian kebaya dan batik guna 
mengikuti rangkaian acara.

Rangkaian acara diawali senam Yoga 
bersama. Dipimpin salah satu Kartini TPS 
sebagai instruktur, senam yoga bertujuan 
mengingatkan kembali pentingnya 
menjaga kesehatan dengan berolahraga. 
Kemudian dilanjutkan dengan beauty 
class. Bekerjasama dengan salah satu 
brand kosmestik nasional ternama, 
ibu-ibu yang hadir belajar merias wajah 
tingkat dasar dan minimalis. Dengan 
berhias, perempuan  dapat tampil cantik, 
rapi dan terawat.

Diungkapkan oleh Finance Director TPS, 
Nur Syamsiah, acara ini diselenggarakan 
untuk meningkatkan kepedulian 
perempuan tentang pentingnya menjaga 
penampilan dan kesehatan. “Melalui 
kegiatan ini, kami ingin mengajak 
warga, khususnya perempuan, untuk 
selalu memperhatikan kesehatan 
dan kecantikan, meski keseharian 
ibu-ibu di rumah saja, tetap harus 
tetap memperhatikan kecantikan dan 
kesehatannya”, ungkap Nur.
Acara semakin seru dengan games 
seputar tema perempuan dan Kartini. 
Melalui games tersebut banyak informasi 
yang terbagi, termasuk doorprize 
yang sudah disiapkan oleh Panitia 
– yang semuanya juga perempuan. 
Ada pula penampilan para Kartini TPS 
membacakan puisi tentang “Sosok Kartini 
Masa Kini”.

Kartini Perak dan Kartini TPS makin 
melebur ketika lomba make up dan 
fashion show dimulai. Kerjasama 
antara warga dan pegawai TPS menjadi 
kolaborasi asik saat warga menjadi 
model yang dirias dan berjalan bak 
model di catwalk sedangkan Kartini TPS 
menjadi make up artist-nya.
Tidak hanya itu, demi mendukung dunia 
pendidikan sejak dini untuk anak-anak 
yang juga merupakan perhatian kaum 
perempuan, TPS juga membuka English 
Kids Corner. Anak-anak warga kampung 
diberi pelajaran bahasa inggris oleh 
Kartini TPS serta diajak belajar teknik 
melipat kertas /origami. 
Bekerjasama dengan Lab Pramita, 
TPS juga menghadirkan Health Corner 
yang memberikan layanan papsmear, 
pemeriksaan payudara serta konsultasi 
kesehatan secara gratis. 

“Ini merupakan kegiatan pertama 
di kampung kami, dimana kami 
medapatkan layanan komplit, mulai dari 
kesehatan, kecantikan dan pendidikan 
untuk anak-anak, dapat hadiah, 
perlengkapan make up gratis, bahkan 
dapat sembako gratis dan dan dapat 
buku untuk perpustakaan kampung, 
terima kasih TPS, acaranya benar-benar 
seru sekali”, ungkap Ningsih, salah satu 
warga yang hadir dalam acara tersebut.

Tahun ini, tagline HUT TPS ke 20 adalah 
“Stronger to the new Heights”, yang 
berisi doa, harapan serta komitmen 
TPS untuk menapaki jenjang lebih 
tinggi dalam melayani Pengguna Jasa, 
senantiasa memberikan layanan terbaik 
serta makin dekat dan bermanfaat untuk 
masyarakat.
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1. Menda�ar 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 penda�aran 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 buk� keanggotaan ALFI/ ILFA
e. Copy surat keterangan domisili perusahaan

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

yang disampaikan ke TPS “TPS BORONG PIALA LOMBA FASHION SHOW 
KARTINI TANGGUH PELINDO 3 GROUP”

Terminal Petikemas Surabaya (TPS), borong piala lomba 
fashion show di lingkungan Pelindo 3 Group pada acara 
Kartini Tangguh yang diadakan oleh Pelindo 3, Selasa 
(30/4) lalu. Acara yang diselenggarakan di Gedung Gapura 
Surya Nusantara tersebut dihadiri oleh ratusan Kartini di 
lingkungan Pelindo 3 Group, baik itu Pelindo 3 maupun 
anak dan cucu usahanya.

Pada lomba fashion show terdapat 2 kategori 
usia, yakni kategori usia di bawah 40 tahun, 
dan kategori usia di atas 40 tahun. TPS berhasil 
memboyong 2 piala sekaligus, yakni Juara 1 
pada kategori usia di bawah 40 tahun yang 
diwakili oleh Susana Emyliasari, dan Juara 
2 pada kategori usia di atas 40 tahun yang 
diwakili oleh Marian Rosidi.

“Selamat kepada para Kartini TPS, yang telah 
mewakili dan membawa nama harum bagi 
TPS”, ungkap Endot Endrardono, President 
Director TPS.
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TPS PEDULI : SENYUM 
BAHAGIA WARGA DESA 

CAMPOAN

Situbondo – Menilik cerita dari 
berita yang dimuat oleh media 

detik.com pada 2 Februari 2017 
lalu yang berjudul “Kasihan, Siswa 
SD di Situbondo Seberangi Sungai 

untuk Sekolah”, dimana dalam 
pemberitaannya diceritakan 

bagaimana puluhan siswa sebuah 
SDN terpencil di Situbondo terpaksa 

melakukan hal berbahaya. Mereka 
menyeberangi sungai selebar sekitar 

13 meter untuk bisa pulang dan 
pergi sekolah.

Padahal di musim penghujan 
seperti sekarang, debit air sungai 
setempat sering tiba-tiba naik. 
Meski demikian, para siswa SDN 
1 Campoan, Desa Campoan, 
Kecamatan Mlandingan, yang 
hendak menimba ilmu terpaksa 
tetap harus turun ke sungai. 

