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DARI REDAKSI

Permendagri No. 101 Tahun 2014 

memberikan keringanan 50% pajak 

kendaraan bermotor pada perusahaan 

angkutan barang berbadan hukum, 

membuat kebingungan di kalangan 

pengusaha truk perseorangan. 

Permasalahan yang dihadapi mereka 

hingga saat ini tak lain adalah keberatan 

atas kewajiban menggunakan nama 

koperasi di STNK dan BPKB sementara 

truk tersebut merupakan aset pribadi.

 Alhasil, upaya mendapatkan 

subsidi plat kuning pun terjadi dengan 

beragam cara. Di Jawa Tengah 

misalnya, disinyalir terjadi praktik 

STNK dibalik nama menjadi milik 

koperasi tanpa terjadi suatu perbuatan 

hukum pemindahan hak milik. Pemilik 

kendaraan dipungut biaya pendaftaran 

dan iuran bulanan serta dibuatkan 

blanko kuitansi kosong seperti yang 

terjadi dalam jual-beli kendaraan 

hanya demi mendapatkan subsidi dari 

pemerintah oleh koperasi. 

Bergabung dalam koperasi 

angkutan barang memang menjadi 

salah satu cara agar tetap memiliki plat 

kuning. Tetapi kenyataannya, jumlah 

koperasi angkutan barang di Indonesia 

masih sangat terbatas. Salah satu yang 

besar adalah Koperasi Angkutan Barang 

(Kopaba) di DKI Jakarta. 

Di Kopaba, STNK maupun BPKB 

kendaraan atas nama pribadi dari 

pemilik kendaraannya masing-masing. 

Hanya di KIU (Kartu Izin Usaha) saja 

atas nama Kopaba tapi nama pemilik 

dan alamatnya sesuai KTP pribadi 

anggota Kopaba. Nama perusahaannya 

ditulis nama koperasi, yaitu Kopaba.
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Ketegasan mengenai hal ini tentu 

sangat diperlukan. Sejumlah daerah 

secara tegas tidak bisa menerapkan 

nama pribadi di bawah koperasi. 

Sementara sesuai aturan, Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 

merupakan wujud dari legitimasi atau 

pengakuan kepemilikan oleh negara 

yang didalamnya terkandung nilai 

jaminan keabsahan dan legalitas asal-

usul serta jaminan kepastian hukum 

kepemilikannya.oleh sebab itu kepastian 

hukum kepemilikan dalam bentuk 

dokumen BPKB tidak boleh bersifat 

mendua (ambigu). Selain itu, identitas 

kepemilikan yang dicantumkan dalam 

dokumen BPKB adalah sesuai dengan 

dokumen persyaratan identitas pemilik 

dan formulir permohonan yang diisi 

oleh pemohon selaku pemilik kendaraan 

bermotor. Dalam hal kendaraan 

didaftarkan oleh koperasi maka yang 

dituangkan dalam dokumen BPKB 

adalah identitas koperasi, selanjutnya 

apabila ada sengketa hukum maka 

kepastian hukum kepemilikannya yang 

menjadi tanggung jawab Polri hanya 

sebatas hak milik koperasi. Di samping 

itu, penulisan identitas pemilik dengan 

mencantumkan badan hukum (koperasi) 

sekaligus menyebutkan identas 

perorangan pemiliknya, selain  bersifat 

mendua (ambigu)  melemahkan 

kepastian hukum kepemilikannya, juga 

tidak dapat diakomodir oleh material 

dokumen BPKB spesifikasi teknis yang 

telah dan hingga saat ini ada serta 

berlaku. Karena itu, diperlukan solusi 

yang tepat agar tak kian bingung dalam 

berusaha. 
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Harus Jelas

Berdasarkan Undang-undang (UU) No.17 

Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, koperasi 

merupakan badan hukum yang didirikan oleh 

perorangan atau badan hukum koperasi, 

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 

sebagai modal dalam menjalankan usahanya 

guna memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

Pada pasal 4 juga dinyatakan bahwa koperasi 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian 

nasional yang demokratis dan berkeadilan. 

Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi, 

yaitu semangat kekeluargaan, menolong 

diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, 

persamaan, berkeadilan, serta kemandirian.

Naskah : Citra D.Vresti Trisna, Antonius Sulistyo 
Foto : Pebri Santoso

Tujuan & Manfaat



Nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh anggota koperasi sesuai UU No.17 Tahun 
2012 mencakup semangat kejujuran dan keterbukaan, rasa tanggung jawab 
yang tinggi, serta kepedulian terhadap orang lain terutama kepada sesama 
anggota. Dalam pelaksanaannya koperasi harus mampu menerapkan fungsi 
sesuai prinsip dasar koperasi di Indonesia berdasarkan UU No.17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian, yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan 
terbuka, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, anggota 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, dan koperasi merupakan 
badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Di samping itu, koperasi 
harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, 
pengurus, karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang 
jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi itu sendiri. Koperasi wajib melayani 
anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja 
sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun 
internasional, dan bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan 
masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Koperasi Transportasi Barang
Berangkat dari ketentuan perundangan yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 

2012 Tentang Perkoperasian, pemerintah daerah/provinsi juga menerbitkan 
peraturan terkait pengusahaan termasuk perizinannya di bidang transportasi 
angkutan barang. Seperti halnya peraturan daerah (Perda) No.5 Tahun 2014 
tentang Transportasi yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta. Dalam Perda No.5 
Tahun 2014 Pasal 120 menyatakan bahwa setiap pengusaha yang melakukan 
usaha angkutan umum wajib berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum yang dimaksud di sini 
dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), perseroan terbatas (PT), dan koperasi.

“Sesuai regulasi yang tertuang dalam Perda DKI Jakarta No.5 Tahun 2014 
tentang Transportasi, ditegaskan di sana bahwa pengusaha perorangan tidak 
lagi dimungkinkan dalam menata kelola transportasi, tetapi semua pengusaha 
itu harus berbentuk badan hukum. Maka menanggapi kebutuhan sesuai regulasi 
Pemprov DKI itu, DPD Aptrindo Jakarta sebagai wadah berhimpunnya para 
pengusaha trucking khususnya di Jakarta, dan sesuai dengan amanat dari hasil 
kesepakatan rapat konsolidasi anggota agar Aptrindo segera membentuk wadah 
koperasi ini,” kata Hans P. Siagian, Ketua Koperasi Pengusaha Truk Indonesia 
(Koptrindo).

Begitu pun halnya dengan yang dilakoni Koperasi Angkutan Barang (Kopaba). 
Sejatinya koperasi khusus pengusaha angkutan barang perorangan ini sudah 
berdiri sejak 1982. Namun menurut Ketua Kopaba H. Zaenuri, sejak dua tahun 
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yang lalu tepatnya pada akhir 2014 koperasi 
ini berganti kepengurusan yang baru dengan tata 
kelola yang baru pula. “Latar belakang Kopaba 
didirikan ini lantaran pengusaha perorangan-
perorangan yang ingin punya usaha truk ini kalau 
mau bikin PT persyaratannya banyak. Antara lain 
mesti punya pool dan memenuhi undang-undang 
gangguan dan itu tidak gampang. Secara singkat, 
mereka beli kendaraan saja dan punya ordernya 
dan jalan begitu saja. Tapi sehubungan dengan 
adanya perizinan-perizinan baru dari Pemda seperti 
itu (Perda DKI Jakarta No.5 Tahun 2014 tentang 
Transportasi) jadi harus berbadan hukum dan bisa 
terwadahi di koperasi. Karena memang di Dishub 
itu ada beberapa yang bisa diurus izin usahanya 
seperti BUMN, PT, dan koperasi yang mewadahi 
pengusaha perorangan atau yang belum berbadan 
hukum,” ujar Zaenuri.

Bahkan bagi pengusaha angkutan barang 
perorangan yang hanya memiliki kendaraan 
komersial kategori ringan seperti model pick up, 
dapat langsung bergabung dalam wadah koperasi. 
“Pengusaha perorangan sebenarnya bisa langsung 
menjadikan kendaraannya menjadi plat kuning, 
karena Kabapin mengeluarkan surat rekomendasi 
kepada BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu 

H. Zaenuri
Ketua Koperasi Angkutan Barang

Pintu) Provinsi DKI Jakarta untuk penguningan nomor 
kendaraan bagi perorangan kalau untuk pembuatan 
awal plat kuning. Kalau rekomendasinya disetujui 
oleh BPTSP langsung bisa proses ke samsat DKI 
untuk mendapatkan plat nomor kuning, kemudian 
kembali lagi ke BPTSP dan melakukan KIR. Kalau lulus 
KIR baru kemudian bisa mendapatkan KIU (Kartu Izin 
Usaha) dari BPTSP. Setelah itu kendaraan langsung 
bisa beroperasi. Untuk mendapatkan rekomendasi 
tidak harus dari Kabapin karena untuk sementara 
ini yang mengeluarkan rekomendasi di DKI ini, yaitu 
Kabapin dan Kopaba,” jelas Sarju, Ketua Koperasi 
Angkutan Barang Pasar dan Industri (Kabapin).

 Terkait surat rekomendasi dari koperasi untuk 
mengakomodir kebutuhan legalitas dari para 
pengusaha angkutan barang perorangan yang 
notabene belum berbadan hukum ini, Zaenuri 
menggaransi bahwa pihaknya dapat membantu 
dalam pengurusan legalitas usaha bagi para 
anggota Kopaba. “Kami bantu untuk mempermudah 
pengurusan KIU, KIR dan sebagainya yang terkait 
legalitas usaha mereka dan otomatis plat kuning. 
Untuk pengurusan, Kopaba sekarang membantu 
pengurusan semua legalitas usaha perorangan ini 
secara kolektif dan anggota tinggal terima jadi saja. 
Karena banyak kesulitan kalau harus mengurus 
sendiri-sendiri. Memang ada fee seperti halnya 
biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan, yang 
nantinya fee tersebut akan kami masukkan ke dalam 
pos keuangan koperasi untuk biaya operasional 
koperasi,” beber Zaenuri. 

Koperasi yang mewadahi para pengusaha 
angkutan barang perorangan ini tentunya harus 
memiliki tujuan yang jelas. Sebab UU No.17 Tahun 
2012 Pasal 82 menegaskan bahwa setiap koperasi 
harus mencantumkan jenis koperasi dalam Anggaran 
Dasar (AD), yang didasarkan pada kesamaan 
kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi dari para 
anggotanya. Dijelaskan pula empat klasifikasi dari 



setiap jenis koperasi yang ada di Indonesia, yaitu 
koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan 
usaha pelayanan di bidang penyediaan barang 
kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi 
produsen menyelenggarakan kegiatan usaha 
pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi 
dan pemasaran produksi yang dihasilkan 
anggota kepada anggota dan non-anggota. 
Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan 
usaha pelayanan jasa non-simpan-pinjam yang 
diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Serta 
koperasi simpan-pinjam menjalankan usaha 
simpan-pinjam sebagai satu-satunya usaha 
yang melayani anggota. Artinya di sini, koperasi 
transportasi barang masuk kategori koperasi 
jasa. 

Menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik dan 
Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan 
Hanafi, idealnya dalam menyusun tujuan sebuah 
usaha bersama di dalam wadah koperasi 
transportasi barang ini mesti memperhatikan 
kepentingaan yang berbeda-beda. “Bagaimana 
menyamakan kepentingan dan persepsi itu 
dapat dilakukan bersama-sama. Jangan nanti 
umurnya hanya seumur jagung. Jadi memang 
membutuhkan satu komitmen yang tinggi 
dari seluruh anggota maupun dari pengurus 
koperasi. Hal terpenting dalam mengelola 

sebuah koperasi itu adalah harus transparan 
yang menjadi satu kewajiban terutama dari sisi 
pengurusnya,” urai Yukki. 

Sementara menurut Sekjen DPP Organisasi 
Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono, 
sebuah koperasi yang ideal adalah satu badan 
usaha yang diakui oleh undang-undang (UU). 
Kalau koperasi baik itu koperasi angkutan 
penumpang atau angkutan barang, wajib 
mengikuti segala ketentuan pemerintah yang 
ada. “Koperasi itu kalau mau bikin usaha apa 
pun itu terserah, kalau salah satunya angkutan, 
maka angkutannya harus punya izin. Hanya 
soal pengurusan dan sampai di tingkat mana 
itu harus diurus, itu yang harus diperhatikan dan 
jelas. Apakah itu harus diurus sampai tingkat 
nasional, provinsi, atau kabupaten kota, dan 
mekanisme kepengurusannya juga harus jelas. 
Jadi bukan sekadar dikeluarkan surat kemudian 
bebas begitu saja. Pendataan atas izin ini harus 
terjadi. Karena UU sudah menjamin adanya 
layanan transportasi baik itu barang atau pun 
penumpang, serta menjamin agar personal 
atau anggota yang ada di koperasi itu dijaga 
kemampuannya, baik dari sudut si pengguna 
jasa maupun dari sisi si penyedia layanan itu 
sendiri harus terjaga,” kata Ateng.
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BEDA KOPERASI BEDA KEPENTINGANLAPORAN UTAMA

Keberadaan koperasi jasa transportasi 
barang terkadang masih dinafikan sebagai 
wadah perkumpulan atau paguyuban yang 
berisi para pelaku usaha angkutan yang secara 
tanda kutip kurang taat dengan peraturan. 
Sejauh ini memang masih terjadi praktik 
seperti pungutan-pungutan yang dilakukan 
pengurusnya kepada anggota, dengan dalih 
demi kelancaran usaha bersama termasuk 
perizinan berbelit yang bisa dibuat simpel 
melalui pungutan tadi. Hal ini tak dimungkiri 
oleh Yukki Nugrahawan Hanafi. “Jangan pula 
menimbulkan biaya akses yang lebih tinggi 
karena harus membeli stiker ini, stiker itu atau 
sekadar buat pengamanan. Karena jujur saja, 
zaman dulu koperasi itu kan semacam itu. 

BEDA KOPERASI
BEDA KEPENTINGAN

Menurut saya, hal-hal semacam itu sudah tidak 
perlu lagi dilakukan, karena pemerintah saat ini juga 
menginginkan biaya logistik semakin efisien dan 
efektif,” buka Ketua Umum Asosiasi Logistik dan 
Forwarder Indonesia (ALFI) ini.

Ketua Koperasi Angkutan Barang (Kopaba) H. 
Zaenuri mengatakan, terkait pengamanan tanda 
kutip liar yang ditangani oleh oknum paguyuban atau 
perkumpulan pelaku usaha angkutan barang selama 
ini justru menjadi kompetitornya. “Jadi begini, pada 
awalnya anggota Kopaba berjumlah sampai 2.000 
lebih. Begitu pengurus yang baru ini terbentuk 
dan saya yang menjabat sebagai ketuanya, kami 
melakukan daftar ulang anggota tapi hanya sekitar 
910 pengusaha angkutan barang yang bergabung 
lagi ke Kopaba. Selebihnya dari yang 2.000 lebih 

Naskah : Citra D.Vresti Trisna, Antonius Sulistyo     |     Foto : Pebri Santoso



itu tidak masuk ke Kopaba dan otomatis 
tidak ikut anggota Kopaba,” jelas Zaenuri. 

Zaenuri menduga, kemungkinan dari 
mereka yang tidak kembali bergabung 
dalam Kopaba inilah yang dianggap liar, 
karena tidak memiliki izin usaha angkutan 
secara legal karena mereka umumnya 
berstatus perorangan yang belum 
berbadan hukum. “Karena kalau mereka 
tidak tergabung dalam koperasi atau tidak 
berbadan hukum lainnya seperti PT, pasti 
mereka tidak bisa dapat izin usaha seperti 
KIU sehingga tidak bisa beroperasi. Kalau 
mereka tidak masuk dalam koperasi atau 
PT, berarti mereka masuk ke kelompok 
liar itu. Selama ini anggota Kopaba tidak 
pernah bergesekan dengan yang liar ini, 
sepanjang mereka masih bisa beroperasi 
mereka tidak akan masuk ke kami. Mereka 
yang liar ini ada yang datang ke Kopaba 
karena tertangkap dan kendaraannya 
dikandangin, baru mereka datang ke kami 
karena sudah kebingungan lantaran biaya 
untuk mengeluarkan kendaraan sangat 
mahal,” kata Zaenuri.  

Yukki berpendapat bahwa para 
pengusaha perorangan yang tergabung 
dalam wadah koperasi, sudah seharusnya 
memulai untuk memperjuangkan tujuan 
koperasi ke arah yang lebih baik lagi ke 
depannya. “Yang paling penting adalah, 
koperasi ini juga harus bisa menjadi alat 
komunikasi terhadap keamanan barang 
maupun keselamatan bagi si pengemudi 
itu sendiri. Jadi memang idealnya harus 
ada pelatihan-pelatihan, sertifikasi dll., 
sehingga ada manfaat positif yang bisa 
diperoleh anggotanya,” tambahnya.

Terkait sertifikasi kompetensi 
pengemudi truk angkutan barang, 
pihak DPD Asosiasi Pengusaha Truk 
Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta buka 
suara. Menurut Mustadjab Susilo, 
yang harus ditembak sasaran terlebih 
dulu adalah para pengusaha atau 
para pemilik truk terlebih dulu, karena 
pertimbangannya untuk mengikuti 
pelatihan dan mendapatkan sertifikat 
kompetensi pengemudi berkaitan 
dengan biaya. “Kalau kita tembak 
koperasi yang anggotanya pengusaha 
perorangan atau sopir kan kasihan 
juga, karena mereka mungkin belum 
tentu mampu membayar. Tapi kalau 
kita bicara di level asosiasi pengusaha 
truk, para pengusaha truk yang sudah 
berbadan hukum ini seharusnya 
memiliki kewajiban mendasar bahwa 
sopir-sopir mereka harus disertifikasi,” 
kata Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta 
ini.

Guna mencapai tujuan tersebut, 
menurut Mustadjab, DPD Aptrindo DKI 
Jakarta akan melakukan kolaborasi 
antara pengusaha angkutan yang 
sudah berbadan hukum PT dengan 
asosiasi dalam hal ini DPP Aptrindo. 
“Tujuan utamanya adalah untuk 
menentukan tempat uji kompetensinya 
(TUK) seperti Puninar atau Dunex 
yang memiliki ruangan kelas dan 
punya sarana untuk melakukan tes. Di 
samping itu, mereka sudah memiliki 
para ahli yang bisa menjadi pelatih 
sekaligus penguji sehingga standar 
pengujian yang dilakukan tidak 
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ngaco. Selain itu, kami juga punya 
LSP-LIP (Lembaga Sertifikasi Profesi-
Logistik Insan Prima) dan kami sudah 
diresmikan oleh BNSP (Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi) bahwa LSP-LIP 
merupakan lembaga sertifikasi profesi 
yang berhak untuk menerbitkan sertifikasi 
bagi pengemudi kami nanti. Kalau seluruh 
pengusaha sudah menerapkan itu semua, 
mau tidak mau tembakan berikutnya 
adalah ke para pengemudi truk wajib 
sertifikasi. Kalau dia mau profesi sebagai 
pengusaha perorangan sekaligus driver-
nya, monggo. Tapi dengan catatan harus 
mengikuti kriteria dan kaidah yang kami 
lakukan sekarang ini melalui sertifikasi,” 
urai Mustadjab.

Dari sudut pandang Organisasi Angkutan 
Darat (Organda), hal terpenting yang harus 
segera dibenahi adalah soal penegakan 
hukum harus dibuat lebih jelas. “Kalau di 
angkutan penumpang yang protes itu jelas, 
si penumpang. Tapi di angkutan barang, 
yang protes itu seakan-akan tidak jelas. 
Sebenarnya, saya berharap dengan adanya 
koperasi justru akan menjadi semacam 
korporasi yang akhirnya bisa menjadi ujung 
tombak dari penegakan aturan secara 
nyata. Yang penting adalah penegakan 
aturan itu harus semakin jelas sejak adanya 
koperasi,” ujar Ateng Haryono, Sekjen DPP 
Organda.

Keberadaan koperasi angkutan barang, 
lanjut Ateng, juga tidak serta-merta 
membuat banyak pengusaha angkutan 
perorangan yang skala usahanya relatif 
masih kecil akan bangkit dan bertumbuh. 
“Selama para pengusaha angkutan itu 
memegang peraturan, silakan saja. Karena 
yang penting dari sebuah aturan adalah 

penegakannya. Ini kuncinya. Selama 
skenario penegakan aturan pemerintah 
itu jelas, tidak tebang pilih atau pilih kasih, 
saya pikir silakan jalan. Bicara mengenai 
penegakan aturan yang selama ini kita 
ketahui bersama, bisnis angkutan barang 
selama ini ibarat rimba sejak tahun 1993. 
Sejak tahun 1993, seolah-olah kargo 
itu bebas dan tidak berizin. Persoalan 
penegakan regulasi angkutan barang 
menurut saya tidak pernah diatur secara 
jelas,” ujarnya.

Misi Legalitas
Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat 

(Organda) Ateng Haryono mengakui 
bahwa koperasi khusus angkutan barang 
yang memiliki izin resmi di Jakarta 
jumlahnya terbilang sedikit. Kalau pun ada 
tidak menonjol. “Untuk saat ini yang paling 
eksis dan saya tahu persis itu Kopaba 
(Koperasi Angkutan Barang). Koperasi ini 
yang paling lama. Kalau di DPP Organda 
sendiri tidak ada koperasi. Kalau untuk di 
DPD ada yang bikin koperasi dan ada yang 
tidak. Begitu juga dengan DPC. Aturan 
koperasi angkutan barang itu sebenarnya 
sama dengan koperasi-koperasi lainnya. 
Hanya yang membedakan adalah bidang 
usaha yang dilakukan. Siapa saja boleh 
membuat koperasi. Kalau di antara 
pengurus Organda boleh membuat 
koperasi, tapi bukan Organda-nya karena 
Organda itu adalah asosiasi yang bukan 
merupakan badan usaha. Tapi kalau 
ada pengurus-pengurus Organda yang 
membuat koperasi atas nama Organda itu 
sesuatu yang berbeda dan sah-sah saja,” 
urai Ateng.

“Kopaba dulu sebelum ‘pecah’ dengan 

BEDA KOPERASI BEDA KEPENTINGAN



Organda, kami memang masuk dalam keanggotaan Organda. Kalau 
ditanya apa hubungannya Kopaba dengan Organda? Karena saat 
itu kami memang tidak pernah keluar dan belum dikeluarkan dari 
Organda. Sampai saat ini apakah anggota Kopaba masih tercatat 
di Organda? Saya bisa jawab kemungkinan masih karena kami juga 
tidak tahu status pastinya dan anggota kami juga tidak pernah 
merasa keluar dari Organda,” ungkap H. Zaenuri, Ketua Kopaba. 

Zaenuri menjelaskan, sejak Kopaba vakum di era 1990-an 
hingga tahun 2014 maka dilakukanlah restrukturisasi koperasi 
pada akhir 2014 lalu, dengan jumlah keanggotaan aktif sebanyak 
910 pengusaha angkutan barang dan jumlah total armadanya 
mencapai 2.000 kendaraan lebih. “Sebanyak 90 persen memang 
beroperasi di pelabuhan yang artinya kebanyakan kontainer, tapi 
sebetulnya keanggotaan Kopaba ini diperuntukkan bagi seluruh 
pengusaha angkutan barang perorangan dan tidak yang beroperasi 
di pelabuhan saja. Misi Kopaba saat ini lebih kepada soal perizinan 
dan legalitas bagi seluruh anggota kita, bukan karena di Kopaba 
ada banyak orderan dan segala macamnya,” tegasnya.

Sementara itu menurut Hans P. Siagian, terbentuknya Koperasi 
Pengusaha Truk Indonesia (Koptrindo) pada hakikatnya punya 
misi untuk mengupayakan agar tidak lagi terjadi praktik dumping 
harga di lapangan. “Oleh karena itulah kami tampung teman-
teman pengusaha trucking ini dalam Koptrindo sehingga memiliki 
satu komitmen yang kuat di antara para pengusaha trucking. 
Tujuannya supaya kualitas pelayanan kami juga semakin bagus, 
kualitas harga kami juga semakin bagus, dan kualitas manajemen 
persaingan kami juga semakin sehat. Karena yang terjadi selama 
ini tidak ditata-kelola dengan baik, maka yang terjadi adalah 
saling dumping atau saling hantam harga, dan ini kadang-kadang 
diciptakan oleh si pemberi kerja atau customer. Akhirnya terjadilah 
perang harga di lapangan. Tapi jika kita kelola dalam koperasi, 
kami juga akan mencarikan market buat mereka, termasuk 
kebutuhan armada dari pengusaha trucking yang sudah besar ini 
dapat dibagi kepada anggota koperasi. Secara manajemen bisa 
kami pertanggungjawabkan dan secara finansial juga kami bisa 
pertanggungjawabkan,” jelas Ketua Koptrindo ini. 

Hans P. Siagian
Ketua Koperasi Pengusaha

Truk Indonesia

Ateng Haryono
Sekjen DPP Organda
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Peran serta aktif koperasi 
dalam bisnis angkutan barang 
menjadi cerminan aktivitas usaha 
dari para anggota bersama dengan 
pengurusnya. Jika salah satu di 
antaranya pasif, bisa dipastikan 
keberlangsungan jalannya usaha 
koperasi akan tersendat bahkan 
terseok dan kelamaan akan mati. 
Peran aktif koperasi yang berdampak 
pada keberlangsungan usaha para 
anggotanya seperti yang dilakukan 
Koperasi Angkutan Barang Pasar 
dan Industri (Kabapin). Usaha yang 
dikelola Kabapin mencakup unit usaha 
angkutan, unit usaha simpan-pinjam, 
unit usaha bengkel, unit usaha toko, 
unit usaha jasa perizinan, serta unit 
usaha Dana Kesejahteraan Bersama 
(DKB). 

