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PD’s Greeting

Pelanggan Terminal Petikemas Surabaya yang terhormat,
Awal Tahun 2020 ini kita disambut kemeriahan Bulan Kese-

lamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bulan K3 dicanangkan oleh
Pemerintah dan peringatannya rutin diadakan setiap tahun
dibawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan mulai tanggal
12 Januari – 12 Februari di seluruh pelosok Indonesia. 

Mengusung tema Optimalisasi Kemandirian Masyarakat
Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi
Informasi, peringatan bulan K3 merupakan langkah nyata untuk
terus berupaya meningkatkan kesadaran akan risiko dalam bek-
erja dan untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif
membudayakan K3 di Indonesia.

Peringatan bulan K3 juga menjadi salah satu strategi PT Ter-
minal Petikemas Surabaya (TPS) untuk terus berupaya menjaga
aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan
dalam operasional kegiatannya, demi meningkatkan kesadaran
pegawai serta masyarakat dalam meminimalisir resiko kesela-
matan kerja.

TPS sebagai perusahaan yang memiliki karakteristik high ca -
pital dan high risk, sangat berisiko dalam hal terjadinya kece-
lakaan kerja. Menyadari hal ini, berbagai upaya pencegahan
dilakukan TPS, termasuk menyiagakan manpower yang kom -
peten, menyusun dan memiliki peta risiko, memiliki referensi
mitigasi bencana.

Selain tahun baru masehi, tahun baru cina atau imlek juga
dirayakan pada bulan Januari tahun ini. Pada momen ini, se-
bagai bentuk kepedulian TPS kepada para pelanggan setia,
TPS melakukan kunjungan kepada para pelanggan yang me -
rayakan Tahun Baru Cina tersebut. Teriring harapan, di tahun
baru ini, kerjasama yang telah terjalin baik, dapat semakin baik

dan dapat senantiasa tumbuh serta sukses bersama.
Sebagai rangkaian bulan K3, melalui program CSR, TPS me -

ngadakan penyuluhan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
bertema ‘’Aku Kuat, Aku Sehat’’. Kegiatan yang dilakukan di Hari
Gizi menjadi momen untuk mengingatkan kembali bahwa mem-
perbaiki gizi masyarakat sangat penting, untuk generasi yang
lebih sehat dan unggul. 

Saat ini, virus corona telah menyebar ke seluruh penjuru
dunia dan oleh karenanya ditangani secara serius. Posisi TPS se-
bagai pintu gerbang perdagangan di Indonesia, bekerjasama
dengan pihak-pihak terkait termasuk Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP), Pelindo III Grup, RS PHC, bersama-sama
melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk mencegah
penyebaran virus di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak. Selain
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya ter-
hadap kapal-kapal dari luar negeri yang akan bersandar di der-
maga TPS, bersama dokter Perusahaan,TPS juga melaksanakan
sosialisasi pencegahan virus corona, menyediakan pembersih/
pencuci tangan, serta membagikan masker dan sarung tangan
kepada para pekerja yang bekerja di wilayah kerja TPS. Mem-
perhatikan kondisi kesehatan diri serta kebersihan dan kesehatan

lingkungan merupakan bentuk waspada dalam kondisi
saat ini tanpa perlu merasa cemas berlebihan.

Terima kasih kami sampaikan kepada
seluruh pelanggan yang sudah memberi

kepercayaan kepada kami. Kami yakin,
bersama-sama, kita bisa melewati

tantang an di awal tahun ini. 
Salam sukses,
Dothy – President Director

DOTHY - President Director
PT Terminal Petikemas Surabaya
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Port Visit

Komunitas I’m Portizen yang merupakan
komunitas di bawah naungan Pelindo
3 dibentuk sebagai wadah komunitas

insan muda kreatif, inovatif dan memiliki
minat pada dunia maritim.

Para peserta yang bergabung dalam ko-
munitas I’m Portizen diberikan materi me -
ngenai pengenalan perusahaan yang berada
diwilayah kerja Pelindo 3 Group serta pro-
gram-program yang akan direalisasikan
Pelindo 3 Group.

Selain itu mereka juga diajak berkeliling
ke Anak Perusahaan Pelindo 3 Group, salah
satunya TPS.

Pencapaian kinerja TPS dalam meng -
gerakkan roda perekonomian khususnya
di Jawa Timur serta komitmen positif ter-

hadap  majunya industri kepelabuhanan dan lo-
gistik serta peningkatan peran serta TPS dalam
industri menjadikan TPS sebagai tujuan studi
banding dari PT Kaltim Kariangau Terminal.