Sambil menenteng sandal jepit 
dan sedikit mengangkat pakaian 
bawahnya, para siswa harus 
melewati derasnya air sungai yang 
dipenuhi bebatuan. Meski sudah 
bersusah payah, tak jarang pakaian 
sebagian siswa tetap basah terkena 
air sungai. Sebagian siswa juga 
terpaksa harus digendong oleh 
gurunya.

“Kasihan para siswa di sini, 
harus pulang pergi ke sekolah 
menyeberangi sungai. Para guru 
di sini selalu mengawasi dan 
menggendong sebagian siswa saat 
melintasi sungai. Khawatir terseret 
arus sungai,” kata Ahmad Faisol, 
salah satu guru SDN 1 Campoan, 
Kamis (2/2/2017).

Dari informasi yang dihimpun 
detikcom, aktivitas berbahaya 
para siswa itu dilakukan karena 
jembatan di sungai itu runtuh akibat 
banjir, pada tahun 2015 lalu. Itulah 
beberapa kutipan beritanya.

Pada hari ini (23/3), Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) hadir 

mewujudkan mimpi warga desa 
Campoan melalui pembangunan 
jembatan penghubungan dusun 
Plalangan dengan desa Campoan 
dan dusun Lucu, Kecamatan 
Mlandingan, Kabupaten Situbondo.

Tampak kebahagiaan terpancar 
dari raut muka para warga desa 
Campoan, seperti yang dikisahkan 
oleh Amel, salah satu Siswa SMP 
yang tinggal di desa Campoan 
tersebut, dimana sebelumnya para 
warga harus bergotong royong 
membuat rangkaian bambu sebagai 
jembatan sementara yang selalu 
hanyut saat hujan datang. “Terima 
kasih TPS, dengan adanya jembatan 
ini sangat memudahkan kami dalam 
beraktivitas”, ungkap Amel dengan 
lugunya.

Jembatan tersebut menjadi satu-
satunya akses utama masyarakat RT 
01 Desa Campoan dengan total 43 
Kepala Keluarga, yang akan terisolasi 
apabila banjir atau hujan besar 
datang. 

Pada awal tahun 2019, TPS 
bekerjasama dengan Yayasan 
Relawan Kampung Indonesia 
membangun jembatan Peduli Negeri 
3, dimana ini adalah jembatan 
ketiga yang telah dibangun oleh TPS. 
Sebelumnya TPS telah membangun 
jembatan penghubung desa 
Pordapor dan Tambuko, Sumenep 
Madura, dan jembatan kedua 
adalah jembatan penghubung 
desa Pegersari dan desa Gombong 
Kabupaten Malang.

Bukan hal yang mudah dalam 
proses pembangunan jembatan ini, 
mengingat akses menuju jembatan 
yang tidak mudah, tetapi para warga 
utamanya para ibu-ibu gotong 
royong membantu mengangkut pasir 

dan batu, sehingga dalam waktu 2,5 bulan 
jembatan tersebut sudah bisa digunakan.

Pembangunan jembatan berjenis gelagar besi 
dengan panjang 20 meter dan lebar 1,2 meter 
ini menghabiskan dana CSR sebesar 350 juta.

President Director PT TPS, Endot 
Endrardono, yang meresmikan 
pembangunan jembatan tersebut 
berharap jembatan ini dapat 
membantu dan mendukung 
warga dalam melakukan aktivitas 
sehari-hari. “Semoga jembatan 
ini dapat dijaga dengan baik, dan 
dengan dibangunnnya jembatan 
ini mendapatkan kebarokahan”, 
ungkap Endot.
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TPS PERDANA MELAYANI 
KAPAL DENGAN MUATAN 
REKOR 4.600 TEUS

Surabaya (06/04) – 
Terminal Petikemas 
Surabaya (TPS) 
kembali akan 
mencetak sejarah 
baru, yakni melayani 
kapal dengan muatan 
terbesar di atas 3.700 
box atau 4.600 teus. 
Sebelumnya volume 
bongkar muat dalam 
satu kapal yang 
dilayani TPS rata-rata 
1.700 s.d 2.000 box 
atau 2.700 teus s.d 
3.200 teus.

Kapal berbendera United Kingdom, MV 
Holsatia sandar di TPS pada Sabtu (6/4) dini 
hari di kade 699 -980 (berth 04), dengan 
membawa muatan 3.700 petikemas atau 
sekitar 4.600 teus. Kapal Panamax dengan 
Length Over All (LOA) 261 meter, berat 39.941 
ton dan draft 11,5 meter ini mempunyai 
rute Singapura – Surabaya – Singapura dan 
akan dioperasikan secara bergantian oleh 
konsorsium perusahaan pelayaran Ocean 
Network Express (ONE) dan sembilan 
perusahaan pelayaran lainnya. Direncanakan 
layanan untuk kapal ini diberikan setiap hari 
Rabu dan Sabtu dengan volume bongkar muat 
yang relatif sama.

Sejak tahun 2016 pengoperasian kapal 
dengan kapasitas muat lebih dari 4000 TEUs 
di TPS terus meningkat. Peningkatan terjadi, 
terutama untuk mendukung perdagangan di 
rute-rute Inter Asia. Hal ini dibuktikan dengan 
peningkatan arus petikemas internasional 
yang melalui TPS periode Januari – Maret 
tahun 2019 tercatat sebanyak 321.958 teus 
meningkat 7,16% dibanding periode Januari – 
Maret tahun 2018 yakni sebesar 300.437 teus.

Seiring dinamika itu, beberapa tahun terakhir, 
TPS sebagai pengelola terminal petikemas 
terbesar di wilayah timur Indonesia, berbenah, 
memastikan kesiapan di era perubahan 
dinamis ini.