Menurut Ketua Kabapin Sarju, 
koperasi yang diketuainya ini dalan 
urusan bisnis muatan hanya sebatas 
memberikan lapak atau tempat untuk 
berusaha di dalam kawasan pasar 
induk di wilayah Jakarta. Sementara 
untuk urusan persaingan mencari 
muatan atau pelanggan, menjadi 
urusan masing-masing anggota. 
“Supaya menciptakan iklim persaingan 
yang lebih kondusif, Kabapin menjadi 

mitra Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Cipinang. 
Sekarang kami sudah memperluas ke jaringan Lotte Mart di 
wilayah Jakarta. Kerja sama dengan pihak pasar induk seperti 
sistem parkiran di Pasar Induk Kramat Jati yang sejak Februari 
2017 lalu sudah dibuat model gate elektrik dengan sistem per 
jam Rp 3.000, yang sebelumnya masih pakai sistem parkiran 
biasa. Kerja sama ini memang permintaan dari Kabapin karena 
untuk mencegah mobil-mobil liar yang selama pakai sistem 
parkiran umum banyak yang beroperasi di dalam pasar induk. 
Karena kalau kena charge parkir besar dengan sendirinya 
mobil-mobil liar ini akan minggir. Itu harapan dari Kabapin,” 
urai pria yang menjabat Ketua Kabapin periode 2015-2017 ini.

Sementara ini, menurut Sarju, seluruh anggota Kabapin 
hanya dikenai sistem perhitungan maksimal untuk tiga jam 
pertama. Misalnya masuk satu jam pertama dikenai Rp 
4.000, jam kedua Rp 7.000, dan jam ketiga kena Rp 10.000 itu 
maksimal. Lebih dari tiga jam tidak dikenai charge lagi. “Kami 
juga dikasih kuota dari pihak Pasar Induk Kramat Jati untuk 
mengelola kendaraan maksimum hanya 600 unit kendaraan 
inti dan tidak boleh lebih, dengan cadangan unit sebanyak 
100 kendaraan untuk mem-back up kendaraan inti yang 
bermasalah. Sementara di Pasar Induk Cipinang hanya diberi 
kuota maksimum 104 unit tanpa unit cadangan. Sedangkan di 
Lotte Mart tergantung permintaan, satu toko hanya tiga atau 
empat unit kendaraan,” kata Sarju.

Beda lagi dengan konsep yang ditawarkan Koperasi 
Pengusaha Truk Indonesia (Koptrindo). Menurut Hans P. 
Siagian selaku Ketua Koptrindo, sesuai arah dan kebijakan 
organisasi ke depan, pengusaha harus menjadi lebih 
profesional. “Sudah saatnya pengusaha angkutan perorangan 
ini tidak lagi mengelola manajemennya dengan cara-cara 



yang katakanlah manajemennya 
itu di dalam tas. Melainkan 
manajemen mereka sudah 
benar-benar dalam office, dan 
Koptrindo-lah yang menjadi office 
mereka ini nantinya. Ketika arah 
kebijakan pemerintah tentang 
pelayanan harus ditingkatkan, 
pengemudinya harus semakin 
profesional, itu bisa tercapai kalau 
mereka ini juga diwadahi. Inilah 
sebenarnya tujuannya kenapa 
kami perlukan koperasi, sehingga 
antara keinginan dan harapan 
asosiasi untuk juga dapat 
melakukan pembinaan kepada 
mereka ini, akan tersambung 
secara filosofisnya dan 
tersambung secara instrumental 
kegiatannya,” ungkapnya.

Secara filosofis, lanjut Hans, 
Koptrindo ini didirikan untuk 
membentuk suatu wadah aspirasi 
yang diharapkan nantinya para 
pengusaha-pengusaha di Koptrindo 

ini akan sejajar dengan pengusaha-
pengusaha trucking khususnya di 
kawasan ASEAN. “Apalagi Aptrindo 
ini menjadi salah satu pendiri 
sekaligus deklarator ATF (ASEAN 
Trucking Federation), mau tidak mau 
kami harus mengarah ke sana dan 
tidak ada lagi yang terseok-seok 
terutama bagi perseorangan. Kalau 
kami kaitkan rencana koperasi ke 
depannya sesuai dengan apa yang 
diminta oleh Ketua DPD Aptrindo DKI 
ketika saya diminta menjadi Ketua 
Koptrindo dan diputuskan dalam 
rapat anggota DPD Aptrindo DKI, 
saya sampaikan kepada Ketua DPD 
Aptrindo DKI bahwa saya secara moral 
menata-kelola Koptrindo ini dengan 
cara-cara mengelola yang baik dan 
benar dan tidak bisa lagi mengelola 
seperti kebanyakan koperasi selama 
ini. Oleh karena itu, semua perangkat 
pengurus Koptrindo juga kami susun 
dengan energi baru, dengan usia yang 
masih muda dan pendidikannya juga 
mumpuni,” jelasnya.

KOPTRINDO

merupakan penge-
jawantahan dari rencana 

Asosiasi Pengusaha 
Truk Indonesia (Aptrin-
do) yang sempat terhenti 
beberapa saat sejak ide 

awalnya terlahir.



Tata Kelola lebih Baik

Terkait kontribusi nyata dalam bisnis angkutan barang bagi para 
anggotanya, menurut Mustadjab, anggota yang tergabung dalam Koptrindo 
sebenarnya mereka yang sebelumnya sudah tergabung terlebih dulu dalam 
sistem SIAB (Sistem Informasi Angkutan Barang) hasil kerja sama Aptrindo dan 
Telkom. “Koperasi hanya menata-kelola agar lebih baik saja secara manajemen 
dan secara badan usaha. Tapi secara bisnisnya sendiri pastinya perorangan ini 
sudah punya customer sendiri, artinya B to B dengan customer mereka tetap 
terjalin dengan harmonis tapi mereka sekarang ini sudah bergabung dalam 
wadah naungan koperasi. Koperasi ini membantu mereka untuk memudahkan 
beberapa hal yang mereka tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Kalau 
mendapatkan orderan dari Koptrindo melalui Lontar, yaitu sistem market 
place dalam SIAB, nanti harus dibicarakan secara keanggotaan bagaimana 
mekanismenya. Intinya bebas saja cari orderan. Kalau mereka sedang 
kosong dan dapat order dari koperasi, ya sudah wajar memberikan semacam 
commision fee karena dalam bisnis apa pun ada commision fee seperti itu dan 
itu hal yang sangat wajar,” urai pria berkacamata ini. 

Mustadjab menambahkan, karena dengan adanya penyamaan komunitas 
yang satu dalam wadah koperasi maka diharapkan tidak ada lagi perang harga, 

“Koptrindo sekarang ini memang 

untuk kepentingan Jakarta dulu, 

nanti kalau memang sudah eksis dan 

berkembang bisa dibangun di DPD-

DPD Aptrindo yang lain di seluruh 

Indonesia. Bisa dibilang ini sebagai 

pilot project. Kami ini sebetulnya 

prihatin karena sekian lama mimpi ini 

tidak terwujud dan tidak terlaksana 

sejak 2015, maka DPD DKI 

Jakarta dululah yang memfasilitasi 

mewujudkan mimpi ini menjadi nyata. 

Pembentukannya sejak akhir 2016 

setelah ditangani oleh DPD DKI 

dan baru bisa terwujud saat ini,” 

ungkap Mustadjab Susilo, Ketua DPD 

Aptrindo DKI Jakarta.
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tidak ada yang saling menjatuhkan 
harga, dan tidak ada lagi yang menjual 
sesuatunya di bawah standar-standar 
yang telah ditentukan. “Semua ada 
aturan mainnya di mana di situ ada 
aturan profesional yang diterapkan 
oleh Koptrindo. Pastinya semua juga 
senang, customer senang, pemerintah 
senang, seluruh stakeholder senang 
melihatnya. SOP-nya nanti akan 
mengacu ke Aptrindo, karena ini seperti 
mata uang. Karena anggota Koptrindo 
adalah bagian yang memang tidak 
bisa dipaksakan masuk untuk menjadi 
Aptrindo, tetapi masih dalam satu 
naungan yang sama,” ujarnya.

Sementara menurut Ketua 
Koperasi Angkutan Barang (Kopaba) 
H. Zaenuri, praktik yang dijalankan 
Kopaba selama ini guna mendukung 
bisnis angkutan para anggotanya 
adalah melakukan metoda matching. 
“Jika terjadi kekurangan kendaraan 
maka kami tanyakan kepada anggota 
lainnya yang ready untuk angkutannya, 
supaya dapat membantu teman 
anggota yang sedang kekurangan 
armada tadi. Jadi kami matching-

kan saja dengan sesama anggota 
karena Kopaba bagaimana pun juga 
kenal dengan mereka semua,” kata 
Zaenuri. Menurutnya, guna mendukung 
aktivitas anggota koperasi di era digital 
ini, teknologi informasi bisa dipastikan 
sangat dibutuhkan. “Saat ini kami juga 
sedang dalam proses membangun 
satu sistem untuk mempertemukan 
kebutuhan dari anggota kami, tapi 
memang saat ini belum jadi masih 
dalam tahap development. Sistemnya 
nanti, kami bikin supaya masing-
masing anggota kami bisa tahu ada 
order berapa dan yang bisa diserap 
oleh mereka seberapa banyak. Atau 
kalau ada kelebihan, berapa yang 
dia inginkan dari anggota yang lain. 
Karena selama ini hanya melalui per 
telepon saja untuk melayani orderan. 
Jadi semua anggota bisa tahu, hari ini 
ada order ke sini dan yang belum bisa 
dilayani berapa banyak. Kalau ada 
sistem seperti ini, jika anggota ada 
yang mobilnya tidak sedang operasi 
dan siap jalan maka bisa langsung ikut 
membantu melayani orderan itu,” ujar 
Zaenuri.

SARJU

Ketua Koperasi
Angkutan Barang Pasar 

dan Industri



KIU ATAS NAMA KOPERASILAPORAN UTAMA

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang diakui keberadaannya 
oleh pemerintah Indonesia, sudah selayaknya mampu memberikan 
benefit atau manfaat bagi seluruh anggota maupun pengurusnya. 
Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang (UU) 
No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 4 menyatakan 
koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang 
demokratis dan berkeadilan.

KIU ATAS NAMA KOPERASI
STNK ATAS NAMA PERORANGAN
Naskah : Sigit Andriyono, Antonius Sulistyo  
Foto : Pebri Santoso



Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder 
Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi 
berpendapat, manfaat di sini lebih kepada 
bagaimana seluruh anggota mendapatkan 
keadilan yang sama. “Karena pasti kalau 
anggotanya tidak puas, mereka juga akan 
berhenti jadi anggota. Selain itu, manfaat bagi 
anggota mungkin karena mereka menganggap 
jika berkumpul dalam satu komunitas seperti 
koperasi dapat membeli misalnya spare parts 
untuk kendaraannya dengan harga lebih 
terjangkau karena bisa mendapatkan diskon. 
Di samping itu, mereka juga bisa berhimpun 
membuat bengkel di mana nantinya bengkel 
tersebut juga bisa dirasakan manfaatnya bagi 
anggota koperasi itu sendiri. Jadi menurut 
saya, yang menentukan keikutsertaan 
dalam koperasi adalah dari sisi perorangan 
yang akan bergabung itu sendiri, dengan 
mempertimbangkan manfaat apa saja yang 
bisa didapat di koperasi tersebut,” ujar Yukki.

 Menurut Ketua Koperasi Pengusaha Truk 
Indonesia (Koptrindo) Hans P. Siagian, benefit 
yang ditawarkan Koptrindo salah satunya 
memberikan jaminan perlindungan dalam 
berusaha dalam hal perizinan. “Karena selama 
ini pengusaha perorangan yang belum memiliki 
badan usaha resmi selalu kucing-kucingan 
setiap hari dengan aparat. Karena di lapangan 
kami tahulah, saat dicegat dan diminta 
surat izin usahanya tapi tidak punya kenapa 
masih bisa jalan? Berarti ada penyelesaian di 
lapangan. Inilah yang mau kami coba berikan 
jaminan kepastian usaha kepada mereka,” ujar 
Hans.

Sementara itu Ketua Koperasi Angkutan 
Barang (Kopaba) H. Zaenuri menjelaskan, 
anggota yang tergabung dalam Kopaba akan 

mendapatkan manfaat seperti informasi 
terbaru terkait peraturan dalam bisnis angkutan 
barang di Jakarta. Selain itu, menurut Zaenuri, 
pihaknya juga memberikan rekomendasi 
kepada pihak terkait di pelabuhan agar bisa 
memberikan akses masuk-keluar pelabuhan 
melalui tanda identifikasi pelabuhan bagi 
anggotannya. Semua benefit yang diberikan 
ini merupakan hak anggota Kopaba. Ia juga 
menjelaskan benefit lainnya jika bergabung 
dalam Kopaba. “Awalnya memang lebih karena 
keterbatasan modal. Kalau ada perorangan 
ingin usaha angkutan truk barang sebetulnya 
tidak ada halangan yang signifikan. Tidak perlu 
menunggu punya modal besar, tidak harus 
menunggu perizinan PT-nya komplet, cukup 
hubungi Kopaba. Dia hanya punya modal untuk 
uang DP kendaraan baru kami akan bantu. 
Kami juga bantu carikan order, jika belum bisa 
dapat order kami kenalkan ke teman-teman 
yang sudah punya link untuk mendapatkan 
order. Artinya, di sini bisa menjadi pengusaha 
mandiri melalui koperasi meskipun hanya 
memiliki modal untuk bayar DP kendaraan 

Mustadjab Susilo
Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta



satu unit saja. Tapi dia juga harus punya kalkulasi untuk mengangsur cicilan kendaraannya, 
supaya tidak kesulitan ke depannya. Terpenting harus punya order, itu yang utama. Di sini kami 
memberi jalan atau solusi bagi orang yang ingin wiraswasta tanpa harus menunggu modal banyak 
atau harus mendirikan PT dan harus punya pool,” beber pria berkacamata ini.

Dalam hal peremajaan armada, lanjut Zaenuri, Kopaba juga memiliki program peremajaan secara 
kolektif sehubungan dengan Perda DKI No.5 Th.2014 tentang Transportasi yang membatasi usia 
pakai kendaraan angkutan barang maksimal 10 tahun. “Kami sudah menjalin kerja sama dengan 
tiga ATPM yang intens kami hubungi, yaitu Isuzu, Hino, dan Nissan (UD Trucks). Kenapa kami 
memilih tiga ATPM ini? Karena pada waktu kami tanya ke anggota yang berminat ikut program 
ini, ternyata tiga merek ini yang paling banyak dipilih oleh anggota untuk peremajaan truknya. 
Kopaba juga menjalin kerja sama dengan asuransi kredit yang dapat meng-cover apabila terjadi 
kredit macet kendaraan anggotanya. Asuransi kredit ini hanya untuk menjamin si pemberi dana 
atau pihak leasing. Karena kalau tidak ada pihak penjamin seperti asuransi kredit ini, biasanya 
pihak leasing ragu untuk memberikan pembiayaan kendaraan kepada perorangan. Jadi intinya, 
memproteksi leasing agar bisa memberikan pinjaman atau membiayai kredit kendaraan bagi 
anggota kami,” urainya. 

Selain itu, menurut Zaenuri, Kopaba juga membantu anggotanya dalam hal pembelian spare 
parts seperti ban, aki, oli, dan GPS. “Kami bekerja sama dengan vendor masing-masing spare parts 
ini. Seperti oli pakai produk dari Pertamina, ban pakai produk Tiron, aki pakai produk MSB. Spare 
parts yang kami sediakan ini merupakan komponen yang menjadi kebutuhan reguler anggota, bisa 
dibilang komponen fast moving. Makanya kami bantu mereka dengan cara bisa diangsur kalau 
tidak bisa beli cash, di tempat lain kan tidak bisa,” katanya.

Kendaraan
Kendaraan merupakan aset utama dalam bisnis angkutan truk barang. Aset ini kerap dimanfaatkan 

oknum koperasi yang ingin mengambil keuntungan sepihak. Seperti yang pernah terjadi di Jawa 
Tengah, semua anggota salah satu koperasi di sana harus memakai nama koperasi di STNK. Hal 
ini menjadi penghalang besar bagi para pemilik kendaraan, terutama jika satu saat mau menjual 
kendaraannya akan susah sekali. Menurut Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) 
DKI Jakarta Mustadjab Susilo, Koptrindo tidak menerapkan kebijakan seperti itu. “Koptrindo 
hanya sebagai wadah sehingga pada waktu mereka mengurus segala sesuatunya Koptrindo yang 
menjadi payungnya mereka. Tetapi pada waktu mereka mau menjual kendaraannya, itu menjadi 
aset masing-masing karena nama di STNK dan BPKB-nya atas nama pemilik kendaraan masing-
masing. Misalnya nama di STNK Mustadjab, CQ (Casu Quo/hubungan yang bersifat hierarkis)-nya 
baru nama Koptrindo. Kalau kendaraan mereka sudah dijual atau berpindah ke lokasi lain di luar 
Jakarta, mereka cukup memberitahukan ke Koptrindo kalau kendaraan mereka sudah dijual atau 
pindah lokasi operasi dan tinggal dicoret keanggotaannya di Koptrindo Jakarta. Seperti itu saja 
sebetulnya,” urai pria yang menjadi motor penggerak terbentuknya Koptrindo di Jakarta ini. 

Hal serupa juga berlaku di Kopaba. Zaenuri menegaskan bahwa di Kopaba untuk STNK maupun 
BPKB kendaraan atas nama pribadi dari pemilik kendaraannya masing-masing. “Hanya di KIU (Kartu 
Izin Usaha) saja atas nama Kopaba tapi nama pemilik dan alamatnya sesuai KTP pribadi anggota 

KIU ATAS NAMA KOPERASI



kami. Nama perusahaannya di situ ditulis nama 
koperasi, yaitu Kopaba. Ini merupakan salah satu 
benefit sekaligus menjadi hak jika bergabung dalam 
Kopaba. Selain itu, kendaraan anggota kami sudah 
otomatis berplat kuning karena kami mengurusnya 
secara kolektif sehingga lebih mudah,” kata Zaenuri.  

Sekretasris DPD Organisasi Angkutan Darat 
(Organda) Jawa Tengah Edhi Sugiri juga 
menambahkan, untuk kendaraan anggota 
koperasi biasanya mereka menyerahkan STNK 
per kendaraan. “Koperasi yang akan memberikan 
pengantar. Setelah kendaraan atas nama koperasi, 
pihak koperasi akan memberikan semacam pasal-
pasal perihal pelimpahan terhadap anggotanya 
yang lebih kurang isinya kendaraan tersebut bukan 
milik koperasi tetapi milik anggota. Namun alangkah 
baiknya ini dilakukan setelah STNK dan BPKB sudah 
dibalik nama. Sehingga data-data mengikuti data 
terbaru sesuai nopol. Baru nanti dibuat semacam 
pernyataan bahwa kendaraan dengan nopol sekian, 
atas nama ini milik dari anggota koperasi dengan 
data dan nomor induk sekian-sekian,” jelas Edhi.  

Terkait keringanan membayar pajak kendaraan, 
Mustadjab menyarankan kepada anggota maupun 
calon anggota koperasi yang masih gunakan 
plat hitam untuk segera mengubah menjadi plat 
kuning. “Kalau nanti perorangan merasa terbebani 
karena pajaknya mahal karena masih plat hitam, 
nanti peranan koperasi di situ. Memungkinkan 
atau tidak itu dijadikan plat kuning untuk 
menghilangkan pajak PPN 10 persen karena setiap 
transaksi ekonomi kena PPN, dan itu tidak masalah 
buat Koptrindo. Sebab perjuangan Koptrindo salah 
satunya tentu harus bisa menjadikan plat kuning, 
itulah salah satu keuntungan menjadi anggota 
koperasi ini,” jelas Mustadjab. 

Perbedaan antara pajak kendaraan plat kuning 
dan plat hitam, menurut Mustadjab, jika kendaraan 
plat kuning entitas legalnya milik perusahaan yang 
artinya kepadanya tidak terkena pajak progresif. 
Sedangkan kalau plat hitam, kepemilikan dari 
perorangan pasti terkena pajak progresif. Kalau 
kepemilikan mobil 10 unit maka besaran pajak 
kendaraan 1-3 pasti berbeda dengan kendaraan 
ke-4 dan seterusnya dan itu pasti lebih mahal. 
“Misalnya kendaraan saya plat hitam atas nama 
pribadi juga untuk transportasi angkutan barang, 
pajak kendaraannya sekitar Rp 5 jutaan. Sementara 
yang plat kuning atas nama PT rasanya tidak 
sampai Rp 2 juta atau 3 juta. Ini sangat signifikan 
perbedaannya dan pajak plat hitam tentu jauh lebih 
besar daripada plat kuning,” kata Mustadjab. 

Sekretaris DPD Organisasi Angkutan Darat 
(Organda) Jawa Tengah Edhi Sugiri juga 
menyarankan, mereka yang belum mengubah 
nopol kendaraannya menjadi plat kuning untuk 
segera minta surat pengantar dari koperasinya. 
“Supaya bisa mendapatkan keringanan pajak 
dan pihak koperasi bersedia untuk menfasilitasi 
pengurusan pajak ini, karena pelat nopol akan 
menjadi plat kuning setelah tergabung dalam 
koperasi,” tutup Edhi. 
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JANGAN ADA KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA KOPERASI DAN ASOSIASI KOLAPORAN UTAMA

Persaingan dalam bisnis angkutan barang tak dimungkiri masih 
tetap didominasi kalangan pengusaha angkutan yang sudah establish 
dengan badan usaha berbentuk PT. Dalam konteks ini persaingan 
yang dimaksud lebih kepada aksesibilitas dalam mendapatkan 
sebuah proyek besar semacam tender pengadaan angkutan barang 
dari pemerintah maupun swasta. Menurut Ketua Umum Asosiasi 
Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, 
soal tender menurut pendapatnya lebih bersifat B to B (business to 
business). “Kalau bicara B to B biasanya kalau yang mengadakan 
pemerintah itu biasanya sudah menggunakan perusahaan yang sesuai 
dengan kualifikasi dari pekerjaannya itu sendiri dan bisa bermacam-
macam juga. Ada yang butuh angkutan untuk dangerous goods, atau 
klasifikasinya diperuntukkan buat perusahaan-perusahaan yang 
punya jenis angkutan dengan spesifikasi khusus. Dalam hal ini bukan 
masalah percaya atau tidak dengan pengusaha perorangan, namun 
lebih kepada proses dari kualifikasi yang ditentukan oleh pemilik 
barang itu sendiri, apakah itu pemerintah ataupun pihak swasta,” urai 
Yukki.

Menurut Yukki, arah layanan yang diberikan oleh koperasinya 
sendiri mau ke mana. Ia menjelaskan, biasanya angkutan yang 
tergabung dalam koperasi merupakan angkutan yang bersifat umum, 
karena hal itu yang paling memungkinkan untuk tahap pertama dalam 
berusaha di bisnis transportasi barang bagi pengusaha perorangan 

Jangan Ada Konflik 
Kepentingan antara 
Koperasi dan Asosiasi

Persaingan dalam bisnis angkutan barang tak dimungkiri masih tetap 

didominasi kalangan pengusaha angkutan yang sudah establish 

dengan badan usaha berbentuk PT. Dalam konteks ini persaingan 

yang dimaksud lebih kepada aksesibilitas dalam mendapatkan 

sebuah proyek besar semacam tender pengadaan angkutan barang 

dari pemerintah maupun swasta.



maupun pemula. “Kalau koperasi yang saya lihat mungkin bisa-bisa 
saja lebih banyak kepada yang bersifat retail. Dan kembali lagi, ini 
tergantung dari rencana kerja koperasinya mau seperti apa. Rasanya 
kalau angkutan yang sifatnya spesifik itu kan kualifikasi standarnya 
tinggi juga, dan biasanya kalau sudah kualifikasinya tinggi maka 
perusahaan yang memerlukan jasa tersebut juga sudah menentukan 
standardisasinya. Pengusaha biasanya melakukan investasi lagi jika dia 
sudah memenangkan sebuah proses tender, apakah itu dari pemerintah 
maupun swasta,” ucapnya.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI 
Jakarta Mustadjab Susilo mengatakan, yang namanya koperasi adalah 

gabungan transporter perorangan 
untuk berkumpul menjadi satu 
komunitas besar. Menurutnya, saat ini 
jumlah populasi truk angkutan barang 
di pelabuhan sekamir 769 truk milik 
perorangan yang tergabung di Koperasi 
Pengusaha Truk Indonesia (Koptrindo) 
dan merupakan potensi kekuatan yang 
besar. “Jumlah trucking ini sungguh 
sangat dahsyat dan besar dan nanti 
dilihat lagi kriteria di dalamnya seperti 



apa. Apakah unit armada dan driver yang bernaung dalam 
Koptrindo memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang sama 
dengan di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam 
Aptrindo atau tidak? Misalnya terkait Perda DKI No.5 
Th.2014, apakah usia truk milik anggota Koptrindo mengikuti 
aturan itu atau tidak? Sertifikasi pengemudi mengikuti 
kaidah yang berlaku di Aptrindo atau tidak? Kalau sudah 
mengikuti semua ketentuan yang ada saya rasa bisa ikut 
tender, karena anggota Koptrindo juga bisa sejajar dengan 
pengusaha-pengusaha di Aptrindo untuk ikut tender. Justru 
kekuatannya ada di populasi armada angkutannya karena 
jumlah armadanya lebih banyak. Misalnya kapal sekali 
bongkar membutuhkan 150 truk, Koptrindo punya peranan 
besar untuk mengambil tender itu. Saya rasa Koptrindo 
dalam satu komunitas yang besar ini memiliki added 
value yang sangat besar untuk anggota-anggotanya,” ujar 
Mustadjab.

