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Kita 
semua sudah tau 

kan? Bahwa penggunaan 
AlatPelindung Diri merupakan 

pengendalian risiko yang paling terkahir 
atau biasa orang bilang (the last line of 

defense). APD merupakan cara untuk mengurangi 
dampak atau konsekuensi dari suatu kejadian. So, 
jangan pernah mendewa—dewakan APD. Sebagai 

contoh respon kita saat mendewakan APD “halah, kan 
sudah pakai helm safety, kita pasti aman kok berdiri di 
bawah equipment”. Nah, dari contoh respon kalimat 

tesebut, terdengar jelas bahwa APD merupakan satu—
satunya pelindung mujarab untuk kita saat bekerja di 

bawah atau sekitar equipment. Padahal, hal yang 
paling penting bukan sekedar kita memakai 

APD seperti hel safety namun sisi safety 
awareness kita saat berada di 

lingkungan kerja.

Pelanggan Terminal Petikemas Surabaya yang terhormat,

Per 15 November 2018 ini, saya diberi kepercayaan oleh Manajemen 
Pelindo III sebagai Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya. 
Hal ini merupakan suatu kehormatan sekaligus tantangan baru bagi 
saya, dimana saya harus bisa mempertahankan atau bahkan lebih 
meningkatkan produktivitas kerja TPS yang selama ini sudah terkelola 
dengan sangat baik.

Sedikit perkenalan dari saya kepada seluruh pegawai dan pelanggan 
TPS, sebelum menduduki jabatan di TPS ini, saya dipercaya sebagai 
Direktur Keuangan, SDM & Umum  PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI).

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.

Menyongsong tahun 2019 ini, mari bersama kita 
tingkatkan semangat dan etos kerja demi kemajuan 
perusahaan kita tercinta. Bersama kita menjadikan 
tahun 2019 lebih baik lagi dibanding tahun-tahun 
sebelumnya.

Pencapaian kinerja dan produktivitas di tahun 2018 
memang telah melampaui target, namun jangan puas 
hanya sampai di situ saja. Mari kita lebih tingkatkan 
lagi semangat kerja kita, karena target 2019 yang 
harus kita capai sudah di depan mata.

Sekaligus saya atas nama Manajemen PT Terminal 
Petikemas Surabaya mengucapakan Selamat 
Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, semoga 
apa yang kita impikan di tahun 2019 ini dapat 
terwujud dan tentunya menjadi tahun yang 
lebih baik lagi.

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

Salam,

JANGAN 
MENDEWAKAN 
APD

Bicara APD, adakah yang harus dilakukan 
sebelum kita menggunakan APD ? Yuk simak, 
tips memilih APD, memakai APD dan hal yang 
harus diperhatikan saat menggunakan APD.

KETENTUAN PEMILIHAN APD
• Dapat memberikan perlindungan yang cukup 

terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi 
oleh pekerja

• Harus seringan mungkin dan tidak 
menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang 
berlebihan

• Tidak mudah rusak
• Suku cadangnya mudah diperoleh

Harus memenuhi ketentuan standar yang 
telah ada (sesuai pasal 2 Permenaker no. 08 
tahun 2010)/ SNI
• Dapat dipakai secara fleksibel
• Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan 

bagi pemakainya
• Tidak membatasi gerakan dan persepsi 

sensoris pemakainya

KETENTUAN PEMAKAIAN APD
• Apakah ditempat kerja ditemukan bahaya 

yang mengharuskan pekerja menggunakan 
Alat Pelindung Diri

• Sejauh manakah tingkat bahaya tersebut?
• Sejauh manakah Alat Pelindung Diri tersebut 

dibutuhkan oleh pekerja atau Alat Pelindung 
Diri apa yang harus dipakai?

• Bagaimanakah seseorang dapat menjamin 
bahwa APD tidak hanya dipakai, tetapi 
digunakan secara tepat oleh pekerja?

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT MENGGUNAKAN APD
• Menyesuaikan Alat Pelindung Diri dengan ukuran tubuh
• Memastikan Alat Pelindung Diri berfungsi dengan baik dan benar
• Jika menggunakan 2 (dua) atau lebih APD secara bersamaan, pastikan bahwa tidak 

mengurangi keefektifan masing-masing APD
• Segera melapor jika merasakan gejala rasa sakit atau tidak nyaman menggunakan APD
• Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab jika diperlukan perhatian 

khusus penggunaan APD.
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PERDANA, 
TPS RAIH 
PENGHARGAAN 
SNI AWARD

Pada hari Kamis (22/11), PT Terminal Petikemas Surabaya 
kembali mengukir sejarah, setelah berhasil mempertahankan 
penghargaan Pelayanan Publik tahun 2018, kini untuk pertama 
kalinya TPS berhasil meraih SNI Award 2018 kategori Perak

SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari 
pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi 
yang dinilai telah menjalankan sistem manajemen 
operasional yang baik, dan telah menerapkan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten. Kali pertama 
diadakan pada tahun 2004, sehingga tahun ini adalah 
penyelengaraan SNI award ke-14.

Kinerja Organisasi Penerapan SNI adalah 
materi penilaian, yang oleh tim juri senantiasa 
diperbarui secara berkesinambungan setiap 
tahunnya. Tahun ini jumlah peserta lebih 
dari 200 organisasi termasuk industri 
manufaktur, jasa serta Perguruan Tinggi. Dari 
seluruh peserta, 56 Organisasi dinilai layak 
memperoleh pengakuan melalui Anugerah 
SNI yang digelar oleh Bada Standarisasi 
Nasional (BSN).

Pada kali pertama keikutsertaannya, 
Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
berhasil meraih Penghargaan SNI Tahun 
2018 dengan kategori Perak.