Dalam rangka sinergi antar terminal petike-
mas dan untuk menambah wawasan karyawan
di bidang terminal petikemas, Kunjungan yang
dilaksanakan pada (23/1) berlangsung hangat
dan dinamis. 

Selain diberikan pekembangan bisnis terkini
para peserta juga diajak site tour untuk melihat
fasilitas yang dimiliki oleh TPS.
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Port Visit

Ada suasana berbeda di lingkungan PT Terminal
Petikemas Surabaya (TPS) pada (15/01), bebe -
rapa anak muda dengan almamater merah

maroon tampak berbondong-bondong masuk ke Lobby
TPS. Kurang lebih 50 Mahasiswa dari Universitas Widya
Mandala (UWM) Jurusan Sekretaris sedang melakukan
kunjungan Industri ke TPS, dengan tujuan menimba
ilmu tentang pola bisnis kepelabuhanan di TPS.

Dengan antusias mereka mendengarkan materi
tentang kepelabuhanan yang disampaikan oleh Kahu-
mas TPS, M. Soleh. Kunjungan ini diharapkan dapat
membangkitkan kecintaan para mahasiswa terhadap
dunia maritime, sekaligus menambah pengetahuan,
pengalaman dan wawasan tentang peran serta fungsi
kepelabuhanan dalam dunia logistik

Agenda kunjungan diakhiri dengan diskusi tanya
jawab dan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke
lapangan untuk melihat fasilitas pelabuhan, kegiatan
bongkar muat barang, alat bongkar muat, gudang,
serta lapangan penumpukan.

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, pepatah
ini benar adanya. Kali ini  Terminal Petikemas
Surabaya (TPS) mene rima kunjungan

pelabuhan dari kota tetangga yaitu  Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM) jurusan Manajemen. 

Lebih dari 40 Mahasiswa hadir memenuhi lobby
area Gedung TPS. Mengarah pada maket TPS,
mereka dengan seksama menyimak lebih dalam apa
itu TPS. Usai mendapat penjelasan tentang TPS, para
mahasiswa diarahkan langsung untuk berkeliling
area bongkar muat Petikemas.

Ini kali pertama bagi mereka mengunjungi area
bongkar muat Internasional yaitu TPS. Berbagai perta -
nyaan mereka lontarkan, sebagai penanda antusiasme
mereka akan keingintahuan proses bisnis di area TPS.

Kunjungan ini merupakan salah satu  bentuk dari
dukungan TPS terhadap dunia pendidikan, dimana
kami dapat meng edukasi para pelajar mengenai
proses bongkar muat di TPS dan mengedukasi be-
tapa besarnya perngaruh kegiatan maritime ter-
hadap roda perekonomian Indonesia, khususnya di
wilayah Indonesia Timur.
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Social

Pada 17 Oktober 2019 Terminal
Petikemas Surabaya (TPS) berduka
dengan berpulangnya salah satu

anggota keluarga besar TPS, alm Bapak
Sugeng Sugiharto. Duka mendalam atas
berpulangya almarhum menerbitkan
simpa ti untuk keluarga yang ditinggalkan,
termasuk dari rekan-rekan kerja, yang di -
sam paikan melalui Serikat Pekerja TPS.

Ungkapan simpati serta perhatian
rekan-rekan kerja tersebut disampaikan
oleh Adi Arianto selaku Wakil Ketua Umum
saat bertemu dengan keluarga almarhum.
Teriring doa terbaik untuk almarhum serta
keluarga yang ditinggalkan.



T P S  M A G A Z I N E 7 J A N U A R I - F E B R U A R I  2 0 2 0

Info

Per tanggal 1 September
2019, PT Terminal Peti -
kemas Surabaya (TPS) telah

memperbaha rui perjanjian dalam
Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja dengan bekerjasama dengan
RS PHC dalam penyediaan Tim Dokter Perusahaan.

Tim Dokter Perusahaan adalah salah satu persyaratan wajib
dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. PER.03/MRN.1982 tanggal 23 April 1982
tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, di mana di dalam Pasal
5 disebutkan bahwa penyelenggara Pelayanan Kesehatan Kerja di -
pimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui Direktur.

Lalu apa sih yang dimaksud dengan 

Dokter perusahaan adalah dokter yang ditunjuk atau
bekerja di perusahaan serta memimpin dan menjalankan
pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja di perusahaan
yang bersangkutan.

Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja adalah
dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang telah
mengikuti pelatihan higiene perusahaan dan dibenarkan
atau mendapat atau mendapat pengesahan oleh Dirjen
Binawas Depnaker.