Sementara itu Ketua Koptrindo Hans P. Siagian 
menyatakan, koperasi yang dipimpinnya berkewajiban 
dalam mendorong peningkatan kualitas layanan seluruh 
anggotanya, jika ingin siap terjun ke dalam satu proyek 
tender pengadaan angkutan barang. “Katakanlah begini, 
Aptrindo sebagai wadah kami berhimpun membangun 
sebuah platform misalnya mengenai tata kelola armada di 
pelabuhan sesuai dengan tuntutan International Maritime 
Organization (IMO). Mau tidak mau kami harus mengarah 
ke sana, dan mau tidak mau seluruh armada milik anggota 
kami harus ditata lagi. Karena jika mengacu IMO, pelabuhan 
itu harus clean and clear,” ujar Hans. 

Yukki menambahkan lagi, untuk tender pengadaan 
angkutan barang secara umum menurutnya mungkin 
saja diikuti oleh anggota koperasi. “Untuk memenangkan 
sebuah tender dari swasta itu lebih memungkinkan, kalau 
dari pemerintah rata-rata menggunakan perusahaan atau 
PT. Memang dalam UU kami yang bisa melakukan kegiatan 
usaha adalah swasta murni, swasta nasional, BUMN, 
termasuk juga koperasi. Intinya pihak-pihak yang sudah 
berbadan hukum,” kata Yukki.

Berorientasi Profesionalitas
Sebagai catatan penting bagi pengusaha perorangan 

yang tergabung dalam koperasi, hendaknya selalu 
berorientasi pada profesionalitas layanan angkutannya. 
“Lebih baik kalau ingin berusaha memiliki perizinan yang 
legal supaya ada ketenangan dalam berusaha dan untuk 

jangka panjang. Kalau aturan dari pemda atau 
pemerintah pusat masih ada kans bagi pengusaha 
angkutan dalam berusaha secara liar, kami hanya 
bisa mengimbau saja supaya perizinannya komplet,” 
tandas Zaenuri, Ketua Koperasi Angkutan Barang 
(Kopaba).

Sementara menurut Mustadjab, yang perlu 
digarisbawahi oleh semua pihak bahwa dengan 
bergabungnya seluruh pengusaha perorangan 
dalam koperasi memiliki potensi besar sebagai 
buyer sekaligus menjadi maker. “Artinya, kalau 
nanti misalnya ada revitalisasi atau peremajaan 
unit, negosiasi dengan pihak ATPM akan jauh lebih 
mudah daripada di posisi perorangan. Pembiayaan 
oleh perusahaan leasing juga akan lebih mudah 
karena ada payung hukum yang melindungi, karena 

YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan 
Forwarder Indonesia



kalau perorangan belum tentu bisa. 
Kalau kami misalnya mau beli ban 
atau spare parts, dengan populasi 
truk yang banyak tadi harganya 
pasti akan jauh lebih murah. Selain 
itu, bisa dibuat kesepakatan dengan 
seluruh anggota koperasi untuk 
membangun KIR swasta sendiri 
atau KIR kolektif atau apa pun 
yang bisa memudahkan kinerja 
teman-teman yang perorangan 
ini. Sehingga semuanya akan 
dimudahkan, semuanya mengikuti 
aturan, semuanya profesional 
yang ujung-ujungnya adalah 
menciptakan pelayanan prima 
dalam angkutan barang. Jadi ke 
depannya diharapkan dengan 

hadirnya Koptrindo akan membuat 
pemilik truk senang, pemakai jasa 
truk senang, pengemudi truk senang, 
everybody happy,” papar Mustadjab.   

“Bagi pelaku koperasi yang 
bergerak di bidang jasa angkutan 
barang harus melakukan proses 
pemilihan anggotanya maupun 
pengurus dengan pola terbuka. 
Prinsipnya, anggota dan pengurus 
harus orang yang punya kendaraan. 
Jangan sampai yang tidak punya 
kendaraan bisa masuk dan hanya 
punya kepentingan untuk menjadi 
pengurus koperasi. Kemudian 
alangkah baiknya tidak ada konflik 
kepentingan antara koperasi 
dan asosiasinya. Karena posisi 

asosiasi di sini untuk menyuarakan 
kepentingan seluruh pelaku usaha 
angkutan yang bernaung di dalamnya 
kepada pemerintah, supaya dapat 
menciptakan iklim usaha yang lebih 
baik bagi pengusaha angkutan. Dan 
yang tak kalah penting adalah, dalam 
pengelolaannya harus transparan 
dan selayaknya sebuah perusahaan 
tentunya harus ada rapat anggota 
setiap tahunnya untuk membahas 
semua hal terkait koperasi dan arah 
selanjutnya. Kami berharap akan 
muncul koperasi-koperasi baru di 
dunia transportasi logistik yang kuat, 
sehat dan memang berkembang,” 
jelas Yukki.
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PEMBERLAKUAN SIPA TAK MERATALAPORAN UTAMA

PEMBERLAKUAN
SIPA
TAK MERATA

Setahun lebih berjalan pemberlakuan Surat Izin Perusahaan 
Angkutan (SIPA) terhadap pebisnis angkutan barang masih 
menyisakan masalah. Sejauh ini provinsi DKI Jakarta 
terbilang daerah yang mewajibkan SIPA bagi seluruh pebisnis 
angkutan yang beroperasi di daerahnya.

Text: Anton / Sigit / Citra / Abdul



Setahun lebih berjalan pemberlakuan Surat 
Izin Perusahaan Angkutan (SIPA) terhadap pebisnis 
angkutan barang masih menyisakan masalah. 
Sejauh ini provinsi DKI Jakarta terbilang daerah yang 
mewajibkan SIPA bagi seluruh pebisnis angkutan 
yang beroperasi di daerahnya. Khusus kawasan 
Jakarta, dalam prosesnya semua perizinan SIPA 
diserahkan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (BPTSP) DKI Jakarta.  

Berdasarkan data BPTSP, pemberlakuan SIPA 
semestinya berlaku sejak terbitnya Peraturan 
Menteri Perhubungan nomor 169 tahun 1993. 
Di dalamnya tertulis bahwa setiap angkutan 
barang umum dan khusus wajib memiliki izin 
penyelenggaraan angkutan. Kemudian regulasinya 
diperbarui lewat Undang-undang  No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan.

Detailnya, dalam aturan tersebut juga 
menyertakan bahwa setiap kendaraan angkutan 
orang dan barang harus berbadan hukum. Badan 
hukum yang dimaksud sesuai aturan pemerintah, 
bisa berbentuk BUMN, BUMD, PT (perseroan 
terbatas), atau koperasi. Aturan ini berlaku bagi 
pengajuan izin baru, mengharuskan pihak yang 
mengajukan izin sudah atas nama badan usaha 
bukan lagi perorangan atau commanditaire 
vennootschap (CV) maupun usaha dagang (UD).

”Upaya melakukan sosialiasi SIPA sudah 
dilakukan sejak lama. Terbaru, Desember 2016, 
pihak BPTSP diundang asosiasi pengusaha truk 
guna melakukan sosialisi terkait SIPA. Dalam 
diskusi tersebut diakui banyak pengusaha belum 
memahami perbedaan KIU (Kartu Izin Usaha) 
dan SIPA,” Lutfi Anshori, Kepala Seksi Aktivitas 
Perseorangan dan Layanan Lebih BPTSP. 
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara 

KIU dengan SIPA. KIU dikeluarkan untuk perizinan 
kendaraannya, sementara SIPA dikeluarkan 
untuk perizinan badan usahanya. Di dalam SIPA 
tercantum jumlah aset kendaraan yang dimiliki 
perusahaan. Dengan demikian saat kendaraan 
sedang beroperasi, dokumen yang dibawa selain 
SNTK dan uji KIR adalah KIU. 

Saat mengeluarkan izin BPTSP tidak berjalan 
sendiri, tetapi dibantu dengan Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta. Alurnya, semua berkas persyaratan 
masuk ke BPTSP yang kemudian diproses untuk 
dikeluarkan surat permohonan rekomendasi teknis 
kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.  Dalam hal 
ini meneliti secara teknis lapangan, yang kemudian 
BPTSP akan survei kondisi riil perusahaan mulai 
dari aktivitas bisnisnya, kantor perusahaan, dan 
garasi.

Pengamatan BPTSP, setahun terakhir 
pemberlakuan tak ada keluhan berarti yang datang 
dari pengusaha. Meski demikian, keluhan datang 
dari pengusaha rata-rata terkait kepemilikan 
pool. Masih banyak pengusaha angkutan yang 
menganggap bahwa pool harus kepemilikan sendiri 
atau tidak boleh sewa. Padahal, pool yang selama 
ini ditempati pengusaha diperbolehkan statusnya 
sewa dan lokasinya di luar Jakarta. Sementara 
untuk UU Gangguan yang melekat dalam 
persyaratan pool bisa dikeluarkan izinnya ketika 
pihak pengusaha telah mendapatkan persetujan 
minimal dari kelurahan setempat. ”Prinsip BPTSP 
selagi persyaratan administrasi dan teknis 
terpenuhi pihak BPTSP pasti akan mempermudah 
prosesnya,” tambahnya.

Selain pool, masalah lain yang saat ini 
masih jadi perbincangan ialah status kepemilikan 
kendaraan pebisnis perorangan yang tergabung 
dalam koperasi. Menurut Lutfi, sejauh ini problem 
tersebut masih menjadi polemik Kementerian 



“

Perhubungan dan Kementerian Koperasi. Dikarenakan jika merujuk aturan 
Kementerian Perhubungan, dokumen kendaraan angkutan barang seperti 
STNK wajib tertulis atas nama badan usaha. Tapi aturan tersebut berbenturan 
dengan Undang-undang Koperasi yang menyebutkan bahwa semua anggota 
berikut aset yang dimiliki adalah aset perseorangan bukan badan usaha. 
Sampai saat ini masih dikaji dan baru akan ditentukan keputusan Oktober 
tahun 2017.

Kami membuktikan tiga hari mengurus SIPA selesai. 

PEMBERLAKUAN SIPA TAK MERATA

Suasana pelayanan di BPTSP , proses perizinan yang diklaim pihak BPTSP tidaklah rumit hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk mengurus SIPA 
sampai selesai. 



BERLAKU TIDAK MERATA
Proses perizinan yang diklaim pihak BPTSP tidak rumit 

dan layanannya cepat dibuktikan oleh Asosiasi Pengusaha Truk 
Indonesia. “Kami membuktikan tiga hari mengurus SIPA selesai. 
Kami sempat bantu salah satu calon anggota Koptrindo dan 
akhirnya selesai. Makanya itu yang menyebabkan teman-teman 
dari perorangan ini mengharap kami segera membentuk koperasi 
untuk menjalankan ini lebih profesional lagi,” tutur Mustadjab 
Susilo,  Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia DPD DKI Jakarta.

Senada dengan Mustadjab, H. Zaenuri,  Ketua Koperasi 
Angkutan Barang mengatakan, pihaknya masih bisa mengikuti 
peraturan yang berlaku di Jakarta, termasuk SIPA. Tetapi Kopaba 
mempermasalahkan Peraturan Daerah DKI No.5 Tahun 2014 tentang 
masa pakai kendaraan bermotor umum-mobil barang paling lama 
10 tahun. Menurutnya, umur kendaraan yang diberlakukan terlalu 
singkat. 

Aturannya sendiri sudah diterapkan, dampaknya untuk 
kendaraan produksi tahun 1995-1997 KIU yang dimiliki pengusaha 
sudah tidak bisa diperpanjang kembali. “Tahun depan, truk sampai 
tahun 2008 sudah tidak bisa diperpanjang lagi KIU-nya. Kalau KIU 
sudah tidak bisa diperpanjang, Kopaba juga tidak bisa membantu 
lagi dalam pengurusan KIU dan sebagainya, kecuali solusinya 
dengan peremajaan maka bisa kami bantu dengan pihak ATPM 
melalui program peremajaan secara kolektif kami,” katanya.

Sikap berbeda ditunjukkan Oraganda. Ateng Haryono, 
Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat menjelaskan, penting 
atau tidaknya SIPA itu sangatlah dinamis. “Kalau karena SIPA itu 
kemudian pelaksanaan bisnis jadi terhambat karena praktik yang 
tidak transparan di dalam pengeluaran izin dan sebagainya, berarti 
yang perlu dibenahi adalah aturan dan mekanismenya. Misalnya 
ada pembayaran, jumlah nominalnya harus jelas. Yang punya 
kepentingan menentukan berapa nominalnya adalah otoritas dan 
bukan diserahkan kepada pasar yang kemudian terjadi benturan-
benturan,” kata Ateng.

Di sisi lain, tidak meratanya pemberlakuan 
SIPA terlihat jelas di beberapa daerah Jawa 
Timur dan Jawa Tengah. “Di Jawa Timur 
SIPA masih berlaku, cuma belum ketat saja 
aturannya. Pengurusannya ini rekomendasi 
kabupaten. Masing-masing kabupaten 
membuat aturan-aturan yang berbeda-beda. 
Di Jawa Timur  banyak yang belum berbadan 
hukum, kecuali angkutan berbahaya,” jelas Isa 
Anshori Kabid Pengendalian Operasional Dinas 
Perhubungan LLAJ Jatim. Sedangkan di Jawa 
Tengah, melalui Edhi Sugiri, Sekretaris Aptrindo 
DPD Jawa Tengah diketahui bahwa aturan 
SIPA di daerahnya sudah tidak berlaku. 

LUTFI ANSHORI
Kepala Seksi Aktivitas Perseorangan dan 

Layanan Lebih BPTSP
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PEMBATASAN IMPOR BAN
Tingkatkan Produksi Ban Vulkanisir

Kekhawatiran mengenai matinya industri ban vulkanisir baik di skala home industry atau pun 
pabrikan, setelah keluarnya sejumlah regulasi mengenai ban tampaknya tidak terbukti. 

Sejumlah regulasi yang dikhawatirkan 
membunuh industri ban vulkanisir, seperti Surat 
Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 
523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Bidang Angkutan Umum dan Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/
PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib, 
tidak mengurangi permintaan ban vulkanisir di 
berbagai skala industri. 

Berdasarkan data Kementerian 
Perindustrian, hampir semua provinsi di 
Indonesia terdapat perusahaan vulkanisir. 
Meski demikian, keberadaan industri vulkanisir 
di berbagai daerah masih sulit diketahui 
keadaannya. Pada tahun 2012 total kapasitas 
produksi ban vulkanisir di Indonesia ditaksir 
mencapai 6.332.480 per tahun. Bahkan 
pertumbuhan ban vulkanisir mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan, yakni 
sebesar 32,9% per tahun. 

Teks   : Citra D. Vresti Trisna  Foto    : Pebri Santoso

•Tingginya permintaan ban vulkanisir juga disebabkan karena melalui proses vulkanisir, dapat mengawetkan 
sekitar 90% material dari ban yang terpakai dan biaya material yang digunakan sekitar 20% dari harga ban baru.

PEMBATASAN IMPOR BAN LAPORAN KHUSUS



Peningkatan industri vulkanisir 
di semua level industri dibenarkan 
oleh Andri Wahyu Medayanto, 
Retread Sales Manager PT Goodyear 
Indonesia, Tbk. Menurut Andri, 
dari tahun ke tahun jumlah pemain 
vulkanisir selalu bertambah. Dia 
menuturkan bila permintaan ban 
vulkanisir terus tumbuh mengikuti 
jumlah unit kendaraan yang ada. 
”Jumlah home industry dan pabrikan 
itu lebih kurang mencapai 300 
industri. Dari sisi perkembangan 
teknologi, saya melihat adanya 
pergerakan dari home industry dan 
beralih teknologinya meski sangat 
perlahan karena belum ada standar 
yang jelas. Di Indonesia ban vulkanisir 
itu sudah ada sejak tahun 1960-an,” 
jelasnya. 

Tingginya permintaan ban 
vulkanisir juga disebabkan karena 
melalui proses vulkanisir, dapat 
mengawetkan sekitar 90 persen 
material dari ban yang terpakai 
dan biaya material yang digunakan 
sekitar 20 persen dari harga ban 
baru. Adanya isu lingkungan juga 
turut meningkatkan permintaan 
ban vulkanisir. ”Untuk membuat 
ban baru dibutuhkan hampir 40 liter 
minyak bumi. ”Isu ini sangat gencar 
disuarakan di negara-negara maju. 
Bahkan pada masa Presiden Clinton, 
diwajibkan seluruh kendaraan militer 
menggunakan ban vulkanisir demi 
efisiensi dan ramah lingkungan,” kata 
Andri. 

Menurut Andri, pengguna ban 
vulkanisir terdiri dari berbagai macam 
industri, seperti halnya sepeda 
motor, kendaraan penumpang, ban 
commercial, pertanian, dan tambang 
(dari ring 24-63). Sedangkan 
pengguna terbesar, kata Andri, adalah 
penyedia jasa transportasi baik 

angkutan penumpang dan angkutan barang. Karena, menurut dia, hampir tidak 
ada kendaraan yang rodanya tidak divulkanisir. 

Bila mengacu dari data Kementerian Perindustrian, pertumbuhan 
permintaan ban vulkanisir pada tahun-tahun mendatang diprediksi bakal terus 
meningkat, meski dari jumlah tidak jauh daripada tahun sebelumnya. Jumlah 
peningkatan tersebut adalah sebesar 3,5% per tahun. ”Dengan asumsi tidak ada 
ekspor-impor dan penambahan kapasitas ban baru, hingga tahun 2020 industri 
vulkanisir diprediksi bakal mengalami kelebihan kapasitas (over supply),” kata 
Direktur Industri Kimia Hilir, Ditjen IKTA, Kementerian Perindustrian Teddy C. 
Sianturi.

Permintaan Ban Dalam Negeri 2010-2014

Uraian Unit
Tahun Pert.

(%)
2010 2011 2012 2013 2014

Produksi Buah 4.539.320 4.627.817 4.891.604 5.038.531 5.214.673 3,54

Ekspor

Buah 1.412 1.647 1.882 2.118 2.353 13,64

US$ 
000

173 129 157 185 213 7,31

Impor

Buah 3.735 3.191 3.318 3.445 3.572 (0,77)

US$ 
000

747 678 718 758 798 1,88

Permintaan 
Dalam 
Negeri

Buah 4.541.643 4.629.361 4.893.040 5.039.859 5.215.892 3,53

Sumber: BPS dan Kementerian Perindustrian RI

Prospek Pasar Ban Vulkanisir 2012-2020

Uraian
Forecast (Buah)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Permintaan 5.391.658 5.567.558 5.743.457 5.919.357 5.095.256 6.271.156

Kapasitas 6.332.480 6.332.480 6.332.480 6.332.480 6.332.480 6.332.480

Prospek 940.882 764.992 589.023 413.123 273.224 61.324

Sumber: Kementerian Perindustrian RI

Meski jumlah pertumbuhan industri ban vulkanisir terus meningkat, Teddy 
mengaku bila masih kesulitan menentukan jumlah pasti dan kondisi industri 
vulkanisir. Karena, menurut dia, sampai hari ini perusahaan-perusahaan, 
khususnya vulkanisir tidak memberikan laporan kepada Kementerian 
Perindustrian terkait perkembangan usaha dan jumlah produksi. ”Padahal 
sudah diatur di UU Nomor 3 Tahun 2012 tentang kewajiban industri-industri 
melaporkan perkembangan usaha mereka kepada Kementerian Perindustrian 



PERAN KOPERASI ANGKUTAN BARANG

setiap enam bulan sekali,” 
ujarnya.

Untuk mendorong industri 
vulkansisir dan menghapus stigma 
buruk ban vulkanisir, Kementerian 
Perindustrian mengajak produsen 
ban luar negeri untuk memberikan 
pemahaman mengenai kualitas dan 
keamanan ban vulkanisir. Teddy 
mengatakan bila penggunaan ban 
vulkanisir sudah biasa dilakukan 
di pesawat dan bahkan di negara-
negara lain. Selain itu, biaya yang 
dikeluarkan akan membengkak 
apabila semua ban diwajibkan 
menggunakan ban vulkanisir, 
terutama pada industri penerbangan 
yang biaya operasionalnya tidak 
murah. 

Menurut Teddy, peluang industri 

vulkanisir harus dimanfaatkan 
dengan baik mengingat kebutuhan 
akan ban vulkanisir pesawat terbang 
sangat menjanjikan. Hampir semua 
perusahaan penerbangan dan jet 
tempur militer menggunakan ban 
vulkanisir. Bahkan, 80 persen pesawat 
terbang di Amerika menggunakan ban 
vulkanisir. Meski demikian, sampai 
saat ini Indonesia belum memiliki 
industri vulkanisir untuk pesawat 
terbang, sehingga untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri masih harus 
impor. 

Industri Vulkanisir Diuntung-
kan Pembatasan Impor Ban

Pemberlakuan Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 77/M-DAG/
PER11/2016 tentang Ketentuan 
Impor Ban juga membawa dampak 
tersendiri bagi pertumbuhan industri 
vulkanisir. Karena, regulasi ini 
diprediksi membuat peredaran ban 
impor di pasaran Indonesia berkurang 
drastis dan meningkatkan penjualan 
dari industri ban lokal serta permintaan 
vulkanisir ban. 

”Peraturan ini jelas berdampak 
pada industri dalam negeri, karena 
sejak impor dibuka supply ban lokal 
anjlok. Berdasarkan informasi yang 
kami dapat dari Asosiasi Produsen 
Ban Dalam Negeri, anjloknya ban lokal 
ini dikarenakan karena banyak ban 
impor yang masuk tanpa rekomendasi. 
Sehingga diusulkan melalui 
Kementerian Perdagangan untuk 
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menghidupkan kembali ban lokal, serta 
dengan sendirinya industri vulkanisir 
juga ikut meningkat,” kata Teddy. 

Menurut Teddy, regulasi ini 
memiliki dampak yang cukup 
bagus untuk mencegah adanya 
upaya memasukkan ban dengan 
menghindari tarif impor. Pembatasan 
ban impor juga diprediksi 
meningkatkan utilisasi produk lokal 
hingga di atas 90%. ”Dengan ada 
pengendalian ini industri dalam 
negeri yang menyangkut ban akan 
meningkat. Kami sedang berusaha 
menarik Michellin agar punya pabrik 
di Indonesia. Pasar dalam negeri 
sangat besar. Kalau sebuah negara 
itu bebas dan impor bisa masuk 
kapan saja, siapa yang mau investasi? 
Kalau seperti itu, lebih baik dagang 
saja. Sedangkan tugas perindustrian 
adalah meningkatkan investasi, 
meningkatkan populasi tenaga kerja, 
peningkatan nilai tambah,” jelasnya. 

Teddy menambahkan, maraknya 
peredaran ban impor di pasar 
Indonesia menjadi salah satu faktor 
penghambat perkembangan industri 
lokal, terutama pada pemain ban. 
Menurutnya, urgensi dari pembatasan 
impor ban tersebut karena pasar ban 
di Indonesia terlalu besar. ”Untuk 
kebutuhan ban sepeda motor saja 60 
juta. Ban dalam 26 juta sementara di 
dalam negeri hanya mampu 22 juta. 
Itu pun kalau utilisasi bisa sampai 
100%. Mobil penumpang butuh 15 
juta, sedangkan industri lokal hanya 
bisa 13 juta. Truk ringan 12 juta 

sementara supply dalam negeri 9,7 
juta. Ini pun belum 100%,” urainya. 

Terkait dampak regulasi 
pembatasan impor, Andri sependapat 
bila adanya pembatasan impor 
dapat meningkatkan permintaan 
ban dalam negeri baik dari segi 
ban baru atau pun ban vulkanisir. 
Karena, menurutnya, sampai hari 
ini, ban vulkanisir dijadikan sebagai 
substitusi, sehingga minimnya ban 
impor membuat pemilik kendaraan 
akan memilih menggunakan ban 
yang mana yang lebih efisien, ban 
lokal atau ban vulkanisir. ”Ketika ban 
impor dibatasi, maka permintaan 
ban vulkanisir akan naik karena 
permintaan semakin tinggi. Pasar 
yang awalnya menggunakan ban 
impor akan beralih ke ban lokal atau 
justru ke vulkanisir. Karena vulkanisir 
adalah alternatif yang cukup murah 
dan aman,” papar Andri.

Selain itu, menurut Andri 
sangat jarang perusahaan angkutan, 
khususnya truk yang 100% 
menggunakan ban baru. Meski 
pada momentum tertentu seperti 
lebaran, Dinas Perhubungan kerap 
melarang dan melakukan penilangan 
pada pengguna ban vulkanisir, 
namun menurutnya hal tersebut 
tidak mengurangi permintaan ban 
vulkanisir. Karena, menurut dia, 
sampai hari ini pelaksanaan uji 
KIR kendaraan belum sepenuhnya 
ketat dan masih dapat melalui jalur 
belakang.

ANDRI WAHYU
MEDAYANTO

Retread Sales Manager

 PT Goodyear Indonesia Tbk.



DILEMA PELARANGAN BAN VULKANISIR UNTUK INDUSTRI ANGKUTANLAPORAN KHUSUS

Ban merupakan salah satu komponen dengan 
biaya terbesar kedua setelah BBM dengan kontribusi 
30% dari total biaya transportasi. Untuk menekan biaya 
perjalanan, perusahaan angkutan menyiasatinya 
dengan menggunakan ban vulkanisir. Hal inilah yang 
memicu pesatnya pertumbuhan industri vulkanisir di 
berbagai tempat karena permintaan ban vulkanisir 
masih sangat tinggi. Namun, di sisi lain pihak Dinas 
Perhubungan di berbagai daerah kerap melakukan 
razia ban vulkanisir pada momentum tertentu seperti 
lebaran dan pada saat uji KIR kendaraan. Keluarnya 
Peraturan Direktur Perhubungan Darat Nomor 523/
AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang 
Angkutan Umum juga menjadi persoalan tersendiri 
bagi pengusaha angkutan. 

Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu 
Lintas Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur M. 
Chisjqiel mengatakan, razia ban vulkanisir di berbagai 
daerah serta larangan penggunaan ban vulkanisir 
dilatarbelakangi oleh kualitas ban vulkanisir di 
Indonesia masih rendah. Selain itu, pelarangan 

Dilema Pelarangan 
Ban Vulkanisir untuk 

Industri Angkutan

penggunaan ban vulkanisir adalah karena faktor 
safety. ”Ban itu sangat terkait dengan sistem kemudi 
dan distribusi beban. Penggunaan ban vulkanisir di 
bagian depan dapat membahayakan kendaraaan 
karena semakin besar muatan akan membuat ban 
vulkanisir cepat panas dan akhirnya mengelupas 
dan bisa lepas karetnya,” katanya.

Menurutnya, pelarangan penggunaan ban 
vulkanisir baik untuk angkutan umum dan barang 
telah disesuaikan dengan aturan yang ada serta 
karena faktor keselamatan. Bahkan larangan 
penggunaan ban vulkanisir juga tetap diberlakukan 
meski sebuah kendaraan tidak membawa muatan 
dan juga pada ban cadangan di dalam kendaraan 
dipersyaratkan untuk tidak boleh dalam keadaan 
kempes, rusak, dan vulkanisir. 

Regulasi yang melarang penggunaan ban 
vulkanisir juga disadari oleh pelaku usaha ban 
vulkanisir baik di pabrikan atau home industry. 
Retread Sales Manager PT Goodyear Indonesia Andri 
Wahyu Medayanto mengatakan, satu-satunya pihak 
yang tidak memperbolehkan adalah pemerintah dan 
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tujuan dari larangan itu adalah alasan safety. 
”Sampai hari ini tidak ada standardisasi 
yang jelas mengenai ban vulkanisir dan 
pemerintah belum punya kesiapan akhirnya 
menggeneralisasi kualitas ban vulkanisir di 
Indonesia,” ujarnya.

Terkait larangan penggunaan ban 
vulkanisir yang tidak berbanding lurus 
dengan tingginya permintaan ban vulkanisir, 
Andri mengaku bila selama ini masih banyak 
aturan yang diterobos atau diabaikan, 
terutama terkait ban. Andri menuturkan, 
lahirnya larangan penggunaan ban vulkanisir 
berangkat dari ketidaktahuan pemerintah 
terkait perkembangan industri vulkanisir dan 
kualitasnya. Menurutnya, saat ini Indonesia 
adalah satu dari tiga negara yang tidak 
memperbolehkan ban vulkanisir meski di 
sejumlah negara maju lainnya ban vulkanisir 
sudah digunakan dan bahkan untuk industri 
pesawat. 

 Andri mengakui bila saat ini hampir 
semua vulkanisir yang ada tidak memiliki 
standar yang sama antara satu dengan lainnya 

dan membuat pemerintah ragu dengan ban 
vulkanisir. ”Pihak pabrikan yang menyediakan 
jasa vulkanisir sepakat untuk membuat 
standar mengenai ban vulkanisir. Ketika 
Malaysia menerapkan standardisasi, hampir 
30 persen pabrikan vulkanisir yang tidak dapat 
menerapkan standardisasi terpaksa harus 
tutup. Seharusnya standardisasi ini harus 
dilakukan per tahun sesuai dengan kemajuan 
teknologi yang ada,” tuturnya. 

Ia juga menyayangkan bila adanya kasus 
kecelakaan yang disebabkan karena ban 
vulkanisir dijadikan alat untuk memukul rata 
kualitas ban vulkanisir di Indonesia. Meski 
demikian, Andri juga mengakui bila metode 
vulkanisir panas atau dingin tetap memiliki 
risiko kegagalan. Menurutnya, ban vulkanisir 
yang dikeluarkan tidak bisa selalu disebut layak 
pakai. Namun, dia berharap agar ketika terjadi 
kecelakaan perlu dilakukan investigasi secara 
mendalam terkait penyebab kecelakaan, 
terutama bila menyangkut ban vulkanisir agar 
dapat dievaluasi kekurangannya. 

Bila mengacu dari data Kementerian 
Perindustrian, pertumbuhan permintaan 

ban vulkanisir di tahun-tahun mendatang 
diprediksi bakal terus meningkat, 

meski dari jumlah tidak jauh dari tahun 
sebelumnya. Jumlah peningkatan tersebut 

adalah sebesar 3,5% per tahun.



KNKT Minta Kualitas Uji KIR 
Dibenahi

Terkait larangan penggunaan ban vulkanisir di jalan, 
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Soerjanto 
Tjahjono mengatakan bila KNKT adalah pihak yang netral dan 
tidak memedulikan kendaraan menggunakan ban vulkanisir 
atau tidak. Karena, menurutnya, ban pesawat pun juga tidak 
dilarang menggunakan ban vulkanisir. Menurutnya, selama ini 
pihaknya belum pernah menemukan fakta bila ban vulkanisir 
membahayakan kendaraan. 

”Ban pesawat yang memiliki beban lebih berat dan lebih 
cepat (lajunya) dibandingkan truk juga menggunakan ban 
vulkanisir. Kalau yang banyak kami temui, kecelakaan yang 
terjadi di kendaraan seperti truk-bus itu lebih banyak karena 
faktor human error atau kelelahan. Kemudian, overtonase juga 
banyak menimbulkan kecelakaan. Data KNKT belum menemukan 
adanya kecelakaan yang terjadi karena ban vulkanisir,” ujar 
Soerjanto. 

Menurutnya, selama ini di luar negeri juga tidak 
dipermasalahkan penggunaan ban vulkanisir. Pihaknya tidak 
mempersyaratkan atau mengharuskan menggunakan ban 
pabrikan. ”Selama tidak jadi penyebab (kecelakaan) kami tidak 
mempermasalahkan. Kalau pun harus menggunakan ban 
vulkanisir itu tidak masalah dengan catatan proses pembuatan 
ban vulkanisir dilakukan dengan baik. Bagi kami, sepanjang 
tidak overload, saya rasa tidak masalah. Kalau overload, meski 
menggunakan ban baru atau ban vulkanisir sama saja,” jelasnya.

Soerjanto mengatakan bila pihak KNKT telah beberapa kali 
diundang rapat oleh Kementerian Perindustrian terkait penelitian 
dalam penggunaan ban vulkanisir pesawat. KNKT diminta untuk 
menjadi penasihat tim ahli dalam riset tersebut. Namun, ia 
mengaku bila sampai hari ini pihaknya belum pernah diundang 
dalam membahas mengenai penggunaan ban vulkanisir 
untuk kendaraan niaga. ”Apabila KNKT melihat ada sesuatu 
yang berbahaya pada ban vulkanisir, kami akan memberikan 
rekomendasi. Kalau misalkan nantinya ditemukan kecelakaan 
karena ban vulkanisir, kami akan melihat secara objektif di mana 
letak kesalahannya. Apakah kesalahan itu dari kualitas ban 
vulkanisir atau dari proses pembuatan, atau karena faktor lain 
yang membuat ban vulkanisir itu rusak,” katanya. 

Soerjanto mengatakan bila pihaknya tidak akan gegabah 

“Selama tidak jadi penyebab 

(kecelakaan) kami tidak 

mempermasalahkan. Kalau 

pun harus menggunakan 

ban vulkanisir itu tidak 

masalah dengan catatan 

proses pembuatan ban 

vulkanisir dilakukan 

dengan baik. Bagi kami, 

sepanjang tidak overload, 

saya rasa tidak masalah. 

Kalau overload, meski 

menggunakan ban baru atau 

ban vulkanisir sama saja.

TEDDY C. 
SIANTURI

Direktur Industri Kimia Hilir, 
Ditjen IKTA, Kementerian 
Perindustrian

DILEMA PELARANGAN BAN VULKANISIR UNTUK INDUSTRI ANGKUTAN



untuk menuduh kecelakaan yang terjadi selalu disebabkan karena 
ban vulkanisir. Ia berharap apabila ada proses vulkanisir yang salah, 
seharusnya dilakukan pembenahan pada prosesnya dan bukan 
melarang produknya. ”Kalau yang jadi dasar adalah keselamatan, 
seharusnya pelaksanaan uji KIR dibenahi terlebih dahulu. Pabrik 
ban pesawat itu tidak mendukung kalau tidak menggunakan ban 
vulkanisir karena pembuatan ban baru dianggap tidak ramah 
lingkungan. Singapura dan Malaysia juga aman saja menggunakan 
ban vulkanisir, di Indonesia pun juga aman menggunakan vulkanisir,” 
paparnya. 

Ban Vulkanisir harus tetap Hidup
Menanggapi larangan penggunaan ban vulkanisir, Direktur 

Industri Kimia Hilir, Ditjen IKTA, Kementerian Perindustrian Teddy 
C. Sianturi mengatakan bila tarik ulur larangan ban vulkanisir 
masih terjadi karena masih terdapat dilema. Menurutnya, ada tiga 
pihak yang terlibat di dalam penentuan standar ban vulkanisir, 
yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan 
Badan Sertifikasi Nasional (BSN). ”SNI yang ada hanya mengatur 
mengenai ban baru. Kalau saat ini masih belum berlaku wajib, pada 
akhir 2016 kami rapat dengan pihak Badan Sertifikasi Nasional 
(BSN) mengenai SNI ban vulkanisir untuk membahas mengenai 
revisi SNI ban vulkanisir tahun 2012 yang sekarang tidak berlaku,” 
kata Teddy.

Teddy mengatakan, bila pihak perindustrian tahu bahwa 
vulkanisir itu dibutuhkan sepanjang ban bisa dimanfaatkan kembali 
dan memiliki nilai tambah. Meski demikian, ia juga mengharuskan 
pengguna ban vulkanisir juga memperhatikan faktor keamanan. 
Menurutnya, di dalam ban vulkanisir terdapat penandaan mengenai 
record ban. Apabila ban sudah tiga kali divulkanisir, kata Teddy, 
maka selanjutnya tidak diperkenankan. Ia menegaskan bila pihak 
yang menentukan boleh tidaknya proses vulkanisir keempat adalah 
pabrikan dan bukan pemohon atau customer dan pemilik usaha 
vulkanisir harus berani menolak permintaan customer. 

”Ban vulkanisir itu sudah ada SNI namun belum wajib 
sehingga produk yang dihasilkan belum bisa dikatakan berstandar. 
Inilah tantangan kami ke depan, kami harus mewajibkan. Hanya 
permasalahannya nanti ada tiga pihak yang kemudian berwenang di 
sini. Apakah standar dari Kemenperin, BSN, atau Perhubungan yang 
akan dipakai. Kami akan mengoordinasikan untuk mengumpulkan 
semua stakeholder untuk mengikuti. Selain itu, yang kami 

pikirkan adalah kalau diberlakukan wajib, 
nantinya pihak yang akan terpukul dengan 
standardisasi ini adalah industri-industri 
kecil,” urainya.

 Teddy menambahkan, maksud 
Kementerian Perhubungan melakukan 
pelarangan penggunaan ban vulkanisir adalah 
karena faktor keselamatan adalah sesuatu 
yang baik, terutama untuk mobil penumpang. 
Pihaknya setuju bila ban vulkanisir harus ber-
SNI. Ia mengakui bila pihaknya belum duduk 
bersama dengan Kementerian Perhubungan 
terkait penggunaan ban vulkanisir. ”Kalau 
pihak Perhubungan melarang, maka pihak 
Perhubungan harus memberikan argumentasi 
yang jelas melalui serangkaian pengujian. 
Kecepatan berapa, endurance harus diuji. 
Tapi, yang jadi masalah adalah antar-
perusahaan vulkanisir satu dengan lainnya 
itu berbeda. Jadi kuncinya, SNI vulkanisir 
ban harus diberlakukan wajib. Mungkin dasar 
dari Kementerian Perhubungan melarang ban 
vulkanisir itu karena belum terstandardisasi, 
kalau sudah terstandar, sepertinya juga 
akan melunak.  Kalau SNI sudah disepakati, 
kami akan ambil alih dan menjadikan wajib,” 
katanya.

Teddy menyadari bila penggunaan 
ban vulkanisir masih marak disebabkan 
karena faktor ekonomi. Dia berharap bila 
kalau ban vulkanisir benar-benar dilarang 
untuk angkutan umum, pelaku usahanya 
harus berkomitmen untuk menggunakan 
ban baru. Sedangkan untuk kendaraan 
tambang di daerah-daerah terpencil seperti 
hutan dan gunung diperbolehkan. ”Kalau 
yang menyangkut transportasi umum, kami 
berharap pelaku usaha menggunakan ban 
baru. Ban vulkanisir harus tetap hidup untuk 
mengakomodasi kendaraan yang faktor 
keselamatannya tidak terlalu tinggi dan 
berisiko,” pungkasnya. 
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APAKAH HARGA BARANG 
TINGGI DISEBABKAN OLEH 
BIAYA LOGISTIK TINGGI?

pengertian logistik yang lebih rinci adalah perencanaan, 

pengadaan, pengiriman,  penerimaan, penyimpanan, dan 

pengendalian aliran yang efisien dan efektif dari barang atau 

jasa dan informasi terkait, mulai dari titik asal sampai titik 

penerimaan barang oleh pelanggan.



Bicara logistik sangatlah luas 
artinya, karena logistik adalah aliran 
barang atau jasa mulai dari sumber 
barang sampai tujuan (penerima 
barang). Pengertian logistik yang lebih 
rinci adalah perencanaan, pengadaan, 
pengiriman,  penerimaan, penyimpanan, 
dan pengendalian aliran yang efisien dan 
efektif dari barang atau jasa dan informasi 
terkait, mulai dari titik asal sampai titik 
penerimaan barang oleh pelanggan. 
Kata kunci logistik adalah aliran dengan 
objek barang atau jasa dengan tujuan 
menyediakan barang dengan jumlah yang 
tepat, waktu yang tepat, lokasi yang tepat, 
dan biaya yang tepat. Kegiatan utama 
logistik adalah pengadaan, penyimpanan, 
persediaan, pengangkutan, pergudangan, 
pengemasan, keamanan, dan penanganan 
barang dan jasa baik dalam bentuk bahan 
baku, barang antara, dan barang jadi.

Pada saat ini, permasalahan 
terjadinya harga barang yang tinggi 
sering kali menjadi isu yang sangat luar 
biasa dan akhirnya seringkali disimpulkan 
bahwa penyebabnya adalah biaya logistik 
yang tinggi. Gambaran berikut ini terkait 
dengan aktivitas logistik seperti tersebut.

Dari gambaran tersebut adalah rantai kegiatan logistik yang 
sering terjadi, akan tetapi posisi tersebut ada di mana? Supplier 
atau industri yang menghasilkan barang atau produk? Untuk lebih 
jelasnya bisa dibagi dalam tabel berikut ini  dengan dua industri.

INDUSTRI MANUFAKTUR 1

Supplier
Biaya di Industri

Perusahaan Jasa 
Logistik Industri

Menjual 
bahan 
baku 

1. Mengirimkan 
bahan baku 
dari supplier ke 
industri dengan 
multimoda 
transportasi

2. Biaya kirim 
tergantung pada 
jarak, berat, 
jenis dan waktu

Proses logistik 1
1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Pengiriman (oleh 

perusahaan jasa 
logistik)

4. Penyimpanan
5. Persediaan
6. Administrasi 

logistik

Proses produksi

Proses logistik 2
1. Penyimpanan
2. Persediaan 
3. Pengiriman (oleh 

perusahaan jasa 
logistik)

4. Administrasi 
logistik
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INDUSTRI MANUFAKTUR 2

Biaya di Supplier

Industri
Supplier Perusahaan Jasa Logistik

Menjual bahan baku  
+ biaya logistik

1. Mengirimkan bahan baku dari 
supplier ke industri dengan 
multimoda transportasi

2. Biaya kirim tergantung pada 
jarak, berat, jenis, dan waktu

Proses logistik 1
1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Pengiriman (oleh perusahaan jasa 

logistik)
4. Penyimpanan
5. Persediaan
6. Administrasi logistik

Proses produksi

Proses logistik 2
1. Penyimpanan
2. Persediaan 
3. Pengiriman (oleh perusahaan jasa 

logistik)
4. Administrasi logistik

INDUSTRI PERTANIAN 1

Supplier
Biaya di Petani

Perusahaan Jasa Logistik Petani

Menjual benih atau 
pupuk

1. Mengirimkan benih atau pupuk 
dari supplier ke industri dengan 
multimoda transportas

2. Biaya kirim tergantung pada 
jarak, berat, jenis dan waktu

Proses logistik 1
1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Pengiriman (oleh perusahaan jasa 

logistik)
4. Penyimpanan
5. Persediaan
6. Administrasi logistik

Proses produksi pertanian



Proses logistik 2
1. Penyimpanan
2. Persediaan 
3. Pengiriman (oleh perusahaan jasa 

logistik)
4. Administrasi logistik

INDUSTRI PERTANIAN 2

Biaya di Supplier
Petani

Supplier Perusahaan Jasa Logistik

Menjual benih atau pupuk + 
biaya logistik

1. Mengirimkan benih 
atau pupuk dari supplier 
ke Industri dengan 
multimoda transportasi

2. Biaya kirim tergantung 
pada jarak, berat, jenis, 
dan waktu

Proses logistik 1
1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Pengiriman (oleh perusahaan jasa 

logistik)
4. Penyimpanan
5. Persediaan
6. Administrasi logistik

Proses produksi pertanian

Proses logistik 2
1. Penyimpanan
2. Persediaan 
3. Pengiriman (oleh perusahaan jasa 

logistik)
4. Administrasi logistik
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Dari gambaran tersebut dapat dilihat jelas 
bahwa proses logistik paling banyak ada 
di posisi produsen, yaitu industri atau 
petani yang terdiri dari:

Bahan baku/benih/pupuk, meliputi 
proses:

• Perencanaan
• Pengadaan
• Penyimpanan
• Persediaan
• Administrasi logistik

Produk jadi, meliputi proses:
• Penyimpanan
• Persediaan
• Administrasi logistik

Jika dilihat dari proses tersebut biaya yang paling 
besar adalah biaya penyimpanan dan persediaan. Biaya 
persediaan berhubungan dengan bunga bank, sedangkan biaya 
penyimpanan berhubungan dengan biaya langsung dan tidak 
langsung dari kegiatan penyimpanan. Biaya penyimpanan 
akan terlihat besar jika diperhitungkan dengan sewa gudang 
untuk menyimpan barang tersebut. Apabila biaya penyimpanan 
dan persediaan bisa diminimalkan dengan jumlah stok yang 
rendah maka biaya tersebut akan kecil sekali. Dalam kegiatan 
memproduksi suatu barang, yang sering diperhitungkan 
biayanya seperti digambarkan sebagai berikut.

 
Dua komponen ini yang sangat memengaruhi harga jual 
sebuah produk. Bagaimana dengan biaya pengiriman yang 
berhubungan dengan biaya logistik? Biaya pengiriman sangat 
tergantung pada jumlah, volume, berat, dan frekuensi dari 
barang yang dikirim.
Bagaimana dengan harga barang yang tinggi? Harga barang 
yang tinggi dipengaruhi oleh:

HARGA BARANG TINGGI DISEBABKAN OLEH BIAYA LOGISTIK TINGGI



Jadi dapat disampaikan bahwa harga barang yang tinggi sangat dipengaruhi oleh 
permintaan dan persediaan. Jika:

Permintaan Persediaan Harga

Permintaan tinggi Persediaan rendah Harga tinggi

Permintaan rendah Persediaan tinggi Harga rendah

Permintaan tinggi/rendah Persediaan tinggi/rendah Harga normal

Dalam implementasi logistik, biaya logistik 
(khususnya transportasi) jarang sekali biayanya 
lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang 
dikirimkan. Jika dilihat dari sisi transportasi, biaya 
pengiriman dengan tujuan yang sama dari produk yang 
berbeda-beda besar biayanya adalah sama. Tetapi 
harga jualnya berbeda-beda karena sangat dipengaruhi 
oleh:

Harga bahan baku (termasuk bahan penolong):
1. Ketersediaan bahan baku
2. Kemudahan perolehan bahan baku

Biaya produksi:
1. Tenaga kerja
2. Produktivitas tenaga kerja
3. Penyusutan peralatan/mesin
4. Overhead

Tanpa mempertimbangkan biaya logistik dalam 
perhitungan harga, bisa saja harganya sudah tinggi. 
Sehingga biaya logistik di sini bukan menyebabkan 
harga barang tinggi, akan tetapi dapat memengaruhi 
harga barang, baik naik atau turun.

Ada hal yang sering terlupakan terkait dengan 
harga barang tinggi, yaitu rantai penjualan. Setiap 
rantai penjualan yang terjadi perubahan harga pada 
setiap rantainya maka harga barang tersebut bisa 
menjadi sangat tinggi. Apalagi rantai tersebut tidak bisa 
diatur harganya oleh produsen maka harga tersebut 
sangat tergantung pada rantai terakhir. Sangat berbeda 
dengan industri yang menghasilkan produk yang bisa 

ditentukan HET-nya (Harga Eceran Tertinggi) 
oleh produsen. Kondisi tersebut bisa dilakukan 
oleh produsen makanan dan minuman, tetapi 
tidak bisa dilakukan oleh produsen hasil 
pertanian atau mungkin oleh produk-produk 
hasil industri lainnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa biaya logistik bukan menyebabkan 
tingginya harga barang, tetapi bisa 
memengaruhi tingginya harga barang, apabila:

1. Barang yang dikirim jumlah atau 
volumenya sedikit

2. Barang yang dikirim jumlah atau 
volumenya sedikit dan tujuannya jauh

Kondisi tersebut terlepas dari kondisi dari 
barang yang dikirim nilainnya sudah mahal, 
sebelum mengalami proses pengiriman.

Persedian barang yang disimpan 
cukup lama dan cukup banyak jumlahnya 
biasanya sudah dimasukkan dalam 
komponen penyusunan harga barang, tetapi 
terkadang persediaan dan biaya simpan tidak 
diperhitungkan tetapi lebih menekankan 
pada harga bahan baku dan biaya proses 
produksinya. Di samping itu salah satu 
penyebab harga barang tinggi adalah rantai 
perdagangan dari produk tersebut, semakin 
panjang semakin tinggi, semakin tidak bisa 
dikendalikan semakin tinggi.



44 33 / III / MARET 2017

TIRE MANAGEMENT SYSTEMDUNIA BAN

Pengeluaran terbesar dalam biaya 
operasional perusahaan angkutan (orang, 

barang, pertambangan) adalah biaya bahan 
bakar minyak, selanjutnya biaya terbesar 

kedua adalah pembelian ban. Ban merupakan 
elemen yang sangat vital dalam operasional 

unit kendaraan angkutan. 

TIRE 
MANAGEMENT 
SYSTEM
Apakah yang dimaksud dengan tire 
management system? Apakah sulit untuk 
melakukannya? Siapa saja yang bisa 
dan harus melakukannya? Apakah tire 
management system perlu dilakukan 
di semua perusahaan angkutan truk? 
Apa untung dan ruginya jika kita 
melakukannya atau tidak melakukannya?

Darwoto, Ketua Paguyuban Pengangkut Pasir 
Gunung Merapi “RUKUN JAYA” Muntilan

Jawaban oleh:
BAMBANG WIDJANARKO
Independent TBR Tire Analyst

Fungsi ban adalah:

1. Menyangga kendaraan.
2. Meneruskan gaya gerak dan 

pengereman ke permukaan jalan.
3. Meredam gerakan atau kejutan dari 

permukaan jalan.
4. Meneruskan fungsi setir dan 

mengontrol arah kendaraan.

Performa sebuah ban akan 
berpengaruh terhadap:

1. Kinerja beban.
2. Kinerja traksi dan pengereman.
3. Kenyamanan berkendara.
4. Kemampuan bermanuver dan 

kestabilan.



Ban yang bermasalah di tengah perjalanan (bocor, meledak, 
aus) akan sangat mengganggu operasional kendaraan, selain 
menghambat waktu tempuh juga mengacaukan jadwal operasional 
secara keseluruhan, bahkan bisa membahayakan pengendara atau 
pun pengguna jalan lain. Itulah sebabnya, ban merupakan salah 
satu elemen yang sangat perlu diperhatikan bagi keselamatan dan 
kelancaran operasional perusahaan angkutan. Sebuah perusahaan 
angkutan (orang, barang, pertambangan) harus secara khusus 
memberikan perhatian pada perawatan dan pemakaian ban di seluruh 
armadanya. Mulai sejak pemilihan merek ban, jenis, ukuran dan pola 
telapak yang cocok dengan kondisi kendaraan, jenis, dan beban 
muatan serta medan jalan dan iklim di daerah operasional. Perusahaan 
angkutan juga perlu untuk memperhatikan teknik penyimpanan (stok) 
ban, pemasangan, perawatan pencopotan bahkan analisis terhadap 
ban bekasnya juga. Keberhasilan pemakaian ban akan terlihat dari 
tinggi atau rendahnya usia kilometer ban tersebut dan akan terukur 
dari rupiah per kilometer (harga dibagi usia kilometer) yang dihasilkan 
oleh pemakaian ban tersebut. Untuk itu semua perlu adanya teknisi 
ban yang mumpuni dan menguasai semua aspek teknis perawatan 
dan pemakaian ban dalam sebuah perusahaan angkutan.