“Suatu kehormatan bagi kami dapat memperoleh 
penghargaan ini, terima kasih atas dukungan semua pihak 
yang memungkinkan pencapaian ini”, ungkap Erika A. Palupi, 
Legal & Commercial PT TPS, yang berkesempatan menerima 
penghargaan tersebut pada Malam Penganugerahan 
SNI Award 2018 di Hotel Intercontinental pada Rabu 
(21/11/2018).

Berbagai kemudahan TPS berikan kepada pelanggan 
mulai dari layanan Pandu yang siap 24 jam, Online 
Booking Clique 247, Fastpay sebagai sitem pembayaran 
online terintegrasi dengan Perbankan, dan berbagai 
kemudahan lainnya.
Bersama, kita bisa meraih segalanya !!

UMROH 
SEBAGAI 

APRESIASI 
TPS KEPADA 
KARYAWAN

Ibadah umroh merupakan sebuah perjalanan spiritual bagi 
umat Muslim. Memberangkatkan karyawan ke Tanah Suci 
adalah wujud syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan sebagai motivasi serta apresiasi perusahaan kepada 
mereka yang  yang telah lama berkarier di PT TPS. Program 
Umroh Sudah menjadi agenda rutin setiap tahun.

pada kesempatan ini tanggal 20 Nopember 
2018 telah diadakan kegiatan acara pelepasan 
umroh yang dihadiri oleh para peserta umroh 
beserta istri, Rodrigo Sanchez selaku Direktur 
Operasional dan beberapa Manager terkait.

Dalam sambutan Bapak Rodrigo Sanchez  selaku 
perwakilan dari Direksi menyampaikan bahwa 
pegawai yang diberangkatkan umroh periode 
tahun 2018 adalah sebanyak 13 Orang dan 
Program ibadah umrah  ini diperuntukkan bagi 
semua karyawan  yang menunjukkan loyalitas 
tinggi kepada perusahaan.

beliau mengucapkan Selamat telah terpilih 
menjadi bagian dari program tahunan ini, 
semoga kesempatan ini dapat digunakan sebaik 
– baiknya, jangan pikirkan pekerjaan, lupakan 
sejenak TPS, fokus beribadah berkomunikasi 
anda dengan Tuhan, beliau juga memohon 
kepada calon jamaah umroh untuk mendoakan 
TPS agar tetap Jaya.

Ibadah umrah ke Madinah dan Tanah Suci 
Mekkah untuk tahun 2018 ini akan berangkat  
pada tanggal 27 Nopember hingga 6 Desember 
2018 (selama 10 hari).

Tidak hanya itu Bapak Rodrigo Sanchez 
berkesempatan memberikan simbolis sebuah 
Koper Umroh dan Uang Saku yang diwakilkan 
oleh Bapak Yasin (Operator RTG) dan Ibu Henny 
Ratnawati (Finance Deprt.)

Sebagai perusahaan penyedia jasa PT TPS 
senantiasa menciptakan motivasi kerja yang 
sehat sebagai komitmen budaya kerja, sehingga 
tercipta lingkungan kerja kondusif di seluruh 
bagian. (NS)
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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

OPS 
STRATEGY 
MEETING 

2018

“ You are not My Bos but You are My Leader !!!”, Celetuk salah 
seorang Superintendent kepada Pak Rodrigo Sanchez yang hadir 
dalam pertemuan Ops Startegy Meeting 2018. Celetukan ini pun 
beralasan karena pak Rodrigo selaku Operational Director yang 
juga sebagai Top Leader dari Operation sangat mengapresiasi 
kinerja dari para jajaran struktural di Operation Departement 
melalui event ini.  

Kerja keras yang selama ini dilakukan oleh seluruh 
pihak terutama oleh Operation Departemen 
mampu menunjukkan bahwa TPS mampu 
menjadi yang terbaik dalam hal Production 
dan Safety. Hal ini yang menginspirasi tema 
pertemuan ini dengan “SAFETY, TEAMWORK 
AND RESULTS”.  Melalui 3 hal inilah TPS mampu 
memberikan Service terbaik nya kepada para 
Customernya. 

Acara yang diadakan hari senin tanggal 12 
November 2018 di Vasa Hotel Surabaya ini 
dihadiri sekitar 50 karyawan struktural mulai dari 
Superintendent hingga Manager di Operation 
Departement. Acara dimulai dengan ramah 
tamah dan saling bertukar ide dan saling 
mengakrabkan.

Dalam  Ops Startegy Meeting 2018 ini Pak 
Rodrigo Sanchez selaku Operation Director juga  
berkesempatan menyampaikan Apresiasi atas 
pencapaian kinerja dari seluruh jajaran  Operation 
Departement di 2018 serta mengajak seluruh 
peserta untuk bersama-sama mensukseskan 
berbagai program yang telah di canangkan 
pada 2019 nanti nya. 

Pada acara ini juga diisi dengan Sesi Motivasi 
oleh Motivator Yohannes Kurniawan M. Psi untuk 
merefresh nilai-nilai “Safety, Teamwork serta 
Results” dengan kemasan aktivitas Outdoor 
yang menyenangkan. Dimulai dengan aktivitas 
Ice Breaking “Siap, Tembak, Door !!!” yang 
mengusung nilai ketaatan terhadap prosedur 
merupakan proses dalam menunjang Results 
yang Maksimal. 