Apabila ada pegawai atau personil lain di area kerja
TPS yang membutuhkan bantuan informasi atau konsul-
tasi terkait kesehatan dapat menghubungi Tim Dokter
Perusahaan di eks 2212 atau langsung datang ke Ruang
Dokter Perusahaan di Lantai II Gedung Administrasi
sesuai dengan jadwal jaga yang telah disebutkan di atas.
(MR)

Dokter Perusahaan?

DOKTER ALI, 
dokter umum

jaga harian

MEUTIA
ANANDA,

S.psi, M.psi,
psikolog

FRITIYA AYU
KARTIKA,
paramedik

Jadwal jaga Tim Dokter Perusahaan adalah
sebagai berikut :

Dokter, Senin s/d Jumat, pk 08:00-10:00
Paramedik, Senin s/d Jumat, pk 08:00-16:00
Psikolog, Kamis, pk 08:00-10:00
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Event
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Event

Kesehatan karyawan merupakan pilar pencapaian misi
yang diprogramkan oleh Terminal Petikemas Surabaya
(TPS), sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat pro-

duktivitas perusahaan. 
Karyawan merupakan asset yang sangat berkaitan dengan

kontribusi perusahaan. Agar karyawan dapat menjalankan fung -
sinya dengan optimal harus didukung dengan kondisi kesehatan
yang baik pula. Medical Check Up (MCU) merupakan suatu ke -
giat an yang positif dan patut diselenggarakan secara ber kes i -
nambungan dalam mengupayakan SDM yang sehat dan produktif.

Bertempat di Ruang Rapat Java, TPS bekerjasama dengan RS
PHC menyelenggarakan MCU, dengan melakukan pemeriksaan
kesehatan secara menyeluruh mulai tanggal 14-20 Januari 2020.

Untuk mencapai kesehatan yang maksimal tersebut, diper-
lukan deteksi dini dan pencegahan penyakit secara menyeluruh
dan komprehensif.
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Headline

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang
ditandai dengan adanya inovasi, otomatisasi,
supercomputer, artificial intelligence dan flek-

sibilitas pola kerja yang telah membawa perubahan
ekonomi berbasis digital, Kementerian Ketenagaker-
jaan mengambil tema “Optimalisasi Kemandirian
Masyarakat Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis
Teknologi Informasi” sebagai tema pokok Bulan K3
Tahun 2020. Tema ini telah menuntut kita menuju
perubahan y.

TPS memiliki banyak kegiatan dalam mem-
peringati bulan K3 Nasional. Beberapa diantaranya
adalah kegiatan pelatihan dasar dasar P3K yang be -
kerja sama dengan dokter perusahaan dari PHC,
Pelatihan APAR dan cara penggunaannya, Donor
Darah yang bekerja sama dengan PDS, General check
up untuk karyawan bersama PHC, Safety training
untuk operator Bus, RS, Tally dan cleaning service
gedung. Sebagai penutup acara, TPS berkesempatan
menjadi host untuk upacara apel penutupan bulan K3
nasional di Pelindo III Regional Jawa Timur.

Melihat tema bulan K3 tahun ini, pemerintah
mengusung era revolusi industri 4.0 berbasis
teknologi informasi. Menurut Herry Subagiyo selaku
HSSE Manager, “TPS mendukung penuh perubahan di
era berbasis teknologi informasi salah satunya de -
ngan ikut bersinergi dengan kantor pusat Pelindo III
melalui aplikasi reporting safety yang nantinya segala
macam dashboard tentang safety dapat diakses
melalui digital”. 
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Headline

“Jadikan K3
sebagai budaya
bila kamu ingin

bebas dari
bahaya”
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Best View
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Best View
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Comdev
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Comdev

Memperingati Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tang-
gal 25 Januari , Terminal Petikemas Surabaya (TPS) melalui
program CSR mengadakan penyluhan perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS) bertema ‘’ Aku Kuat, Aku Sehat ‘’ kepada warga
wilayah dharmawangsa dan keputih pada Jumát, 31 Januari 2020.

Bekerjasama dengan Yayasan Seribu Senyum, TPS berbagi penge-
tahuan tentang PHBS dan Gizi Optimal kepada warga yang hadir.

PHBS adalah upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar
tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat
serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Selain
itu para orang tua juga diberikan pengetahuan praktis tentang
bagaimana membuat makanan bergizi dengan memanfaatkan
bahan-bahan yang tersedia.

Mengapa perlu perilaku hidup bersih dan sehat? Rumah tangga
sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa
depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya.
Beberapa anggota keluarga mempunyai masa rawan terkena gang-
guan berbagai penyakit. Angka kesakitan dan kematian penyakit in-
feksi dan non infeksi dapat dicegah dengan PHBS.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah mengetahui PHBS guna
mencapai rumah tangga sehat, setiap anggota keluarga menjadi
sehat, tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas serta
anggota keluarga giat bekerja. Meningkatkan pengetahuan, kemauan
dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melaksanakan PHBS.
Berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat dan hal ini juga
harus ditunjang dengan pemahaman tentang pentingnya asupan gizi
yang dikonsumsi oleh anggota keluarga.

