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Bukan sebuah perkara gampang 

menerbitkan sebuah majalah. Tetapi, itu 

bukan sebuah alasan untuk gampang 

menyerah. Terbitnya TruckMagz edisi 

perdana pada Juni 2014 mendapat 

respons yang beragam dari para 

pengusaha trucking. Saran dan kritik 

memenuhi meja redaksi dengan satu 

tujuan; jadilah terus membesar 

TruckMagz dan kami akan bersamamu.

Ya, seperti tujuan awal majalah ini 

diterbitkan, TruckMagz ingin merangkul 

para pengusaha di dunia trucking dan 

industri terkait lainnya membentuk 

komunitas yang lebih luas dan 

meningkatkan jejaring. Majalah ini 

menjadi bahan referensi dan edukasi 

Kebersamaan Dalam Komunitas
bagi pelaku industri trucking 

serta sarana promosi yang 

efektif. Melalui TruckMagz, kami 

memunculkan sosok-sosok 

inspiratif serta prospek bisnis 

yang layak kita lirik.

Pasar sasaran kami jelas, 

pengusaha trucking dan industri 

terkait lainnya. Dalam era pasar 

bebas nanti, kebersamaan dalam 

komunitas akan menjadi sebuah 

kekuatan besar agar kita menjadi 

tuan rumah di negeri sendiri.
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Value yang pertama adalah “karyawan harus 

memiliki integritas yang tinggi pada perusahaan.” 

Integritas ini bermakna, apa yang dilakukan sesuai 

dengan apa yang diucapkan dan konsisten antara 

apa yang diucapkan dan yang dilakukan. Karyawan 

juga harus melakukan hal yang benar walau tidak 

ada yang memperhatikan. “Karyawan juga dituntut 

melakukan hal yang benar walaupun sulit,” kata 

Iwan menjelaskan. 

Value yang kedua adalah excellence, karyawan 

dituntut mengerjakan yang terbaik dan berusaha 

menjadi yang terbaik. “Karyawan juga dibiasakan 

tidak menunda pekerjaan, mengerjakan dengan 

benar, dan sampai tuntas. Ada tiga kata terlarang 

yang harus dihindari karyawan, yaitu tidak bisa, 

tidak mungkin, dan sudah tahu,” paparnya. 

Karyawan juga menerapkan filosofi Kaizen, yaitu 

filosofi untuk melakukan perbaikan proses kerja 

secara berkesinambungan dan terus-menerus. 

“Orientasinya proses kerja, bukan hanya hasil kerja. 

Targetnya, zero defect, yaitu tidak boleh ada kesala-

han di tiap titik proses pekerjaan,” jelasnya. Salah 

satu metode pelaksanaan Kaizen yang dilakukan 

adalah suggestion system, yakni memberdayakan 

karyawan agar ikut bertanggung jawab terhadap 

kemajuan perusahaan. “Dalam suggestion system 

karyawan diminta secara aktif memberikan ide 

perbaikan untuk perusahaan,” susulnya. 

Value yang ketiga adalah customer satisfaction. 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu target 

perusahaan yang penting, karena itu karyawan 

Indomobil Hino harus memberikan pelayanan yang 

optimal sesuai harapan tiap pelanggan dengan 

standar pelayanan yang berlaku. “Pelanggan itu 

dimulai dari internal perusahaan, baru eksternal. 

Jika kepuasan karyawan terpenuhi, pelayanan 

optimal kepada pihak luar dapat dilakukan jauh 

lebih mudah,” katanya. Untuk meningkatkan kepua-

san pelanggan, Indomobil Hino menyediakan 

layanan purnajual seperti program free service 

selama satu tahun, bunga 0% khusus Dutro dalam 

setahun, mobile service untuk pertolongan darurat, 

pelatihan mekanik dan sopir serta menyediakan 

layanan part price contract untuk menjamin suplai 

serta layanan customer warehouse management 

system. “Kami ingin mempermudah konsumen 

yang membeli Hino,” ujar Iwan. Sesuai tagline 

mereka, Indomobil Hino adalah solusi transport 

andal dan terpercaya. 

Value yang keempat adalah creativity. Karyawan 

dibentuk menjadi orang kreatif dalam mengem-

bangkan diri sendiri dan melayani pelanggan. 

“Yang membedakan seseorang dengan yang lain 

adalah kreativitasnya. Orang yang statis melaku-

kan yang biasa-biasa saja dan monoton tetapi 

orang yang maju selalu mengembangkan ide-ide 

baru melalui kreativitas,” tuturnya. 

Value yang kelima adalah team work. Dalam value 

ini, Indomobil Hino mengembangkan prinsip meng-

hormati, mengembangkan, dan mendorong 

orang-orang dalam tim dan para mitra usaha; 

membangun kepercayaan, terlibat dan melibatkan 

orang lain dengan tulus dan sepenuh hati untuk 

mencapai suatu hasil yang diharapkan, serta saling 

mendukung. “Budaya kerja sama sebagai salah 

satu syarat mutlak keberhasilan perusahaan. 

Sehebat apa pun karyawan secara individu tapi 

kalau tidak bisa bekerja sebagai teamwork, bagi 

kami, karyawan tersebut tidak memiliki nilai lebih,”

Kata Iwan. 

Indomobil Hino memiliki budaya perusahaan yang sudah menjadi jiwa 
bagi perusahaan kami,” imbuhnya. Ada lima value, yaitu integrity, 
excellence, customer satisfaction, creative, dan team work. Budaya 
perusahaan ini menjadi pedoman untuk mencapai visi dan misi peru-
sahaan dan pembeda dengan perusahaan lain.

Menurut Iwan, budaya perusahaan itu diharapkan dapat mendorong 
Indomobil Hino mencapai visinya, yaitu menjadi dealer Hino yang teran-
dal dan terpercaya di Indonesia. “Secara konsisten, kami ingin mencapai 
visi tersebut dengan misi mengembangkan seluruh sumber daya yang 
dimiliki secara berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme 
bagi kepuasan pelanggan, memberikan kontribusi dan berupaya sepe-
nuhnya bagi perkembangan usaha Indomobil, dan memberikan komit-
men dan nilai terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. – Dedy 
Bashori/Ratna Hidayati

Integritas Excellence

Customer Satisfaction Creativity Team Work

SISTEM JADI KEKUATAN PT INDOMOBIL PRIMA NIAGA

Foto bersama karyawan PT. IPN di Jl. Raya Kletek No.9 Sidoarjo

Iwan Gunarso Mengawasi meeting

koordinasi staff di nPT IPN Jln. Raya 

Kletek No 9 Sidoarjo

Branch Head PT. IPN Gubeng 

Rudyanto Surjakusuma (kanan) 

di ruangannya

Suasana Bengkel Perawatan PT.IPN
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JADI KEKUATAN
SISTEM 

PT Indomobil Prima Niaga

Mengawali karier sebagai salesman truk Hino 

tahun 1995,  Iwan Gunarso, panggilan akrab lelaki 

kelahiran Surabaya, 3 Maret 1970 ini awalnya 

berkantor di PT Indomobil Prima Niaga Surabaya  di 

Jalan Raya Gubeng No. 17 yang didirikan pertama 

kalinya pada 5 Oktober 1995. Saat itu PT Indomobil 

Prima Niaga masih bernama PT Unicor Prima 

Motor, yang menjual truk Hino dan mobil Mazda. 

Beragam tantangan pernah dialami oleh bapak dua 

anak itu dalam pekerjaannya. Krisis moneter yang 

melanda Indonesia tahun 1998 menjadi salah satu 

tantangan terbesar PT Indomobil Prima Niaga yang 

lebih dikenal sebagai Indomobil Hino. Dealer baru 

yang dibangun di Raya Kletek No. 9 Taman, Sidoar-

jo pada tahun 1997 dan rampung setahun kemudi-

an, tidak langsung beroperasi karena badai mone-

ter tersebut. Jatuhnya perekonomian negara 

secara otomatis sangat berimbas pada bisnis 

penjualan truk. Setelah mampu bertahan selama 

tiga tahun di tengah ketidakpastian iklim usaha, 

pada 9 September 2001, showroom Raya Kletek 

mulai beroperasi. Jumlah karyawan yang awalnya 

hanya delapan orang, diperbanyak hingga 35 orang 

untuk melayani area penjualan di Sidoarjo dan 

Surabaya. 

Tahun 2005, tantangan besar berikutnya muncul. 

Market shock akibat kenaikan BBM membuat 

sebagian besar pengusaha angkutan menunda 

pembelian truk. “Ketika itu harga BBM naik 200%. 

Pasar mengalami penurunan yang sangat drastis. 

Saat itu adalah masa-masa sulit bagi penjualan 

kendaraan niaga. Beberapa bulan kemudian 

setelahnya, pasar baru mulai normal,” tutur 

penghobi traveling ini. 