Aktivitas Four Season merupakan aktivitas Inti 
dari Motivator. Aktivitas yang membutuhkan 
kerjasama tim, kolaborasi serta strategy yang 
tepat ini dikemas dalam Aktivitas berkelompok, 
seluruh peserta diajak untuk terlibat dalam 
permainan Survivor pada 4 Musim (Four Season) 
secara berjenjang. Bagaimana kolaborasi, 

komunikasi, Kerjasama Team dan Strategy yang 
menghasilkan Results diterapkan pada masing-
masing kelompok sehingga dapat menyelamatkan 
kelompok nya bahkan menyelamatkan kelompok 
lain untuk dapat bertahan bersama-sama pada 
4 musim dengan peralatan yang dibutuhkan 
pada setiap musimnya. 

Acara yang dikemas Apik dengan Konsep Outdoor 
dengan pemandangan Kota Surabaya dari atas 
lantai 5 Hotel Vasa ini ditutup dengan Makan 
malam bersama dan Menyanyi bersama diiringi 
dengan lantunan Electon dari Mas David. (EW)
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GLOBAL VOLUNTEER WEEK : 
TPS BERSIH-BERSIH PANTAI

Seiring dengan komitmen Pelindo 
III dan DP World dalam hal 
pengurangan sampah plastik, 
Terminal Petikemas Surabaya (TPS) 
melalui program Global Volunteer 
Week degan melakukan bersih-
bersih di pantai Dubibir Situbondo 
pada hari Jumat (7/12).

ebanyak 40 volunteer TPS melakukan bersih-
bersih pantai, dan faktanya memang banyak 

sampah plastik yang berceceran di sekitar pantai, 
mulai dari bungkus makanan sampai dengan 
sampah sedotan yang mencemari pantai.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, paus di wakatobi 
menjadi korban dari sampah-sampah plastik, 
dimana banyak sampah plastik ditemukan di 
dalam tubuhnya. Untuk itu melalui kegiatan ini, 
TPS ingin berpartisipasi dalam mengurangi potensi 
terjadinya kembali insiden tersebut, sekaligus 
mengajak semuanya untuk mulai diet plastik.

Global volunteer week sendiri merupakan 
kegiatan yang digagas oleh DP World, dan TPS 
meyelenggarakannya setiap satu tahun sekali.

Tidak hanya bersih-bersih pantai saja, TPS juga 
memberikan bantuan berupa tenda segi empat, 
payung pantai, rambu petunjuk arah menuju 
pantai, buku bacaan untuk Sekolah dasar, tong 
sampah dan alat kebersihan lainnya.

S

Melalui kegiatan ini, TPS berharap dapat 
menularkan semangat untuk selalu menjaga 
kebersihan pantai kepada seluruh masyarakat di 
sekitar pantai Dubibir. “Apa yang kami lakukan 
hari ini, semoga dapat terus dilanjutkan oleh 
seluruh masyarakat di sekitar sini”, ungkap Nur 
Syamsiah, Finance Director PT TPS di sela-sela 
sambutannya.

Pantai Dubibir sendiri merupakan destinasi 
wisata bahari yang baru diresmikan pada 
bulan November 2018 lalu yang terletak di 
Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten 
Situbondo, Jawa Timur. 

Mulanya, Pantai Dubibir adalah hanya bibir 
pantai biasa untuk pelabuhan bagi nelayan 
setempat. Namun begitu, pantai ini memiliki 
keindahan yang luar biasa yaitu hamparan 
pasir yang membentang luas dan dipisah 
oleh sungai kecil sehingga bertemu dua 
bibir pantai. Pengunjung bisa berkeliling 
sekitar 2 km untuk mengitari hutan pohon 
mangrove sambil menikmati spot spot alam 
dan berswafoto.
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YEAR END GATHERING 2018

Kamis (13/12), Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) 

menyelenggarakan Customer 
Gathering bertajuk “Year End 
Gathering 2018” di Kawi Lounge 
Sheraton Hotel Surabaya. Acara 
yang digelar satu tahun sekali 
ini merupakan acara yang 
diselenggarakan khusus untuk 
customer setia TPS.

Acara tersebut dikemas apik dengan konsep 
rodeo style, dimana para undangan yang 
hadir wajib mengenakan dresscode cowboy 
dan cowgirl. Tentunya makin seru dengan 
terpilihnya best dresscode yang hadir dalam 
acara casual tersebut.

Dalam sambutannya, President Director PT 
Terminal Petikemas Surabaya, Endot Endrardono 
menyampaikan rasa terima kasihnya kepada 
para customer  yang selalu setia dan terus 
memberi dukungan kepada TPS untuk dapat 
selalu memberikan yang terbaik.

Selain itu TPS pun juga memberikan apresiasi 
kepada customer melalui pemberian penghargaan 
dengan beberapa kategori, yakni diantaranya :
• Domestic Best Volume Achiever 2018 

diraih oleh Temas Line dan Spil; 
• Best Volume Achiever 2018 diraih oleh 

CMA CGM, Cosco dan MSC; 
• Vessel with the Highest Moves diraih 

oleh ONE;
• Most Outstanding Volume 2018 diraih 

oleh Evergreen.

“Penghargaan tersebut kami berikan sebagai 
bentuk apresiasi kami kepada pelanggan setia 
TPS”, ungkap Endot.

Selain itu TPS juga menyampaikan kepada 
seluruh customer tentang seluruh kegiatan 
sosial yang telah dilakukan oleh TPS, mulai 
dari bantuan kepada para korban bencana 
gempa di Palu dan Lombok, pembangunan 
jembatan di pelosok desa, bantuan sekolah 
dan fasilitas lainnya.

Selain itu segala inovasi juga telah dilakukan 
oleh TPS sehingga mampu mempertahankan 
penghargaan Pelayanan Prima tahun 2018, 
serta berhasil meraih SNI Award 2018.

