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Press Release 

  Badan Sehat, Kerja Giat 
Sayana Gym and Sport diresmikan 

  

SURABAYA. PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) selalu mendorong performa pelayanan petikemas 
dari Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dengan tujuan agar kinerja dan performa perusahaan meningkat. Salah 
satu upayanya adalah dengan membangun gym atau tempat fitness khusus untuk pegawainya. 

Management TPS sadar bahwa dengan berolahraga, membuat badan lebih bugar, dan kesehatan jasmani juga 
akan semakin meningkat. Lebih dari itu banyak hal yang akan didapat ketika berolahraga. Diantaranya, Sel otak 
orang yg rajin berolahraga lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang tidak berolahraga dan dapat 
membantu memperlancar peredaran darah, mengalirkan darah ke otak, sehingga mempertajam kesadaran, dan 
membuat penyuka olahraga lebih siap untuk menerima tantangan dalam pekerjaan. 

Sayana Gym and Sport dengan luas 270m2 yang berada di kantor TPS gedung operasional Lt.4 diresmikan oleh 
Presiden Director PT TPS Dothy didampingi oleh Vice President Director PT TPS William Khoury dan dihadiri 
oleh segenap pegawai TPS. “Sayana diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti santai, jadi Sayana adalah 
tempat santai/refreshing sambil berolahraga bagi pegawai,” ucap Dothy dalam sambutannya.  

Acara tumpengan dalam rangka peresmian gym tersebut berlangsung meriah karena dipertengahan acara, 
management TPS memberikan penghargaan kepada para Atlet yang telah memenangkan pertandingan di acara 
Porseni Pelindo III Group yang diadakan di Semarang 25-27 Nopember 2016 lalu. 

PT TPS telah memenangkan beberapa cabang olahraga diantaranya, medali emas pada cabor Futsal, medali 
perak untuk cabor tenis lapangan, golf, mini marathon, dan medali perunggu untuk tenis lapangan double putra 
umum dan tarik tambang. 

Tak ketinggalan, penghargaan khusus untuk Andika Okta salah satu operator di TPS yang telah menyabet 
medali emas pada Karate Internasional di Kejuaraan dunia open di Kuala Lumpur Malaysia pada awal  
Desember 2016. 

“Suatu kebangggan tersendiri buat kami, bahwa di TPS ternyata menyimpan atlet-atlet olahraga. Kami patut 
berbangga telah berhasil menyabet beberapa medali pada acara Porseni Pelindo III Group. Terlebih buat 
Andika, salah satu pegawai TPS yang telah membawa harum nama TPS dan bangsa Indonesia di kancah 
olahraga Internasional dimana ia membawa medali emas untuk Karate.” tambah Dothy. 

Berangkat dari prestasi olahraga tersebut, juga untuk seluruh pegawai TPS diharapkan dapat memanfaatkan 
gym untuk mulai peduli terhadap kesehatan diri masing-masing. Kami percaya jika para pegawainya sehat akan 
dapat mendorong performansi perusahaan serta dapat mengurangi biaya asuransi kesehatan karena para 
pegawai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Dan semoga semua pegawai dapat turut menjaga, ikut 
memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga ruang gym selalu dipakai dan tidak sepi, tutup 
Dothy pada sambutannya. 

Adapun peralatan fitness yang dapat dipakai antara lain treadmill, barbell, sit up bench, static bycicle, shoulder 
press machine,  tricep machine, mini golf, tennis meja, dan billyard table. Para pegawai dapat memanfaatkan 
fasilitas tersebut disesuaikan dengan jam kerja, hanya boleh dipakai oleh pegawai non shift dan shift sesuai 
aturan yang berlaku.  
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Untuk pegawai non shift hari senin-jumat jam 12.00 s/d 13.00 WIB, hari sabtu, minggu dan libur nasional jam 
07.00-22.00 WIB. Untuk pegawai shift, menyesuaikan dengan jadwal istirahat / bebas selain jam kerja  atas 
seijin/persetujuan dari shift manager. Pada prinsipnya seluruh pegawai dapat menggunakan fasilitas gym asal 
tidak mengganggu jam kerjanya. Fasilitas lain dalam gym tersebut juga dilengkapi dengan AC, televisi, serta 
toilet, loker dan shower.   

“Nanti rencananya juga akan diatur jadwal dimana khusus pegawai wanita saja dalam satu hari, atau khusus 
wanita  yang boleh memakai gym agar lebih leluasa sesuai pesan management.” Jelas HRD Manager Sumargo, 
saat menerima kunci ruangan gym dari Presdir TPS sebagai tanda bahwa gym tersebut dapat mulai 
dimanfaatkan untuk pegawai. 

 
### 

Tentang PT Terminal Petikemas Surabaya : 

PT Terminal Petikemas Surabaya atau disingkat PT TPS adalah salah satu anak perusahaan yang tergabung dalam Pelindo III Group, 

bergerak dibidang jasa kepelabuhanan dalam pelayanan terminal petikemas ekspor-impor dan domestik. PT TPS berdiri sejak tahun 

1992 sebagai Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) dan diprivatisasi pada tanggal 29 April 1999 oleh P&O Dover dengan saham kepemilikan 

sebesar 49%. Pada tahun 2004 PT TPS telah mencapai throughput >1 juta Teus dan terus bertambah hingga saat ini. Pada tanggal 1 

Maret 2006 Holding Company P&O Port diakuisisi oleh DP World, sehingga seluruh asset dan penyertaan milik P&O Dover berpindah 

kepemilikan ke DP World, termasuk saham 49% di PT TPS sehingga komposisi saham PT TPS adalah 51% milik PT Pelindo III dan 49% 

milik DP World. 

PT TPS menjalankan bisnis inti sebagai operator terminal petikemas, sebagai gerbang perekonomian dari kegiatan ekspor – impor 

diwilayah Indonesia Timur dan merupakan terminal pertama di Indonesia yang menerapkan standar keamanan kapal dan fasilitas 

pelabuha yang mulai diberlakukan pada bulan Juli 2004.  
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