Pendalaman kolam dermaga internasional 
dilakukan dari semula -10,5 mLWS menjadi 
sama dengan kedalaman alur pelayaran barat 
surabaya (APBS) : - 13 mLWS menjadikan 
TPS mampu melayani kapal internasional 
ukuran Panamax. Penambahan tiga unit 
Container Crane (CC) di awal tahun 2017 
dengan spesifikasi twin lift sehingga mampu 
mengangkat 2 petikemas sekaligus dan 
jangkauan 16 baris merupakan CC dengan 
spesifikasi terbaik di Pelabuhan Tanjung Perak 
dan sekitarnya. Ditambah dengan penggantian 
mesin diesel menjadi listrik mampu 
meningkatkan kinerja bongkar muat per crane 
menjadi 27.7 petikemas/crane/jam dibanding 
sebelumnya yang rata-rata 25 petikemas/
crane/jam,

Tiga unit CC twin lift akan dialokasikan untuk 
proses bongkar muat MV. Holsatia dengan 
rencana waktu bongkar muat 50 jam atau rata-
rata 84 petikemas per jam. Pandu dan tunda 
siap siaga di TPS, dan sangat berperan dalam 
efisiensi waktu sandar dan berangkat kapal. 

Direktur Utama PT Terminal 
Petikemas Surabaya, Endot 
Endrardono memastikan 
bahwa perubahan dalam 
industri kepelabuhanan 
yang TPS terapkan adalah 
dengan menerapkan efisiensi 
dan tetap menjaga derajat 
layanan terbaik kepada 
Pengguna Jasa dapat berjalan 
pasti.

“Perubahan adalah 
dinamika yang 
menyenangkan. 
TPS siap menjadi 
pemimpin di era 
perubahan dinamis 
ini”, ungkap Endot.
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LAUTAN MANUSIA 
PADA ACARA HUT 21 
KEMENTERIAN BUMN

Sekitar 65 ribu perwakilan pegawai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) memenuhi GOR Delta Sidoarjo dalam 
acara Festival “Link Aja” pada Minggu (7/4/2019). 
Festival ini merupakan serangkaian acara dari perayaan 
HUT Kementrian BUMN, yang pada tanggal 13 April 
genap akan berumur 21. Dengan menggunakan 
dresscode kaos berwarna biru, para pegawai BUMN 
terlihat mulai memenuhi lapangan GOR Delta sejak 
pukul 05.00 WIB. Dalam waktu singkat lapangan hijau 
pun berubah menjadi biru bagaikan Lautan Manusia.

Dalam acara ini, peserta dihibur dengan berbagai 
penampilan menarik mulai dari senam bersama hingga 
tampilnya band lokal dan musisi nasional seperti Nella 
Kharisma dan Armada Band. Acara ini juga dihadiri 
langsung oleh Menteri BUMN RI, Rini Soemarno 
beserta rombongan. Bu Menteri terlihat sangat antusias 
dalam memberikan sambutan dan memotivasi seluruh 
peserta. Beliau juga tidak lupa berterimakasih kepada 
seluruh pegawai BUMN atas prestasi yang telah dicapai 
Kementrian BUMN untuk Indonesia. Dengan bangga 
beliau mengatakan “ Tidak mungkin hanya dalam 4 
tahun keuntungan bisa mencapai diatas Rp 200 triliun, 
yang sebelumnya hanya Rp 143 triliun (2014) kalau 
bukan kerja kerja keras dan sinergi dari semuanya ” 
terangnya.

SELAMAT ULTAH TPS KE- 20
Terus melangkah, Menjadi                            dalam menggapai puncak tertinggi  dengan hati 
yang mulia.

Eko Wahyu – HRD PT TPS

Semoga di ultah TPS yang ke 20 ini, TPS Superteam menjadi lebih “Stronger” dalam menghadapi 
tantangan dan semakin bersemangat menciptakan peluang bisnis untuk meraih kesuksesan yang 
luarbiasa. Salam Stronger to the New Heights!

Sri Purwatiningsih – OPS Dept

Terima kasih TPS. Selamat Ulang tahun yang ke 20, Harapan saya di ultah TPS yang ke 20 supaya 
TPS semakin Jaya, semakin sukses, konsisten, terus berkembang dan semakin maju menjadi yang 
terbaik di kelasnya. Kami dan segenap keluarga besar PT TPS siap bekerja keras dan cerdas untuk 
hal diatas, TPS JAYA!!

Lutfi Adiamsah – Engineering DePT

“Usia 20 Tahun merupakan masa transisi. Diharapkan dimasa transisi ini dukungan seluruh 
keluarga besar PT TPS untuk terus bekerja keras dan terus berinovasi dalam rangka  meningkatkan 
performa perusahaan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sehingga perusahaan menjadi 
semakin besar, kuat dan sukses sesuai dengan harapan kita semua. Selamat Ulang Tahun PT TPS, 
Stronger to the new heights ”

Pungkas Y. Prasetyo – IT TPS

‘’Dua puluh tahun bukanlah perjalanan yang singkat, namun melainkan suatu perjalanan 
panjang dan patut mendapatkan apresiasi. Meskipun banyak sekali rintangan dihadapi, namun 
perusahaan mampu membuktikan eksistensinya dengan begitu banyak capaian nilai positif.  Untuk 
itu selamat untukmu di angka dua puluh, semoga kedepan PT Terminal Petikemas Surabaya 
menjadi perusahaan yang memiliki performa yang jauh lebih baik dari sebelumnya, semakin jaya, 
berprestasi, dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan serta menjadi perusahaan terdepan 
tidak hanya  berskala nasional namun juga internasional”.