“Semoga TPS makin jaya, dan makin lebih 
dapat meningkatkan pelayanannya”, ungkap 
Ario Teguh dari MSC.
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TPS APRESIASI KINERJA 
OPERATOR CC DAN RTG

Jajaran Direksi yang diwakili oleh Operations 
Director, Rodrigo Shancez dan Vice President 
Director, Kenneth Law, memberikan secara 
langsung penghargaan The Best Operator 
tersebut yang berhasil mencetak prestasinya 
dalam menghasilkan produktivitas kerja dengan 
Net Move Per Hour (NMPH) rata-rata di atas 
32 box/hour untuk CC, sedangkan untuk RTG 
berdasarkan produktivitas berbasis point yang 
meliputi moves, kegiatan di blok export dan 
ketepatan stacking.

 “Selamat dan sukses untuk kalian semua yang 
ada di sini, kami sangat bangga dan sangat 
mengapresiasi kinerja kalian, tetap tingkatkan 
semangat kerja anda”, ungkap Rodrigo.

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

Senin (5/11), Manajemen TPS kembali membuktikan 
komitmennya dalam memberikan apresiasi kepada 
para Operator alat bongkar muat petikemas, baik 
Container Crane (CC) maupun Rubber Tyred Gantry 
(RTG) yang telah berkontribusi dalam peningkatan 
produktivitas TPS dengan tetap mengutamakan 
safety. 

Safety dimana tidak ada catatan kecelakaan 
kerja selama dia mengoperasikan alat, disiplin 
kehadiran dimana tingkat kehadiran kerja mereka 
tidak ada mangkir ataupun terlambat datang 
maupun pulang cepat tanpa ijin.

Rodrigo juga meminta kepada para operator, 
yang mana mereka bekerja di atas ketinggian 
untuk tetap memperhatikan safety, lakukan 
kordinasi sebaik mungkin dengan rekan kerja 
yang ada di bawah, perhatikan jangan sampai 
ada orang yang berdiri di bawah lintasan 
spreader alat bongkar muat, perhatikan pada 
saat melakukan buka tutup palka, pastikan 
semua kegiatan berjalan dengan aman.

“Saya ingin anda yang berada di sini, yang 
terpilih sebagai best operator dapat menularkan 
semangat kerja dan prestasi kalian kepada rekan 
kerja lainnya, bersainglah sehat demi peningkatan 
produktivitas di TPS,” ungkap Rodrigo.

Para Best Operator tersebut dipilih yang terbaik 
dari total 70 CC operator dan 133 RTG operator 
di TPS  yang semuannya terbagi menjadi 4 
(empat) grup yakni grup A,B,C dan D. Dimana 

setiap bulannya akan ditentukan untuk best 
operator dari setiap grup sesuai dengan 3 
komponen penilaian yakni produktivitas, safety 
dan presensi. 

Pemberian apresiasi ini merupakan sebuah wujud 
kepedulian Manajemen terhadap kinerja para 
pegawainya, harapannya dapat lebih memotivasi 
para pegawai untuk dapat berprestasi dan 
semangat dalam meningkatkan kinerjanya. 

Adapun Arus petikemas TPS sampai dengan 
Oktober 2018 tercatat 1.199.149 teus 
meningkat 4,7 % dibanding tahun 2017 pada 
periode yang sama sebesar 1.145.789 teus. 
Pencapaian tersebut didapat dari kontribusi 
petikemas internasional sampai dengan Oktober 
2018 yang tercatat sebesar 1.108.737 teus 
meningkat 3% dibanding periode yang sama 
tahun sebelumnya, dan petikemas domestik 
yang tercatat sebesar 90.412 teus naik 30% 
dibanding tahun sebelumnya.

14 15
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DELTA FORCE 
REFRESING 

OFFROAD AND 
CHARITY

Sebagai wujud rasa syukur bisa bergabung menjadi 
keluarga besar PT. Terminal Petikemas Surabaya 
(PT TPS), junior RTG Operator Group D dibantu 

dengan beberapa senior berinisiatif membuat acara 
syukuran bertajuk refresing seluruh anggota Grup D (Delta 
Force). Tak sekedar refresing dan bersenang-senang, 
Delta Force juga menyelipkan sebuah misi sosial bertajuk 
“Delta Force Refreshing Offroad And Charity” di 2 lokasi 
yaitu Yayasan Al-Hidayah dan Lembaga Kesejahteraan 
Sosial Anak (LKSA) ‘Aisiyah daerah Batu, Jawa Timur.

Acara yang diadakan 2 hari ini diterima baik oleh masing-masing 
pengurus yayasan. Simbolis bantuan berupa sembako, alat 
tulis serta uang tunai diterima langsung oleh kepala yayasan 
dan disambut dengan sorak sorai anak-anak asuh yayasan.

Nurbani Yusuf selaku Shift Manager group D TPS memimpin 
acara tumpengan sebagai wujud syukur dan rasa terima 
kasih kepada senior dan junior yang selama ini sudah bekerja 
sebagai tim yang baik.  “Terima kasih kepada para donatur 
yang telah menyisihkan sebagaian rezekinya untuk mereka 
yang membutuhkan sehingga acara ini dapat terlaksana 
dengan baik. Semoga barokah dan bermanfaat” tutupnya.

Dihari kedua pada hari Kamis (8/11), Delta Force 
melanjutkan acara fun offroad di Coban Talun 
guna menghilangkan penat serta mempererat 
rasa kekeluargaan antara junior dan senior Group 
D. 8 mobil jeep siap mengantar seluruh peserta 
Delta Force untuk dihadapkan langsung pada 
beberapa hambatan yang cukup tajam yang 
membuat peserta terpelanting hingga terguling 
serta menyatu dengan lumpur.