Banyak pemilik perusahaan angkutan (khususnya orang dan 
barang) yang masih belum memberikan perhatian khusus pada 
pemakaian ban. Pemilik biasanya hanya menyerahkan sepenuhnya 
pemilihan dan perawatan ban kendaraannya kepada pengemudi 
atau teknisi mesin yang belum tentu mempunyai pengetahuan yang 
memadai tentang ban. Yang sering terjadi mereka tahu tentang ban 
hanya berdasarkan kebiasaan atau bahkan berdasarkan mitos yang 
dikembangkan dari mulut ke mulut antar sesama pengemudi. Tidak 
jarang teknologi dinilai dengan perasaan, bukan berdasarkan data 
analisis yang akurat. Akibatnya, usia pemakaian ban tidak maksimal, 
ban cepat habis (aus) sebelum waktunya, ban sering bermasalah, 
bahkan tak jarang ban meledak saat digunakan. Padahal harga ban 
juga tidak murah dan mengambil persentase yang cukup besar dalam 
keseluruhan biaya operasional kendaraan. Ban yang habis (aus) 
sebelum waktunya bahkan meledak saat digunakan, akan membuat 
kerugian bagi perusahaan angkutan dan selain itu juga sangat 
berbahaya bagi pengemudi serta sesama pengguna jalan lain. 

Tidak demikian halnya dengan yang terjadi di dunia pertambangan 
(internasional/bukan tradisional), di mana seluruh kendaraan angkutan 
yang beroperasi di pertambangan internasional sudah sejak lama 
menjalankan tire management system yang rigid untuk mendapatkan 
cost per kilometer/per hour (biaya ban per jarak atau waktu) dengan 
safety standard (standar keamanan) yang sangat tinggi.  

Keberhasilan pemakaian 
ban merupakan salah satu faktor 
yang bisa memengaruhi untung 
dan ruginya sebuah perusahaan 
angkutan. Oleh karena itu, sebuah 
perusahaan angkutan harus memiliki 
manajemen yang khusus mengatur 
tentang pemakain ban, yang 
dalam dunia angkutan disebut tire 
management system.

Tire management system 
mengatur keseluruhan proses 
mulai dari pemilihan ban serta velg 
yang tepat (ukuran dan jenisnya), 
pemilihan supplier, pemeliharaan 
serta perbaikan ban, didukung 
dengan pencatatan dan data yang 
akurat, serta pengembangan sumber 
daya manusianya.

Namun tire management system 
bukanlah suatu hal yang terlalu sulit 
untuk dilakukan, hanya julukannya 
yang terkesan “wah”. Mungkin sedikit 
rumit saja bagi yang belum pernah 
melakukan. Sebenarnya tidaklah 
semenakutkan namanya, jika ada 
orang beranggapan, bahwa segala 
yang berbahasa Inggris selalu serba-
hebat dan sulit untuk dilakukan 
oleh orang biasa. Beberapa teknisi 
ban sering mengesankan kepada 
pengusaha angkutan, bahwa tire 
management system ini seolah-olah 
merupakan suatu hal yang luar biasa 
sulit dan hanya bisa dilakukan oleh 
orang-orang tertentu saja, dengan 
maksud supaya perusahaan angkutan 
tersebut bergantung selamanya 
pada perusahaan penyedia jasa tire 
management system tersebut. 

Memang untuk menjalankan 
sistem ini butuh ketelitian dan 
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ketelatenan dalam bermain data, seperti pada 
sistem manajemen yang lain (keuangan, 
pemasaran, dan SDM). Pada prinsipnya semua 
orang yang bisa membaca dan menulis, serta 
memiliki pengetahuan tentang ban pasti 
bisa melakukannya. Semua sistem sangat 
bergantung pada kekuatan/kekompakan 
organisasi tim pelaksananya, maka kembali lagi 
bahwa yang paling penting dalam mengelola 
sebuah perusahaan yang sudah berjalan adalah 
kemampuan departemen SDM-nya.

Dalam tire management system setiap grup 
pelaksana minimal terdiri dari seorang teknisi 
yang berperan sebagai eksekutor (memilih ban, 
melakukan analisa dan memecahkan masalah), 
seorang pencatat (administrasi mutasi dan 
permasalahan ban), seorang tukang ban dan 
seorang kernetnya, seorang pengawas gudang, 
dan kernetnya. Kalau mau lebih detail lagi, 
idealnya bisa melibatkan juga seorang computer 
programmer untuk menciptakan sebuah 
program yang mendukung tire management 
system ini dengan menyesuaikan terhadap 
kondisi perusahaan angkutan tersebut. 

Mengapa akan lebih baik jika 
memungkinkan sebuah perusahaan angkutan 
sebaiknya bisa melakukan tire management 
system sendiri? Karena untuk menjalankan 
program tire management system ini berkaitan 
erat juga dengan budget/kemampuan 
keuangan, visi, dan misi perusahaan angkutan 
tersebut. Jika perusahaan angkutan tersebut 
bisa melakukannya sendiri, akan lebih mudah 
untuk menyesuaikan antara budget dan 
kebutuhannya secara bertahap.

Setiap grup mengurus paling banyak 50 
unit kendaraan dalam satu pool. Jika jumlah 
kendaraan yang ada melebihi 50 unit, maka 
tinggal ditambah saja jumlah orangnya. Jika 
perusahaan angkutan tersebut memiliki 
pool di beberapa kota, idealnya ada tim tire 
management system di semua pool juga.

Tire management system meliputi:

1. Tire & Rim Planning and Selection (perencanaan 
dan pemilihan ban & velg).

Dalam perencanaan ini, harus dipelajari serta dianalisa 
kebutuhan pemakaian ban serta velg dengan mempertimbangkan 
jenis kendaraan, jenis dan beban muatan, kondisi jalan daerah 
operasional dan iklim setempat. Dengan mempertimbangkan 
semua elemen tersebut, akan dipilih merek ban, jenis, ukuran dan 
pola telapak yang tepat dengan kondisi daerah operasional bahkan 
cuaca di mana ban tersebut akan dioperasionalkan serta tekanan 
udara yang dibutuhkan disesuaikan dengan beban muatan yang 
diangkut. Setelah itu baru dilakukan pemilihan ukuran dan jenis 
velg yang cocok/tepat dengan ukuran dan jenis ban. Velg yang 
terlalu sempit juga mengakibatkan dua ban saling bersentuhan 
sepanjang perjalanan (pada ban ganda/twin tire), juga membuat 
ban cepat panas dan cepat menurun daya tahannya, bahkan sering 
berakhir dengan meledak sebelum aus. Ibaratnya sepatu bagi kaki 
manusia, juga harus dipilih ukuran yang tepat, supaya si pemakai 
tahan menempuh perjalanan jauh. 

2. Tire & Rim Maintenance (pemeliharaan ban & velg).
Setelah ban dan velg dipasang pada kendaraan, harus selalu 

dipantau tekanan udara yang dibutuhkan disesuaikan dengan jenis 
atau tipe ban (radial atau bias) serta beban muatan yang diangkut. 
Pemantauan tekanan udara dilakukan dalam keadaan ban masih 
dingin sebelum kendaraan berangkat dari pool dan sesekali 
juga perlu dilakukan di tengah perjalanan untuk memastikan 
tekanan udara pada ban cukup. Atau yang paling modern dengan 
menggunakan Tire Pressure Monitoring System yang berbasis GPS.

Perlu juga dipantau rotasi ban serta penempatan ban yang 
tepat pada posisi kendaraan (posisi kemudi, ekor, gardan tarik 
dsb.). Teknisi perlu berhati-hati dalam melaksanakan program 
rotasi, jangan sampai sering melakukan rotasi pada posisi yang 
tidak terlalu penting (hanya karena terlalu text book), karena dalam 
melakukan proses rotasi pasti akan terjadi pemborosan baut roda 
yang aus/putus (irit di ban, boros di baut roda). Tire management 
system juga akan menentukan waktu yang tepat untuk pelepasan 
ban masih dalam kondisi yang baik untuk dapat divulkanisir. 
Pengukuran kedalaman pola telapak (tread depth) perlu juga 
dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi keausan ban.

Balancing dan spooring juga perlu dilakukan secara berkala atau 
jika diperlukan. Tire maintenance ini dilakukan baik bersifat skedul 



maupun non-skedul. Selain berfungsi untuk pemeliharaan, 
juga berfungsi sebagai pencatatan histori sebuah ban. Dari 
histori ini dapat dianalisa harga pembelian sebagai biaya 
berkorelasi dengan rupiah per kilometer ban tersebut. Tire 
management system harus menentukan Standard Operational 
Procedure (SOP) yang harus dilaksanakan oleh personel 
pelaksana, teknisi, dan sopir. 

3. Pencatatan data yang akurat.
Semua perlakuan terhadap ban harus tercatat secara 

akurat sehingga setiap analisa atau pun keputusan/eksekusi 
yang diambil didasarkan pada data yang riil. Misalnya, 
kilometer pemakaian awal ban, kilometer pencopotan ban, 
waktu atau tanggal penggantian ban, merek ban, tipe ban, 
ukuran ban, nomor serial produksi ban, jenis kendaraan, posisi 
pemasangan/pencopotan ban, pencatatan tekanan udara, 
pencatatan sisa ketebalan telapak (remain tread depth/RTD), 
ban orisinil atau vulkanisir, alasan adanya penindakan dsb.

Tire management system yang baik, dilakukan tidak 
berdasarkan perkiraan atau kebiasaan, namun harus 
didasarkan pada data yang akurat.

Tire Service Area yang ideal di dalam pool.

Alat spooring mobile.

4. Scrap Analysis (Analisa Ban Bekas).
Ban yang sudah tidak dapat digunakan 

karena aus, habis secara tidak merata, atau pun 
mengalami kerusakan lain, harus dianalisa terlebih 
dahulu, apakah kerusakan tersebut merupakan 
kerusakan yang wajar atau kerusakan abnormal. 
Kerusakan ban akibat dari kesalahan elemen 
mekanis lain pada kendaraan (velg peyot, bearing 
aus, suspensi tidak berfungsi, king pin rusak, rem 
tidak berfungsi dengan baik) atau memang sudah 
waktunya ban tersebut aus karena pemakaian 
wajar.

Untuk kondisi ban yang rusak tidak wajar, 
bisa dilakukan proses pengajuan warranty, yaitu 
dimintakan garansi untuk penggantian pada 
vendor/supplier.

Alat balancing roda.
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Selanjutnya seorang claim adjuster akan menentukan bisa atau tidaknya 
klaim diproses. Seorang claim adjuster melaksanakan eksekusi berdasarkan 
ilmu tire forensic yang telah dipelajarinya, jadi bukan berdasarkan perasaan 
semata. Kondisi bangkai sebuah ban selalu mencerminkan bagaimana cara 
pemakai memperlakukan ban tersebut pada kehidupannya.

Sedangkan pada kondisi kerusakan yang normal, juga perlu dilakukan 
analisa agar dapat dilakukan tindakan preventif (pencegahan) atau pun 
korektif (perbaikan) agar pada waktu mendatang kerusakan tersebut dapat 
diminimalisir dan kinerja ban dapat lebih dioptimalkan. Termasuk juga 
memberikan masukan kepada vendor/supplier untuk diinformasikan kepada 
produsen ban (pabrikan) agar dilakukan perbaikan terhadap ban atau ban 
diperkuat sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan.

5. Evaluasi Performa Ban.
Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tire 

management system baik secara harian (daily meeting), mingguan (weekly 
meeting), bulanan (monthly meeting). Evaluasi dilakukan dengan melakukan 
pengukuran terhadap performa ban, ketepatan pembuatan perencanaan 
serta pencapaian performance availability dan key performance index.

6. Man Power (Sumber Daya Manusia).
Tire management system dapat diimplementasikan dengan baik 

apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Untuk itu 
diperlukan program pengembangan personil (teknisi, kepala gudang, tukang 
ban, administrator) meliputi up grading, training, skill development, struktur 
organisasi serta standar operasional prosedur yang jelas.

7. Sarana dan Prasarana.
Untuk menunjang pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan yang sesuai 

dengan konsep tire management system, perlu ditunjang dengan sarana dan 
prasana yang memadai. Kelengkapan peralatan, fasilitas dalam bengkel, 
serta sarana penunjang lain perlu disediakan. Tools serta workshop yang 
disediakan harus disesuaikan dengan kebutuhan tire management system 
yang dilakukan. 

Idealnya dalam sebuah garasi ada kompresor dengan air management 
yang memadai (saluran udara primer, sekunder, dan tersier), tire changer 
(alat bongkar/pasang ban), wheel balancer (alat balancing roda), alat 
spooring, impact wrench (kunci baut roda), hidraulic jack (dongkrak) yang 
memadai, pressure gauge (alat pengukur tekanan udara), tread depth gauge 
(alat pengukur kedalaman telapak), tire brander (alat stempel ban) infrared 
thermometer, tire cage (kerangkeng ban), rak penyimpanan ban.  

Dongkrak hidrolik.

Kunci baut roda otomatis dan manual.



Alat bongkar / pasang ban.

8. Budgeting (Pendanaan).
vmengefisienkan biaya pada sektor ban di perusahaan 

angkutan. Namun untuk dapat melakukan tire management 
system dengan baik, efisien dan efektif, perlu juga didukung 
oleh pendanaan yang memadai. Setiap biaya yang keluar untuk 
tire management system akan dikorelasikan dengan efisiensi 
biaya yang dicapai. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan 
untuk pelaksanaan tire management system harus berdampak 
pada penghematan biaya ban yang signifikan. Jika tidak 
terjadi penghematan pemakaian ban, berarti sistem harus 
diperbaiki atau tim pelaksana tire management system harus 
direstrukturisasi, bahkan dibubarkan sekalian.

9. Informasi Teknis.
Teknologi ban terus berkembang, terutama 

akhir-akhir ini disaat perkembangan teknologi di 
dunia ban meningkat sangat pesat dengan inovasi 
dan perbaikan berbagai ban baru yang menawarkan 
berbagai keunggulan yang menguntungkan 
pemakai. Tire management system harus selalu 
menyediakan informasi terbaru tentang setiap 
perkembangan teknologi yang ada, caranya banyak 
berhubungan dengan teknisi pabrik.

Selain itu, informasi juga diperlukan saat 
akan melakukan kegiatan penggantian atau pun 
perbaikan ban. Sehingga setiap keputusan yang 
diambil untuk mengganti ban atau melakukan uji 
coba ban baru dilakukan berdasarkan analisa yang 
tepat.

 

10. Storage (Penyimpanan).
Penyimpanan stok meliputi persediaan ban 

dan velg orisinil (baru), setengah pakai, aus/rusak 
(bekas pakai) dan vulkanisir (new life/second 
life/repair). Penyimpanan segala barang/produk 
yang bisa kadaluwarsa harus selalu secara ketat 
memperhatikan tanggal produksi dan metode FI 
– FO (First In – First Out/yang diproduksi duluan 
harus dipakai duluan juga). Hal ini juga berlaku 
untuk ban, namun tidak berlaku untuk velg, karena 
metal tidak mengenal kadaluwarsa.

Kerangkeng ban.

Alat pengukur kedalaman telapak biasa dan otomatis.



Dalam penyimpanan ban juga tidak boleh terkena 
sinar matahari langsung dan cairan apa pun, karena 
akan menghilangkan zat antioksidan (penahan 
penuaan) yang terkandung dalam compound karet 
ban. Temperatur dalam ruangan tidak boleh terlalu 
panas. Untuk ban-ban fast moving (segera dipakai) 
bisa dilakukan dengan cara menyusun secara vertikal, 
namun tidak boleh lebih dari 10 tumpuk (berlaku untuk 
ban truk dengan ukuran yang paling umum, yaitu 10.00 
R 20). Usahakan untuk memberi alas karpet karet atau 
papan di gudang, agar ban tidak bersentuhan langsung 
dengan lantai gudang.

11. Safety Regulation (Standar keamanan).
Dalam menjalankan program tire management 

system, setiap personil yang terlibat di dalamnya harus 
menjunjung tinggi dan mengutamakan keselamatan. 
Sebab cara/teknik pemasangan, pencopotan, 
pemompaan, dan pemakaian ban yang salah dapat 
mengakibatkan bencana pada perusahaan angkutan. 
Penggunaan safety tools (peralatan berstandar 
keamanan) tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan tire 
management system. Mulai dari helm proyek, sarung 
tangan kulit, jaket/rompi scotch lite, sepatu besi, masker 
wajah, bendera (di pertambangan) sampai google 
(pelindung mata). Ban meledak saat dipompa telah 
terbukti menjadi pembunuh paling dahsyat di seluruh 
dunia. Demikian pula dengan giant tire (ban berukuran 
raksasa) yang menimpa teknisi maupun tukang ban.

Gudang ban untuk penyimpanan jangka agak lama.

Alat stempel ban.

Jadi tire management system 

adalah sebuah sistem yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan 

performa ban dan mengefisienkan 

pemakaian ban di sebuah 

perusahaan angkutan (bisa 

angkutan orang maupun barang, 

bisa kendaraan kecil maupun besar) 

berdasarkan data dan analisa. 

Semua orang bisa melakukan tire 

management system ini dengan 

mengacu pada keyakinan, bahwa 

semua ilmuwan besar berhasil 

menemukan teori/rumus yang diakui 

oleh dunia, berawal dari uji coba 

(trial & error). Selamat mencoba, 

semoga bermanfaat.
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Salah satu pengusaha trucking, 
Hardy Soebioto ini bisa dibilang 
modal nekat mendirikan PT Pelita 
Abadi Ekspedisi. Berawal dari ajakan 
teman untuk terjun di dunia trucking, 
ia tidak menampik tawaran masuk 
ke dunia bisnis pengangkutan. 
Sayang sekali usaha dua sekawan 
ini tidak membuahkan hasil, mereka 
memutuskan untuk jalan sendiri-
sendiri. 

“Bagaimana saya bisa masuk 
ke bisnis ini, awalnya saya melihat 
peluang di antara teman-teman 
ada yang memiliki pabrik. Kami 
beranggapan dengan mendirikan 
perusahaan trucking, pengiriman 
barang dari pabrik bisa kami 
handle. Tetapi ternyata order ke 
kami tidak pernah masuk. Akhirnya 
kami putuskan untuk pisah dan 
mendirikan perusahaan sendiri-
sendiri,” tutur Direktur PT Pelita 
Abadi Ekspedisi ini.

PT Pelita Abadi Ekspedisi

Yang Terpenting 
Pelanggan Puas 
Dulu Teks : Sigit Andriyono

Foto : Giovanni Versandi

Truk baru 
minim sekali 
risiko untuk 
trayek
Surabaya-
Jakarta



Tepatnya Desember 2014, Hardy masuk di bisnis trucking. Terjun 
menggunakan perusahaan perseorangan bukan jalan mudah yang 
harus dihadapinya. Unit tidak banyak dan pemain baru membuat 
Hardy kesulitan mendapatkan muatan. “Saya terjun di bisnis ini, 
semua saya lakukan sendiri, mulai dari cari muatan, cari sopir, keliling 
ke pabrik, dan bertemu dengan beberapa kenalan karena saya tidak 
ada pegawai,” tambahnya.

Pelita Abadi mengambil trayek tujuan Surabaya-Jakarta p.p.. 
Bukan hal mudah waktu itu bagi perusahaan seumur jagung harus 
mengambil muatan. “Alasan  mengambil tujuan Surabaya-Jakarta 
adalah karena lebih aman daripada Surabaya-Jateng. Trayek panjang 
ke Jakarta bawa muatan, pulang juga harus bawa muatan. Rata-rata 
pemain trucking yang ambil trayek Jateng, pulang tidak bawa muatan. 
Pulang kosong itu memberi kesempatan kepada sopir untuk berbuat 
nakal. Mereka bisa bawa muatan orang lain,” jelasnya. 

Pertama kali jalan trayek jauh 
memang sulit, bagaimana pun pulang 
ke Surabaya tetap harus bawa muatan. 
Hardy harus mencari muatan. Karena 
jika pulang kosong akan rugi. “Bukan 
balik modal, tetapi bisa rugi ongkos sopir, 
menginap, dan segala macam. Mau tidak 
mau harus ada muatan. Saat itu kenalan 
di Jakarta tidak punya. Saya nekat saja, 
hubungi sana-sini, kirim email, telepon 
orang ditolak itu sudah berkali-kali. 
Setelah beberapa hari baru dapat muatan. 
Akhirnya sopir bisa pulang,” jelasnya.

Mencari sopir untuk pertama 
kali menjadi tantangan tersendiri bagi 
Hardy. “Cari sopir yang cocok ini susah 
sekali, selama ini saya hanya feeling, 
saya cocok dengan sopir ini atau tidak. 
Melihat pengalamannya itu pasti. Saya 
mensyaratkan ia juga harus pengalaman 
pegang truk tronton, memahami jalan-
jalan tujuan Jakarta. Lalu terpenting 
juga sopan, diajak omong enak, mau 
kerja, dan paling utama adalah jujur,” 
jelas Hardy mengenai kriteria sopir untuk 
perusahaannya.  

Ditanya mengenai sopir pertama, 
Hardy mendapatkan dari kenalan 
orangtuanya. “Pada awalnya saya 
jelaskan kepada dia bahwa kita di sini 
untuk sama-sama membangun, karena 
perusahaan masih baru. Kerja sama 
saya hari ini mungkin tidak enak, tetapi 
berikutnya sebagai sopir pertama akan 
saya perhatikan. Saya tekankan ke dia, 
kamu tidak bisa berbuat banyak tidak 
apa-apa. Membuat kesalahan asalkan 
kamu jujur pasti saya maafkan. Akhirnya 
dia mau kerja di sini,” kisahnya. 
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Dalam hal rekrutmen sopir, Hardy sebenarnya tidak mengajukan banyak 
syarat. “Pertama kali ketemu dari cara bicara, cara pakaian jika sudah merasa 
tidak cocok saya tolak. Karena kunci dari perusahaan pengangkutan ada pada 
sopir, jika sopir tidak jujur bisa berbahaya. Jika mereka diperlakukan keras 
malah lebih bahaya. Mereka kan membawa muatan, jika muatan customer ada 
masalah di jalan, saya yang kena. Saya harus percaya kepada sopir. Maka dari 
itu kami harus jaga hubungan baik dengan sopir. Saya tidak pernah marah-
marah dengan sopir,” ceritanya. 

Muatan dari Pelita Abadi adalah bahan bangunan. Hardy menjelaskan 
bahwa ke depan tidak menutup kemungkinan jika ada muatan yang ongkosan 
lebih baik ia akan berpindah. “Sebenarnya dari awal saya tidak pernah 
menentukan akan muat apa. Apalagi dalam bisnis pengangkutan jika tidak 
kenal dengan atasannya akan susah masuk perusahaan tersebut. Kami tidak 
punya unit yang selalu ready, saya punya bak yang serbaguna. Tetapi dalam 
perjalanan menawarkan ke beberapa customer, saya ketemu muatan yang 
kebetulan di bahan bangunan. Kenalan dan relasi bahan bangunan tembus 
semua. Saya pernah menawarkan untuk muat tepung, tetapi ditolak semua,” 
kata Hardy.

Beberapa bahan bangunan yang jadi langganannya adalah asbes, gipsum, 
bata ringan, keramik, dan kertas gulungan. Hardy memesan khusus bentuk bak 
truknya di karoseri. Seandainya suatu saat mencari muatan sedang susah atau 
satu segmen sedang sepi, ia bisa pindah muatan lain. Ia menilai selama tahun 
2016 perusahaannya berjalan lumayan baik. “Meskipun beberapa pemain 
bilang sepi. Mungkin karena armada kami tidak banyak sehingga saya tidak 
merasakan itu. Saya merasa order lancar saja. Yang lain sampai ada yang jual 
unit, saya tambah terus. Yang terpenting adalah harus rajin ketemu orang buat 
penawaran,” katanya.  

Perihal pemeliharaan 
kendaraan, Pelita Abadi melakukan 
pencatatan terhadap semua 
unit yang ada. “Jika jadwal muat 
bersamaan dengan jadwal servis, 
saya melakukan beberapa opsi. 
Pertama kami terima muatan, tetapi 
berangkat besoknya. Jika bisa 
diganti muatan dengan unit lain ya 
saya ganti.  Kedua, saya cari sub-
truk milik orang lain. Dengan nego 
harga jika cocok silakan. Ketiga,  
servis truk tidak selalu hari itu juga, 
jika bisa ditunda beberapa hari pun 
tidak masalah, asal tidak tunda 
terus,” jelasnya. Untuk servis rutin 
Hardy menyerahkan ke bengkel 
resmi ATPM. Jika ada penggantian 
onderdil ia membeli sendiri, sehingga 
hanya bayar biaya servisnya.  

Saat ditanya alasan 
memasukkan truk orang lain untuk 
ambil muatan, Hardy menjabarkan 
bahwa itu sebenarnya bukan untuk 
kepentingan pribadinya. “Ini hanya 
untuk kepuasan pelanggan. Jika 
pelanggan minta meskipun saya 
sedang tidak ada unit saya tetap 
berusaha carikan. Pelanggan tetap 
akan nyaman dengan servis kami 
meski perusahaan kami belum 
besar,” tegasnya.

Perihal ongkos muat, ia 
berpendapat servis terhadap 
customer tetap dijaga. “Jika ada 
yang menawarkan ongkos murah 
asalkan biaya masih mencukupi, 
kadang-kadang saya ambil. Karena 
siapa tahu lain kali saya perlu 
dengan customer itu. Tidak mungkin 
juga dalam trucking ada muatan 
bagus terus. Pasti ada harga yang 

Servis rutin ke bengkel resmi memberikan jaminan truk Pelita Abadi dalam kondisi prima



tidak bagus. Untung banyak atau sedikit yang penting pelanggan 
puas dulu. Jika ke depan saya bisa layani mereka dengan unit yang 
lebih banyak lagi, ini kan lebih baik. Karena dalam bisnis ini jika truk 
sampai menganggur rasanya pasti tidak nyaman,” paparnya. 