Hartantya – Finance DePT
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IWD 2019 : 
KARENA 
PEREMPUAN 
ITU ISTIMEWA

Jumat (22/3) bertempat di The Goods Diner, 
pegawai perempuan TPS menyelenggarakan 
peringatan Hari Perempuan Sedunia. Undangan 
adalah perempuan-perempuan luar biasa 
yang terdiri dari unsur Pengguna Jasa, pegawai 
perempuan dalam Pelindo III Group, Persatuan 
Istri Pegawai TPS serta rekan-rekan perempuan 
berkewarganegaraan asing yang tinggal di 
Surabaya dan tergabung dalam EWAS – Expatriate 
Women Association Surabaya.

Berbeda dengan penampilan di hari-hari biasa, 
para undangan mengenakan pakaian dari 
berbagai negara dan daerah, kebaya dan pakaian 
adat tradisional Indonesia lainnya tampil cantik 
bersama pakaian adat dunia, seperti Jepang, 
India, Korea, Mongolia, Thailand, Spanyol dan lain 
sebagainya.

Anggota EWAS yang hadir berasal dari berbagai 
negara : Peru, Equador, Brazil, Korea and Afrika. 
Pada kesempatan ini, para undangan berbagi 
cerita tentang peran perempuan di negara 
masing-masing, bagaimana budaya dan dukungan 
lingkungan berpengaruh terhadap pelaksanaan 
peran perempuan, tantangan yang dihadapi 
seiring perkembangan jaman, terlebih bagi 
mereka yang tinggal jauh dari tanah air serta hal-
hal baru apa yang dilakukan untuk memenangkan 
tantangan itu.

Diungkapkan oleh Finance Director 
TPS, Nur Syamsiah, acara ini 
tidak semata dilakukan karena 
memperingati International 
Women’s Day yang jatuh setiap 
tanggal 8 Maret, namun lebih 
kepada kesetaraan dan emansipasi, 
sehingga layak memperoleh tempat 
serta dihormati dalam hidup di 
masyarakat. “Karena perempuan 
itu unik, cantik dan multitasking, 
sehingga melalui acara ini, kami 
ingin tetap memberi semangat 
kepada perempuan, bahwa kita 
adalah kaum yang kuat dan gigih”, 
ungkap Nur.

Puncaknya lebih dari seratus 
perempuan yang hadir dengan 
mengenakan pakaian adat Indonesia 
dan mancanegara tersebut diberi 
kesempatan bak model berjalan 
di atas catwalk, dan terpilih 5 
best dresscode dimana salah 
satunya terpilih sebagai Miss TPS 
International 2019 yakni dari 
Terminal Teluk Lamong, Serafi 
Anelies Utami, dengan kostum 
Papua nya.

Acara ditutup dengan kesempatan 
kepada perempuan-perempuan 
luar biasa untuk menampilkan 
penampilan terbaik dalam busana 
khas negara atau daerah masing-
masing. Serta Undangan makin 
melebur ketika semua diajak 
berdansa bersama, ruangan 
terasa penuh dengan aura positif, 
keakraban serta keharmonisan, 
meski sadar bahwa masing-masing 
memiliki perbedaan.
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PERJALANAN ROHANI KE 
TANAH SUCI JERUSALEM 

2018-2019

eperti tahun-
tahun yang 

sebelumnya, tahun 
2019 ini, Manajemen 
PT Terminal 
Petikemas Surabaya, 
memberikan sebuah 
apresiasi kepada para 
pegawai, dalam hal 
ini yang beragama 
Nasrani, dalam 
bentuk bantuan biaya 
Perjalanan Rohani ke 
Tanah Suci Jerusalem.

S Di pertengahan tahun 2018, sekitar bulan 
Juni, program religius ini sempat terkendala 
dengan terjadinya konflik antara Indonesia 
dan Israel, yang mengakibatkan penolakan 
visa Warga Negara Indonesia untuk 
memasuki Israel. Namun, pada akhir tahun 
2018, pelarangan tersebut akhirnya dicabut, 
dan Warga Negara Indonesia kembali 
diperbolehkan memasuki Israel.

Adapun 2 orang pegawai yang sedianya 
diberangkatkan pada tahun 2018, akhirnya 
digabungkan dengan 2 orang pegawai yang 
diberangkatkan pada tahun 2019. Sehingga 
total pegawai yang berangkat tahun 2019 
adalah 4 orang, yaitu : 1) Sdr. Diki Robertus 
(Departemen Operasi), 2) Sdr. Ivo Tambingon 
(Departemen Operasi), 3) Sdr. Jony Joel Oley 
(Departemen Operasi), dan 4) Sdr. Agus 
Wibowo (Departemen HSSE).

Setelah melalui persiapan-persiapan yang 
cukup panjang, maka tanggal 29 Maret 2019, 
Direksi secara resmi melepaskan para pegawai 
tersebut di atas untuk melaksanakan perjalanan 
rohani yang dimulai tanggal 6 April dan berakhir 
tanggal 16 April 2019.

Ibu Nur Syamsiah, selalu Direktur Keuangan 
PT Terminal Petikemas Surabaya, memberikan 
sedikit arahan dan nasihat kepada para peserta. 
Beliau mengatakan bahwa para peserta 
haruslah mengucap syukur dan terimakasih 
kepada Tuhan, karena tidak semua orang, dan 
hanya orang-orang yang terpilih dan yang telah 
siaplah yang akan mendapat kesempatan untuk 
berangkat ke Jerusalem. Selain itu beliau juga 
meminta agar para peserta menyempatkan 
untuk mendoakan perusahaan di mana kita 
semua bekerja ini agar selalu sukses, semakin 
besar, semakin maju, dan terhindar dari segala 
mara bahaya (MR).