Walau begitu, Indomobil Hino terus mengembang-

kan sayapnya. Pada tahun 2007, Indomobil Hino 

membuka cabang di Malang. Tahun 2008, Indomo-

bil Hino makin maju dengan mulai memiliki jaringan 

di Tuban. Tahun 2009, Indomobil Hino mengem-

bangkan bengkel binaan di Kediri dan Ponorogo, 

menyusul di Nganjuk dan Magetan, hingga ke 

Situbondo pada 2010. Pada 6 Juli 2011, Indomobil 

Hino merenovasi showroom baru dengan tamba-

han fasilitas bengkel lebih banyak dan showroom 

yang lebih nyaman, dengan jumlah karyawan 110 

orang di Jalan Raya Kletek No. 9 Sidoarjo. Tahun 

2013 Indomobil Hino membuka cabang di Kediri.
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SISTEM JADI KEKUATAN PT INDOMOBIL PRIMA NIAGACOVER STORY

Pada tahun 2008, 2009, dan 2010, 

Indomobil Hino terpilih sebagai The Best 

Dealer. Hingga sekarang, Indomobil Hino 

memiliki jaringan part shop  yang terdaftar 

sebanyak 180 jaringan tersebar di seluruh 

Jatim. Apa yang menjadi kiat mereka bisa 

bertahan? “Kekuatan kami ada di sistem,” 

ungkap lulusan Sekolah Tinggi Teknik 

Surabaya ini.
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PT.SURABAYA EXPRESS

Pengalaman mengerjakan proyek besar 

bagi perusahaan transportasi yang fokus 

dalam bidang over dimensional cargo dan 

containerize selama 36 tahun ini, membuat 

PT Surabaya Express menjadi pemain 

utama segmen ini di Indonesia Timur. 

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1978 

ini bergerak dalam bidang transportasi 

kargo berukuran besar. Dalam  dunia 

trucking, ini disebut over dimensional cargo 

(ODC). 

ungkap Andri Soesanto, Direktur PT 

Surabaya Express. Terjun di bisnis ini 

bukan perjalanan mudah karena jumlah 

armada juga berpengaruh terhadap 

pemasukan perusahaan.  

Keterbatasaan alat pengangkutan menjadi 

kendala utama saat itu, mereka tidak bisa 

asal menerima order demi menarik banyak 

klien. Surabaya Express juga memperhati-

kan faktor keamanan kargo yang dimuat, 

pengalaman sopir, dan kemampuan unit 

pengangkutan. 

Semua truk oversized perlu sopir yang 

berpengalaman. Setiap truk masing-mas-

ing memiliki tantangan unik berdasarkan 

kan muatan apa yang diangkut, lokasi, dan 

jadwal pengiriman. Ini yang membuat 

Surabaya Express menjadi spesialis ODC. 

Sebagai salah satu perusahaan transporta-

si terkemuka di Indonesia, mereka memiliki 

poin penting yang membuat Surabaya 

Express tumbuh dan makin dikenal. 

Pertama, peralatan tepat. Andri menjelas-

kan, memiliki unit transportasi yang tepat 

adalah langkah pertama agar berhasil 

menyelesaikan proyek yang tengah 

dipegang. “Tanpa unit pendukung itu, 

Surabaya Express tidak akan tumbuh dan 

berkembang sampai seperti ini,” ujar 

lulusan University of Maryland itu.  

Salah satu armada yang cukup membantu 

adalah Modular Multi-Axle Goldhofer 

THP/SL. Alat ini diimpor langsung dari 

Jerman dan harganya juga sangat fantas-

tis, mencapai ratusan juta. “Demi totalitas 

dan service excellence, saat ini kami memi-

liki 37 axle goldhofer. Modular ini sangat 

membantu kami,” papar pria dua anak ini. 

Peralatan pendukung lain seperti flatbeds, 

skeleton 20” dan 40”, sliding high bed up to 

26 meters, low bed dari 6 meter sampai 18 

meter dengan kapasitas 125 ton, crane 

dengan tonase bervariasi. Semua ditarik 

oleh truk bermesin hingga 500 hp.

Kedua, kargo. Muatan dengan dimensi yang 

luar biasa tentu membutuhkan perlindun-

gan. Perusahaan menerapkan beberapa 

lapis keamanan. Misalnya, angkutan pipa 

migas di Tanjung Perak. Selain mengikat 

pipa besar tersebut dengan rantai besi, ia 

menambahkan cargo lashing belt, 

semacam tali lebar dari bahan poliester 

yang kuat menahan beban dengan tonase 

tertentu. Untuk jenis muatan yang khusus, 

tetap memerlukan terpal dan pengikat 

tambahan.

Ketiga, tim pendukung. Perusahaan 

trucking ODC memerlukan tim ahli yang 

berpengalaman dan berpengetahuan 

khusus untuk memastikan kargo tiba 

dengan selamat seperti harapan klien. 

“Tiap akan menerjunkan personel, saya 

tidak sembarangan memilih orang untuk 

menangani karena ini menyangkut reputasi 

dan tanggung jawab,” tambah pria yang 

menyandang sarjana ekonomi ini. Tiap 

akan mengerjakan proyek, mereka juga 

menyurvei lokasi dan muatan. Tahap 

berikutnya baru mengurus perizinan ke 

kepolisian, kantor Telkom, dan PLN setem-

pat. 

Keempat, kepercayaan klien. “Poin ini terus 

kami jaga karena  mereka juga secara tidak 

langsung membesarkan nama perusahaan. 

Pelayanan yang sempurna membuat 

Surabaya Express makin dikenal sekaligus 

memberi perusahaan dorongan agar terus 

meningkatkan pelayanan yang berkualitas,” 

katanya. 

“Sejak berdiri kami sudah terjun 
dalam bidang over-dimensi dan 
transportasi kontainer, tetapi 
saat itu unit kami belum seban-
yak seperti sekarang,” 

PT Surabaya Express

Klien Puas,
Hargai Pengguna Jalan

Truk Mengangkut Kapal Anjasmoro milik TNI AL
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PT SURABAYA EXPRESS

Muatan dengan dimensi besar tak jarang 

menimbulkan kemacetan panjang. Pertim-

bangan dan perhitungan memilih jalur 

terbaik menuju destination point sangat 

mereka perhitungkan. “Karena bagaimana-

pun, kami melewati jalan umum, perusa-

haan ingin klien puas dengan tetap meng-

hargai pengguna jalan lain,” katanya.   

Sembari menunjukkan foto pada wartawan 

majalah ini, Andri menceritakan kebang-

gaannya terhadap Indonesia. “Kami berke-

sempatan memuat  tiga gerbong kereta api 

buatan Industri Kereta Api Madiun, yang 

akan dikirim ke Malaysia. Kita harus 

bangga dengan produk dalam negeri,” 

imbuhnya. Perusahaan dipercaya memba-

wa muatan dengan berat hampir 36 ton 

dengan panjang mencapai 14 meter dari 

Madiun menuju Pelabuhan Tanjung Perak. 

Tiap muatan yang dibawa selalu disertai 

asuransi dan surat jalan karena jika terjadi 

musibah dalam perjalanan, pihak pengang-

kutan dan klien sama-sama tidak mengala-

mi kerugian berlipat-lipat. 

Semua proyek dimulai dengan perenca-

naan yang tepat dan persiapan matang. 

Personel yang turun harus benar-benar 

terpilih secara pengalaman. Beberapa 

tahap harus dilalui sebelum pengangku-

tan. Tak jarang, persiapan lebih lama 

daripada waktu pengiriman. “Faktor yang 

membuat persiapan menjadi lama adalah 

perizinan dari instansi terkait,” tambah 

Andri. Perizinan beserta survei lokasi bisa 

hampir satu bulan tetapi itu juga sangat 

jarang terjadi. Aspek penentu lain adalah 

lokasi. Jika rute pengangkutan melewati 

area industri vital seperti jalan kota atau 

berdekatan dengan kawasan industri, 

proses persiapan bisa lebih dari seming-

gu. Hal ini karena terkait dengan jaringan 

kabel listrik dan telepon di area itu. 

Muatan dengan dimensi yang tinggi dan 

lebar memerlukan toleransi rute yang 

besar pula. Rute harus bebas dari kabel 

atau pengguna jalan lain. Karena itu, 

hampir di semua proyeknya, Surabaya 

Express selalu melibatkan pihak kepoli-

sian untuk pengawalan.

Andri berharap, dedikasi mereka didukung 

dengan kebijakan pemerintah dalam 

bidang pengangkutan ODC pada masa 

mendatang. Karena sektor ini akan 

sangat terbantu jika infrastruktur dan 

urusan perizinan lebih mudah. Walau ia 

mengakui, selama ini mereka tidak pernah 

mengalami kesulitan berarti dalam hal 

izin atau pengawalan. Pelaku bisnis 

transportasi sangat terbantu dengan 

dukungan pemerintah. – Sigit Andriyono
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PT Sari Mas Permai adalah perusahaan 

industri pengolahan minyak nabati 

dengan bahan dasar kelapa dan kelapa 

sawit, dengan merek dagang “Bentoel” 

dan “Welcolin”. Perusahaan ini berdiri 

sejak tahun 1978, berpusat di Surabaya. 

Beroperasi lebih dari 33 tahun, PT Sari 

Mas Permai semakin dipercaya sebagai 

perusahaan yang mampu menjaga 

kualitas. Tak mengherankan jika PT Sari 

Mas Permai memiliki banyak pelanggan, 

baik perusahaan nasional dan multina-

sional di bidang kosmetik, kimia hingga 

makanan.

Pada tahun 2014, PT Sari Mas Permai 

tercatat melakukan ekspor ke berbagai 

belahan dunia, mulai dari Malaysia, Korea, 

Pakistan, Iran hingga Amerika. Beberapa 

produk yang diekspor adalah oleo chemical, 

biodiesel, hingga resin (bahan dasar cat).