Meskipun sekarang unit Pelita Abadi belum banyak tetapi Hardy 
sebisa mungkin akan melayani pelanggan yang membutuhkan 
layanannya. Ia yakin bisnisnya pasti akan bertumbuh. “Saya 
prioritaskan muatan ada dulu. Jika tidak ada muatan, kasihan sopir, 
cicilan tidak terbayar. Saya kerja hampir tidak ada batasan waktunya. 
Selama saya bisa, saya akan layani customer,” tambah Hardy.  

Semua unit Pelita Abadi adalah truk baru. Menurutnya terlalu 
berisiko jika trayek panjang menggunakan truk bekas. “Karena saya 
tidak ingin mendadak ada masalah di tengah jalan, pasti repot sekali. 
Komitmen saya untuk Jakarta saya akan pakai unit baru. Misal 
nanti saya akan buka trayek dalam kota atau Jateng tidak masalah 
gunakan unit bekas. Beli truk bekas itu sebenarnya untung sekali. 
BEP-nya cepat. Tetapi saya tidak berani untuk trayek Jakarta. Ada 
risiko, kecuali kami punya garasi di Jakarta. Sekarang ini saya fokus 
Surabaya-Jakarta dulu karena saya akan ambil trayek lain saat trayek 
yang sekarang ini sudah maksimum. Artinya kepemilikan unit dan 
layanan yang saya berikan kepada pelanggan sudah cukup. Baru 
setelah itu saya akan buka trayek lain,” jawab Hardy. 

Dalam hal manajemen ia ingin sekali membentuk divisi keuangan. 
“Karena ini yang memakan waktu paling banyak. Banyak dokumen 
yang harus diurus. Belum lagi jika ada tilang. Harus lapor sana-sini, 
hubungi kepolisian, hubungi pabrik juga. Jika hal-hal seperti itu ada 
yang handle saya bisa fokus untuk marketing,” jelasnya. Ia juga 
berencana merekrut sopir pengganti. Karena beberapa kali terjadi 
saat truk siap muat, mendadak sopir izin tidak masuk. Hardy sedang 
proses membuat sistem sopir cadangan. Sistemnya semacam rotasi 
sehingga sopir cadangan ini nanti bisa pegang semua truk. Setiap 
sopir bisa libur satu minggu atau satu kali p.p..  Jika sopir sanggup 
jalan terus, Hardy tidak melarang itu. 

Sebagai pemain trucking, ia berharap pemerintah peduli terhadap 
kondisi jalan. Karena jalan yang ada sepertinya belum memadai 
untuk kelancaran pengiriman barang. Ia juga berterima kasih kepada 
rekan-rekan yang sudah mendukung bisnisnya, khususnya Aptrindo 
Jatim. Dengan wadah asosiasi pengusaha truk ini, Hardy terbantu 
sekali dalam banyak hal, utamanya dalam membangun perusahaan 
yang lebih baik.

Kepuasan 
pelanggan 
Pelita Abadi, 
menjadi 
dorongan 
Hardy 
untuk terus 
mengembang
kan 
bisnisnya
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Teks : Citra D. Vresti Trisna
Foto : Pebri Santoso

Kenyamanan berkendara adalah 
segalanya. Perkembangan teknologi di 
kendaraan niaga, terutama truk, sangat 
memperhatikan kenyamanan pengendara 
selama berada di dalam kendaraan. Sehingga 
kerusakan AC kendaraan dapat mengurangi 
kenyamanan pengendara, terlebih lagi ketika 
proses pengantian refrigeran AC memakan 
waktu lama. Untuk mengatasi masalah ini, telah 
hadir alat untuk menolong mekanik bekerja 
cepat dan profesional dalam membenahi AC 
kendaraan. 

Setelah sukses dengan Texa atau alat 
diagnosa kendaraan, PT Midia Tekindo 
kembali menghadirkan AC Konfort 700 
Series yang sangat berguna bagi mekanik 
dalam membenahi AC kendaraan. Produk 
ini dirancang untuk mendiagnosis, merawat, 
dan mengisi refrigeran di mobil. Komponen-
komponen canggih dalam alat ini menjamin 
proses pengisian refrigeran dengan mudah 
dan aman, baik kendaraan yang menggunakan 
refrigeran jenis lama atau pun yang baru. Hal 
inilah yang membuat AC Konfort 700 Series 
diakui di pasar dunia dan menjadi pilihan utama 
untuk membuat AC kendaraan bekerja dengan 
baik dan memberikan kenyamanan pengemudi. 

”AC Konfort 700 Series merupakan alat 
untuk recovery atau membersihkan freon 
yang ada di kendaraan. Kecanggihan alat ini 
membuat mekanik kendaraan tidak membuang 
refrigeran secara sembarangan. Menggunakan 
alat ini akan membuat mekanik perusahaan 
angkutan bekerja dengan profesional seperti 

SOLUSI PEMBENAHAN AC TRUK

AC KONFORT 700 SERIES

halnya mekanik yang ada di pabrikan. Selama ini recovery 
AC kendaraan dilakukan dengan cara yang konvensional 
sehingga penggantian refrigeran bisa lebih efisien dan 
akurat,” kata General Manager PT Media Tekindo, M. 
Goenawan. 

Menurut Goenawan, kekurangan penggantian 
refrigeran dengan cara konvensional adalah kurangnya 
akurasi dalam proses pemvakuman. Karena, proses 
pengisian refrigeran harus memastikan udara di dalam 
AC dalam kondisi hampa. Pemasangan refrigeran dengan 
cara konvensional harus membongkar AC terlebih dulu, 
sedangkan menggunakan AC Konfort 700 Series tidak 
perlu membongkar dan bisa langsung dipasang dan dapat 
memastikan tidak ada udara yang masuk. Kemudian, 
kekurangan dari pemasangan refrigeran dengan cara 
konvensional memakan banyak waktu karena harus 
dibongkar terlebih dahulu baru mengisi refrigeran dengan 
mengira-ngira jumlahnya hingga benar-benar pas.

”Menggunakan AC Konfort 700 Series, pengisian 
refrigeran AC jadi lebih singkat. Pengisian hanya 
membutuhkan waktu 30 menit. Bahkan kalau kendaraan 
yang diisi refrigeran lebih kecil, hanya memakan waktu 

M. Goenawan
General Manager 

PT. Media Tekindo



20 menit. Alat ini didesain agar 
dapat memilih waktu yang 
ditentukan tapi tidak menyalahi 
aturan yang ada. Jadi kalau 
kevakuman tidak tercapai akan 
ada pengingat dari alat, inilah 
yang tidak dimiliki oleh alat lain,” 
paparnya.

 Produk ini dibuat di Itali 
sejak 2010 dan masuk ke 
Indonesia baru pada 2013. 
Meski tergolong baru dan telah 
memiliki kompetitor, Goenawan 
yakin bila produknya dapat 
bersaing dengan dengan 
kompetitor lainnya. Dari 
sisi harga, harga AC Konfort 
700 Series juga lebih mahal 
daripada kompetitornya, namun 
Goenawan menjamin bila 
produknya jauh lebih akurat dan 
pengisian dan dapat diambil 
database kendaraannya, 
bahkan untuk tipe 705R, 710R 
dan 720R dilengkapi dengan 
LCD antarmuka yang sederhana 
namun lengkap.

”Alat ini dibuat agar 
mekanik menjadi profesional 
karena semua pengoperasian 
ditampilkan dalam bentuk 
display atau digital karena ada 
beberapa produk yang masih 
analog, jadi data bisa dicetak. 
Produk lain, bisa ditambahkan 
dan dikurangi. Kalau kami 
sistemnya dibuat harus pasti. 
Jadi sangat menguntungkan 
bagi pemilik kendaraan dan 
ketika mengisi tidak kira-kira,” 
jelas Goenawan.

Menurut Goenawan, AC 
Konfort 700 Series merupakan 
pilihan tepat bagi pengusaha 

angkutan karena produk ini diproduksi oleh Itali yang sudah teruji kemampuannya. 
Sehingga bagi pengusaha angkutan yang membutuhkan efisiensi dalam 
pemeliharaan kendaraan, Texa adalah pilihan tepat. Harga yang dibandrol untuk 
produk ini adalah Rp 55 juta- Rp 150 juta bergantung pada kelengkapan fitur-fitur 
di dalamnya. Untuk versi terbaik, alat ini dilengkapi dengan diagnostik, printer, dan 
alat UV untuk mendeteksi kebocoran.

”Ada alat khusus berupa senter dan kacamata untuk melihat kebocoran. 
Sehingga apabila terjadi kebocoran cairan refrigeran, maka akan membekas di 
lokasi yang bocor. Jadi tinggal menyorot dan mencari daerah yang sesuai warna 
yang sesuai UV. Selain itu yang paling baik bisa mengecek kualitas baik-buruk 
refrigeran. Kemudian dilengkapi dengan plating kid atau alat untuk membersihkan 
oli dan gram (kotoran) di dalam instalasi AC, seperti kondensor, evaporator, dan 
selang-selang AC,” ujar Gunawan. 

Produk AC Konfort 700 Series terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu seri 
Konfort 7.05L, Konfort 7.10L, Konfort 7.20L, Konfort 7.60L, Konfort 760bus, Konfort 
7.80, dan Konfort 7.44L khusus untuk mobil Mercedes Benz.

Tampak Depan

Keterangan Botol:

Tampak Belakang

• BOTOL WARNA KUNING Fungsi untuk penyimpanan oli baru (Oli PAG).
• BOTOL WARNA ORANGE Fungsi untuk OLI UV.(Cairan khusus untuk mengetahui 

kebocaran refrigrand pada system AC Kendaraan).
• BOTOL WARNA MERAH Fungsi untuk penampungan oli bekas hasi dari proses Recovery 

Freon ( Refrigrand) di dalam system AC Kendaraan
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SAFETY TRAINING DRIVERMATA LENSA

Safety Training 
Driver



Safety Training Driver merupakan 
latihan keselamatan tentang tata cara 
menggunakan alat keselamatan oleh 
setiap driver angkutan. Safety Training 
Driver tersebut diterapkan oleh Puninar 
Logistics , setiap driver yang bekerja di 
Puninar Logistics mereka akan diajarkan 
dan dilatih tentang cara menggunakan 
alat keselamatan dengan baik dan 
benar, contohnya dalam penggunaan 
Safety Belt. Safety Belt tersebut wajib 
digunakan oleh para driver di Puninar 
Logistics ketika mengemudi dengan 
muatan truk tanki . Karena para driver 
yang mengemudikan truk tanki harus 
benar benar safety karena muatan 
yang dibawa merupakan bahan bakar 
yang mudah terbakar seperti bbm . 
oleh karena itu tingkat safety mereka 
harus selalu di perhatikan ujar, “ 
Driver Management Puninar Logistics 
Nursyam Hilmi. 
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JUDUL ARTIKEL

PT Puninar Logistik 
merupakan salah satu 
perusahaan yang menerapkan 
tingkat safety yang sangat 
baik bagi para drivernya karena 
untuk menjaga keamanaan dan 
pelayanan yang sangat baik 
untuk para customernya.  safety 
belt sendiri merupakan sebagian 
rangkaian dari beberapa proses 
safety training milik PT Puninar 
Logistik .
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PERIKSA KESELARASAN SASIS KAROSERI DAN TRUKTIPS & TRIK

Teks: Sigit Andriyono     |     Foto: Giovanni Versandi

Sebagian besar truk menggunakan frame side rail dan crossmember. 
Kedua jenis rangka ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi merupakan 
bentuk dari kesatuan sasis. Side rail mampu menahan beban dari arah 
vertikal dan samping seperti blok mesin, transmisi, tangki bahan bakar, power 
pack, suspensi, body keseluruhan, dan kargo. Sementara crossmember 
memberikan kekuatan pada beban puntiran dan juga menopang bagian 
mesin, transmisi, dan radiator. Selain itu, crossmembers juga mencegah 
side rail dari gerakan memutar atau goyah.

Periksa Keselarasan Sasis 
Karoseri dan Truk

Johan Arif Koestanto, General Manager Nugraha 
Karoseri mengatakan, kesalahan-kesalahan umum 
yang terjadi pada pembuatan body karoseri adalah tidak 
presisi, salah ukur atau salah pemasangan.



Sasis truk yang dibuat sedemikian rupa 
sudah diperhitungkan mampu digunakan untuk 
berbagai keperluan pengusaha, seperti karoseri 
tangki, bak, wingbox, los bak, cargo box, dan 
sebagainya. Sebuah perusahaan karoseri 
akan memperhitunglan setiap produk yang 
dibuatnya agar sesuai dengan spesifikasi truk 
yang digunakan. Johan Arif Koestanto, General 
Manager Nugraha Karoseri mengatakan, 
kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada 
pembuatan body karoseri adalah tidak presisi, 
salah ukur atau salah pemasangan. 

“Misalnya pada truk dengan long chassis 
biasa dipakai pada untuk karoseri tangki 24. 
000 liter. Ini harus memperhatikan panjang 
sasis dan kekuatan kendaraan. Jika ada 
perubahan yang tidak diperhitungkan bisa fatal 
akibatnya,” jelasnya. Jika konsumen meminta 
jumlah liter yang lebih sedikit, tetapi masih 
ingin menggunakan long chassis, tetap harus 
diperhitungkan volume tangki. 

Frame truk dibuat khusus dengan bahan logam 
pilihan, ada titik-titik sumbu yang terbagi secara merata 
pada sasis. Lubang dan titik penguatan sudah dibuat 
oleh produsen untuk memaksimalkan kekuatan frame. 
Pengencangan body karoseri terhadap sasis truk harus 
memperhatikan petunjuk dari produsen. Kesalahan 
pembebanan pada titik-titik sumbu bisa memengaruhi 
akselerasi, pengereman dan lebih parah bisa 
mengakibatkan keretakan pada sasis dan bodi karoseri. 

Dwi Kusdianto, Kepala Produksi Unit II Nugraha 
Karoseri memberikan tips memeriksa keselarasan bodi 
karoseri dan sasis truk. Pertama kali sebelum melakukan 
inspeksi adalah area bidang harus datar. Unit di parkir 
di area yang tidak bergelombang dan permukaan yang 
keras. 

Pertama, pemeriksaan dari sasis belakang. “Lokasi 
tidak sejajar ini biasanya jika orang awam tidak bisa 
melihat secara langsung. Sasis kanan dan kiri akan 
tampak beda. Saat memeriksa jika dirasakan ada 
keraguan bisa menggunakan waterpass. Lazimnya bodi 
karoseri bagian belakang lebih tinggi daripada depan. 

Lubang-lubang titik sumbu pada chassis truk Penguatan pada ROH sering dilakukan karoseri untuk 
mempertahan body karoseri



66 33 / III / MARET 2017

Jika memang bidang itu rata, langsung saja ukur jarak tanah ke sasis, 
jika ada selisih sudah pasti ada kemiringan antara kanan dan kiri,” 
jelasnya. 

Jika ditemukan indikasi kemiringan coba dilepas atau 
dikendorkan baut berupa U-Bolt atau kawel. Kemudian periksa sekali 
lagi pada sasis unit. Sehingga bisa diketahui sasis mana yang tidak 
sejajar apakah sasis unit truk atau sasis karoserinya. Jika dilihat pada 
salah satu sisi ada kerenggangan antara sasis unit dan sasis karoseri, 
berarti sasis karoseri yang bermasalah. 

Kedua dilihat dari depan kabin. Dari depan kabin ambil sudut 
pandang sejajar bemper depan. “Perhatikan bemper dan gardan, jika 
terlihat ada perbedaan jarak antara gardan kanan atau kiri dengan 
bemper depan bisa dipastikan ada kemiringan. Jika kurang yakin bisa 
mengukur jarak dari tanah ke sasis,” kata Dwi.

Ketiga perbandingan kabin dan penampakan bodi karoseri 
dari depan. Inspeksi ini bisa dilakukan dengan berdiri. “Ambil sudut 
pandang di depan truk, berada di posisi tengah. Lalu perhatikan 
perbedaan penampakan bodi karoseri melewati acuan sisi kanan 

dan kiri kabin. Apakah penampakan 
bodi karoseri kanan dan kiri truk 
terdapat perbedaan jarak sisi kanan 
dan kiri kabin? Jika ditemukan ada 
selisih jarak, berarti pemasangan 
bodi karoseri tidak presisi,” tambah 
Johan Arif.

Jika memang gejala 
kemiringan dipastikan ada setelah 
beberapa bentuk pengecekan, Dwi 
memberikan saran repair atau 
bongkar sasis karoserinya. “Untuk 
repair, pada salah satu sisi sasis 
yang tidak merata dipotong sedikit 
sasisnya disesuaikan kerenggangan 
yang terjadi, baru sasis karoseri bisa 
dipasang lagi dengan posisi yang 
sejajar.  Selisih sedikit saja 1-2 cm 
sudah kelihatan miringnya. Sasis 
unit mengikuti sasis karoseri. Untuk 

PERIKSA KESELARASAN SASIS KAROSERI DAN TRUK

Tampak depan kabin, posisi gardan dan bemper depan sejajar.



truk tangki, sasis karoseri lebih kaku daripada sasis unit. Pada saat 
dibuat akan mengikuti sasis karoseri. Kerenggangan ini bisa dilihat 
dari tampilan kabin tidak sejajar. Jadi antara pintu kanan dan kiri tidak 
sejajar,” katanya mengenai repair chassis tangki yang miring. 

Sedikit berbeda cara repair jika ditemukan kemiringan pada 
tangki bagian depan. “Untuk kemiringan ini, jika truk sasis panjang 
tidak banyak pengaruhnya dibanding sasis pendek. Jika posisi 
pemotongan sasis bodi pada bagian belakang tidak ada masalah 
karena tidak banyak perlintasan kabel atau selang. Jika posisi bodi 
depan yang tidak sejajar, tangki harus dilepas lalu diturunkan. Baru 
kemudian dilakukan pemotongan. Setelah selesai, baru bodi karoseri 
dinaikkan lagi. Jenis karoseri yang sangat mudah diketahui jika sasis 
bodi dan unit truk tidak sejajar adalah wingbox dan tangki,” jelas Dwi. 

Terakhir, Johan Arif juga memperingatkan untuk pihak karoseri 
memperhitungkan titik berat atau gravitasi ketika pemasangan bodi 
karoseri karena pembagian beban yang tidak seimbang karoseri 
rawan cracking. Tumpuan harus dibagi sama sama rata dari depan 
hingga belakang.

Johan Arif juga 
memperingatkan 

untuk pihak karoseri 
memperhitungkan titik 

berat atau gravitasi 
ketika pemasangan 

bodi karoseri karena 
pembagian beban 

yang tidak seimbang 
karoseri rawan cracking. 

Tumpuan harus dibagi 
sama sama rata dari 

depan hingga belakang.
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PROFIL BISNIS DEDIKASI SEBAGAI MITRA TRANSPORTER 

PT Tri Difta Wahana Sarana adalah anak 
perusahaan dari PT Tri Difta Utama yang berdiri 
sejak tahun 1999. PT Tri Difta Utama sebagai 
holding company sejak awal berdiri memang 
lebih fokus di segmen pertambangan khususnya 
dalam mendukung pihak transporter tambang 
dengan mengusung beberapa merek dari 
principal ternama di dunia seperti York, Jost, 
SKF, MGM yang lebih banyak bermain di sektor 
undercarriage kendaraan saja. 

PT Tri Difta Utama yang mengalami 
pertumbuhan secara konsisten selama 17 tahun 
terakhir terus berupaya melebarkan segmen 

Tri Difta Wahana Sarana

DEDIKASI SEBAGAI 
MITRA TRANSPORTER

HEAVY DUTY
pasarnya. Melalui anak usaha barunya, PT Tri 
Difta Wahana Sarana yang didirikan pada akhir 
2016, lini bisnisnya akan difokuskan pada produk 
baru beserta suku cadangnya guna mendukung 
transporter angkutan di jalan raya. Hal ini 
dilatarbelakangi market trailer di Indonesia yang 
semakin besar karena trailer tidak hanya dipakai 
di daerah tambang dan justru populasinya lebih 
banyak di on-road market atau jalan raya. 

“Hal inilah yang mau kami kejar dan 
akhirnya Jost merilis produk untuk segmen 
on-road market. Mengingat on-road market 
di era pemerintahan Jokowi sangat potensial 

Naskah : Antonius Sulistyo

Foto : TWS, Anton

CEO PT Tri Difta Wahana Sarana

MAHREIS PERDANA

PT Tri Difta Wahana Sarana yang didirikan 
pada akhir 2016, lini bisnisnya akan 
difokuskan pada produk baru beserta 
suku cadangnya guna mendukung 
transporter angkutan di jalan raya. Hal ini 
dilatarbelakangi market trailer di Indonesia 
yang semakin besar karena trailer tidak 
hanya dipakai di daerah tambang dan justru 
populasinya lebih banyak di on-road market 
atau jalan raya. 



untuk digarap dengan diperluasnya pembangunan 
infrastruktur yang semakin membaik, pertumbuhan 
signifikan di bidang e-commerce maupun di 
tambang belakangan ini, kami percaya semua lini 
industri itu khususnya yang membutuhkan angkutan 
khusus atau heavy duty transporter membutuhkan 
trasporter andal untuk mengangkut produk-produk 
tersebut. Kami berharap Jost Axle akan menopang 
performance dari transporter pengiriman-
pengiriman barang ke customer tersebut. Kami 
yakin dengan hadirnya Jost Trailer Axle ini akan 
menambah value atau menambah performance bagi 
transporter tersebut,” ujar Mahreis Perdana, Chief 
Executive Officer PT Tri Difta Wahana Sarana.

 Mahreis mengatakan, jika dilihat dari pasarnya 
memang kawasan Asia Tenggara merupakan pasar 
trailer paling besar. Indonesia sendiri merupakan 
market trailer terbesar kedua setelah Thailand di 
Asia Tenggara, dan terbesar kedua setelah Cina di 
Asia. PT Tri Difta Wahana Sarana yang dipimpin oleh 
generasi kedua dengan usia yang masih terbilang 
muda dibanding para pemilik di perusahaan 
induknya, memang memiliki passion besar untuk 
menjadi market leader di on-road market maupun 
off-road (tambang).

 Jost merupakan kelompok usaha 
yang telah menjadi pemimpin global 
dalam memproduksi sistem, modul, dan 
komponen yang berdiri sejak tahun 1952. 
Di pasar Asia, Jost hadir selama lebih dari 
50 tahun. Pada 2015, Jost memperluas 
portofolionya dengan mengakuisisi sistem 
trailer axle dari Mercedes-Benz Trailer Axle 
Systems. Sejak saat itu Jost menawarkan 
as roda khusus trailer heavy-duty untuk 
berbagai keperluan. Produk-produk inovatif 
yang ditawarkan termasuk seri gardan DCA 
dan penggunaan rem cakram yang tahan 
lama. 

 Jost bersama para ahli dari 
Mercedes-Benz saat ini juga telah 
mengembangkan produk terbaru selain axle 
yang sudah pernah ada, terutama untuk 
keperluan heavy-duty terberat di negara-
negara Asia melalui seri produk standar. 
Teknologi yang paling diunggulkan adalah 
komponen as roda untuk trailer dengan 
sistem rem tromol (drum brake) terbaru 
yang sangat tahan lama, dan mampu 
memberikan kinerja yang optimal dengan 
biaya perawatan lebih rendah sehingga 
meningkatkan aspek efektivitas dalam 

Fasilitas gudang di Cakung Jakarta

JOST TRAILER AXLES
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operasional trailer. Biaya perawatan yang lebih rendah ini lantaran didukung 
dengan komponen yang sangat mudah dalam pemeliharaannya, ditambah 
dengan ketersediaan suku cadang yang banyak tersedia melalui jaringan 
Jost di seluruh dunia. 

 “Jost ini awalnya familiar untuk produk-produk seperti fifth wheel 
dan landing gears yang menjadi market leader di Indonesia khususnya di 
segmen tambang dan untuk produk-produk baru dari Jost ini sudah lebih 
dulu dirilis di Jerman dan Afrika Selatan. Makanya target terbesar mereka 
justru adalah Indonesia karena dianggap sebagai pasar yang sangat besar 
dan mengincar sampai 50% market share dari Indonesia, baik di segmen on-
road maupun off-road,” jelas Mahreis. 

Khusus untuk pertambangan atau off-road market, menurut Mahreis, 
Jost sudah menguasai hampir 70% dari market shares undercarriage di 
trailer transporter tambang di Indonesia. Kalau untuk di tambang sudah 
dipakai di semua kontraktor Adaro Energy seperti PT Saptaindra Sejati, PT 
Pamapersada Nusantara, KPP, PT Bukit Makmur Mandiri (BUMA), bahkan 
PT Freeport Indonesia sudah menggunakan produk Jost ini. “Dari principal 
memang target khusus untuk tambang tahun depan sudah terpasang produk 
Jost. Memang hampir semua transporter tambang di Indonesia sudah 
menggunakan produk Jost untuk di bagian undercarriage, hanya trailer axle-
nya saja yang missed,” sebutnya.

“PT Tri Difta Wahana Sarana saat ini sebagai sole distributor Jost axle 
di Indonesia. Karena menurut principal Jost sendiri, Indonesia dianggap 
yang paling cepat menyerap produk-produk yang sudah dilepas ke pasaran. 
Hingga saat ini kami sudah melakukan pengiriman sekitar 12 kontainer 
axle yang dibuat untuk segmen on-road,” ujar Mahreis. Lini produk Jost 
yang didistribusikan secara official oleh PT Tri Difta Wahana Sarana seperti 
Jost trailer axles with drum brake, Jost air suspension, Jost mechanical 
suspension, DCA series, DLS series, hydraulic suspension series, bogie 
suspension series yang juga diunggulkan, swivel suspension series, fifth 
wheel couplings and systems, king pins, landing gears, axle systems, ball 
bearing turntables, container technology, dan hubodometers.