Dalam kesempatan ini, Soedjiono CSR TPS mengungkapkan bahwa
kegiatan yang dilakukan di Hari Gizi menjadi momen untuk meng -
ingatkan kembali bahwa memperbaiki gizi masyarakat sangat pen -
ting, untuk generasi yang lebih sehat dan unggul.

Salah satu warga Dharmawangsa, Lina, mengatakan acara seperti
ini sangat bermanfaat. Salah satu pengetahuan baru yang dia dapat -
kan adalah cara mencuci tangan yang benar. “Selama ini bagi saya
mencuci tangan menggunakan sabun adalah hal yang paling baik,
namun ternyata ada tahapannya.” Ungkap Lina. Hal baru inilah yang
ia dapatkan saat mengikuti penyuluhan PHBS.

“Selamat Hari Gizi Nasional,  mari perbaiki gizi masyarakat untuk
generasi Indonesia yang lebih sehat, generasi unggul untuk Indonesia
unggul.” pungkas Soedjiono.
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Hot Info

Pada era industri 4.0, digitalisasi
adalah suatu keharusan pada
setiap lini, termasuk perubahan

pada industri kepelabuhanan khusus-
nya pada proses business pada port in-
dustry. Guna meningkatkan pro dukti-
 vitas, kepuasan layanan pelanggan dan
mempertahankan market share serta
menjalankan rekomendasi World Bank
terkait kemudahan menjalankan usaha –
EODB (Ease Of Doing Business), salah
satu upaya Termi nal Petikemas Surabaya
(TPS) untuk mendukung kelancaran
kegiatan operasional adalah dengan
melakukan inovasi berkesinambungan
melalui gate automation.

Penerapan gate automation ini

telah lebih dahulu melalui uji kelayak -
an yang dilaksanakan pada tanggal 21
& 22 Desember 2019. Saat itu dilaku -
kan terhadap proses yang ada pada
gate ekspor dengan menggunakan
OCR (Optical Character Recognition)
technology yang mampu
menterjemah kan karakter menjadi
data, yang meliputi nomor petikemas,
IMDG Label, ISO Code, seal existence
dan Gross Weight.

Selain dilaksanakan seiring perubah -
an dinamis dalam perdagangan inter-
nasional serta dalam rangka men -
dorong pertumbuhan industri dalam
negeri, penerapan gate auto ma tion
juga termasuk strategi TPS dalam men-
dukung terwujudnya iklim investasi dan
usaha yang lebih kondusif dengan
memperlancar kegiatan  ekspor-impor.

Saat ini Indonesia berada di pering -
kat 73 daftar eodb dan menjadi target
pemerintah untuk meningkatkan
Indone sia di peringkat 40 di tahun 2020. 

Implementasi gate automation di
TPS merupakan salah satu peran
dalam mendukung program pemer-
intah ease of doing bisnis serta
mampu mempersingkat waktu
pelayanan dan biaya operasional
pelabuhan di Indonesia.
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Event

Mengawali tahun 2020, tepat-
nya awal Januari 2020, Ter-
minal Petikemas Surabaya

(TPS) kembali melaksanakan Pelati-
han Penyegaran bagi para vendor
yang bekerja di TPS.  Pelatihan ini di-
tujukan bagi Pengemudi bis hantaran
dan mobil hantaran. Tujuan pelatihan
ini adalah memberikan penyegaran
kembali kepada para peserta terkait
Instruksi Kerja, yang juga diperkuat
dengan materi tentang Keselamatan
di Tempat Kerja serta pemahaman
umum terhadap Sistem Manajemen
Integrasi yang diterapkan di TPS.

Selain itu pada pertengahan bulan
Januari 2020, juga telah dilakukan
pelatihan penyegaran untuk Petugas
Kebersihan dan Operator FL/RS, Petu-
gas Tally, Petugas Gear Stone dan Su-
pervisor Lapangan.

Pelatihan Penyegaran bagi Petu-
gas Kebersihan diikuti oleh 33 peserta
yang dibagi menjadi 3 sesi yaitu
tanggal 13, 15, dan 17 Januari 2020,
yang penyelenggaraannya merupa -
kan kolaborasi antara Dep HSSE, Sub-
Dep ISO & Risiko, dan Koperasi
Pelindo III. Sedangkan Pelatihan
Penyegaran bagi Operator FL/RS,
Petu gas Tally, Petugas Gear Store dan
Supervisor Lapangan diikuti oleh 45
peserta yang dibagi menjadi 2 sesi

yaitu tanggal 14 dan 16 Januari 2020,
yang penyelenggaraannya merupa -
kan kolaborasi antara Dep HSSE, Sub-
Dep ISO & Risiko dan Dep Operasi.