TPS GET CREATIVE CONTEST : 
SUKSES MEMANCING 
KREATIVITAS ANAK

Surabaya – “Papa saya kerja di kapal”, 
celetuk polos gadis berusia 6 tahun 
bernama axel ketika ditanya di atas 
panggung oleh Master of Ceremony (MC), 
apa sih pekerjaan orang tuanya. Suasana 
atrium Lenmarc lt. UG pada hari Rabu 
(3/4) mendadak ramai oleh kerumunan 
anak-anak pegawai dan beberapa Mitra 
Kerja Terminal Petikemas Surabaya (TPS), 
yang antusias mengikuti acara TPS Get 
Creative Contest.

TPS Get Creative Contest ini merupakan 
agenda tahunan sebagai bagian dari 
kampanye keselamatan dan kesehatan 
kerja yang diselenggarakan oleh DP World, 
dan sebagai salah satu unit bisnis di bawah 
DP World (sebagai salah satu Pemegang 
Saham di TPS, bermitra dengan Pelindo 
III), TPS secara rutin menyelenggarakannya 
sebagai agenda tahunan.

Sebelumnya, pada tanggal 7 September 
2018 telah diselenggarakan kontes Get 
Creative melalui lomba gambar dan 
mewarnai dengan tema “Climate Change” 
yang diikuti kurang lebih 150 putra-putri 
pegawai TPS. Acara hari ini merupakan 
acara puncak, yaitu pengumuman 
pemenang serta pemberian apresiasi bagi 
Pemegang serta Partisipan Get Creative 
Contest 2018.

Vice President Director TPS, Kenneth 
Law, mengungkapkan bahwa kegiatan ini 
tidak hanya bertujuan sebagai kampanye 
K3, tetapi juga agar anak-anak sebagai 
generasi penerus dapat lebih mengenal 
dan dekat dengan pelabuhan. Tentu tidak 
berlebihan, mengingat anak-anak ini orang 
tuanya bekerja di pelabuhan, sehingga 
pendidikan anak sejak dini tentang apa 
itu pelabuhan serta peran pentingnya 
pelabuhan, dapat disampaikan secara 
sederhana kepada mereka. 

“Dalam kegiatan ini kami juga ingin 
mengasah kemampuan motorik anak 
dalam berkarya,” Imbuhnya. Anak-anak 
terlihat antusias mengikuti acara ini. 
Mereka dapat menikmati hiburan badut, 
joget bersama karakter tayo, mendapat 
doorprize dengan mengikuti games dan 
kuis yang menarik, selain itu mereka 
juga diajak membuat kreasi art and craft 
dengan membuat Port Diorama, kegiatan 
yang mengasah kemampuan motorik 
anak.

Melalui Port Diorama atau bentuk tiga 
dimensi/ landscape pelabuhan, anak-anak 
diarahkan dan bersama teman-teman 
yang hadir, menyiapkan serta menyusun 
komponen Port Diorama yang terdiri dari 
container, kapal, Container Crane (CC), 
dermaga, truk,  serta Alat Pelindung Diri 
(APD).

Legal and Commercial Manager TPS, Erika 
A. Palupi menyampaikan bahwa kegiatan 
ini diikuti oleh kurang lebih 150 anak 
berusia 3 s.d 16 tahun. Berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, pengumuman 
pemenang dan pemberian apresiasi tahun 
ini dilaksakan di pusat perbelanjaan (mall), 
selain untuk meningkatkan antusiasme 
peserta, TPS juga ingin lebih dekat 
dengan masyarakat, khususnya dalam hal 
kampanye pentingnya kepatuhan terhadap 
K3.

“Karena dunia anak itu penuh dengan 
imajinasi dan kreativitas, maka 
pelaksanaan kegiatan pun selayaknya 
dilakukan dengan ide-ide segar dan penuh 
kreativitas, sebagai salah satu support 
kita kepada anak-anak untuk tidak pernah 
bosan menjadi kreatif!”, ungkap Erika.

TPS berharap, ke depan, mungkin tidak 
hanya putra-putri pegawai saja yang akan 
kita ajak berpartisipasi. Partisipasi umum 
dalam kegiatan ini dapat menjadi salah 
satu agenda berbagi pengetahuan tentang 
pelabuhan sejak usia dini.

“Rasanya senang sekali bisa berkreasi dan 
dapat hadiah, terima kasih TPS”, ungkap 
Gwenlyn Annabelle Davika pemenang Get 
Creative Contest 2018 yang mendapatkan 
IPAD6 dari DP World dan uang pembinaan 
dari TPS.
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WIWIK, SOSOK KARTINI MASA KINI, 
PEKERJA KERAS DAN PANTANG MENYERAH

Ketika ditanya apa pekerjaanmu? Beberapa orang 
akan menjawab, “Pekerjaan saya hanyalah seorang 
buruh pabrik” atau “Pekerjaan saya hanyalah 
seorang admin”, dan lain sebagainya. Namun tidak 
begitu halnya dengan seorang wanita bernama Dwi 
Julaikha, ketika tim TPS Magz mewawancarainya 

dan bertanya “Apakah pekerjaan ibu?, dengan 
semangat dan tanpa ragu dia menjawab “Saya 
bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan di 

Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Saya yang 
membuat TPS setiap harinya tampak bersih dan 

hijau”, imbuhnya.

Ya, Bekerja menjadi tenaga cleaning service 
mungkin dipandang sebelah mata bagi 
sebagaian orang, tapi tidak bagi wanita 
lulusan SMEA kelahiran Surabaya, 6 
September 1974. Wanita yang akrab 
dipanggil Wiwik ini merupakan sosok 
yang semangat dan pekerja keras. 

Dalam kesehariannya, Ibu dari satu anak 
ini bertugas sebagai tenaga cleaning 

service di gedung Container Freight 
Station (CFS) TPS, dia tidak pernah merasa 

malu dengan pekerjaannya, walaupun 
pekerjaannya didominasi oleh kaum laki-laki.