Produk Jost Trailer Axle secara keseluruhan masih didatangkan secara 
utuh (CBU), namun bisa juga didatangkan secara peretelan (CKD) sesuai 
keinginan dan kebutuhan dari customer body builder/karoseri itu sendiri. 
“Untuk sistem air suspension memang masih opsional karena yang sangat 

Jost Axle Set - Sistem air suspension yang mengadopsi 
teknologi dari Mercedes-Benz

Hubodometer

Fifth wheel coupling yang sudah sangat familiar 
digunakan oleh transporter di Indonesia

popular di trailer yang beredar 
di Indonesia adalah mechanical 
suspension. Karena untuk air 
suspension ini memang tergolong 
produk specialized yang dipakai 
pada trailer-trailer untuk kebutuhan 
khusus seperti fuel truck, oil and 
gas (LPG tanks), pengangkut bahan 
berbahaya dan beracun, serta truk 
pengangkut turbin,” jelas lulusan 
Universitas Padjajaran ini.    

Sementara untuk manufaktur, 
sejak Jost mengakuisisi Mercedes-
Benz Trailer Axle Systems di Jerman, 
pihak principal telah memindahkan 
manufakturnya di kawasan Asia untuk 
menekan biaya produksi sehingga 
harga bisa lebih kompetitif terutama 
di kawasan Asia Tenggara. Produk 
garda dari Jost itu sendiri sudah 
lebih dulu beredar di China, Filipina, 
Thailand, Vietnam, dan kemudian 
Indonesia sejak produk ini secara 
resmi masuk di November 2016 
lalu. “Baru diperkenalkan ke publik 
Indonesia pada November 2016 dan 
diperkenalkan untuk market karoseri 
di Surabaya. Soft launching kami 
rencanakan pada pertengahan Maret 
2017 nanti di Surabaya. Sedangkan 
untuk grand launching rencananya 
akan dilakukan di pameran mining 
terbesar di Indonesia di quarter 
empat tahun 2017,” beber Mahreis.   

Sementara untuk layanan 
after sales service, TWS berencana 
akan membuka gudang di Surabaya 

DEDIKASI SEBAGAI MITRA TRANSPORTER 



King Pins

TARGET PASAR

pada quarter kedua tahun 2017 
dan di Kalimantan untuk rencana 
selanjutnya. “Saat ini kita sudah 
memiliki gudang di Cakung Jakarta. 
Layanan purnajual secara spesifik 
untuk kondisi khusus, kami akan 
datangkan officer langsung dari 
principal Jost untuk visit ke customer 
saat instalasi termasuk untuk 
perbaikan atau servis, sekaligus 
memberikan knowledge product. 
Kami selalu mengirim orang dari 
Jost Indonesia untuk berkunjung ke 
customer setiap kali barang sudah 
dikirim ke customer. Kami ingin 
dedicated sebagai mitra yang dapat 
diandalkan dengan mengutamakan 
after sales dari produk Jost ini. 
Garansi juga melekat pada produk 
Jost Trailer Axles selama setahun,” 
urai Mahreis. Ia juga menambahkan, 
kelebihan lainnya yang ditawarkan 
dibanding kompetitor lain, Jost 
memiliki representatif di Indonesia 
yaitu Jost Indonesia di bawah Jost 
Singapura. “Di Indonesia hanya 
sebatas country manager sehingga 
kalau ada masalah atau pertanyaan 
khusus dan ingin mengundang pihak 
principal bisa langsung dikondisikan. 
SDM kami juga didukung oleh 
tenaga engineer yang berada di 
Jakarta dan Kalimantan dan masih 
di bawah holding kami, PT Tri Difta 
Utama, yang sudah banyak makan 
asam-garam dalam bisnis ini,” kata 
Mahreis.

Terkait target yang dicanangkan pihak principal, untuk sebaran 
produk tahun 2017 sebanyak 5.200 axle set di luar komponen lainnya. 
“Saat ini yang sudah beredar di pasaran sekitar hampir 600 axle set dan 
sementara ini dari customer di Surabaya. Tahun ini kami rencana akan 
mengirim sekitar 20-30 kontainer dari produk axle set (beserta suspensi 
dan brake system) dengan harga yang sangat kompetitif di market 
Indonesia dengan kondisi pasar saat ini. Ini akan sangat menantang 
buat kami, namun kami yakin dengan kualitas yang diberikan oleh 
Jost karena pengembangan masih langsung di bawah principal Jost di 
Jerman,” ujar Mahreis.

Target awal, lanjut Mahreis, lebih difokuskan pada undercarriage 
untuk on-road market. Dalam tiga tahun ke depan menargetkan 30% dari 
total market shares di segmen on-road market yang ada, dan sisanya 
diisi oleh para kompetitornya. “Karena berdasarkan data yang kami 
punya estimasi sekitar 9 juta dolar AS putaran duit di on-road market 
khusus untuk undercarriage (suspensi, brake system, leaf springs) atau 
trailer axle,” tambahnya. 

“Target tahun ini lebih menyasar ke customer body builder atau 
karoseri. Market axle mau kami kejar di semua level karena kalau bicara 
kualitas bisa dimodifikasi sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. 
Sebenarnya target market awalnya untuk premium segmen seperti fuel 
truck, water truck atau gas/liquid. Tapi kami juga punya diferensiasi 
produk untuk medium market yang masuk di axle 13T (ton) yang banyak 
dipakai trailer di Indonesia apalagi di Surabaya. Target awal kami untuk 
masuk ke body builder (karoseri) di Surabaya, sampai saat ini customer 
kami lima body builder di Jakarta dan Surabaya. Kalau di tingkat user, 
klasifikasi trailer dibagi dalam beberapa kategori. Dari yang premium 
market seperti fuel truck, oil and gas (LPG tanks), dan specialized truck 
seperti untuk angkutan semen atau angkutan tepung dalam skala besar. 
Kemudian di midlevel untuk karoseri-karoseri yang membuat trailer low 
bed untuk angkutan kontainer 20-40 feet. Saat ini customer kami yang 
paling besar sudah masuk ke beberapa karoseri besar seperti Meco 
Inoxprima, Karoseri Wijaya Baru di Gresik, Metal Hitech , STJ, dan MM 
Karoseri di Surabaya. Artinya Jost ini akan masuk ke semua segmen 
sesuai keinginan dan kebutuhan customer,” jelas Mahreis. 

“Tahun depan target kami akan merambah ke user dengan 
membuka sub-agent dan toko-toko di beberapa wilayah di Indonesia 
(Surabaya, Jakarta) untuk memperkuat jaringan penjualan Jost itu 
sendiri. Target kami dalam dua-tiga tahun ke depan juga akan masuk ke 
salah satu OEM terbesar di manufaktur terbesar Indonesia yang bekerja 
sama dengan perusahaan manufaktur truk. Bahkan sekarang sudah 
dipakai di Isuzu khusus untuk fifth wheel sebagai komponen OEM-nya,” 
tutup Mahreis.
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TRUCKMAGZ RAIH GOLD WINNER IPMA 2017EVENT

Teks: Citra Dara V. Trisna
Foto: Pebri Santoso

TruckMagz kembali membuktikan kualitas dan eksistensinya 
dengan meraih penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers 
Indonesia. Kali ini TruckMagz berhasil meraih Gold Winner The Best 
of Special Interest Local Magazine di ajang The 8th Indonesia Print 
Media Award 2017 yang diselenggarakan SPS Indonesia.

TRUCKMAGZ 
RAIH GOLD 
WINNER 
IPMA 2017

TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT



Untuk ketiga kalinya, TruckMagz kembali membuktikan 
kualitas dan eksistensinya dengan meraih penghargaan dari 
Serikat Perusahaan Pers Indonesia. Kali ini TruckMagz berhasil 
meraih Gold Winner The Best of Special Interest Local Magazine 
di ajang The 8th Indonesia Print Media Award 2017 yang 
diselenggarakan SPS Indonesia. Pada tahun 2016, TruckMagz 
juga berhasil menyabet penghargaan di kategori yang sama 
setelah pada tahun 2015 TruckMagz meraih Gold Winner The Best 
of News, Politics, and Business Local Magazine. Penghargaan 
tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara kepada Pemimpin Redaksi TruckMagz 
Ratna Hidayati di Hotel Millenium Jakarta (3/2).

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah entri-entri cover 
yang dan rubrik anak muda yang masuk di tahun ini mengalami 
penurunan 11,07% dari 884 entri menjadi 792 entri. Jumlah 
tersebut tersebar di Indonesia Print Media Awards sebanyak 
450 entri, Indonesia Young Readers Awards 122 entri, Indonesia 
Inhouse Magazine Awards 142 entri dan Indonesia Student Print 
Media Awards 78 entri.

Direktur Eksekutif SPS Indonesia Asmono Wikan 
mengatakan, meski dari sisi kuantitatif entri cover tahun ini 
mengalami penurunan dari segi kuantitatif, namun secara 
kualitas, cover-cover yang diikutkan dalam ajang tahun ini tampak 
digarap dengan serius. ”Saya sangat mengapresiasi cover-

Foto 1
Foto bersama pemenang penghargaan 
dengan Menkominfo Rudiantara

Foto 2
Pelantikan Pengurus SPS Pusat oleh 
Wakil Ketua Umum SPS Pusat.

cover yang dikirimkan peserta dan 
mengambil hati dewan juri. Bahkan 
di kalangan pers mahasiswa, juga 
bermunculan ide-ide kreatif di luar 
ekspektasi para juri,” kata Asmono 
Wikan dalam sambutannya. 

Selain memilih pemenang di 
kategori The Best of Special Interest 
Local Magazine, SPS Indonesia 
juga memberikan penghargaan 
IPMA 2017 di kategori The Best of 
National Newspaper IPMA 2017, 
The Best of Sumatra Newspaper 
IPMA 2017, The Best of Java 
Newspaper IPMA 2017, The Best of 
Bali & Nusa Tenggara Newspaper 
IPMA 2017, The Best of Kalimantan 
Newspaper IPMA 2017, The Best of 
Sulawesi Newspaper IPMA 2017, 
The Best of Special Interest Tabloid 
IPMA 2017, The Best of News, 
Politics & Business Local Magazine 
IPMA 2017, The Best of Children 
License Magazine IPMA 2017.
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Industri otomotif merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan 
ekonomi terbesar di Indonesia termasuk di dalamnya industri aftermarket. 
Buktinya pelemahan ekonomi global yang telah terjadi beberapa tahun ini tidak 
memengaruhi penjualan dan kemajuan industri otomotif, industri penunjang 
dan industri aftermarket otomotif di Indonesia. Bahkan di tengah keterpurukan, 
Indonesia masih dapat tumbuh di atas lima persen. Dibutuhkan sinergi antara 
pelaku industri otomotif, seperti APM (Agen Pemegang Merek), pebisnis 
aftermarket, modifikator, dan pemerintah agar semakin berkembang.

Nine Events dan Tarsus Group melihat kondisi tersebut sebagai dengan 

AutoPro Indonesia 2017

Pameran Industri Aftermarket 
Pertama di Indonesia

AUTOPRO INDONESIA 2017EVENT

Press Confrence Autopro 2017

Teks: Abdul Wachid
Foto: Pebri Santoso 



Pameran aftermarket otomotif ini juga menghadirkan lebih dari 100 merek global

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, 
dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustri-
an Yan Sibarang Tandiele memberi sambutan 
di Autopro 2017

peluang dengan menyelenggarakan AutoPro Indonesia 2017 mulai 23-
25 Februari 2017 di Hall A-B, Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, 
Jakarta. AutoPro Indonesia 2017 merupakan pameran berkonsep B to B yang 
mempertemukan para pemain utama dari industri komponen aftermarket, baik 
skala domestik atau pun global dan memamerkan produk mereka di pameran 
berskala internasional. Pameran ini juga merupakan upaya mengoptimalkan 
pertumbuhan industri  aftermarket  yang selama ini belum maksimal di 
Indonesia. 

Presiden Direktur Nine Events Lia Indriasari mengatakan, penyelenggaraan 
AutoPro 2017 bukan karena dukungan pemerintah yang sangat besar kepada 
industri otomotif dan juga potensi pasar indonesia yang sangat besar. Lia 
menambahkan, momen AutroPro Indonesia 2017 ini akan menjadi momen 
yang sangat penting dalam melakukan kolaborasi merek lokal dan global untuk 
maju bersama.

“Antusiasme masyarakat Indonesia pada industri  aftermarket  yang 
cukup besar inilah yang membuat kami menyelenggarakan acara ini. Melalui 
ajang ini pula kami mengumpulkan semua pilar-pilar penting penunjang 
industri aftermarket untuk bertemu,” kata Lia.

Pameran  aftermarket  otomotif ini juga menghadirkan lebih dari 100 
merek global, mulai dari GT Radial, Pioneer, V-Kool, Venom, Cronos Leatherette, 
Himawan Putra, Accelera, Llumar, Autovision, Protera, Evalube, Wicons, 
Proxima, Alcantera, Ziebart, Turtle Wax, STP, Armor All, Brembo, AP Racing, 
Holey, Supertech, ARP, Energy Suspension, CP Carillo, Cometic, Weber, ACL, 
MSD, Tomei, Gerret, Skunk2, Spoon, hingga Edelbrock. Pada momentum ini, 
produk mereka nantinya akan dipertemukan dengan 6.000 pembeli potensial 
dari dalam dan luar negeri.



Berkerjasama dengan Asosiasi Modifikator dan Aftermarket Nasional (NMAA) 
sebanyak 30 unit mobil modifikasi AutoPro Indonesia 2017.

Bagi peserta dari mancanegara, AutoPro Indonesia 2017 ini dapat 
menjadi jalan untuk meramaikan pasar komponen aftermarket otomotif 
Indonesia. Dengan menargetkan kehadiran merek-merek global dan para 
calon pembeli potensial, memungkinkan keduanya dapat saling bertukar 
informasi dan berkolaborasi tentang teknologi dan perkembangan bisnis.

Prospek Menjadi Industri Unggulan 
Pada kesempatan yang sama, turut hadir Direktur Industri Maritim, 

Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin), Yan Sibarang Tandiele dalam acara pembukaan. Yan 
mengatakan, sebagai perwakilan pemangku kepentingan pihaknya 
mengapresiasi terselenggarakannya AutoPro kali ini. Ia berharap, dengan 
demikian diharapkan tercipta interaksi antar-semua pihak dalam visi 
mengembangkan industri otomotif Indonesia.

”Pemerintah sangat mengapresiasi 
acara semacam AutoPro Indonesia 
2017, karena dengan acara ini 
industi  aftermarket  dapat berkembang 
pesat. Acara ini sangat sejalan dengan 
kebijakan pemerintah untuk memajukan 
industri otomotif. Pameran ini akan 
membawa dampak ekonomi yang sangat 
besar, saya harap acara semacam ini 
bisa diselenggarakan secara berkala 
untuk mendorong kemajuan di Industri 
otomotif,” ujarnya.

Menurutnya, meningkatnya 
kebutuhan transportasi merupakan 
sebuah peluang yang sangat 
membutuhkan industri  aftermarket. 
Yan menambahkan bahwa beberapa 
tahun belakangan ini, di dunia dan 
Indonesia mengalami pelemahan 
ekonomi.”Kami berbangga bila Indonesia 
bisa tumbuh dengan baik di atas lima 
persen dan industri otomotif jadi salah 
satu penyumbang terbesar, terlebih 
dengan industri aftermarket juga akan 
memberikan sokongan. Saya imbau 
kepada para APM untuk turut mendukung 
industri aftermarket dan saya harap bisa 
lebih berkontribusi dalam mendukung 
industri otomotif di Indonesia,” 
tambahnya.

Ajang Kontes 

Modifikasi
AutoPro Indonesia 2017 bekerja 

sama dengan Asosiasi Modifikator 
dan Aftermarket Nasional (NMAA) juga 
memajang 30 unit mobil hasil modifikasi 
dari modifikator-modifikator terbaik 
organisasi tersebut dalam NMAA Top 
30. Sebanyak 30 unit mobil modifikasi 
tersebut merupakan hasil penyaringan 
dari sebanyak 422 unit mobil yang 
terjaring dalam daftar anggota NMAA. 

Bagi peserta dari mancanegara, AutoPro Indonesia 2017 ini dapat menjadi jalan untuk mera-
maikan pasar komponen aftermarket otomotif Indonesia



Autopro 2017 dibuka oleh Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Per-
tahanan Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele (Kiri kedua), yang ditandai 
dengan  pemotongan pita

Nantinya, dari 30 mobil tersebut NMAA 
akan memilih salah satu untuk dijadikan yang 
terbaik selama pameran.  “Ajang ini akan 
menjadi panggung utama untuk kreasi terbaik 
dari para modifikator   Tanah Air. Mulai dari 
kelas ekstrim, hot rod, drag drifting, dan street 
car yang dapat menunjukkan kemampuan 
terbaiknya dalam modifikasi,” ujar Founder 
NMAA Indonesia, Andre Mulyadi.

NMAA Top 30 Modified Cars didukung 
oleh Accelera, FF Luxury, dan Dice Sticker 
selaku authorized teckwrap. “Ini bukan kontes 
sebetulnya, kami mengurasi modifikasi-
modifikasi terbaik di Indonesia dari aneka 
genre termasuk ekstrem, hot rod, drag, 
drifting, elegan, hingga street car,” tambah 
Andre.
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EXPERIENTAL MARKETING TRUK DEMO PRODUKTRUK SPESIAL

Teks: Sigit Andriyono    |    Foto: Giovanni Versandi

EXPERIENTIAL MARKETING 
TRUCK SAJIKAN DEMO PRODUK 

DI DEPAN CUSTOMER

Promosi menjadi salah satu bagian dalam pemasaran. Media promosi bisa 

memanfaatkan berbagai macam sarana, termasuk truk. Kustomisasi ini bisa mulai 

dari truk, SUV, trailer, van, flatbed, dan mobile billboard. Dengan begitu produk yang 

ingin ditawarkan mampu menempatkan kesan dan pengalaman tersendiri.  

Jendela kanan lebih kecil untuk sirkulasi genset



Promosi menjadi salah satu bagian dalam pemasaran. Media 
promosi bisa memanfaatkan berbagai macam sarana, termasuk 
truk. Kustomisasi ini bisa mulai dari truk, SUV, trailer, van, flatbed, 
dan mobile billboard. Dengan begitu produk yang ingin ditawarkan 
mampu menempatkan kesan dan pengalaman tersendiri. Produk 
yang ditawarkan dengan cara menarik dan melibatkan konsumen ini 
merupakan salah satu bentuk bentuk experiential marketing. Promosi 
seperti ini biasa dilakukan untuk rebranding merek-merek besar. 

Zaki Irzam, Pemilik Beliya Food Truck mengatakan experiential 
marketing sangat penting untuk merek-merek yang sudah dikenal 
orang tetapi kurang muncul ke permukaaan. “Promosi jenis ini seperti 
menghadirkan kenangan masyarakat akan satu merek dengan cara 
yang unik,” ujarnya. Kendaraan yang digunakan untuk promosi dapat 
digunakan di jalan-jalan kota-kota atau di acara-acara auto expo, 
festival musik, konvensi, dan stadion olahraga.

Dengan menggunakan kendaaraan dan langsung bertemu 
konsumen, aktivitas ini memiliki nilai lebih. Alasan ini menjadi semakin 
kuat karena promosi dengan kendaraan tidak memerlukan biaya mahal 
agar perusahaan bisa berinteraksi dengan konsumen.

Eko Siswanto, Supervisor Produksi Master Karoseri mengatakan, 
kendaraan yang digunakan untuk promosi bisa berbagai bentuk 
dan kegunaan. “Bentuk dan dimensi sesuai permintaan customer. 
Kami membangun kendaraan dengan fungsi sesuai surat kerja yang 
diberikan,” jelasnya.

Seperti halnya kendaraan promosi, 
bentuk pintu, jendela dan modifikasi lain 
sesuai dengan permintaan. Kendaraan ini 
dipesan untuk menunjukkan bagaimana 
warna cat bisa dibentuk. Dalam mobil 
ini ada paint mixing machine. Letak dan 
pengaturan di dalamnya sesuai pesanan. 
Diharapkan dengan kendaraan ini bisa 
menjembatani kebutuhan customer 
daripada menggunakan tenda dan elemen 
acara lain yang sifatnya sementara.

Biasanya kendaraan promosi dibalut 
warna dan stiker iklan, ada jendela dan meja 
pop-up, menampilkan produk dan demo, 
audio speaker, rak interior, dan elemen lain 
untuk mencapai tujuan promosi.

Truk promosi dalam keadaan semua pintu dan jendela terbuka
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Zaki menjelaskan beberapa bentuk kendaraan 
yang umum digunakan untuk promosi sebagai 
berikut.

Experiential Marketing SUV atau Van
Kendaraan konversi SUV atau van dengan instalasi atap adalah jenis 
yang paling umum dari kendaraan experiential marketing karena 
mereka mampu mewakili cara memasarkan produk secara  efektif 
untuk menarik pengunjung. Jenis kendaraan ini cukup fleksibel dalam 
hal transit dan parkir. Apalagi ada ruang ekspansi pendukung acara 
atau alat pendukung demo.

Experiential Marketing Truck
Kebanyakan orang lebih mengenal food truck, karena secara ukuran 
dan fleksibilitas yang sama.  Light truck atau medium truck yang 
memungkinkan banyak ruang area display untuk menempelkan iklan 
dan elemen promosi lain. Karena ukuran yang lebih besar beberapa 
orang bisa naik ke atas kendaraan, berkomunikasi secara langsung 
dengan sales person. Ruang yang lebih lega dengan penataan interior 
yang tidak terbatas membuat kendaraan ini juga disebut mobile 
showroom.

Experiential Marketing Mobile Billboard
Kendaraan yang dilengkapi sebuah billboard konvesional atau trailer 
billboard dengan layar 3D. Sales person tidak banyak melakukan 
aktivitas promosi karena sebagian materi marketing sudah ditampilkan 
dalam video. Mobile billboard ini cocok untuk produk jasa. Karena 
tampilan video memberikan penjelasan yang lebih mudah dicerna 
daripada produk barang.

Experiential Marketing Trailer
Bentuk kendaraan konversi dari trailer yang hampir keseluruhan 
tertutup dinding. Fungsi kendaran ini lebih kepada menyediakan ruang 
layanan yang memerlukan keterlibatan konsumen terhadap produk 
yang dijual. Kelemahan dari trailer ini ukuran yang terlalu besar untuk 
mobile di jalan-jalan umum sehingga paling banyak ditemukan di 
festival musik, gelanggang olahraga dan acara yang menggunakan 
lokasi yang cukup luas.

Jendela yang terbuka lebar menjadi 
kanopi saat kendaraan parkir

1

2

3

4

EXPERIENTAL MARKETING TRUK DEMO PRODUK



Konsep kendaraan ini yang dibuat Master Karoseri ini memiliki banyak jendela. Menggunakan 
jenis kendaran pick up yang space ruang hanya muat untuk alat pendukung promosi dan operator 
peralatan. Konsumen bisa melihat demo paint mixing tanpa perlu naik ke kendaraan. Bagian terberat 
adalah genset yang dipergunakan untuk menghidupkan mesin pencampur cat. 

Eko menjelaskan saat kendaraan diparkir semua jendela bisa dibuka. Jendela samping kiri 
memerlukan perangkat hidrolis yang mirip pada karoseri wing box untuk membukanya. Saat terbuka 
penuh berfungsi sebagai kanopi. Sedangkan jendela kanan karena ukuran yang lebih kecil, cukup 
menggunakan tangan, ada tuas penyangga yang akan menahan jendela pada posisi terbuka. Pintu 
belakang bisa dibuka lebar, lalu tangga naik bisa ditarik pada bagian bemper belakang. Sekilas 
kendaraan ini jika dalam kondisi tertutup mirip mobil box. Kontrol untuk hidrolis berada di dalam 
kabin pengemudi. Terdapat tombol untuk kanopi turun dan naik. Interior langit-langit dan dinding 
menggunakan bahan aluminium, sedangkan lantai mengaplikasi plat besi. Pada dinding terdapat 
area cukup luas untuk pemilik menempelkan stiker yang mendukung promosi produk.

Tangga naik dari pintu belakang

Truk promosi tampak samping kanan Kontrol hidrolis dari kabin pengemudi

Hidrolis pada jendela utama
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MANAJEMEN PENGELOLAAN SOPIRVARIASI

Teks : Citra D. Vresti Trisna
Foto : Pebri Santoso

Manajemen 
Pengelolaan Sopir

Sopir adalah ujung tombak 
perusahaan angkutan. Kemampuan 
perusahaan dalam mengelola 
SDM sopir menentukan kemajuan 
perusahaan angkutan. Selama ini 
sopir dipandang sebagai pekerjaan 
rendahan yang hanya diisi oleh orang-
orang berpendidikan rendah. Karena 
itu, perilaku sopir baik di dalam atau 
pun di luar kerap dikeluhkan pemilik 

Sopir adalah ujung tombak 
perusahaan angkutan. 

Kemampuan perusahaan 
dalam mengelola SDM sopir 

menentukan kemajuan 
perusahaan angkutan.



perusahaan angkutan. Hal inilah 
yang melatarbelakangi perlunya 
manajemen yang baik untuk 
mengelola sopir di perusahaan 
angkutan, terlebih lagi di perusahaan 
besar yang memiliki banyak armada. 