PT Sari Mas Permai memiliki 300 tenaga 

kerja dengan standar keahlian 

masing-masing. Bagian operasional 

perusahaan meliputi divisi produksi 

expeller, refinery, fraction, dan extraction. 

Keahlian ini ditunjang dengan teknologi 

baru dan maju dari De Smet Ballestra 

Group.

PT Sari Mas Permai

Demi Pelanggan, 
Dekati
Kesempurnaan

PT.SARI MAS PERMAIPROFIL BISNIS
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“Kami selalu berusaha memilih 
perusahaan yang bekerja sama 
dengan kami harus kredibel dan 
memiliki sikap profesionalisme 
yang sama,” ujar Direktur PT Sari 
Mas Permai, Johannes Gunadi 
kepada TruckMagz.

Guna menunjang kelancaran distribusi produk, PT Sari Mas Permai menggandeng 

perusahaan jasa transportasi darat (truk) yang juga memiliki kredibilitas tinggi. 

Menurut Direktur PT Sari Mas Permai, Johannes Gunadi, PT Sari Mas Permai memi-

liki visi dan misi sebagai perusahaan terbaik dan terpercaya serta memuaskan dan 

menempatkan pelanggan di atas segala-galanya. Untuk mewujudkannya, dibutuh-

kan sinergi yang selaras dengan perusahaan jasa transportasi. “Percuma produk 

kita berkualitas jika tidak sampai di pelanggan tepat waktu. Karena itu, kami selektif 

memilih mitra kerja,” tegasnya.

PT Sari Mas Permai juga berharap produknya bisa meningkatkan kualitas hidup 

konsumen. Karena itu, proses produksi menggunakan peralatan tercanggih dengan 

bahan baku kualitas terbaik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar 

kualitas internasional.

Beberapa produk PT Sari Mas Permai antara lain bungkil kopra pelet atau hasil 

samping dari ekstraksi minyak kelapa yang dibentuk pelet. Bungkil kopra mengand-

ung protein sangat tinggi sehingga sangat cocok digunakan sebagai pakan ternak.

Produk lainnya adalah minyak kelapa mentah atau hasil ekstraksi dari kopra, yaitu 

daging kelapa tua yang dikeringkan. Minyak kelapa mentah harus diproses lebih 

lanjut agar dapat digunakan di berbagai industri seperti makanan, sabun, dan 

oleokimia.

Sebagian dari minyak kelapa mentah yang dihasilkan kemudian disuling, dikelan-

tang, dan dihilangkan baunya hingga menjadi minyak goreng yang juga menjadi 

salah satu produk andalan PT Sari Mas Permai.

Selain produk dengan bahan dasar kelapa, PT Sari Mas Permai juga menggunakan 

bahan baku minyak kelapa sawit di antaranya RBD palm stearin yang biasanya 

digunakan sebagai bahan dasar mentega dan margarin serta sabun dan oleokimia.

Masih banyak produk lain dengan bahan kelapa maupun kelapa sawit yang dihasil-

kan, tentunya dengan standar mutu internasional. Tak mengherankan jika perusa-

haan ternama dari dalam dan luar negeri menjadi pelanggan tetapnya. 

Beberapa perusahaan dari dalam negeri yang menjadi pelanggan tetap adalah PT 

Unilever Indonesia Tbk., PT Wings Surya, PT Cahaya Kalbar Tbk., PT Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. Sedangkan perusahaan asing yang menjadi pelanggan setianya 

antara lain Animagro Proteins Ltd., Wilmar International Ltd., China Resources 

Oleochemicals Co.,Ltd., Global Commodities Ltd., Kalmart System Sdn. Bhd. 

Perusahaan yang kini sudah menjelma 

menjadi perusahaan raksasa ini awalnya 

berkantor dan berkedudukan di Jalan 

Warugunung 23 Surabaya, Jawa Timur. 

Kegiatan utama adalah produksi minyak 

goreng dengan bahan kelapa dan kelapa 

sawit.

Pendiri perusahaan ini adalah Jusuf 

Wangsahardja, Osman Tjandra Bintara, 

Eddy Sunarto, dan Gunadi Usman yang tak 

lain adalah ayahnda Johannes Gunadi. Hal 

ini sesuai dengan akte pendirian persero 

terbatas (PT) No. 09, tanggal 1 April 1986.

Kendati saat ini PT Sari Mas Permai sudah 

mengalami perkembangan luar biasa dari 

waktu ke waktu, namun Johanes Gunadi 

menyatakan, perusahaan ini masih akan 

berkembang dan semakin maju demi 

kepuasan pelanggan.

“Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini 

namun demi kepuasan pelanggan, kami 

akan terus berupaya mendekati kesem-

purnaan,” pungkasnya. - Dedy Bashori

Kilas Balik

PT.SARI MAS PERMAI

sinergi demi kepuasan pelanggan
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waktu ke waktu, namun Johanes Gunadi 

menyatakan, perusahaan ini masih akan 

berkembang dan semakin maju demi 

kepuasan pelanggan.

“Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini 

namun demi kepuasan pelanggan, kami 

akan terus berupaya mendekati kesem-

purnaan,” pungkasnya. - Dedy Bashori

Kilas Balik
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PT. KARYA MARGA

TRUK TAK 
TERGANTIKAN

PT. KARYA MARGA

“Biaya logistik di 
Indonesia yang 
mencapai 24% dari total 
PDB atau senilai Rp 
1.820 triliun per tahun 
merupakan biaya 
logistik paling tinggi 
di dunia.”

 (sumber: http://m.dephub.go.id)

PT Karya Marga dikenal sebagai salah satu perusahaan 

jasa transportasi darat (truk) yang diperhitungkan di 

Jawa Timur. Perusahaan yang berdiri sejak 1976 ini 

memiliki ratusan armada yang bergerak di berbagai 

bidang untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan ini 

memiliki empat kantor, yakni kantor pusat di Jalan 

Brantas 62 Probolinggo, kantor cabang di Surabaya, 

Semarang, dan Jakarta.

Proses regenerasi kepemimpinan di perusahaan ini juga 

berjalan dengan baik. Kini, PT Karya Marga berada di 

bawah kendali Tjahjono Sutjipto, generasi kedua yang 

berusia relatif muda, 37 tahun. 

Sekitar 10 tahun setelah menerima tongkat estafet 

kepemimpinan perusahaan, Tjahjono berhasil 

mengembangkan perusahaan. Selain bisnis trucking, 

sejak 2005 PT Karya Marga merambah bisnis alat berat 

dan bisnis properti.

Beragam alat berat sudah dimiliki. Ada vibro atau 

pemadat tanah dengan sistem getaran menggunakan 

sebuah silinder yang di bagian luarnya dipasang 

kaki-kaki. Di kaki-kaki ini terjadi tekanan yang tinggi, 

sehingga kaki-kaki ini masuk ke dalam tanah dan 

memberikan efek "pemadatan dari bawah". Selain itu, 

ada juga buldoser yang fungsinya sama dengan vibro 

namun hanya mengandalkan bobot tanpa getaran. Ada 

pula mobile crane, yaitu sejenis ekskavator yang 

digunakan untuk mengangkat material bangunan, 

seperti besi tulangan dan batu bata. Mobile crane 

berbeda dengan tower crane. Mobile crane bersifat 

dapat berpindah tempat sedangkan tower crane 

bersifat tetap.

Armada PT. Karya Marga
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Menjadi pengusaha jasa transportasi itu 
mudah, cukup punya satu truk sudah bisa dise-
but sebagai pengusaha. Tapi masalahnya, 
apakah bisa mempertahankan dan mengem-
bangkannya,” 

Escavator, salah satu 

alat berat milik PT. 

Karya marga

Kejadian lain adalah saat armadanya sedang antri bongkar muatan di 

salah satu pabrik. Tanpa diduga, tiba-tiba pabrik tersebut terbakar, akibat-

nya truk beserta muatan milik PT Karya Marga turut ludes dilalap si jago 

merah. Menurutnya, kejadian-kejadian tersebut merupakan bumbu dari 

bisnis trucking.

 Namun demikian, di tengah kerasnya dunia bisnis jasa transpor-

tasi, Tjahjono mengungkapkan, usaha trucking masih sangat prospektif. 

Truk selalu dibutuhkan keberadaannya. Wacana pembangunan rel kereta 

api ganda untuk mengangkut petikemas ditanggapinya dengan tenang. 

“Boleh saja barang diangkut dengan kapal laut, kereta api bahkan pesawat, 

namun pada akhirnya truklah yang akan mengantarkan barang tersebut  ke 

tempat tujuan,” katanya yakin.  

Keberadaan truk akan terus dibutuhkan hingga berpuluh tahun yang akan 

datang. Indikator ini bisa dilihat dari keberadaan truk di negara maju seper-

ti Eropa dan Amerika. Walaupun bisa menciptakan berbagai macam 

teknologi, namun peran truk sebagai armada angkut tetap tak tergantikan. 

“Dunia trucking memiliki pangsa pasar luas, namun risikonya juga tidak 

sedikit. Sekarang tinggal bagaimana pengusaha menyikapi. Jangan 

mudah menyerah dan jangan mudah terlena,” ujarnya.