“Saya bangga dengan pekerjaan saya, dengan 
pekerjaan ini, saya dapat menciptakan 
lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat”, 
ungkap Wiwik. 

Meskipun rekan kerjanya semua laki-laki, dia 
tidak mau dianggap remeh dan lemah, karena 
dia mempunyai  keyakinan bahwa meskipun 
dia wanita, dia bisa melakukan apa yang 
menjadi tugasnya, meski pekerjaan itu biasa 
dikerjakan oleh laki-laki. 

“Kita sebagai perempuan jangan pernah 
merasa lemah, kita harus percaya diri dan 
selalu siap menghadapi tantangan yang ada’’ 
ungkapnya.

Mempunyai rutinitas jam kerja mulai dari 
pukul 06.00 – 16.00 WIB, tak melupakan 

perannya sebagai seorang istri dan 
ibu satu anak. Selepas bekerja pun, 

di rumah ia masih sempat menyiapkan 
kebutuhan untuk suami dan anaknya. Ia 
tidak pernah mengeluh dengan kondisi dan 
pekerjaannya. Semangatnya tidak pernah 
tergerus meskipun panas dan peluh selalu 
mengiringi langkahnya, bahkan di sela-sela 
pekerjaan senggangnya, dia manfaatkan 
untuk becanda tawa dengan rekan kerja, 
sebagai obat semangat dalam melakukan 
pekerjaan, dan menciptakan lingkungan 
kerja yang menyenangkan.

Dalam bekerja pun dia tidak terkotak-
kotak dalam hal porsi kerja, ketika dia 
melihat lingkungan yang bukan area 
kerjanya tampak kurang bersih, maka ia 
akan mengingatkan rekan kerja di wilayah 
tersebut, dan tidak ragu menawarkan 
bantuannya.

“Pada prinsipnya, kita bekerja satu tim, 
orang lain tidak akan melihat itu area kerja 
siapa, yang orang lain tahu, itu adalah 
tugas kami, cleaning service, sehingga kita 
harus bersama-sama bertanggung jawab 
atas seluruh area kerja TPS”, ungkapnya.

Walaupun penghasilan sebagai petugas 
cleaning service yang didapatkan tidak 
seberapa namun ia bersyukur dengan 
penghasilan yang didapatnya. Bahkan 
saat suaminya di PHK, untuk mencari 
penghasilan tambahan, ia tidak segan-
segan untuk mengumpulkan koran dan 
kardus bekas untuk dijual dan hasilnya 
digunakan untuk kebutuhan keluarga, 
sehingga ia dan suami mampu memberikan 
pendidikan untuk anak semata wayangnya 
hingga lulus SMK, dan kini sudah mampu 
mencari penghasilan sendiri.

Melalui  peringatan hari Kartini ini, Wiwik 
mengajak para perempuan Indonesia 
khususnya TPS untuk selalu terus semangat 
bekerja, dengan tetap memperhatikan 
tanggung jawabnya sebagai seorang 
istri dan seorang ibu. “Teruslah menjadi 
inspirasi bagi anak cucu kita, jangan pernah 
tampak lemah, lakukan pekerjaan yang 
bermanfaat untuk semua dan jangan 
bergantung pada orang lain”, pesannya 
kepada para Kartini masa kini.

ERNI, PETUGAS SECURITY DENGAN 
SEGUDANG PRESTASI

Profesi menjadi satuan pengamanan 
(satpam) biasanya digeluti kaum laki-laki, 
namun tidak untuk Erni Rosilawati. Sejak 
tahun 1999, Wanita kelahiran Gresik, 20 
Mei 1980  ini memilih menjadi Satpam 
atau security dan saat ini bertugas di 
Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Erni 
berkomitmen akan menjadi seorang 
satpam yang profesional dan memberikan 
pelayanan prima kepada perusahaan. 

Wanita lulusan SMAN 1 Cerme Gresik tidak 
malu dengan pekerjaan yang dilakoninya. 
Tidak terlihat beban di wajah Erni dalam 
menjalankan tugasnya. Bahkan ia mengaku 
apapun pekerjaannya harus ditekuni 
asalkan halal dan membawa keberkahan 
untuk keluarga. 

“Asalkan halal, kenapa tidak kita tekuni,” 
ungkap Erni disela-sela kesibukannya 
mengarahkan tamu yang berkunjung ke 
TPS. Ia juga mengatakan bahwa menjadi 
seorang satpam sebenarnya bukan 
merupakan cita-citanya, namun lantaran 
ingin membantu perekonomian orang 
tuanya dan ingin mempunyai penghasilan 
sendiri akhirnya ia memilih untuk menjadi 
satpam. 

Walaupun pekerjaannya menjadi satpam 
tidak menyurutkan langkahnya untuk 
mengukir prestasi. Berbagai kejuaraan 
lomba lari yang diadakan oleh Pelindo 
3 maupun yang merupakan induk 
perusahaan tempatnya bekerja berhasil 
diraihnya, salah satunya di tahun 2004 
dan 2005 berhasil meraih juara I dalam 
lomba lari mini marathon putri 5 km acara 
BAPOR yang diadakan oleh Pelindo 3. 
Selain itu, ibu dari gadis berumur 11 
tahun bernama Reisya Amalia ini, 
pada tahun 2012 juga pernah 
mengikuti PORSENI yang 
diadakan oleh Pelindo 1,2,3,4 
dan berhasil meraih juara 3 
di Jakarta. Ia juga pernah 
mewakili Pelindo 3 dalam 
lomba beregu mini marathon 
putri 5 km, kegiatan APA 
SPORT MEET yang diadakan 
di Manila, Filipina dan 
berhasil meraih juara 2.