Materi yang disampaikan adalah
tentang keselamatan di tempat kerja,
sistem manajemen integrasi, dan in-
struksi kerja dan peraturan kerja lain
yang terkait. Karena tujuan diada kan -
nya event tersebut adalah untuk
mengingatkan kembali peserta akan
instruksi kerja dan kesalamatan
ditempat kerja karna keselamatan
adalah tanggung jawab bersama.

Selama sesi pelatihan para pe-
serta diberi kesempatan untuk men-
jadi aktif berdiskusi dan berbagi
pengetahuan dan pengalaman terkait
pekerjaan sehari-hari, termasuk
kendala-kendala yang dihadapi.
Diharap kan dari hasil diskusi dan sha -
ring tersebut, dapat diketemukan so-
lusi terbaik dan yang paling sesuai
untuk diterapkan di lapangan.

Pelatihan Penyegaran
untuk Vendor yang
Bekerja di TPS
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Quote

Bulan Januari - Februari merupakan
Bulan K3 Nasional. 

Saran atau ide apakah yang dapat
Anda sampaikan untuk meningkatkan

kesadaran para pekerja dalam mengim-
plementasikan budaya K3 di TPS?.

Budaya dan kesadaran akan keselamatan di
lingkungan pegawai dan stakeholder PT. TPS sudah
terbentuk. Yang perlu ditingkatkan adalah konsis-
tensi terhadap keberlangsungan budaya tersebut.

Setiap orang baru yang masuk ke PT. TPS atau
perubahan kebijakan harus selalu menitikberatkan
pada budaya dan kesadaran akan kesehatan dan
keselamatan kerja. Mempertahankan lebih sulit
daripada meraihnya.

Implementasi budaya safety yang produktif
dan sustainable adalah kombinasi praktik produc-
tive leadership dan commitment.
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Quote

Safety itu ibarat koin dengan dua sisi. Satu sisi
“menyulitkan” namun disisi lain “diperlukan”. Realitanya
keduanya merupakan satu kesatuan. Lalu, bagaimana kita
dapat menerapkan Safety secara utuh tanpa merasa terbe-
bani atau sulit? Pahami tujuan dan resikonya, dengan kita
memahami tujuan dan resikonya, kita menjadi tahu pent-
ingnya Safety. Kita menerapkan safety karena kita ingin
selamat. Sebagai contoh, saat berkendara menggunakan
sepeda motor kita wajib menggunakan helm. Dengan
menggunakan helm, apabila terjadi kecelakaan kita dapat
meminimalisir resiko terutama dibagian kepala, Tak ada
yang bisa menjamin keselamatan kita sehingga kita harus
menerapkan safety dari awal. safety gue banget.

Untuk meningkatkan kesadaran para pekerja
dalam mengimplementasikan budaya K3 di TPS
adalah melalui penyuluhan secara berkala dengan
secara aktif melibatkan semua komponen pegawai
dan pengusaha, dengan tujuan paling utama
merubah habit kepedulian pentingnya K3 dan
dampaknya mulai dari diri, keluarga, masyarakat dan
korporasi secara berkesinambungan.

Bekerja tanpa memikirkan tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) adalah bekerja dengan risiko terjadi -
nya kecelakaan kerja untuk diri sendiri dan saudara kita.

So, tidak ada alasan untuk malas dalam melaksanakan
K3 ketika bekerja di area kerja terbatas. Keluarga dan Anak
Anda menunggu anda untuk pulang ke rumah dan esok
hari dapat bekerja kembali

Salam, Safety First !
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Safety Corner

Pneumokoniosis di beberapa lokasi sering
disebut Coal Workers Pneumoconiosis
(CWP) atau “Black Lung Disease”. Hal

ini karena arang di paru-paru dapat me -
ngubahnya menjadi berwarna hitam.
Bukan berarti kerja di pelabuhan bisa
terhundar dari penyakit akibat kerja ini.
Siapapun bisa potensi terkena penyakit
ini. So, kenali penyebab gejala dan
pencegahannya.

Umumnya tidak memiliki gejala sama
sekali untuk di awal penyakit. Karena perlu
waktu yang lama untuk berkembang sejak
debu tersebut masuk.

Kesulitan bernapas/ sesak napas

Batuk yang kadang sampai keluar dahak
Hyponemia atau minimnya pasokan
oksi gen dalam darah sehingga
menyebab kan masalah pada organ lain-
nya seperti pada jantung dan otak.