Tidak berhenti mengucap syukur untuk segala 
kenikmatan yang Allah berikan, semoga kegiatan 
positif dari Delta Force ini mampu menginspirasi 
portizen untuk selalu berbagi kebahagian pada 
sesama. (KAP)
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10 MANFAAT SINAR MATAHARI 
PAGI BAGI KESEHATAN
Manfaat matahari pagi baik bagi kesehatan 
tubuh adalah hal yang terlampau sayang untuk 
dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi 
tidak hanya membuat hangat dan indah suasana 
di pagi hari, namun juga sangat penting untuk 
kesehatan. Sinar matahari ini adalah salah satu 
sumber kehidupan bagi planet kita. Banyak sekali 
peran matahari, proses fotosintesis pada tanaman 
juga memerlukan sinar matahari.

Sinar matahari banyak mengandung Vitamin 
D, maka bersyukurlah Indonesia mempunyai 
iklim tropis karena kita bisa menikmati vitamin 
D gratis sepuasnya, kan? Di samping itu manfaat 
sinar matahari pagi juga dapat membunuh mikro 
bakteria, oleh karena itu banyak ahli kesehatan 
menyarankan untuk mebuat rumah yang bisa 
mendapatkan manfaat matahari pagi.

Berikut ini adalah 10 manfaat sinar matahari 
pagi bagi kesehatan kita :

1. Mengurangi gula darah
 Sinar matahari adalah insulin alami yang 

memberikan kemudahan penyerapan glukosa 
masuk ke dalam sel-sel tubuh. Hal inilah 
yang merangsang tubuh untuk mengubah 
gula darah menjadi glycogen, yang kemudian 
disimpan di hati dan otot. Proses inilah 
sebagai turunnya kadar gula darah.

2. Sinar matahari mengandung vitamin D
 Kita bisa mendapatkan vitamin D secara cuma-

cuma dan sebanyak yang Anda inginkan dari 
sinar matahari. Pada waktu sinar ultraviolet 
disaring di kulit, sinar tersebut merubah 
simpanan kolesterol di kulit menjadi vitamin 
D. Menerima paparan sinar matahari selama 5 
menit saja sama artinya dengan memberikan 
400 unit vitamin D pada tubuh Anda.

3. Membentuk dan memperbaiki tulang
 Meningkatnya vitamin D dalam tubuh karena 

paparan sinar matahari dapat meningkatkan 
penyerapan kalsium di dalam tubuh Anda. 
Kondisi ini adalah solusi dalam pembentukan 
dan perbaikan tulang dan mencegah penyakit 
seperti rakhitis dan osteomalacia.

4. Meredam kolesterol darah
 Mengontrol kolesterol dalam darah. Ini 

merupakan kelanjutan proses di atas. 
Setelah kolesterol di bawah kulit diubah 
menjadi vitamin D, otak dan tubuh kemudian 
memberikan sinyal kepada kolesterol yang 
ada dalam darah untuk keluar dari darah 
menuju ke kulit. Dari proses inilah kadar 
kolesterol dalam darah dapat dikontrol 
dengan baik.

5. Meningkatkan kebugaran pernapasan
 Peningkatan kapasitas darah untuk membawa 

oksigen dan menyalurkannya ke jaringan-
jaringan adalah salah satu manfaat matahari. 
Selain itu, manfaat sinar matahari bagi 
tubuh juga mampu meningkatkan kebugaran 
pernapasan karena jumlah glikogen akan 
bertambah setelah berjemur di bawah sinar 
matahari.

6. Meningkatkan kekebalan tubuh
 Saat kulit terkena sinar matahari pagi, terjadi 

penambahan sel darah putih, terutama 
limfosit, yang digunakan untuk menyerang 
penyakit. Secara tidak langsung antibodipun 
akan ikut meningkat. Kondisi ini akan bertahan 
hingga 3 minggu. Menurut penelitian, cara 
mendapatkan manfaat matahari pagi dengan 
berjemur selama 10 menit di bawah matahari. 
Lakukan satu hingga dua kali dalam seminggu 
dapat mengurangi risiko terkena flu hingga 
30-40%.

7. Penawar infeksi dan pembunuh bakteri
 Manfaat sinar matahari pagi mampu 

membunuh bakteri penyakit, virus, dan 
juga jamur. Pada perawatan TBC, erysipelas, 
keracunan darah, peritonisis, pneumonia, 
mumps, dan asma, terapi sinar matahari pagi 
sangat dibutuhkan. Bahkan beberapa dari 

virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh 
sinar ultraviolet ini. Infeksi jamur, termasuk 
kandida, juga bakteri di udara bereaksi dan 
dapat dibinasakan oleh sinar matahari.

8. Tidur lebih nyenyak
 Melatonin adalah hormon yang membantu 

tidur nyenyak di malam hari. Sementara itu, 
produksi hormon melatonin tergantung 
pada paparan sinar matahari pagi. Jadi, 
itu tergantung pada berapa banyak sinar 
matahari pagi masuk ke dalam tubuh.

9. Menurunkan berat badan 
 Membantu kita menurunkan berat badan. 

Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa 
jika kita cukup tidur, maka kita akan lebih 
mudah menurunkan berat badan.