Melalui peringatan hari 
Kartini ini, Erni mengajak 
para perempuan Indonesia 
khususnya TPS untuk 
selalu menjadi wanita 
mandiri tanpa melupakan 
kodratnya sebagai seorang 
istri dan ibu dan selalu 
memberikan yang terbaik 
untuk pekerjaannya. “Tak 
perlu menunggu untuk 
menjadi orang hebat untuk 
bisa bermanfaat bagi orang 
lain ”, pesannya kepada para 
Kartini masa kini.
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Ekspatriat 
Cilik Excited 
Melihat 
Container

“Woowww… that’s the big ship”, teriak salah satu anak berambut pirang berkewarganegaan 
Amerika. Beda dari biasa, tiba-tiba kali ini suasana kantor Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
tampak ramai dengan celoteh anak-anak dengan logat fasih inggrisnya, tampaknya mereka 
adalah rombongan dari Surabaya Intercultural School (SIS) yang sedang berkunjung di TPS, 
pada Jumat (29/3). Kunjungan 22 siswa SIS tersebut diterima langsung oleh Vice President 
Director PT TPS, Kenneth Law.

Dalam kesempatan tersebut, Kenneth 
menyampaikan rasa bahagianya para 
generasi cilik yang sangat luar biasa ini 
bisa berkunjung ke TPS, “This is your first 
time visit to Sea Port, enjoy and follow the 
rule”, pesannya kepada para siswa-siswi 
asing yang berasal dari beberapa negara 
ini.

Michael, salah satu guru pendamping 
dari SIS menyampaikan bahwa ini 
kunjungan kedua kami di TPS, dan para 
siswa memang sangat antusias ingin 
tahu tentang dunia kepelabuhanan, 
meski di usia yang masih sangat dini, 
dan kunjungan ke pelabuhan ini adalah 
momen yang sudah sangat dinanti-
nantikan oleh para ekspatriat cilik ini. 
“One of the best field trips of the year”, 
ungkap Michael.

Retno Tri Utami, HRD & Management 
Assistan Manager TPS menjelaskan 
gambaran umum tentang Pelabuhan 
kepada anak-anak tersebut, dimana 
Terminal Petikemas Surabaya merupakan 
pintu gerbang pengiriman barang dari/ke 
dalam maupun luar negeri.

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

Siswa yang rata-rata berkewarganegaraan 
asing tersebut tampak antusias menyimak 
dan bahkan menjawab setiap pertanyaan 
yang diajukan Retno. Pertanyaan dan 
ungkapan polospun terlontar, seperti 
yang ditanyakan siswa asal Polland, Alex, 
dia menanyakan Bagaimana apabila ada 
tsunami datang di pelabuhan?

Tidak hanya itu, April, salah satu pegawai 
TPS, pada kesempatan tersebut juga 
memberikan gambaran tentang pelabuhan 
kepada para siswa, memutarkan video 
animasi Napo, dimana dalam video 
tersebut menggambarkan pentingnya 
melindungi diri dari bahaya dengan 
menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 
seperti helm, rompi dan sepatu safety.

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

Tidak hanya mendapatkan penjelasan di 
dalam ruangan saja, tetapi mereka juga 
diajak berkeliling ke tower lantai 8 dimana 
itu merupakan ruang kontrol terminal 
dan mereka juga diajak Port Tour ke 
terminal melihat kapal yang sesungguhnya 
yang sedang sandar, melihat tumpukan 
petikemas, dan alat-alat bongkar muat di 
pelabuhan. 

Dan tidak hanya para siswa siswi yang 
terpukau dengan keseruan Port Tour ini, 
tetapi juga guru pendamping dan orang 
tua  murid pun merasa happy, karena 
mereka juga dapat belajar tentang dunia 
kepelabuhan bukan hanya dari buku tetapi 
secara langsung menyaksikan business 
process dari dekat. 

Legal and Commercial Manager TPS, 
Erika A. Palupi menyampaikan bahwa 
TPS akan selalu terbuka menerima 
kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah 
maupun universitas, “Kami akan senang 
mengenalkan dunia kepelabuhanan 
kepada para generasi muda, karena ini 
merupakan bentuk kepedulian kami 
terhadap dunia pendidikan khususnya di 
Indonesia,” ungkap Erika.

TPS 
APRESIASI 
KINERJA 
OPERATOR 
CC DAN RTG
PT Terminal Petikemas Surabaya atau 
yang biasa disebut PT 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). 

Para Best Operator tersebut dipilih yang 
terbaik dari total 70 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. 
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Container Crane (CC)

Container Crane (CC)

Rubber Tyred Gantry (RTG)

Rubber Tyred Gantry (RTG)

ABDUL ROZAK 
(Group C)

ANDRE CAHYO 
(Group C)

ABDUL ROZAK 
(Group C)

ABDUL ROZAK 
(Group C)

ABDULLOH 
(Group D)

BAHRUL 
WAHYUDI 
(Group D)

ABDULLOH 
(Group D)

ABDULLOH 
(Group D)

DENNY SETIAWAN 
(Group A)

BOBBY IRWAN 
SAPUTRA 
(Group A)

DENNY SETIAWAN 
(Group A)

DENNY SETIAWAN 
(Group A)

SAIFUDIN ZUHRI 
(Group B)

RACHMAD ALI 
SANTOSO 
(Group B)

SAIFUDIN ZUHRI 
(Group B)

SAIFUDIN ZUHRI 
(Group B)
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PERSIAPAN PUASA

Waaaahhh…ga terasa kita akan memasuki 
bulan puasa. Kayaknya masih baru 
kemarin aja kita menjalani puasa sebulan 
penuh. Satu bulan lagi kita akan kembali 
menyambut bulan Ramadan.
Ngomong-ngomong apa kalian sudah 
mempersiapkan diri untuk menyambut 
Ramadan belum? Biar puasa tahun 
ini lebih maksimal, ada baiknya untuk 
membuat persiapan yang lebih matang. 
Khususnya dalam mempersiapkan tubuh. 
Saat tubuh sudah dipersiapkan dengan 
lebih baik, puasa akan terasa lebih nyaman 
dan melakukan berbagai ibadah pun jadi 
bisa lebih khusyuk. Yuk, ikuti enam tips 
sederhana ini biar puasa 2019 bisa lebih 
maksimal lagi.