1. Melakukan Medical Ceck Up secara rutin.
2. Memastikan pekerja yang berada di area bahaya tersebut

untuk menggunakan masker yang sesuai.
3. Mencuci tangan dan wajah sebelum makan/ minum.
4. Merokok memperparah kejadian pneumokoniosis lho.
5. Mengatur waktu kerja agar pekerja tidak terpapar terlalu

lama untuk bekerja di area tersebut.

Seseorang yang bekerja atau tinggal di
area yang terpapar oleh material seperti:
Serat Asbes, Kristal
Silika, Debu Batu
Bara, Berilium,
Debu Kapas,
debu Mineral
lain seperti Talc
dan Kobalt.
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Health Info
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News

Terminal Petikemas Surabaya (TPS)
yang menjadi salah satu pengelola
terminal petikemas internasional

dan domestik di Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, sekaligus sebagai pintu gerbang
ekspor dan impor barang-barang khusus-
nya di wilayah Jawa Timur.

Pelayanan arus bongkar muat
(throughput) petikemas tahun 2019 di
TPS tercatat sebanyak 1.409.881 Twenty-
Foot Equivalent Unit (TEUs), dengan arus
kapal tercatat 1.106 ship call di sepan-
jang tahun 2019. Dengan semakin
banyak jumlah petikemas tersebut, TPS
rentan terhadap pelanggaran impor
barang.  Untuk meminimalisir risiko ter-
hadap hal tersebut, Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC) mengadakan jumpa
pers penindakan pelanggaran impor HKI.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh
Hakim Agung, Kementerian Hukum dan
HAM RI, Wakapolda Jatim, Ketua Pen-
gadilan Negeri, Jaksa Agung, Direktur
Utama TPS dan pemilik merk PT Standart
Pen Indonesia. 

Adanya regulasi tentang barang
impor tiruan atau pemalsuan merek ini
bertujuan untuk melindungi industri
dalam negeri, menciptakan kenyamanan
dalam menjalankan usaha bagi pelaku
usaha yang taat aturan perpajakan, dan
kepastian hukum bagi para pemegang
merk atau hak cipta serta mengurangi
potensi kerugian perekonomian Indone-
sia akibat adanya peredaran barang-
barang palsu dan ilegal.

Pada kesempatan tersebut, Direktur
Utama TPS, Dothy menyampaikan bahwa

TPS sebagai salah satu Badan Usaha
Pelabuhan (BUP) dalam Pelindo III Grup,
sangat mendukung upaya pemerintah
dalam mencegah masuknya barang-
barang ilegal di area Pelabuhan Tanjung
Perak.

Dothy juga menyampaikan bahwa
salah satu upaya dari TPS adalah dengan
melakukan integrasi online sistem de -
ngan bea cukai, dimana barang yang
keluar maupun masuk melalui TPS harus
terlebih dahulu mendapatkan persetu-
juan dari bea cukai. “Apabila bea cukai
melakukan penegahan  terhadap kargo
terindikasi, maka pihak TPS tidak akan
memberikan layanan pengambilan
petikemas,” ungkapnya.

Selain menjaga integritas dengan men -
dukung regulasi dari DJBC, TPS juga selalu
berinovasi seiring perubahan dinamis
dalam perdagangan internasional dengan
menerapkan gate automation untuk mem-
perlancar arus ekspor-impor petikemas. 

Beberapa inovasi TPS lakukan dalam
rangka mendorong pertumbuhan industri
dalam negeri, penerapan gate automa-
tion juga termasuk strategi TPS dalam
mendukung terwujudnya iklim investasi
dan usaha yang lebih kondusif dengan
memperlancar kegiatan  ekspor – impor,
sekaligus sebagai salah satu bentuk
peran TPS  dalam mendukung program
pemerintah ease of doing bisnis. “Seba-
gaimana kita ketahui, saat ini Indonesia
berada di peringkat 73 daftar eodb dan
menjadi target pemerintah untuk
meningkatkan Indonesia di peringkat 40
di tahun 2020.,” tutup Dothy.
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Health Tips

Membiasakan diri untuk memprak-
tikkan gaya hidup sehat memang
tidak mudah; terlebih kita semua

tahu bahwa begitu banyak orang yang men-
dambakan hidup sehat namun mereka ke-
sulitan untuk mengurangi konsumsi
makanan cepat saji maupun mie instan.
Atau kita semua juga tahu bahwa banyak
orang yang telah memiliki niat untuk ber -
olahraga, namun niat tersebut berlalu begitu
saja tanpa pernah dilakukan.