10.Menurunkan tekanan darah
 Kulit yang terkena sinar ultraviolet (UV) 

melepaskan senyawa, oksida nitrat, yang 
menurunkan tekanan darah. Dalam penelitian 
terbaru yang dilakukan di Universitas 
Edinburgh, dokter kulit mempelajari tekanan 
darah dari 34 relawan di bawah sinar UV 
dan panas. Dalam satu sesi, para relawan 
terkena kedua sumber cahaya. Di sesi lain 
sinar UV diblokir sehingga hanya panas 
yang mempengaruhi kulit. Hasil penelitian 
menunjukkan penurunan tekanan darah yang 
signifikan setelah terpapar sinar UV selama 
satu jam tetapi tidak setelah sesi panas saja. 
Penting untuk dicatat bahwa tingkat vitamin 
D tidak terpengaruh di kedua sesi.

Nah, sudah tahu apa saja manfaat matahari 
pagi, kan? Yuk mulai sekarang sering-sering 
berjemur di bawah sinar matahari pagi, agar 
tubuh Anda semakin bugar (MR)

OFFICE SAFETY 
YANG HARUS KAMU KETAHUI

Kecelakaan terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak selalu terjadi area kerja terbatas. Di 
sekitar ruang kerja kitapun bisa saja terjadi. Namun sebagian besar dapat dicegah dengan 

melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Ada situasi-situasi tertentu yang mungkin 
dihadapi para pekerja dan sebenarnya dapat kita cegah dengan mudah. Berikut ini himbauan 
kepada pekerja office untuk senantiasa memperhatikan office safety:

 Hindari melukai jari-jari dengan menutup 
semua laci lemari dengan pegangan

 Hindari pemuatan atas pada laci 
secara berlebihan yang membuat 
tidak seimbang dan buka hanya satu 
laci dalam satu waktu.

Jangan biarkan laci lemari 
penyimpanan terbuka.

Jangan bersandar terlalu condong 
ke belakang kursi, terutama kursi 
yang menggunakan roda.

Infographis: betzy(HSSE)

Hindari risiko cedera saat menjangkau 
laci meja, simpan benda tajam seperti 
pisau, gunting dan pin gambar dalam 
wadah terpisah.

Waspada terhadap perhiasan, syal 
dan dasi saat bekerja di sekitar mesin. 
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RODA 
KEPEMIMPINAN 
TPS BERPUTAR

Sementara itu, Putut S. Muljanto menjabat 
sebagai Direktur Operasi dan Komersial Pelindo 
III sesuai dengan keputusan Menteri BUMN 
per tanggal 06 November 2018.

Sebagai orang nomor satu TPS, sosok Endot 
bukanlah wajah baru di lingkungan Pelindo 
III Group, karena sebelumnya ia menjabat 
sebagai Senior Vice President Management 
& Financial Risk di Pelindo III sejak 2014, 
Direktur Keuangan, SDM & Umum PT Berlian 
Jasa Terminal Indonesia (BJTI) mulai 24 
Januari 2018.

Sedangkan untuk jabatan Direktur Teknik 
yang sebelumnya dijabat oleh Bayu Setiyadi, 
per 16 November 2018 diduduki oleh Robby 
Dayoh yang sebelumnya menduduki jabatan 
yang sama di Terminal Teluk Lamong.

Harapannya dengan kepemimpinan yang 
baru ini dapat membawa TPS makin maju 
dan meningkat lagi baik dari segi pelayanan, 
kinerja maupun produktivitas kerja.Jabatan Direktur Utama dan 

Direktur Teknik  PT Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS), anak 
usaha PT Pelabuhan Indonesia 
III (Persero) (Pelindo III) yang 
bergerak dalam bidang bongkar 
muat petikemas ekspor dan 
impor resmi berganti. Direktur 
Utama PT TPS sebelumnya yang 
dijabat oleh Putut S. Muljanto 
sejak 1 Oktober 2018 digantikan 
oleh Endot Endrardono per 15 
November 2018.

Berikut adalah sedikit profil tentang kedua sosok Direksi 
baru TPS :

Endot Endrardono
-
Islam
S2 Magister Management Universitas Airlangga
Helly Purnamasari Lubis
1. Chellendia Chassandi Chairani
2. Chiquita Charissa Chairani

Tempat/tanggal lahir : 
Agama  : 
Pendidikan terakhir : 
Istri  : 
Anak  :

Robby Dayoh
Surabaya/ 22 Juli 1970
Kristen
S2 Magister Management Universitas Gajah Mada
Noerma Laksmi Parindrati
1. Priscilla Valentina Dayoh
2. Michellia Lois Dayoh

Tempat/tanggal lahir : 
Agama  : 
Pendidikan terakhir : 
Istri  : 
Anak  :

Motto : 
Jangan memandang 

rendah diri Anda untuk 
mendapatkan sesuatu,  
tapi menurunkan hati 

untuk memberikan 
sesuatu.
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HARI IBU : 
IBU TANGGUH 
TPS SIAP 
HADAPI ERA 
MILLENNIALS

Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap tanggal 22 Desember, di 
hari Ibu ini, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) memperingatinya 

dengan penuh canda dan haru. Jumat (21/12), seluruh pegawai 
wanita TPS berkumpul di Java Room Meeting untuk mengikuti 
peringatan hari Ibu, dimana pada acara tersebut diisi dengan 
talkshow tentang “Parenting di Era Millennials” dengan narasumber 
Roosmi Pratiwi yang merupakan psikolog anak dan keluarga.

Menjawab tantangan di era Millennials ini, 
bagaimana ibu-ibu menghadapi anak-anak 
pada usia millennials, bahkan bagaimana pula 
ibu-ibu muda di usia millennials menjalankan 
perannya sebagai wanita pekerja sekaligus 
ibu Millenials.