1. Melatih diri untuk puasa
 � Kita bisa mulai membiasakan diri untuk 

puasa. Contohnya dengan melakukan 
puasa sunnah Senin-Kamis. Selain bisa 
nambah pahala, dengan cara ini tubuh 
pun bakal lebih mudah beradaptasi 
nantinya ketika puasa sebulan penuh.

2. Kurangi kebiasaan ngemil
 � Hayo, siapa di sini yang hobi ngemil? 

Menahan godaan ngemil memang tak 
mudah. Tapi ini saatnya untuk lebih 
mengontrol diri. Biar bulan Ramadan 
bisa lebih maksimal menjalankan puasa, 

menjaga pola makan bisa jadi langkah 
awalnya. Agar puasa 2019 bisa terasa 
lebih mudah, ada baiknya dari sekarang 
mulai membatasi porsi makan.

3. Jalani rutinitas harian dengan lebih 
semangat
 � Puasa bukan halangan untuk 

beraktivitas. Malah, puasa bisa memberi 
semangat baru untuk menjalani rutinitas 
dengan lebih semangat lagi. Sebelum 
memasuki bulan Ramadan, yuk lebih 
semangat lagi jalani rutinitas. Atur lagi 
jadwal harian dengan kegiatan-kegiatan 
produktif agar bisa tetap terbiasa hingga 
Ramadan 2019 ini.

 �
4. Perbanyak minum air putih dan 
konsumsi buah serta sayur.
 � Puasa bisa membuat tubuh sehat 

bila dilakukan dengan benar. Untuk 
menambah manfaat puasa untuk 
kesehatan, kita juga perlu memastikan 
apa yang kita konsumsi sehat dan 
bernutrisi. Coba deh dari sekarang 
perbanyak minum air putih dan 
perbanyak konsumsi buah dan sayur 
sehat. Dengan cara ini, tubuh bisa lebih 
fit dan siap untuk puasa.

5. Mulai biasakan bangun lebih pagi
 � Biar sahur selama puasa 2019 nanti 

bisa lancar, saatnya untuk mulai 

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.

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

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

membiasakan diri bangun lebih pagi. 
Atur kembali jam tidur. Meski mungkin 
awalnya terasa berat, tapi kalau sudah 
bisa mulai dibiasakan dari sekarang, 
nanti ketika masuk bulan Ramadan 
pastinya akan terasa lebih mudah.

6. Siapkan Vitamin
 � Selama puasa tubuh sangat 

membutuhkan asupan vitamin C 
agar daya tahan tak menurun. Boleh 
juga konsumsi vitamin D dan E untuk 
kesehatan tulang dan kulit. 

 � Biar puasamu makin lancar, jangan 
lupa untuk minum vitamin saat sahur 
dan setelah berbuka puasa agar tubuh 
tetap terasa bugar walaupun kita lagi 
berpuasa.

Nah, itu tadi beberapa tips mudah yang 
bisa kamu coba dari sekarang untuk 
menyambut Ramadan 2019. Mulai dari hal-
hal yang sederhana dulu, nanti kalau sudah 
terbiasa pasti akan terasa lebih ringan. 
Semoga puasa 2019 kali ini bisa lebih 
lancar dan maksimal dari tahun-tahun 
sebelumnya, ya gaees. Tetap semangat!

S
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Media Sosial sangat berguna 
untuk mendukung kegiatan 

bisnis. Selain itu, dapat pula 
digunakan untuk mendukung 

pegawai dalam melaksanakan 
tugas sesuai area tanggung 

jawab masing-masing. 
Media Sosial memungkinkan 

penggunanya untuk 
berkomunikasi dengan pihak-

pihak yang dituju secara 

kebaikan penggunaan media 
sosial bukan tanpa risiko. 

Oleh karena itu, perlu diatur 
kebijakan penggunaan media 

sosial secara bertanggung 
jawab dan bijaksana. 

Penggunaan Media Sosial oleh pegawai secara 

konsekuensi yang serius terhadap Terminal 

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. 

yang patut dilindungi, Manajemen mengingatkan 
kembali kepada seluruh keluarga besar Terminal 

menggunakan Media Sosial secara bertanggung 
jawab dan bijaksana.

Media Sosial : 
1. Dilarang mengekspos atau memberikan 

informasi dalam bentuk tulisan, gambar, 
foto, video atau bentuk lain tentang kejadian 

menerima informasi demikian);
2. Dilarang mendiskusikan kejadian maupun 

kecelakaan yang terjadi di area kerja Terminal 

saat penyelidikan terhadap kejadian atau 
kecelakaan tersebut masih berlangsung;

3. Dilarang mengekspos komentar maupun 
informasi rahasia tentang bisnis Terminal 

dengan personil, keuangan, pelanggan, 
rencana bisnis, kinerja maupun prospek;

4. Dilarang menggunakan logo, merek, slogan 

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 

Saham, Pelanggan, Pemasok/Vendor/

Pegawai lain.

Ketentuan di atas juga berlaku 

bekerja untuk atau di 
dalam area kerja Terminal 

Apabila Anda melihat isi 
dalam Media Sosial merusak 

atau mencerminkan 

Surabaya, Pemegang 
Saham maupun Pemangku 

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 

Surabaya.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN 
MEDIA SOSIAL SECARA 
BERTANGGUNG JAWAB 
DAN BIJAKSANA
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