Sementara itu, terkait perusahaannya, Tjahjono berharap mampu terus 

bertahan dan berkembang. Keinginan ini bukan sekadar dilandasi harapan 

sukses secara pribadi, namun terkait dengan nasib dan kesejahteraan 

seluruh tenaga kerja yang dinaunginya. - Dedy Bashori

PT. KARYA MARGA
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Ditemui di sela-sela kesibukannya, Tjahjono Sutjipto menuturkan suka-duka bisnis trucking. Sebagai salah satu perusa-

haan berpengalaman, tentu banyak kisah menarik yang bisa dipetik menjadi pelajaran, seperti ketika armada dirampok 

dan sopirnya dibuang dengan kondisi terikat, truk terbakar hingga terendam banjir. “Menjadi pengusaha jasa transportasi 

itu mudah, cukup punya satu truk sudah bisa disebut sebagai pengusaha. Tapi masalahnya, apakah bisa mempertahan-

kan dan mengembangkannya,” tanyanya retoris.

Menurut ayah dua putri ini, guna menjadi seorang pengusaha jasa transportasi sukses, seseorang harus memiliki mental 

baja. Apalagi, saat ini persaingan makin ketat. “Banyak sekali kendala yang harus dihadapi, terutama peristiwa di luar 

dugaan,” tambahnya.Beberapa peristiwa yang bisa memukul mental adalah kejadian alam seperti banjir. Menurutnya, 

banjir bisa menyebabkan kerugian ganda. Pertama, proses pengiriman barang menjadi terlambat sehingga biaya opera-

sional membengkak. Selain itu, keterlambatan mengakibatkan kacaunya rencana pengangkutan muatan berikutnya.

“Kalau armada kami terhambat banjir di suatu daerah dan harus menginap, tentu kami harus menambah uang makan 

sopir. Tidak mungkin sopir dibiarkan berada di suatu daerah tanpa uang makan. Di sisi lain, kami tidak mungkin meminta 

biaya tambahan dari perusahaan yang menggunakan jasa kami,” paparnya.

Peristiwa lain yang pernah dialaminya terkait kejahatan di jalanan. Beberapa kali armadanya menjadi sasaran pencurian 

dan perampokan. Pernah suatu ketika dirinya mendapat komplain dari perusahaan yang menggunakan jasa angkutann-

ya karena truk yang mengantar muatan terlambat beberapa hari. “Saat itu belum marak telepon genggam, jadi kami 

susah menghubungi sopir. Akhirnya kami memutuskan menghubungi polisi,” ucapnya. 

Setelah diselidiki, ternyata truk tersebut menjadi korban perampokan.  Armada dan sopirnya ditemukan di suatu daerah 

yang jauh dari rute seharusnya. Kondisi truk masih utuh namun muatan sudah kosong sedangkan sopir dalam kondisi 

terikat dan dibiarkan begitu saja oleh perampok. Beruntung nyawa sopir tersebut tertolong. Namun demikian, Tjahjono 

Sutjipto harus mengganti rugi isi muatan yang nilainya tidak sedikit. 
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VARIASI SISTEM HIDROLIK PADA DUMP TRUCK PROFIL BISNISKODY LAMAHAYU FREDY

Kody Lamahayu Fredy masih tampak 

energik dan bugar pada usianya 54 tahun, 

padahal kesibukannya sangat padat. 

Selain mengelola perusahaan jasa angku-

tan khusus curah kering miliknya, pria 

kelahiran 1960 ini tercatat sebagai Ketua 

Organisasi Gabungan Angkutan Darat 

(Organda) Tanjung Perak Surabaya. 

Rahasia kebugaran Kody ternyata 

diperoleh melalui gaya hidupnya yang 

selalu olahraga teratur. Pemilik PT Anuta 

Utama Indonesia ini tiap pagi rutin 

melakukan push up dan jogging. Dalam 

sehari Kody melakukan push up sebanyak 

150 kali. “Saya melakukannya demi 

kesehatan,” jelasnya.

Kody membiasakan diri berolahraga sejak 

SMA. Baginya, kesehatan itu mahal. 

Karena itu, menurutnya, olahraga akan 

mengurangi risiko masalah kesehatan. 

Manfaat nyata yang didapat Kody, push 

up sangat efektif membakar kalori 

sebagai bagian dari meningkatnya proses 

metabolisme tubuh. Ditambah lagi, 

melalui push up bapak dua ini memper-

oleh kesehatan tulang. Dengan demikian, 

memperkecil risiko penyakit yang 

berkaitan dengan tulang. Kody juga 

merasa lebih bugar, percaya diri, dan 

bersemangat dalam menjalani aktivitas 

sehari-hari. 

“Saya mempunyai orang-orang yang bisa 

membantu apabila saya berhalangan. Jadi 

saya masih cukup waktu untuk menjalani 

aktivitas lain, termasuk olahraga,” tuturnya. 

Di sela-sela waktunya, Kody juga mengisin-

ya dengan bermain biliar. “Biasanya main 

bersama sesama pengusaha atau staf 

kantor sendiri,” kata pria kelahiran Dongga-

la ini.

Kini olahraga biliar sudah lama tak digeluti-

nya lagi mengingat kesibukannya. Kody 

sempat mengoleksi beberapa stik  biliar 

khusus yang biasa diandalkan. “Di rumah 

ada beberapa koleksi stik yang masih saya 

simpan,” tambahnya.

Meski mengaku hobi main biliar, ternyata 

pria yang memulai usahanya sejak usia 32 

tahun ini mempunyai hobi lain yang lebih 

dikuasainya. “Saya suka biliar  tapi nggak 

terlalu candu.Yang selama ini saya tekuni 

dan sementara rehat adalah hobi menem-

bak,” tuturnya.

Kody Lamahayu Fredy 
& REAKSI 
ANTARA AKSI

2702 / I / JULI 2014

Kody Lamahayu

Ketua Organisasi Gabungan Angkutan 

Darat (Organda) Tanjung Perak 

Surabaya. 
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KODY LAMAHAYU FREDY

Kody masih ingat betul di depan bank 

kawasan Surabaya utara sekitar tahun 

1980 saudaranya dirampok dan tertembak. 

Tindak kriminal tersebut lantas membekas 

dan membuat Kody secara tidak langsung 

menjadi alasan ia memilih hobi menembak.

Saat muda Kody sesekali menghabiskan 

waktu bermain di Taman Hiburan Rakyat 

(THR) Surabaya. Di sana Kody sering 

memainkan permainan tembak berhadiah 

dan ketika pulang ia selalu membawa 

hadiah. “Kemampuan menembak saya 

sudah terasah sejak saat itu,” papar Kody. 

Ia bercerita, kemampuan menembaknya  

juga diperoleh dengan berburu burung saat 

berkunjung di daerah perdesaan.

Pria yang dikenal ramah dengan karyawan 

ini baru menekuni serius hobinya saat 

bergabung dengan organisasi  Persatuan 

Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh 

Indonesia pada tahun 2000. Di tempat itu, 

Kody belajar menembak secara profesional 

sampai benar-benar memperoleh kemamp-

uan menembak dengan mahir setahun 

kemudian. “Saya pikir, kalau kita ingin mahir 

menembak ya harus bergabung dengan 

Perbakin,” jelasnya.

Olahraga menembak, kata Kody, terutama 

tembak sasaran merupakan satu kerja yang 

berkesinambungan antara aksi dan reaksi. 

Dalam menembak, tiap petembak harus 

memiliki ketenangan, ketahanan, dan 

pengontrolan diri yang ditopang dengan 

fisik yang baik dengan keseimbangan besar 

yang terkontrol dan aktif.

Anak bungsu dari lima bersaudara ini 

menyarankan, bagi pemula tidak disaran-

kan saat baru belajar menembak posisi 

jari tangan masuk dalam pelatuk pistol 

sekalipun itu posisi terkunci. “Pistol juga 

harus mengarah ke bawah,” tambahnya. 

Sebab, kecerobohan pernah dialami 

rekan Kody saat memulai belajar menem-

bak akibatnya kawan Kody yang lain 

mengalami cedera.

Prestasi terbaik Kody dalam menggeluti  

hobi menembak ialah saat menjuarai 

Polda Cup tahun 2002. Karena prestasi 

itu, Kody makin senang melakukan 

olahraga kegemarannya itu. “Saat 

menjalankan hobi menembak, saya 

merasa senang,” kata Kody. Bukti 

kesenangan itu Kody wujudkan dengan 

mengoleksi beberapa pistol dan senapan 

karet. Namun, sejak ada aturan baru 

tentang kepemilikan senjata api, koleksi 

Kody sementara waktu dititipkan ke pihak 

kepolisian. Semenjak itu dan karena 

kesibukan yang padat pula, rutinitas hobi 

menembak Kody berkurang. “Waktu yang 

terbatas membuat saya istirahat 

menjalankan aktivitas hobi saya,” tuturn-

ya. 

Meski telah lama istirahat, pria penyuka 

kopi ini tidak khawatir keahlian  menem-

baknya akan hilang. Menurutnya, untuk 

mengasah ulang kemampuan bidikan 

hanya perlu waktu 30 menit. “Saking 

lamanya, saya lupa kapan terakhir 

melakukan olahraga menembak,” katan-

ya.

Kini Kody lebih menyibukkan diri di 

Organda dan perusahaannya. Ia memulai  

usaha jasa angkutannya dengan  dua truk 

pada tahun 1992. Hanya butuh lima 

tahun, armada Kody telah mencapai 57 

unit. Kini usaha jasa angkutannya telah 

dijalani selama 20 tahun dengan 

mengangkut muatan curah kering seperti, 

batu bara, jagung, tanah liat, kedelai, gula, 

pupuk. Kody telah menikmati buah kerja 

kerasnya hingga memiliki 150 truk.