Salah satu cara untuk menjadi sehat
adalah dengan minum air putih pada waktu
yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan
konsisten.

Ya, semua orang ingin menjadi sehat;
sibuk mencari cara dan mengumpulan niat
hingga lupa bahwa sebenarnya ada hal
sederhana yang dapat kita lakukan untuk
menjadi sehat, yaitu minum air putih.

Berikut adalah tujuh waktu yang tepat
untuk minum air putih :

1. Minum satu atau dua gelas
di pagi hari setelah bangun tidur

Ketika kita bangun tidur, tubuh kita me -
ngalami dehidrasi atau kekurangan cairan.
Berapapun banyaknya konsumsi air putih di
hari sebelumnya, kita harus ‘mengisi ulang’
tubuh kita dengan cairan. Minum satu atau
dua gelas air putih di pagi hari setelah ba -
ngun tidur juga dapat membakar metabo-
lisme dan membuang racun dalam tubuh.

2. Minum satu gelas sebelum mandi
Kehangatan air putih yang dikonsumsi,

dikombinasikan dengan kehangatan air saat
mandi dapat melebarkan pembuluh darah,
sehingga menyebabkan tekanan darah
turun. Air putih yang kita minum sebelum
mandi juga dapat mencairkan tingkat na-
trium tubuh sehingga dapat menurunkan
tekanan darah dalam tubuh. 

3. Minum satu gelas setengah jam 
sebelum makan

Tiga puluh menit sebelum makan adalah
waktu yang tepat untuk minum air putih
karena dapat membantu pencernaan be -
kerja lebih baik. Sementara itu, minum air
putih selama atau tepat sebelum atau sete-
lah makan dapat melemahkan cairan
pencernaan dan membuatnya bekerja ku-
rang efektif. Terlalu banyak asupan air justru
dapat merusak pencernaan karena dapat
mengganggu kadar alami asam dan
empedu yang diperlukan dalam perut untuk
mencerna makanan.

4. Minum satu gelas ketika merasa 
lelah

Lebih dari 70 persen dari setiap fungsi
dalam tubuh tergantung pada air, termasuk
kegiatan otak dan sistem saraf. Air dapat
membantu otak bekerja lebih baik.
Kekurang an air pada otak tidak hanya dapat
menyebabkan kelelahan, namun juga dapat
menyebabkan kabut otak, kehilangan fokus,
ingatan, serta sakit kepala, masalah tidur,
marah, depresi, dan banyak lagi. 

5. Minum lebih banyak sebelum dan 
setelah berolahraga

Air dapat mencegah kelelahan. Minum
banyak air putih sebelum dan setelah ber -
olahraga juga dapat meningkatkan daya
otot tubuh. 

6. Minum satu gelas sebelum tidur
Minum segelas air putih sebelum tidur

dapat membantu tubuh mengisi kembali
cairan yang hilang akibat aktivitas sepanjang
hari dan dapat membuang racun yang tidak
diinginkan dalam tubuh. Selain itu, minum
segelas air putih sebelum tidur juga akan
membuat tidur kita terasa lebih nyenyak. 

7. Minum lebih banyak ketika sakit
Minum banyak air putih ketika sakit akan

membantu memperbaiki daya tahan tubuh
lebih cepat. l

WAKTU
YANG BAIK 

MINUM AIR
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Event

T ahun baru Imlek merupakan hari yang spesial bagi masyarakat Tiong-
hoa. Di mana pada 2020 ini diperingati sebagai tahun Tikus Logam. Pe -
rayaan tahun baru Imlek juga diselebrasi dengan berbagai hal yang

menarik, salah satunya adalah hal yang identik dengan warna Merah.
Berbeda pada hari-hari sebelumnya, Di hari Imlek ini Kartini Terminal

Petikemas Surabaya (TPS) mengenakan pakaian imlek maupun busana
nuan sa merah dalam bekerja. Selain itu, sebagai komitmen dalam
meningkatkan pelayanan serta membina hubungan baik dengan pengguna
jasanya, TPS juga melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan
pengguna jasa yang merayakan Imlek. Kunjungan dilakukan untuk saling
berbagi informasi tentang capaian tahun sebelumnya, harapan, tantangan
serta strategi yang akan dilakukan tahun ini serta menemukan titik dimana
pengguna jasa dan TPS bisa berkolaborasi untuk kemajuan bersama. 