Keluhan mengenai pengelolaan 
sopir di perusahaan angkutan tidak 
hanya dialami oleh perusahaan kecil 
dengan beberapa armada. Karena, 
di perusahaan besar pun juga kerap 
dipusingkan masalah pengelolaan 
sopir, baik yang menyangkut 
kriminalitas dan kenakalan-
kenakalan lainnya, seperti narkoba, 
perkelahian, judi, dan minuman keras. 
Terlebih lagi keadaan diperparah 
dengan adanya kelangkaan sumber 
daya sopir di perusahaan angkutan. 
Hal inilah yang kemudian menjadi 
masalah tersendiri bagi perusahaan 
angkutan. 

Commercial & Customer 
Relation Director Puninar Logistics 
Stefanus H. Ruspandy mengatakan, 
karakteristik sopir pada zaman dulu 
dan sekarang itu tidak jauh berbeda 
karena pendidikan sopir sampai 
hari ini masih berada di level SMP-
SMA. Menurutnya, hal terpenting 
yang harus dilakukan perusahaan 
angkutan, terutama perusahaan 
besar yang memiliki banyak armada 
dan sumber daya sopir adalah 
membuat para sopir merasa menjadi 
bagian dari perusahaan. 

”Sopir adalah ujung tombak 
perusahaan. Karena mereka 
adalah pihak yang langsung dilihat 
oleh customer, baik dari cara 
berpakaian dan perilaku mereka. 
Kalau sopir zaman dulu, masih ada 
yang tidak bisa baca-tulis. Kalau 
sekarang, sopir kami sudah harus 

mampu membuat laporan dengan 
PowerPoint, presentasi, dan bahkan 
sedikit bahasa asing. Sekarang 
mereka lebih maju dan profesional 
sehingga proses recruitment harus 
dilakukan sebagaimana perekrutan 
karyawan atau melalui tes tulis, 
praktik, dan psikotes,” papar 
Stefanus.

Perusahaan yang menjadi 
bagian dari Triputra Group ini berdiri 
sejak 1969 dan telah memiliki lebih 
dari 600 armada dan 800 orang sopir. 
Jumlah tersebut tergolong cukup 
besar untuk perusahaan angkutan 
di Indonesia. Sehingga pengelolaan 
perusahaan ini membutuhkan dasar 
yang kuat baik di sisi manajemen 
dalam pengelolaan perusahaan 
dan menyamakan pola pikir SDM di 
dalamnya. 

”Dalam bekerja, kami memiliki 
filosofi excellent to people and 
process. Untuk mengelola 

STEFANUS H. RUSPANDY HERTANTO MANGKUSASONO

perusahaan kami dibutuhkan orang-
orang yang sama budayanya dan 
pola pikirnya. Yang kami lakukan 
adalah membuat SDM kami memiliki 
integritas dan kami upayakan 
agar bagaimana setiap orang itu 
berlomba-lomba untuk menjadi 
excellent. Kemudian mereka harus 
punya jiwa mengasihi, memberi, 
dan rendah hati. Kalau semua 
sudah ada, tinggal bagaimana kami 
mengimplementasikan,” kata Chief 
Executive Officer Puninar Logistics 
Hertanto Mangkusasono.

Hertanto mengatakan, di tengah 
situasi dan kondisi industri logistik 
hari ini yang terus berkembang, 
sebuah perusahaan harus 
menerapkan sistem kontrol dan 
pengawasan yang kuat agar dapat 
memantau kinerja sopir. Menurutnya, 
dulu perusahaan logistik hanya 
menggunakan sistem manual 
sehingga tidak dapat memantau 

Commercial & Customer Relation 
Director Puninar Logistics

Chef Executive Officer Puninar 
Logistics
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MANAJEMEN PENGELOLAAN SOPIR

kinerja sopir dan sejak ada GPS mampu memantau sopirnya secara langsung. 
”Kami punya transpotation management system yang kami implementasikan 
dengan oracle transportation management. Ketika kami melakukan ini, seluruh 
rangkaian proses harus dapat diikuti oleh sopir. Sekarang sopir punya tugas 
untuk mengisi dan membuat laporan ketika mereka usai mengangkut barang. 
Mereka harus mampu untuk memasukkan berapa biaya yang dikeluarkan dan 
kondisi di lapangan,” papar Hertanto. 

Selain menerapkan manajemen yang baik dalam pengelolaan sopir, 
Hartanto juga menuturkan bila Puninar juga telah menggunakan  ISO 
39001:2012 tentang Road Traffic Safety (RTS). Menurutnya, dengan kondisi 
jalan seperti sekarang, kecelakaan tidak dapat dihindari, sehingga penerapan 
ISO bukan hanya di dalam internal perusahaan, bahkan ketika berada di 
luar perusahaan juga perlu dilakukan standardisasi. Karena, menurut dia 
standardisasi tersebut diperlukan dalam rangka mengamankan dan membawa 
aset dari customer. 

”Kami tidak hanya kuat dalam pengangkutan industri otomotif. Ketika 
kami mulai merambah ke industri minyak, pertambangan, dan material 
and science, safety menjadi sesuatu yang penting untuk kami perhatikan. 
Kami mengelola transportasi berbagai industri yang memiliki iklim yang 
berbeda-beda membuat kami harus mampu mengelola transportasi dengan 
baik sehingga kami sangat fokus pada sopir yang menjadi ujung tombak 
perusahaan. Selain itu, penerapan filosofi excellent to people and process 
sangat dibutuhkan karena customer kami adalah perusahaan-perusahaan 
besar yang sangat ketat dalam mencari mitra. Sehingga mereka sangat ketat 
dalam menyaring mitranya dan butuh waktu dan pembuktian sebelum mereka 
memutuskan percaya kepada kami,” jelasnya.

HERMAWAN KANADI Vivi Noviana
Director Driver Management Puninar 
Logistics

Commercial & Customer Relation 
Deputy Director Puninar



Harus Paham Muatan 
yang Diangkut

Director Driver Management Puninar Logistics Hermawan Kanadi 
mengatakan, masalah utama perusahaan angkutan saat ini adalah 
belum jelasnya standardisasi mengenai pekerjaan sopir. Menurut 
dia, selama ini pekerjaan sopir dipandang sebagai alternatif terakhir 
ketika tidak mendapat pekerjaan. Maka tantangan yang ada adalah 
membuat sopir dapat bekerja dengan baik dan mendidik mereka 
untuk memiliki kualitas yang baik sesuai dengan tuntutan customer. 
Menurutnya, perusahaan angkutan tidak akan dapat mendidik sopir 
dengan baik apabila para sopir tersebut tidak bangga dengan profesi 
yang dijalaninya.

”Kalau kami lihat, sopir kami sangat bangga dengan pekerjaan 
mereka. Kami berikan mereka seragam dan bahkan kami berikan 
mereka penghargaan.  Bahkan kebanggaan tersebut ditularkan kepada 
sopir-sopir lainnya. Semangat kami dalam mendidik sopir dipicu 
oleh customer kami yang sangat disiplin dan berfokus pada safety. 
Agar sopir kami memiliki kemampuan yang sesuai dengan harapan 
customer, kami memberikan mereka pelatihan dan pemahaman 
mengenai kultur perusahaan dan prinsip safety. Bagi kami, sopir itu 
bukan hanya persoalan mengemudi, melainkan juga menjadi duta 
perusahaan,” kata Hermawan. 

Untuk mendidik sopir agar mampu bekerja dengan baik dan 
memiliki kebanggaan atas pekerjaan mereka, Puninar Logistics 
mewajibkan sopir yang lolos seleksi administrasi recruitment 
untuk dididik di driver school. Pada masa pendidikan, mereka akan 
dikelompokkan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan jenis muatan 
yang dibawa. ”Kalau mereka nantinya membawa truk semen, mereka 
harus menempuh pendidikan khusus mengenai semen. Mereka 
diberikan pengetahuan yang cukup mengenai material yang mereka 
bawa. Mereka harus tahu seperti apa karakter semen, mereka harus 
tahu kapan harus membawa semen dan kapan muatan itu harus 
datang, dan kapan semen di dalam mixer itu akan kering,” tambah 
Commercial & Customer Relation Deputy Director Puninar Vivi Noviana.

Vivi menambahkan, untuk sopir yang bertugas mengangkut car 
carrier atau car towing, sopir harus mengerti cara menaikkan dan 
menurunkan mobil yang diangkut. Sedangkan untuk pengangkut 
muatan B3, sopir harus memahami bila barang yang mereka angkut 
tersebut berbahaya dan harus mampu mengatasi ketika terjadi hal 
yang tidak diinginkan. Karena, menurut dia, sangat berbahaya untuk 
mempekerjakan sopir yang tidak memiliki pengetahuan yang baik 
terhadap muatan yang mereka angkut. 

Meski sopir yang masuk ke Puninar Logistics selalu melewati 

proses seleksi yang ketat. Namun, 
dalam praktiknya juga masih 
terdapat masalah dalam mengelola 
sopir. Menurut Vivi, masalah yang 
kerap muncul pada sopir berasal 
dari dalam diri sopir, seperti 
halnya kepatuhan pada peraturan 
beristirahat selama 15 menit setelah 
mengemudi selama empat jam. 
Hal semacam ini biasanya terjadi 
lantaran sopir ingin segera sampai 
sehingga mengesampingkan 
istirahat. Selain itu, masalah-
masalah yang sering dialami sopir 
adalah pengelolaan uang untuk judi 
dan alkohol.  

”Untuk mengatasi masalah ini, 
kami umumnya mencari contoh-
contoh yang baik untuk sopir, seperti 
halnya kandidat sopir terbaik kami 
Kusman Hadi yang sudah memiliki 
pengalaman. Mereka harus diberi 
pemahaman bila istri dan anaknya 
akan terlantar apabila terjadi 
sesuatu yang tidak diinginkan. 

Nursyam Hilmi
Driver Management Puninar
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MANAJEMEN PENGELOLAAN SOPIR

Sehingga mereka akan berjanji pada diri mereka sendiri bahwa mereka 
mau menularkan ke rekan-rekan mereka bila bisnis itu penting. Kami juga 
memberikan pelatihan ke sopir yang langsung menyentuh hati mereka 
dengan memberikan contoh-contoh,” jelas Vivi. 

Vivi menambahkan, mengurangi kenakalan sopir dalam pengelolaan 
uang juga dapat dilakukan dengan memberikan uang pada sopir secara 
periodik dan juga ada yang berbentuk uang jalan. Uang inilah yang harus 
dipertanggungjawabkan sopir dengan baik. Menurutnya, hal ini dilakukan 
untuk meminimalisasi kenakalan. 

pendidikan yang baik pada 
sopir sangat berdampak 
pada penurunan tingkat 
kecelakaan dan menaikkan 
pertumbuhan bisnis.

Peta Informasi Jalur Puninar Logistics

Ruang Kontrol



Proses Recruitment 
yang Ketat

Untuk mendapatkan sopir yang baik, Puninar Logistics 
menerapkan proses recruitment dengan ketat dan terstruktur semua 
sopir yang ada sebagaimana perekrutan karyawan. Dalam proses 
mencari sopir, Puninar Logistics selalu memberikan pengumuman 
lowongan pekerjaan dengan detail, termasuk jenis SIM, tingkat 
pengalaman, dan pendidikan. Selain lowongan, Puninar Logistics juga 
biasa mencari sopir dengan cara get driver, atau proses rekomendasi 
dari sopir yang telah bekerja.  

Kemudian yang mereka lakukan adalah proses administrasi, 
seperti pengecekan KTP, SIM, KK dan bahkan sampai kartu nikah. 
Kemudian mereka juga mempersyaratkan SKCK. Baru kemudian 
dilakukan tes mengenai teori dan praktik. Para calon sopir juga harus 
menjalani tes kesehatan dan interview dengan user. “Setelah mereka 
melalui tahap tersebut dan mereka lolos barulah mereka diberikan 
pendidikan atau pelatihan dengan istilah New Driver Orientation 
Program (NDOP),” kata Driver Management Puninar Logistics Nursyam 
Hilmi. 

Pendidikan yang diberikan kepada sopir di driver school adalah 
pemahaman mengenai Puninar Logistics, mengubah pola pikir 
sopir, dan mengajarkan mengenai etos kerja dan juga SOP kerja 
mereka. Para calon sopir tersebut juga dibawa ke tempat bekerja 
untuk diberitahukan mengenai aturan-aturan yang dipersyaratkan 
perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra Puninar. ”Setelah mereka 
lolos di sini barulah mereka bisa masuk untuk bekerja dan mereka 
memiliki nomor Puninar. Kemudian kami akan persyaratkan mereka 
untuk mereka mengikuti pelatihan atau yang kami sebut sebagai 
refresh training, karena training merupakan sesuatu yang wajib,” kata 
Hilmi. 

Menurut Hilmi, Puninar memiliki aturan untuk tes kesehatan 
setiap pagi di klinik sopir sebelum sopir diberi tugas membawa 
muatan. Semua sopir akan diperiksa satu per satu kesehatannya, baik 
dari sisi tekanan darah, kadar gula dan juga alkohol. Setelah lolos tes 
kesehatan barulah mereka diberi order. Selain itu, dalam bekerja para 
sopir dikontrol langsung melalui dashbord, baik yang menyangkut 
kehadiran, cara mengemudi, dan ketaatan pada aturan mengemudi 
yang telah ditetapkan. 

Meski para sopir telah bekerja, para sopir tersebut juga akan 
terus dievaluasi. Bahkan pihak yang melakukan evaluasi bukan hanya 

dari pihak Puninar, tetapi juga pihak 
customer. Tidak jarang para sopir 
ini disidak atau dicek langsung dan 
tiba-tiba tanpa sepengetahuan sopir. 
Hasil dan rekomendasi customer 
akan dievaluasi oleh Puninar untuk 
dijadikan bahan pertimbangan 
penilaian sopir. Hal ini mereka 
lakukan karena customer Puninar 
juga memiliki standar khusus untuk 
melakukan pengecekan ke sopir. 
”Dengan penerapan pendidikan 
yang baik, sopir kami kerap menjadi 
incaran perusahaan-perusahaan 
lain. Puninar telah dikenal sebagai 
tempat mendidik sopir terbaik,” kata 
Hilmi.  

Menurut Hertanto, pendidikan 
yang baik pada sopir sangat 
berdampak pada penurunan 
tingkat kecelakaan dan menaikkan 
pertumbuhan bisnis. Ia berharap 
Puninar Logistics dapat menjadi 
perusahaan logistics service 
provider terintegrasi yang 
profesional dan tidak hanya bermain 
di Indonesia tapi juga merambah 
untuk pasar asing. ”Daya tawar 
kami adalah kemampuan kami 
mengombinasikan aset dan sistem. 
Pengusaha lokal mempunyai aset 
tapi tidak memiliki sistem, kalau 
di luar negeri mereka tidak punya 
aset tapi punya sistem. Kami akan 
mengombinasikan keduanya. 
Karena mustahil kami mengelola 
ratusan sopir tanpa adanya sistem 
yang baik,” pungkas Hertanto.
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KOPERASI TKBM PERJUANGANKAN KESEJAHTERAAN TKBM PELABUHAN KOMUNITAS

Teks: Citra D. Vresti Trisna
Foto: Pebri Santoso

Salah satu pihak yang membantu menciptakan 
kelancaran arus barang di pelabuhan adalah Tenaga 
Kerja Bongkar Muat (TKBM). Meski TKBM memegang 
peranan vital di pelabuhan, namun kesejahteraan 
TKBM pelabuhan masih jauh dari yang diharapkan. 
Hal inilah yang mendorong pemerintah membentuk 
Koperasi TKBM sebagai wadah untuk menampung 
aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan 
Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan 
ke Kapal di Pelabuhan, TKBM adalah semua tenaga 
kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang 
melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan. 
Sedangkan penyedia jasa bongkar muat adalah 
perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan 
(stevedooring, cargodooring, receiving, dan delivery) 
dengan menggunakan TKBM dan peralatan lainnya. 

Koperasi TKBM terbentuk setelah keluarnya 
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 tentang 
penataan kepengurusan buruh pelabuhan yang 
membuat Yayasan Usaha Karya tidak berfungsi. 
Pembubaran Yayasan Usaha Karya resmi 
dibubarkan setelah keluarnya Keputusan Bersama 
Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja 
No. KM.130/KP.837/MEN/86 tentang Pembubaran 
Yayasan Usaha Karya. Namun, kepedulian pada 
nasib buruh pelabuhan mendorong pemerintah 
membentuk Koperasi TKBM. 

”Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 
dibentuk oleh instruksi bersama antara Menteri 
Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja dengan IM 
2-HK.601-PHB-1989 dan INS.03-MEN-1989 pada 
14 Januari 1989 sebagai pengganti Yayasan Usaha 
Karya,” kata Sekretaris Koperasi TKBM Pelabuhan 
Tanjung Priok Sukarmin. 

Sesuai dengan keputusan rapat koordinasi 
Koperasi TKBM seluruh Indonesia di Malang pada 
1994, dibentuklah Induk Koperasi TKBM. Namun, 
pembentukan Inkop TKBM Pelabuhan memakan 
waktu yang cukup lama. Pembentukan Inkop 
TKBM tersebut baru terealisasi setelah keluarnya 
SKB dua Dirjen dan satu Deputi No.AL.59/1/12-02, 
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No.300/BW/2002, No.113/SKB/DEP.I/
VIII/2002 pada Bab IV Pasal 14. 

Menurut Sukarmin, Koperasi 
TKBM merupakan wadah atau 
organisasi yang bebas, terbuka, 
mandiri, bertanggung jawab dan 
memperjuangkan kepentingan 
pekerja atau buruh dan meningkatkan 
kesejahteraan mereka. Tujuan 
pembentukan Koperasi TKBM adalah 
untuk menjadi wadah bagi TKBM 
di pelabuhan bernaung. Dalam 
kesehariannya, Koperasi TKBM 
menjadi penyedia tenaga kerja 
bongkar muat barang di pelabuhan 
bagi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) 
dan menangani aktivitas hilir mudik 
barang di pelabuhan. Segala aktivitas 
TKBM di pelabuhan seluruh Indonesia 
didasarkan pada Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 35 Tahun 2007. 

Koperasi TKBM juga dibentuk 
untuk membantu terciptanya 
produktivitas bongkar muat barang di 
pelabuhan. Menurut Sukarmin, jumlah 
TKBM yang tergabung di koperasi 
TKBM Tanjung Priok lebih kurang 
sebesar 2.400 orang yang terbagi di 
dalam 41 Perusahaan Bongkar Muat 
(PBM). Selain itu, kata Sukarmin, 
Koperasi TKBM menjadi barganing 
position dalam menentukan upah. 
Sedangkan Perusahaan Bongkar 
Muat (PBM) diwakili oleh Asosiasi 
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia 
(APBMI). 

”PBM sebelum melakukan 
aktivitasnya selalu meminta dukungan 
tenaga kerja pada koperasi ini. Jadi 
PBM mengajukan tenaga kerja 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Setelah kami koreksi permintaannya, 
barulah kami bawa menuju ke 

Otoritas Pelabuhan (OP) kemudian dikeluarkan surat perintah kerja 
untuk tenaga kerja kami. Pihak yang berwenang memberikan surat 
perintah kerja kepada tenaga kerja pelabuhan adalah koperasi,” 
terang Sukarmin.

Sukarmin menuturkan, sejak awal dibentuk hingga saat ini, 
Koperasi TKBM terus memperjuangkan kesejahteraan anggota 
koperasi. Salah satu upaya yang ditempuh Koperasi TKBM 
Pelabuhan Tanjung Priok adalah dengan mengupayakan adanya 
poling fisik demi meningkatkan kesejahteraan. Karena, menurut dia, 
selama ini kendala yang dialami oleh TKBM adalah tidak meratanya 
pekerjaan yang diberikan oleh TBM. Dengan adanya poling fisik 
diharapkan tenaga kerja pelabuhan tidak pada PBM, melainkan 
langsung di bawah koperasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
koperasi melakukan gilir kerja bagi TKBM. 

”Kalau tidak demikian kesejahteraan TKBM di sini tidak akan 
merata. Ada PBM yang ramai dan ada yang sepi. Kalau yang sedang 
ramai, anggota kami bisa bekerja 25 hari dalam satu bulan. Kalau 
sepi, mereka hanya bekerja 2-3 kali dalam satu bulan dan bahkan 
ada yang dua bulan baru kerja. Ini membuat kesejahteraan menjadi 
timpang,” kata Sukarmin. 

Meski status TKBM adalah harian lepas, kesejahteraan anggota 
TKBM menjadi tanggung jawab koperasi. Sukarmin menuturkan, 
pihak PBM yang meminta tenaga kerja pada mereka diharuskan 
membayar kesejahteraan, asuransi, dan kantor koperasi. Jadi 
dana tersebut sebagian dikelola koperasi untuk dikembalikan pada 
anggota dalam bentuk helm, pakaian kerja, sepatu, dan THR serta 

SUKARMIN
Sekertaris Koperasi TKBM 
Pelabuhan Tanjung Priok.



asuransi BPJS. Mereka juga membantu kepentingan 
anggota di luar yang sudah ditentukan dalam hal 
kesejahteraan. 

Selain memperjuangkan kesejahteraan anggota, 
Koperasi TKBM juga mengawal kebijakan pemerintah 
yang menyangkut TKBM. Salah satu masalah yang 
sedang dikawal Koperasi TKBM adalah penolakan wacana 
penyusunan regulasi baru Kementerian Perhubungan 
mengenai pengelola badan usaha pengelola TKBM. 
Terhitung sebanyak 94 Koperasi TKBM pelabuhan 
dari seluruh Indonesia menolak rencana pemerintah 
tersebut. Karena menurut mereka, keberadaan Koperasi 
TKBM sudah berdasarkan instruksi bersama antara 
Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja dengan 
IM 2-HK.601-PHB-1989 dan INS.03-MEN-1989 pada 14 
Januari 1989 sebagai pengganti Yayasan Usaha Karya. 

Suasana rapat kerja koperasi TKBM  (dok.koperasi TKBM)

KOPERASI TKBM PERJUANGAN KESEJAHTERAAN TKBM PELABUHAN 



SIAP MENGHADAPI MEA

Meski telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 
Sukarmin mengaku tidak gentar menghadapi serbuan tenaga kerja 
asing di Indonesia. Karena, menurut dia, tenaga kerja bongkar 
muat, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok telah dibekali dan 
dipersiapkan dengan pelatihan dan diklat untuk peningkatan 
keterampilan TKBM. ”Untuk meningkatkan mutu dan kualitas 
TKBM, koperasi menyelenggarakan diklat untuk anggota, seperti 
halnya diklat kepala regu, diklat bongkar muat, diklat penggunaan 
alat berat. Kemudian dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) kami dituntut untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi. 
Baru-baru ini kami mengirim anggota kami melakukan sertifikasi 
profesi,” kata Sukarmin.

Menurutnya, MEA bukan sesuatu yang harus dicemaskan. 
Karena, MEA merupakan kesepakatan pemerintah dengan negara-
negara ASEAN. Sukarmin juga melihat MEA sebagai sesuatu yang 
positif dan menjadikannya cambuk untuk lebih meningkatkan 
produktivitas dan kualitas keterampilan TKBM di pelabuhan. Selain 
itu, Koperasi TKBM juga menjadikan MEA sebagai penyemangat 
untuk membuat koperasi lebih mandiri. Meski, menurutnya, upaya 
peningkatan mutu dan daya saing TKBM pelabuhan membutuhkan 
biaya besar. 

”Kami yakin tenaga kerja Indonesia, khususnya TKBM 
pelabuhan, tidak akan mati hanya dengan ada MEA. Pemerintah 
juga tidak akan membiarkan membuka kesempatan pada tenaga 
kerja asing untuk masuk begitu saja. Pemerintah akan memberikan 
persaingan dan kualifikasi yang ketat sebelum mereka masuk. 

Sampai hari ini, tenaga kerja asing di 
bidang bongkar muat barang masih belum 
masuk. Beberapa waktu lalu ada isu yang 
menyatakan jika kapal yang datang dari 
luar negeri diperbolehkan membawa 
tenaga kerja sendiri, tapi sampai saat ini di 
Priok belum ada dan berdasarkan aturan 
juga belum ada,” katanya. 

Selain memberikan diklat rutin, 
peningkatan produktivitas TKBM pelabuhan 
juga dilakukan dengan menyelenggarakan 
program ”rasionalisasi”, atau penggantian 
secara sukarela anggota TKBM yang 
berusia lanjut dengan tenaga kerja yang 
lebih muda. Karena anggota Koperasi 
TKBM saat ini kebanyakan merupakan 
orang-orang lama warisan dari Yayasan 
Usaha Karya. 

”Anggota yang akan dikurangi ini 
tidak mendapat uang pensiun tapi kami 
berikan uang pisah. Sampai saat ini 
kami belum bisa merealisasikan karena 
kekurangan anggota yang rela. Kami tidak 
memaksakan mereka mundur dengan 
suka-rela. Tenaga kerja usia lanjut sangat 
rentan dengan kecelakaan kerja  sehingga 
kami upayakan dengan pengurangan 
anggota,” jelasnya. 

Sukarmin berharap agar Koperasi 
TKBM, khususnya di Pelabuhan Tanjung 
Priok segera mendapatkan payung 
hukum yang jelas untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggota. Kejelasan payung 
hukum tersebut, kata Sukarmin, membantu 
menenangkan anggota dari berbagai 
ancaman dan lebih mampu berfokus 
menyejahterakan anggota. Selain itu, ia 
juga berharap dapat mewujudkan kualitas 
tenaga kerja bongkar muat dari atau ke 
kapal yang professional dalam menghadapi 
perkembangan dan globalisasi.
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