Di mata karyawan, Kody dikenal sangat 

bersahabat. Sebagai contoh, Kody tak 

segan membantu sopirnya saat 

mengalami kesusahan. Bentuk kekeluar-

gaan yang pernah Kody lakukan ialah 

ketika ia mengetahui sopirnya sakit 

keras, Kody dengan ikhlas membawanya 

ke rumah sakit hingga akhirnya sembuh.- 

Abdul Wachid
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Kody kerap memberi penghargaaan bagi sopir-sopirnya yang 

memiliki kinerja yang baik. Baginya, memberi penghargaaan 

sopir  sangatlah penting untuk menunjang produktifitas  bisnis 

jasa angkutan. 
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Menjadi aktor utama dalam distribusi 

minyak dunia, tak menjamin kemuda-

han berbisnis kapal tanker. “Bisnis 

kapal tanker jauh lebih berat diband-

ingkan bisnis kapal lainnya,” ungkap 

Ketua INSA (Indonesian National 

Shipowners Association) Surabaya, 

Stenven H. Lesawengen. 

Kapal tanker muatannya tunggal, 

hanya cairan, terutama minyak. 

Pangsa pasarnya sangat terbatas 

sehingga menurut saya tidak menjan-

jikan,” imbuh Stenven.

saya tidak menjanjikan,” imbuh 

Stenven.

Sempitnya pasar mengakibatkan 

persaingan kapal tanker sangat ketat 

walaupun saat ini jumlah kapal tanker 

hanya berkisar 20 persen dibanding-

kan jumlah kapal lainnya.  Karena itu, 

Stenven mengingatkan kepada 

pebisnis yang ingin berinvestasi kapal 

tanker harus berhati-hati dan memiliki 

rekomendasi valid. “Kalau sudah yakin 

memiliki muatan yang jelas dan 

kontrak panjang, silakan beli kapal 

tanker. Kalau belum, lebih baik dipikir 

ulang,” tegasnya. 

Pengusaha yang memiliki hobi main 

golf ini menambahkan, ruang pasar 

kapal tanker kian tergerus setelah 

lahirnya flexible container. Dengan 

adanya kontainer jenis ini, minyak 

tidak harus diangkut kapal tanker lagi, 

melainkan bisa diangkut kapal kargo 

biasa. Flexible container merupakan 

kontainer yang diisi dengan sejenis 

balon, balon inilah yang diisi dengan 

minyak yang akan diangkut.

LAPORAN UTAMAKAPAL TANKER

KONTAINER 
GESER TANKER
Kapal Jadi Sapi Perah

“Bisnis kapal tanker tidak seperti bisnis kapal lainnya. 
Kapal tanker muatannya tunggal, hanya cairan, terutama 

minyak. Pangsa pasarnya sangat terbatas sehingga 
menurut saya tidak menjanjikan,” 

Stenven H. Lesawengen. 

TANKER
X

CONTAINER
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Kelebihan dari flexible container, pengangkutan minyak tidak harus menunggu 

hingga berhari-hari. Selama ini kapal baru berangkat setelah kapal penuh sesuai 

kapasitas, misalnya 50 ribu atau 300 ribu liter. Sedangkan dengan flexible 

container, 5.000 liter minyak pun bisa diangkut dengan kapal kargo biasa dan 

segera diberangkatkan ke tempat tujuan. 

Penemuan flexible container memang ide yang sangat 
cerdas karena penggunaannya amat mudah dan biayanya 
rendah. Namun di satu sisi, hal ini kian menggerus pasar 
kapal tanker            ucap Steven      

Selain pangsa pasar yang kian 

tergerus, bisnis kapal tanker makin 

berat karena permasalahan klasik 

dunia perkapalan di Indonesia, yaitu 

pungutan liar. INSA Surabaya bahkan 

pernah melakukan mogok kerja di 

Pelabuhan Rakyat Kalimas Surabaya 

pada tahun 2013 dengan menghenti-

kan seluruh kegiatan operasional dan 

pengiriman pasokan bahan makanan 

pokok maupun ekspedisi ke luar pulau. 

Namun aksi ini tetap tidak membuah-

kan hasil, pungli tetap saja ada. 

"Lembaga hukum mana yang berhak 

untuk melakukan tindakan penangka-

pan, itu tidak jelas," ujarnya.

Menurut Stenven, selama ini di 

Pelabuhan Tanjung Perak belum 

dibentuk Indonesia Sea and Coast 

Guard  sehingga mengakibatkan 

maraknya pungutan liar bahkan 

penangkapan liar oleh institusi peneg-

ak hukum lain. Di satu sisi, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 Tentang Pelayaran menga-

manatkan kepada negara agar 

membentuk badan tunggal penjaga 

pantai dan laut atau Indonesia Sea and 

Coast Guard. “Undang-undang 

tersebut juga menyebutkan, lembaga 

tersebut harus sudah terbentuk paling 

lambat tiga tahun sejak undang-un-

dang tersebut berlaku. Kenyataannn-

ya, hingga kini belum terbentuk,” 

tambahnya.

Ketiadaan Indonesia Sea and Coast 

Guard mengakibatkan banyak pihak 

yang terlibat pungli. Akibatnya, kapal 

berubah fungsi menjadi sapi perah di 

tengah laut karena banyak institusi 

yang merazia kapal di tengah laut 

sehingga merugikan dunia pelayaran.

Mencermati lebih jauh keberadaan 

undang-undang tersebut, Stenven 

menyatakan, undang-undang tersebut 

tidak berpihak kepada pengusaha 

kapal karena hanya berisi ancaman 

dan bukan perlindungan. “Coba dibaca 

undang-undang tersebut, isinya hanya 

ancaman. Salah sedikit ditangkap. 

Lantas mana pencerahan buat pengu-

sahanya?” tanyanya. Stenven menam-

bahkan, UU itu memiliki “lubang” bagi 

kapal, yang bisa jadi lubang tersebut 

tidak bisa dihindari dan sewaktu-wak-

tu kapal pasti melintasi lubang 

tersebut.

Di sisi lain, infrastruktur yang menu-

jang bisnis perkapalan di Indonesiad-

inilai kurang memadai sehingga 

perkembangan dunia perkapalan di 

Indonesia terbilang lambat. “Di luar 

negeri, infrastruktur dibangun dengan 

bagus dan besar tapi di Indonesia 

tidak. Ironisnya, keadaan ini terkesan 

disengaja sehingga perkapalan tetap 

didominasi perusahaan-perusahaan 

besar sedangkan perusahaan kecil 

sulit berkembang,” ungkapnya. 

Dengan infrastruktur yang kurang 

memadai, kapal tidak bisa langsung 

sandar dan menunggu di laut hingga 

beberapa hari. Akibatnya, biaya opera-

sional kapal cukup tinggi. Perusahaan 

dengan dana terbatas tentunya sulit 

bersaing dengan keadaan seperti ini.

Data Kementerian Kelautan dan 

Perikanan RI, luas lautan mencapai 5,8 

juta kilometer persegi yang terdiri dari 

perairan teritorial, perairan laut 12 mil, 

dan perairan ZEE Indonesia. Sementa-

ra itu, data Badan Informasi Geospa-

sial (BIG) menyebutkan, total panjang 

garis pantai Indonesia adalah 99.093 

kilometer. 

Karena itu, Stenven berharap, setiap 

pihak yang terkait menyatukan visi 

dan misi untuk membangun bisnis 

pelayaran di Indonesia. Dedy Bashori

Sebagai negara 
maritim, Indonesia 
akan menjadi negara 
yang merugi jika 
bisnis pelayaran di 
Indonesia tak sebe-
sar perairannya. 
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Fadhil Hasan mengatakan, peluang Indonesia mem-
impin pasar minyak sawit dunia sangat besar, meng-
ingat hingga kini Indonesia masih berada di posisi 
teratas sebagai negara produsen CPO terbesar di 
dunia. “Tinggal ke depan kita akan semakin menggen-
jot produksi turunan CPO guna mencapai taget terse-
but,” tambahnya.

Kelapa sawit merupakan salah satu 

tanaman perkebunan yang mempunyai 

peran penting bagi subsektor perkebu-

nan. Berdasarkan data Gabungan Pengu-

saha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), 

nilai ekspor CPO (Crude Palm Oil) pada 

periode Desember 2013 mencapai USD 

19,113 miliar.

Kebutuhan minyak sawit dunia mengala-

mi pertumbuhan pesat dalam beberapa 

dasawarsa terakhir dengan produksi 

minyak sawit saat ini diperkirakan lebih 

dari 45 juta ton. “Indonesia merupakan 

negara produsen CPO terbesar di dunia 

dengan angka produksi per tahunnya 

rata-rata 30 juta ton,” ujar Fadhil Hasan, 

Direktur Eksekutif GAPKI.

Industri ini menopang sekitar 14% 

pendapatan domestik bruto, perkebu-

nannya menyediakan lapangan kerja 

bagi lebih dari 41% penduduk Indonesia 

dan menjadi mata pencarian sekitar dua 

per tiga rumah tangga perdesaan. 