Pada kesempatan tersebut Roosmi Pratiwi yang 
akrab dipanggil Wiwik tersebut menyampaikan 
bahwa peran orang tua dalam mendampingi 
anak-anaknya sangat dibutuhkan utamanya di 
era digital ini. Kita tidak mungkin menjauhkan 
anak-anak dari gadget karena tidak dipungkiri 
bahwa di kehidupan sosial masa kini anak 
tidak bisa dijauhkan dari gadget, karena tugas 
sekolahpun kadang memaksa mereka untuk 
browsing atau menggunakan gadget.

“Yang harus diperhatikan adalah batas usia 
pemberian gadget pada anak adalah minimal 
setelah anak berusia 5 tahun”, tegas Wiwik.

Tidak kalah serunya ketika seluruh ibu-ibu 
TPS ditantang untuk fashion show bak model 
profesional yang berjalan di atas catwalk. 
Dengan penuh antusias dan percaya diri mereka 
mengekspresikan dirinya di atas panggung, 
tidak sedikit pula yang sedikit malu-malu tetapi 
tetap mau tampil.

Seru dan kreatif, itulah yang terpancar dalam 
penampilan ibu-ibu, seperti yang ditampilkan 
oleh salah satu pegawai TPS, Marian, dimana 
pada saat namanya disebut untuk tampil, dia 
menampilkan sedikit parodi dengan berdandan 
sebagai nenek yang menggunakan tongkat 
tetapi setelah itu dia melepas atribut nenek-
neneknya dan berubah menjadi wanita cantik 
yang mempesona berjalan penuh percaya diri di 
catwalk. Alhasil dia berhasil mencuri perhatian 
dewan juri, sehingga terpilih sebagai Best of 
the Best Performance and Dresscode.

Games dan doorprize serupun melengkapi acara 
hari itu, dimana para ibu-ibu TPS ditantang untuk 
menunjukkan foto mereka paling update bareng 
ibunya dan chat terakhir paling romantis dengan 
ibu, beberapa dari mereka pun maju, dan di 
sinilah rasa haru dimulai, di saat para ibu-ibu 
tersebut diminta menceritakan tentang foto 

itu pada saat momen apa, tetesan air matapun 
mulai mengalir, teringat akan sosok seseorang 
ibu, dimana kadang sang anak merasa belum 
sempurna membahagiakan ibunya.

Seperti yang disampaikan oleh Diah, ketika dia 
menunjukkan foto kebersamaannya dengan 
sang ibu, pada saat momen jalan-jalan di 
Balai Kota, dimana sang ibu memintanya 
untuk meluangkan waktunya barang satu hari 
dalam seminggu untuk menghabiskan waktu 
dengan sang ibu, di situpun semua ibu mulai 
merenung dan meneteskan air mata teringat 
akan sosok ibu.

Seperti yang diungkapkan salah satu pegawai 
wanita TPS lainnya, Ratu, “Seorang anak akan 
berhasil ketika ada doa dan usaha dari orang 
tua yang selalu mendampinginya”. Ungkapan 
itu sangat mewakili seluruh anak di dunia ini 
untuk dapat berbakti  kepada orang tuanya.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan 
Nur Syamsiah, Finance Director TPS, pesannya 
kepada seluruh ibu pekerja TPS, bahwa kita 
bekerja untuk anak, ketika pulang kerja jangan 
pernah tunjukkan eskpresi lelah di depan anak, 
pada saat pulang kerja, touch up lah make 
up anda, tunjukkan pada anak bahwa kita 
bahagia dengan bekerja dan bertemu kembali 
dengan mereka.
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JADWAL KOMUNITAS
PT TERMINAL 
PETIKEMAS 
SURABAYA

Sejak 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

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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TPS BANGKITKAN 
SEMANGAT 
LOMBOK
TPS kembali hadir di tengah-tengah masyarakat, 
kali ini di Pulau Lombok. Pasca gempa yang 
dialami masyarakat Lombok, saat ini Lombok 
sedang bangkit dan berbenah. Pada kesempatan 
kali ini, TPS hadir untuk memberikan dukungan 
kepada masyarakat Lombok, diantaranya dengan 
menggandeng IZI (Inisiatif Zakat Indonesia), TPS 
membangun 3 unit sekolah Inisiatif MI/Mts/
MA Hidayatul Muttaqin NW Dangiang di desa 
Dangiang - Lombok Utara dan membangun 3 
unit musholla inisiatif.

Tidak hanya itu, Finance Director TPS, Nur 
Syamsiah selain melakukan peresmian Sekolah 
dan Musholla Inisiatif tersebut, beliau juga 
memberikan secara simbolis bantuan dana 
dan sejumlah mukenah.

Total bantuan senilai 270juta disalurkan untuk 
membangkitkan semangat masyarakat Lombok.

 “Kami hadir di sini, selain memberikan bantuan 
material juga ingin memberikan bantuan 
semangat kepada masyarakat Lombok untuk 
bangkit kembali”, ungkap Nur Syamsiah.

BANGKITKAN 
SEMANGAT 
PALU
#CharityforPalu #PaluBangkit 
#DonggalaBangkit, sampai 
saat ini hastag tersebut masih 
santer di media sosial. Dukungan 
masyarakat terus bergulir agar Palu 
dan Donggala dapat bangkit. Hal 
senada yang menggugah Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) untuk 
hadir dan turut memberikan 
dukungan untuk masyarakat pesisir 
di wilayah desa Loli Tasiburi – 
Donggala. 

Mayoritas mata pencaharian dari masyarakat 
tersebut bekerja sebagai nelayan, dimana 
pada saat bencana tersebut terjadi pada 28 
September 2018 telah melenyapkan seluruh 
perahu yang mereka gunakan sehari-hari untuk 
mencari nafkah.