“Perayaan Imlek kali ini juga menjadi ajang apresiasi atas dukungan, dan
kepercayaan pengguna jasa yang mempercayakan TPS sebagai mitra kerja
dalam kegiatan ekspor impor” ungkap Erika A. Palupi selaku L&C Manager,
disela-sela melakukan kunjungan kepada pengguna jasa, Jumát (24/1).
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Event

Menerima piagam penghargaan sebagai
security berprestasi dalam perayaan
ultah Satuan Pengamanan (Satpam)

ke-39  digelar upacara di lapangan Gedung Gra-
hadi pada Rabu, (22/01). Dalam peringatan ini
turut hadir Gubenur Jawa Timur, Khofifiah Indar
Parawangsa bersama Forkopimda. 

Peserta Upacara meliputi Satpam, Anggota
Dishub, Satpol PP dan Linmas.  Pada kesempatan
ini, Khofifah, juga memberikan piagam penghar-
gaan kepada beberapa satpam berprestasi, salah
satunya Anggota Port Security Terminal Petike-
mas Surabaya (TPS) Erni Rosilawati.

Ketekunannya pada dunia olahraga khusus-
nya Lari , mengantarkan  Ibu berusia 39 th ini
mendapatkan piagam penghargaan dari Gube-
nur Jatim sebagai predikat Satpam Berprestasi. “
Bukan seragam yang membuat kita istimewa
melainkan kualitas diri kita yang membuat kita
berbeda. Jalani pekerjaanmu dengan ikhlas dan
lakukan yang terbaik, niscaya kebaikan akan di-
datangkan oleh-Nya “ Pungkas Erni saat wawan-
cara dengan tim redaksi TPS Magz.

TERIMA
PENGHARGAAN

SATPAM
BERPRESTASI
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Jalan-jalan

Salah satu destinasi wisata berke-
las dunia di Jawa Timur adalah
Pulau Gili Iyang. Lokasinya di

Kabupaten Sumenep, Madura. Pulau ini
dikenal memiliki kadar oksigen paling
tinggi nomor dua di dunia. Karena itu,
usia penduduk di pulau tersebut relatif
lebih panjang. 

Gili Iyang sendiri terletak di Desa
Dungkek, Kecamatan Dungkek, Kabu-
paten Sumenep. Pulau ini memiliki
jarak 28 km dari pusat Kabupaten
Sumenep.  Pengunjung bisa melalui
udara maupun darat. Perjalanan darat
ditempuh dari Surabaya langsung ke
Kabupaten Sumenep. Lalu, melanjutkan
ke Pulau Gili Iyang menggunakan
kapal. Waktu yang dibutuhkan sekitar
45 menit. 

Perjalanan udara juga bermula dari
Surabaya. Bedanya, melalui Bandara
Internasional Juanda. Saat ini, sudah
ada penerbangan dari bandara tersebut
ke Sumenep. Lama perjalanan sekitar
30 menit. Sesampainya di Bandara
Sumenep, pengunjung menuuju ke
pelabuhan Dungkek untuk menye-
berang ke pulau tersebut. 

Gili Iyang sering disebut sebagai
pulau awet muda. Ini bukan berati
bahwa pengunjung akan menjadi awet
muda ketika mengunjungi pulau itu.
Tapi, penduduk Gili Iyangbanyak yang
berusia seratus tahun, bahkan lebih.
Karena itu, tidak mengherankan jika
kemudian pengunjung merasa paling
muda di pulau tersebut. 
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Jalan-jalan
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Kuliner 

Kata selingkuh akan menjadi nikmat apabila bersan -
ding dengan rujak. Ya, rujak selingkuh. Kuliner khas
Kabupaten Sumenep ini cukup menarik. Bukan ha -

nya nama yang unik, tapi sajiannya bisa membuat ngiler. 
Rujak ini merupakan perpaduan bumbu kacang yang

biasa digunakan untuk rujak serta kuah soto. Dua rasa yang
sangat berbeda ini meghasilkan cita rasa soto babat yang
sangat unik. Kuah soto yang nikmat semakin terasa oleh
cita rasa bumbu kacang yang gurih. 

Taburan kacang putih yang digoreng bersama cam -
puran gula menghasilkan sensasi rasa manis juga kriuk-
kriuk saat disantap. Rujak selingkuh tidak jauh beda dengan
rujak pada umumnya. Ada lontong, sayur, mihun, kecam-
bah, dan beberapa suiran daging ayam. Namun yang men-
jadikannya unik dan berbeda adalah perpaduan rasa yang
tidak biasa yang kemudian dinamakan dengan selingkuh.

Kuliner ini tidak mahal. Cukup merogoh kocek sekitar
Rp 13.000,-. Porsinya besar dan ada kuah khas yang nikmat
sebagai pendamping saat menyantap rujak ini. Menikmati
satu porsi rujak selingkuh pasti membuat kalian sangat
kenyang dan puas. Lebih puas jika menikmati rujak se ling -
kuh bersama pasangan yang resmi....