Dengan demikian, industri kelapa sawit 

merupakan kontributor yang signifikan 

Pertanian memiliki sub-sektor perkebu-

nan sebagai bagian integral dari sektor 

tersebut. Ditinjau dari cakupan komodi-

tasnya, perkebunan memiliki 145 jenis 

tanaman berupa tanaman tahunan dan 

tanaman semusim. Keduanya ditinjau 

dari hasil produksinya, merupakan bahan 

baku industri atau komoditas ekspor, 

salah satunya kelapa sawit.

bagi pendapatan masyarakat perdesaan. 

Termasuk pendapatan devisa, CPO pada 

2013 mendatangkan devisa hingga USD 

22,482 miliar atau meningkat dibanding-

kan tahun 2012 yang menghasilkan 

devisa USD 21,232 miliar. 

Di sisi lain, permintaan dunia akan 

minyak sawit diperkirakan akan semakin 

meningkat pada masa depan. Produksi 

minyak sawit dunia diperkirakan mening-

kat 32%  menjadi hampir 60 juta ton 

menjelang 2020. 

Saking seksinya industri ini, Gabungan 

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 

(GAPKI), menargetkan tahun 2030 

menjadikan Indonesia sebagai pemimpin 

dunia dalam produksi minyak sawit dan 

turunannya.  Hal ini wajar, mengingat 

produksi CPO Indonesia setiap tahun 

mengalami kenaikan. GAPKI menarget-

kan produksi minyak sawit mentah tahun 

2014 akan mencapai 27,5 juta-28 juta 

ton. Jumlah itu naik dibandingkan tahun 

2013 yang mencapai 26 juta ton.

Dalam perekonomian Indonesia, sektor pertanian 
secara tradisional dikenal sebagai sektor penting 
karena berperan sebagai sumber utama pangan 
dan pertumbuhan ekonomi. Pertanian memberi 
kontribusi dalam penerimaan ekspor, penyediaan 
lapangan kerja, dan pembangunan wilayah di luar 
Jawa. Badan Pusat Statistik menyebutkan, sektor 
pertanian menyumbang 3,54 persen terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013.
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Fadhil Hasan mengatakan, peluang Indonesia mem-
impin pasar minyak sawit dunia sangat besar, meng-
ingat hingga kini Indonesia masih berada di posisi 
teratas sebagai negara produsen CPO terbesar di 
dunia. “Tinggal ke depan kita akan semakin menggen-
jot produksi turunan CPO guna mencapai taget terse-
but,” tambahnya.

Kelapa sawit merupakan salah satu 

tanaman perkebunan yang mempunyai 

peran penting bagi subsektor perkebu-

nan. Berdasarkan data Gabungan Pengu-

saha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), 

nilai ekspor CPO (Crude Palm Oil) pada 

periode Desember 2013 mencapai USD 

19,113 miliar.

Kebutuhan minyak sawit dunia mengala-

mi pertumbuhan pesat dalam beberapa 

dasawarsa terakhir dengan produksi 

minyak sawit saat ini diperkirakan lebih 

dari 45 juta ton. “Indonesia merupakan 

negara produsen CPO terbesar di dunia 

dengan angka produksi per tahunnya 

rata-rata 30 juta ton,” ujar Fadhil Hasan, 

Direktur Eksekutif GAPKI.

Industri ini menopang sekitar 14% 

pendapatan domestik bruto, perkebu-

nannya menyediakan lapangan kerja 

bagi lebih dari 41% penduduk Indonesia 
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Pertanian memiliki sub-sektor perkebu-

nan sebagai bagian integral dari sektor 

tersebut. Ditinjau dari cakupan komodi-

tasnya, perkebunan memiliki 145 jenis 

tanaman berupa tanaman tahunan dan 

tanaman semusim. Keduanya ditinjau 

dari hasil produksinya, merupakan bahan 

baku industri atau komoditas ekspor, 

salah satunya kelapa sawit.

bagi pendapatan masyarakat perdesaan. 

Termasuk pendapatan devisa, CPO pada 

2013 mendatangkan devisa hingga USD 

22,482 miliar atau meningkat dibanding-

kan tahun 2012 yang menghasilkan 

devisa USD 21,232 miliar. 

Di sisi lain, permintaan dunia akan 

minyak sawit diperkirakan akan semakin 

meningkat pada masa depan. Produksi 

minyak sawit dunia diperkirakan mening-

kat 32%  menjadi hampir 60 juta ton 

menjelang 2020. 
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Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 

(GAPKI), menargetkan tahun 2030 
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turunannya.  Hal ini wajar, mengingat 

produksi CPO Indonesia setiap tahun 

mengalami kenaikan. GAPKI menarget-

kan produksi minyak sawit mentah tahun 

2014 akan mencapai 27,5 juta-28 juta 

ton. Jumlah itu naik dibandingkan tahun 

2013 yang mencapai 26 juta ton.

Dalam perekonomian Indonesia, sektor pertanian 
secara tradisional dikenal sebagai sektor penting 
karena berperan sebagai sumber utama pangan 
dan pertumbuhan ekonomi. Pertanian memberi 
kontribusi dalam penerimaan ekspor, penyediaan 
lapangan kerja, dan pembangunan wilayah di luar 
Jawa. Badan Pusat Statistik menyebutkan, sektor 
pertanian menyumbang 3,54 persen terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013.

KOMODITAS

02 / I / JULI 201440

INDONESIA PIMPIN PASAR MINYAK SAWIT

Minyak Sawit

INDONESIA
PIMPIN PASAR

19,115

30

41

Miliar USD

Juta Ton

Persen

Ekspor Kelapa Sawit
Per Desember 2013 

Produksi rata-rata
per tahun

Menyerap tenaga kerja 
di pedesaan Indonesia

BY NUMBERS
OIL PALM IN
INDONESIA

Fadhil  Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

Perkebunan Kelapa Sawit : image : www.panoramio.com

100%
OIL
PALM



TIPS MEMILIH BAN TRUK

Hingga kini lokasi perkebunan kelapa sawit masih didomi-

nasi Kalimantan dan Sumatera. Selain karena jumlah lahan 

yang masih luas, faktor tanah dan curah hujan yang baik 

membuat perkebunan sawit lebih sesuai ditanam di pulau 

tersebut. “Kondisi tanah dan iklim di Jawa rata-rata kurang 

cocok untuk ditanami kelapa sawit,” jelas Fadhil Hasan saat 

ditanya peluang investasi sawit di Jawa.

Kendati demikian, sejak 2011 Kamar Dagang dan Industri 

(Kadin) Jawa Timur telah berkerja sama dengan Kadin 

Kalimantan Timur berinvestasi pada sektor agribisnis sawit. 

“Kami menfasilitasi pengusaha Jatim yang akan 

berinvestasi sawit di Kaltim,” kata Lukman Ladjoni, Ketua 

Komite Tetap Kadin Jatim.

Dalam pelaksanaannya, difasilitasi Kadin Kaltim, pengusa-

ha Kalimantan Timur akan menyediakan lahan sekitar 10 

ribu hektare hingga 12 ribu hektare dengan asumsi investa-

si yang harus dikeluarkan untuk penanaman dan pengelo-

laan sawit sekitar 24 tahun hingga 25 tahun mencapai 

Kelapa sawit yang dibudidayakan 

terdiri dari dua jenis: Elaeis guineensis 

dan Elaeis oleifera. Jenis pertama yang 

terluas dibudidayakan orang. dari 

kedua spesies kelapa sawit ini memiliki 

keunggulan masing-masing. Elaeis-

guineensis memiliki produksi yang 

sangat tinggi dan Elaeis oleifera 

memiliki tinggi tanaman yang rendah. 

banyak orang sedang menyilangkan 

kedua species ini untuk mendapatkan 

species yang tinggi produksi dan 

gampang dipanen. Elaeis oleifera 

sekarang mulai dibudidayakan pula 

untuk menambah keanekaragaman 

sumber daya genetik.

Dura merupakan sawit yang buahnya 

memiliki cangkang tebal sehingga 

dianggap memperpendek umur mesin 

pengolah namun biasanya tandan 

buahnya besar-besar dan kandungan 

minyak per tandannya berkisar 18%. 

Pisifera buahnya tidak memiliki 

cangkang, sehingga tidak memiliki inti 

(kernel) yang menghasilkan minyak 

ekonomis dan bunga betinanya steril 

sehingga sangat jarang menghasilkan 

buah. Tenera adalah persilangan 

antara induk Dura dan jantan Pisifera. 

Jenis ini dianggap bibit unggul sebab 

melengkapi kekurangan masing-mas-

ing induk dengan sifat cangkang buah 

tipis namun bunga betinanya tetap 

fertil. Penangkar seringkali melihat tipe 

kelapa sawit berdasarkan ketebalan 

cangkang, yang terdiri dari :

pai sekitar Rp 480 miliar hingga Rp 490 miliar. Investasi itu 

akan dikucurkan oleh pengusaha asal Jatim. Dari investasi 

tersebut, perkiraan ada sekitar 124 ribu tenaga kerja yang 

bisa terserap. Padahal dengan kinerja investasi Jatim tahun 

ini sebesar Rp 41 triliun hanya mampu menyerap tenaga 

kerja sekitar 41 ribu hingga 42 ribu orang. Ini karena sektor 

agribisnis adalah investasi padat karya.