Kamis (22/11), Finance Director TPS, Nur 
Syamsiah bersama beberapa volenteer TPS hadir 
mengunjungi para korban bencana tersebut, 
sekaligus memberikan secara langsung bantuan 
sebanyak 30 unit perahu kepada para nelayan 
di wilayah desa Loli Tasiburi tersebut.

“Semoga bantuan ini dapat membangkitkan 
kembali semangat masyarakat Palu – Donggala, 
dimana para nelayan dapat beraktivitas kembali 
seperti biasa”, ungkap Nur Syamsiah.

Sebelumnya TPS juga telah berpartisipasi 
memberikan bantuan dan tenaga medis melalui 
RS Terapung Ksatria Airlangga, dimana RS 
terapung tersebut sebelumnya telah berada 
di Donggala untuk memberikan bantuan 
pengobatan dan tenaga medis kepada para 
korban bencana.

Total hampir 1,5 M telah disalurkan untuk 
memberikan dukungan dan membangkitkan 
semangat warga Palu – Donggala.

 “Kami hadir di sini, selain memberikan bantuan 
material juga ingin memberikan bantuan 
semangat kepada masyarakat Palu-Donggala 
untuk bangkit kembali”, ungkap Nur Syamsiah.

HINDARI 
MANDI 
DISAAT 
TIDAK 
TEPAT

Hentikan segera kebiasaan 
mandi di empat macam 
waktu ini, karena bisa 
membahayakan diri kita 
sendiri tanpa kita sadari. 
Janganlah berpikir subyektif 
bahwa kita dapat mandi 
kapan saja, karena terdapat 
dampak negatif dari rutinitas 
yang satu ini.

Setelah pukul 9 malam, temperatur tubuh akan 
menurun, jadi mandi pada jam tersebut dapat 
menyebabkan tubuh kita dingin, juga mengalami 
stroke atau bahkan kematian. Selain itu, ada 
waktu tertentu yang sebaiknya kita hindari 
untuk mandi, jika tidak ingin konsekuensinya 
terjadi pada diri kita.

BERGEGAS MANDI SETELAH BEROLAHRAGA 

Setelah selesai berolahraga, tubuh kita akan 
memproduksi banyak keringat, biasanya kita ingin 
segera mandi untuk merileksasi tubuh dengan 
air dingin. Namun, hal ini dapat membahayakan 
kesehatan kita, terutama jantung dan otak 
kita. Hal ini dapat menimbulkan gejala-gejala, 
misalnya serangan jantung, anemia dalam otak, 
kepala pusing yang berlebihan atau pingsan. 
Oleh karena itu, setelah berolah raga sebaiknya 
kita istirahat terlebih dahulu kira-kira 30-45 
menit, setelah itu dianjurkan untuk mandi. 
Melakukan hal ini setiap hari akan membuat 
kesehatan kita lebih baik. 

MANDI KETIKA LAPAR ATAU KENYANG 

Mandi dalam keadaan perut kenyang dapat 
memperlebar pembuluh darah, mengurangi 
volume darah, dan menyebabkan proses 
pencernaan dan penyerapan makan ke dalam 
tubuh memburuk. Selain itu, untuk mereka yang 
memiliki kebiasaan mandi ketika lapar, mereka 
berisiko terkena hipoglikemia atau stroke. 

MANDI KETIKA KONDISI TUBUH SEDANG TIDAK 
SEHAT 

Orang yang sedang mengalami gejala panas 
39-400C harus menghindari mandi, karena 
itu dapat menyebabkan kematian mendadak. 
Ketika tubuh kita sedang lemah, mandi tidak 
membuat kita rileks, melainkan kesehatan kita 
akan memburuk, terutama mereka yang biasa 
mandi dengan air dingin.

Sebaliknya, mereka yang memiliki masalah 
kronis dengan hipertensi harus berhati-hati 
dengan tekanan darah yang akan naik lalu 

turun tidak terkendali. Karena ketika sedang 
mandi, pembuluh darah akan teregang, pasien 
dengan tekanan darah rendah mudah mengalami 
anemia di otak dan bisa meninggal saat itu juga.

MANDI SETELAH MINUM MINUMAN 
BERALKOHOL 

Minum minuman beralkohol dapat menyebabkan 
banyak efek negatif terhadap cara kerja liver, 
bahkan mencegah proses glikogen keluar 
dari liver. Oleh karena itu, apabila kita mandi 
setelah meminum minuman beralkohol, dapat 
berisiko terkena hypoglikemia dan kelesuan yang 
mendalam. Dalam kasus-kasus menengah, kita 
akan mengalami gejala pusing yang berlelbihan 
serta tangan dan kaki kita akan tiba-tiba melemah.
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Tak ada Cinta kasih seperti cinta kasih ibu 
yang berjalan seperti aliran turun dari bukit, 

menyegarkan dan mengisi hati dengan 
sukacita. Di lenganmu, engkau mendekap 
kami. engkau telah memberi kami harta 

terbesar yang tidak akan pernah pudar di hati 
kami dan itulah cintamu.

Terima kasih ibu

Selamat Hari Ibu

Dan tiadalah Kami 
mengutus kamu) hai 

Muhammad! (melainkan 
untuk menjadi rahmat) 

yakni merupakan rahmat 
(bagi semesta alam) 

manusia dan jin melalui 
kerasulanmu. 

(QS.Al Anbiya: 107)

Mari tauladani budi pekerti 
dan akhlakul Karimah 

Nabi Muhammad,

Maulid Selamat 

Nabi 
Muhammad 

SAW
12 Rabiul Awal



A fresh start this new year will bring. 
An opportunity to do the things

May all your dreams turn into goals 
in this coming year,  

success can be yours you see.

H A P P Y  N E W  Y E A R

2019