 Di Jatim, sebenarnya tak sedikit industri pengo-

lahan kelapa sawit yang telah lama berkecimpung. Salah 

satunya PT Sari Mas Permai, perusahaan industri pengola-

han minyak nabati dengan bahan dasar kelapa dan kelapa 

sawit, dengan merek dagang “Bentoel” dan “Welcolin” 

berpusat di Kota Surabaya. 

Perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 33 tahun ini 

telah melakukan ekspor ke berbagai belahan dunia, mulai 

dari Malaysia, Korea Selatan, Pakistan, Iran, hingga 

Amerika. Beberapa produk yang diekspor  adalah oleo 

chemical, biodiesel, hingga resin (bahan dasar cat). - Abdul 

Wachid

Melihat Grafik diatas, terutama potensi kelapa sawit (Crude Palm Oil dan Kernel Palm Oil), maka berpeluang untuk 

pengembangan industri hilir terutama olein, stearin dan lain - lain, seperti terlihat pada pohon industry CPO. 

Tabel Produksi CPO Indonesia dan Pertumbuhan

a.margarin
b.shortening
c.vegetable ghee
d.vanaspati
e.sabun
f.kosmetika
g.cocoa butter 
substitute (CBC)
h.confectioneries

a.sabun cuci
b.metil ester
c.fat powder
d.cocoa butter 
substitute (CBC)
e.confectioneries

a.minyak goreng
b.minyak salad
c.shortening
d.metil ester
e.biodiesel
f.surfaktan

a.gliserol
b.surfaktan
c.food emulsifier

a,falty alcohol
b.metallic soap
c.polyethoxylated
derivates
d.fatty amine
e.ester dibasic acid
f.fatty acid amide
g.metil ester
h.biodiesel
i.surfaktan
j.sabun
k.food emulsifier
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TIPS MEMILIH BAN TRUK

Hingga kini lokasi perkebunan kelapa sawit masih didomi-

nasi Kalimantan dan Sumatera. Selain karena jumlah lahan 

yang masih luas, faktor tanah dan curah hujan yang baik 

membuat perkebunan sawit lebih sesuai ditanam di pulau 

tersebut. “Kondisi tanah dan iklim di Jawa rata-rata kurang 

cocok untuk ditanami kelapa sawit,” jelas Fadhil Hasan saat 

ditanya peluang investasi sawit di Jawa.

Kendati demikian, sejak 2011 Kamar Dagang dan Industri 

(Kadin) Jawa Timur telah berkerja sama dengan Kadin 

Kalimantan Timur berinvestasi pada sektor agribisnis sawit. 

“Kami menfasilitasi pengusaha Jatim yang akan 

berinvestasi sawit di Kaltim,” kata Lukman Ladjoni, Ketua 

Komite Tetap Kadin Jatim.

Dalam pelaksanaannya, difasilitasi Kadin Kaltim, pengusa-

ha Kalimantan Timur akan menyediakan lahan sekitar 10 

ribu hektare hingga 12 ribu hektare dengan asumsi investa-

si yang harus dikeluarkan untuk penanaman dan pengelo-

laan sawit sekitar 24 tahun hingga 25 tahun mencapai 

Kelapa sawit yang dibudidayakan 

terdiri dari dua jenis: Elaeis guineensis 

dan Elaeis oleifera. Jenis pertama yang 

terluas dibudidayakan orang. dari 

kedua spesies kelapa sawit ini memiliki 

keunggulan masing-masing. Elaeis-

guineensis memiliki produksi yang 

sangat tinggi dan Elaeis oleifera 

memiliki tinggi tanaman yang rendah. 

banyak orang sedang menyilangkan 

kedua species ini untuk mendapatkan 

species yang tinggi produksi dan 

gampang dipanen. Elaeis oleifera 

sekarang mulai dibudidayakan pula 

untuk menambah keanekaragaman 

sumber daya genetik.

Dura merupakan sawit yang buahnya 

memiliki cangkang tebal sehingga 

dianggap memperpendek umur mesin 

pengolah namun biasanya tandan 

buahnya besar-besar dan kandungan 

minyak per tandannya berkisar 18%. 

Pisifera buahnya tidak memiliki 

cangkang, sehingga tidak memiliki inti 

(kernel) yang menghasilkan minyak 

ekonomis dan bunga betinanya steril 

sehingga sangat jarang menghasilkan 

buah. Tenera adalah persilangan 

antara induk Dura dan jantan Pisifera. 

Jenis ini dianggap bibit unggul sebab 

melengkapi kekurangan masing-mas-

ing induk dengan sifat cangkang buah 

tipis namun bunga betinanya tetap 

fertil. Penangkar seringkali melihat tipe 

kelapa sawit berdasarkan ketebalan 

cangkang, yang terdiri dari :

pai sekitar Rp 480 miliar hingga Rp 490 miliar. Investasi itu 

akan dikucurkan oleh pengusaha asal Jatim. Dari investasi 

tersebut, perkiraan ada sekitar 124 ribu tenaga kerja yang 

bisa terserap. Padahal dengan kinerja investasi Jatim tahun 

ini sebesar Rp 41 triliun hanya mampu menyerap tenaga 

kerja sekitar 41 ribu hingga 42 ribu orang. Ini karena sektor 

agribisnis adalah investasi padat karya.

 Di Jatim, sebenarnya tak sedikit industri pengo-

lahan kelapa sawit yang telah lama berkecimpung. Salah 

satunya PT Sari Mas Permai, perusahaan industri pengola-

han minyak nabati dengan bahan dasar kelapa dan kelapa 

sawit, dengan merek dagang “Bentoel” dan “Welcolin” 

berpusat di Kota Surabaya. 

Perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 33 tahun ini 

telah melakukan ekspor ke berbagai belahan dunia, mulai 

dari Malaysia, Korea Selatan, Pakistan, Iran, hingga 

Amerika. Beberapa produk yang diekspor  adalah oleo 

chemical, biodiesel, hingga resin (bahan dasar cat). - Abdul 

Wachid

Melihat Grafik diatas, terutama potensi kelapa sawit (Crude Palm Oil dan Kernel Palm Oil), maka berpeluang untuk 

pengembangan industri hilir terutama olein, stearin dan lain - lain, seperti terlihat pada pohon industry CPO. 

Tabel Produksi CPO Indonesia dan Pertumbuhan

a.margarin
b.shortening
c.vegetable ghee
d.vanaspati
e.sabun
f.kosmetika
g.cocoa butter 
substitute (CBC)
h.confectioneries

a.sabun cuci
b.metil ester
c.fat powder
d.cocoa butter 
substitute (CBC)
e.confectioneries

a.minyak goreng
b.minyak salad
c.shortening
d.metil ester
e.biodiesel
f.surfaktan

a.gliserol
b.surfaktan
c.food emulsifier

a,falty alcohol
b.metallic soap
c.polyethoxylated
derivates
d.fatty amine
e.ester dibasic acid
f.fatty acid amide
g.metil ester
h.biodiesel
i.surfaktan
j.sabun
k.food emulsifier
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Fadhil Hasan mengatakan, peluang Indonesia mem-
impin pasar minyak sawit dunia sangat besar, meng-
ingat hingga kini Indonesia masih berada di posisi 
teratas sebagai negara produsen CPO terbesar di 
dunia. “Tinggal ke depan kita akan semakin menggen-
jot produksi turunan CPO guna mencapai taget terse-
but,” tambahnya.

Bangka Belitung
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 107,070.00 

Bengkulu                               
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 180,693.00 

Irianjaya Barat                        
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 30,171.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 150,000.00 
Status Lahan: Tanah Negara & Ulayat 

Jambi                                      
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 274,265.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 114,000.00 
Status Lahan: Tanah Masyarakat dan Tanah Negara 
Yang Sudah Digarap Masyarakat 

Jawa Barat                             
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 7,115.00 

Kalimantan Barat                  
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 373,162.00 
Lahan Tersedia (Ha): 58,720.00 
Status Lahan: Tanah Negara dan Tanah Masyarakat 

Kalimantan Selatan                
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 160,753.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 216,474.00 
Status Lahan: Tanah Negara 

Kalimantan Tengah                
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 343,303.00 
Lahan Tersedia (Ha): 497,427.00 
Status Lahan: Tanah Negara dalam ajuan permoho-
nan hak 

Kalimantan Timur                 
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 171,581.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 652,135.00 
Status Lahan: Tanah Negara & Tanah Masyarakat 

Sulawesi Tenggara
Lahan yang Tersedia (Ha): 74,000.00
Status Lahan: Tanah Negara

Sumatera Barat
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 280,099.00
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 14,500.00
Status Lahan: Tanah Ulayat

Sumatera Selatan
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 386,403.00
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 144,500.00
Lahan: Tanah Masyarakat

Sumatera Utara
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 229,512.00
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 40,000.00
Status Lahan: Tanah Negara dan Tanah Masyarakat 

Kepulauan Riau                     
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 5,590.00    

Maluku Utara                        
Lahan yang Tersedia (Ha): 100,000.00 
Status Lahan: Tanah Negara 

Aceh Darussalam 
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 227,590.0 

Papua                                     
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 89,827.00 
Lahan Tersedia (Ha): 1,935,000.00 
Status Lahan: Tanah Negara & Ulayat 

Riau                                        
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1,307,880.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 30,000.00 
Status Lahan: Tanah Masyarakat 

PETA LOKASI 
PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

Lokasi Kelapa Sawit di seluruh Indonesia
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NOVEMBER 2012

2008
7.363.847 Ha

2009
2.873.294 Ha

2010
8.385.394 Ha

2011 
8.992.824 Ha

2012
9.274.621 Ha

2013
13.549.919

Perkembangan Luas Lahan 
Perkebunan Kelapa Sawit
Tahun 2008-2013
Komoditas : Kelapa Sawit

2009
Rp.1171 /Kg

2010
Rp.1215/ Kg

2011
Rp.1253/ Kg

2012
Rp.828/ Kg

2013
Rp.1713/ Kg

Harga Rata-Rata Komoditas
Perkebunan di Pasar dalam negeri
2009-2013
Komoditas : Kelapa Sawit Tandan Buah Segar

2008
14.291.000/ ton

2009
16.829.000/ ton

2010
16.292.000/ ton

2011 
16.436.000/ ton

2012
18.850.800/ ton

2013
21.549.919/ ton

Nilai Ekspor Minyak Sawit
Indonesia Tahun 2008-2013
Komoditas : Kelapa Sawit CPO + Turunannya

Grafik Produksi CPO 
per tahun 2000-2020
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Fadhil Hasan mengatakan, peluang Indonesia mem-
impin pasar minyak sawit dunia sangat besar, meng-
ingat hingga kini Indonesia masih berada di posisi 
teratas sebagai negara produsen CPO terbesar di 
dunia. “Tinggal ke depan kita akan semakin menggen-
jot produksi turunan CPO guna mencapai taget terse-
but,” tambahnya.

Bangka Belitung
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 107,070.00 

Bengkulu                               
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 180,693.00 

Irianjaya Barat                        
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 30,171.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 150,000.00 
Status Lahan: Tanah Negara & Ulayat 

Jambi                                      
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 274,265.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 114,000.00 
Status Lahan: Tanah Masyarakat dan Tanah Negara 
Yang Sudah Digarap Masyarakat 

Jawa Barat                             
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 7,115.00 

Kalimantan Barat                  
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 373,162.00 
Lahan Tersedia (Ha): 58,720.00 
Status Lahan: Tanah Negara dan Tanah Masyarakat 

Kalimantan Selatan                
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 160,753.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 216,474.00 
Status Lahan: Tanah Negara 

Kalimantan Tengah                
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 343,303.00 
Lahan Tersedia (Ha): 497,427.00 
Status Lahan: Tanah Negara dalam ajuan permoho-
nan hak 

Kalimantan Timur                 
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 171,581.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 652,135.00 
Status Lahan: Tanah Negara & Tanah Masyarakat 

Sulawesi Tenggara
Lahan yang Tersedia (Ha): 74,000.00
Status Lahan: Tanah Negara

Sumatera Barat
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 280,099.00
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 14,500.00
Status Lahan: Tanah Ulayat

Sumatera Selatan
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 386,403.00
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 144,500.00
Lahan: Tanah Masyarakat

Sumatera Utara
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 229,512.00
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 40,000.00
Status Lahan: Tanah Negara dan Tanah Masyarakat 

Kepulauan Riau                     
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 5,590.00    

Maluku Utara                        
Lahan yang Tersedia (Ha): 100,000.00 
Status Lahan: Tanah Negara 

Aceh Darussalam 
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 227,590.0 

Papua                                     
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 89,827.00 
Lahan Tersedia (Ha): 1,935,000.00 
Status Lahan: Tanah Negara & Ulayat 

Riau                                        
Lahan yang sudah Digunakan (Ha): 1,307,880.00 
Sisa Lahan Tersedia (Ha): 30,000.00 
Status Lahan: Tanah Masyarakat 

PETA LOKASI 
PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT

Lokasi Kelapa Sawit di seluruh Indonesia
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INDONESIA PIMPIN PASAR MINYAK SAWIT

NOVEMBER 2012

2008
7.363.847 Ha

2009
2.873.294 Ha

2010
8.385.394 Ha

2011 
8.992.824 Ha

2012
9.274.621 Ha

2013
13.549.919

Perkembangan Luas Lahan 
Perkebunan Kelapa Sawit
Tahun 2008-2013
Komoditas : Kelapa Sawit

2009
Rp.1171 /Kg

2010
Rp.1215/ Kg

2011
Rp.1253/ Kg

2012
Rp.828/ Kg

2013
Rp.1713/ Kg

Harga Rata-Rata Komoditas
Perkebunan di Pasar dalam negeri
2009-2013
Komoditas : Kelapa Sawit Tandan Buah Segar

2008
14.291.000/ ton

2009
16.829.000/ ton

2010
16.292.000/ ton

2011 
16.436.000/ ton

2012
18.850.800/ ton

2013
21.549.919/ ton

Nilai Ekspor Minyak Sawit
Indonesia Tahun 2008-2013
Komoditas : Kelapa Sawit CPO + Turunannya

Grafik Produksi CPO 
per tahun 2000-2020
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1. Pompa Hidrolik

Pompa umumnya digunakan untuk 

memindahkan sejumlah volume 

cairan yang digunakan agar suatu 

cairan tersebut memiliki bentuk 

energi. Pompa hidrolik berfungsi 

untuk mengisap oli hidrolik yang akan 

disirkulasikan dalam sistem hidrolik. 

Sistem hidrolik merupakan siklus yang 

tertutup karena oli disirkulasikan ke 

rangkaian hidrolik selanjutnya dikem-

balikan ke tangki penyimpan oli. Ada 

beberapa jenis pompa hidrolik, 

sebagai berikut,

A.POMPA RODA GIGI

Pompa ini terdiri dari dua buah roda 

gigi yang dipasang saling merapat. 

Perputaran roda gigi yang saling 

berlawanan arah akan mengakibatkan 

vakum pada sisi isap, akibatnya oli 

akan terisap masuk ke dalam ruang 

pompa, selanjutnya dikompresikan ke 

luar pompa hingga tekanan tertentu. 

Tekanan pompa hidrolik dapat menca-

pai 100 bar.

B.POMPA SIRIP BURUNG

Pompa ini terdiri dari banyak sirip 

yang bergerak fleksibel di dalam 

rumah pompanya. Bila volume di 

ruang pompa  membesar, terjadi 

penurunan tekanan, oli hidrolik akan 

terisap masuk, kemudian diteruskan 

ke ruang kompresi. Oli yang berteka-

nan akan dialirkan ke sistem hidrolik. 

Sistem Hidrolik 
pada Dump Truck

Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan 

atau pemindahan daya dengan menggunakan media 

penghantar berupa oli untuk memperoleh daya yang 

lebih besar dibandingkan daya awal yang dikeluar-

kan.Oli penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh 

pompa pembangkit tekanan yang kemudian diterus-

kan ke silinder kerja melalui pipa-pipa saluran dan 

katup-katup. Gerakan translasi batang piston dari 

silinder yang diakibatkan oleh tekanan oli pada ruang 

silinder untuk gerak maju dan mundur.

Sistem yang dikembangkan dari hukum Pascal ini 

menjadi salah satu ilmu yang vital penggunaannya 

di dunia industri, termasuk otomotif dan kontruksi. 

Dalam dunia konstruksi, hidrolik juga dipakai pada 

traktor, trailer, crane, dan alat-alat lain. Dunia trucking 

sangat dibantu dengan hadirnya sistem ini. 

Salah satunya adalah dump truck. Dump truck adalah 

sebuah truk yang mempunyai bak material yang 

dapat dimiringkan sehingga untuk menurunkan 

material hanya dengan hanya memiringkan bak 

sehingga muatannya dapat meluncur ke bawah. 

Menurut owner Alindo Hidroutech, Kristina Ayuk, 

pompa hidrolik terdiri dari beberapa komponen dasar.

KOMPONEN DASAR  SISTEM HIDROLIK 
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O Ring

Gland
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Rod Seal Wear Ring Barrel Cylinder
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O Ring
Piston

Wear Ring
Piston
Seals Pin 

Eye

Port

Port
Nut

Skema Sistem Hidrolis

VARIASISISTEM HIDROLIK PADA DUMP TRUCK

Dump Truck. image : www.drivecat.com
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C.POMPA TORAK AKSIAL

Pompa hidrolik ini akan mengisap oli 

melalui pengisapan yang dilakukan 

oleh piston yang digerakkan oleh 

poros rotasi. Gerak putar dari poros 

pompa diubah menjadi gerakan torak 

translasi, kemudian terjadi langkah 

isap dan kompresi secara bergantian.

 

D.POMPA TORAK RADIAL

Pompa ini berupa piston-piston yang 

dipasang secara radial, bila rotor 

berputar secara eksentrik, piston pada 

stator akan mengisap dan mengompr-

esi secara bergantian. Gerakan torak 

ini akan berlangsung terus-menerus 

sehingga menghasilkan aliran oli 

berkelanjutan.

E.POMPA SEKRUP

Pompa ini memiliki dua rotor yang 

saling berpasangan atau bertautan; 

yang satu mempunyai bentuk cekung, 

sedangkan lainnya berbentuk 

cembung sehingga dapat memindah-

kan oli secara aksial ke sisi lainnya. 

Kedua rotor itu identik dengan 

sepasang roda gigi helix yang saling 

bertautan.

2. Aktuator Hidrolik

Seperti halnya pada sistem pneuma-

tik, aktuator hidrolik dapat berupa 

silinder  hidrolik, maupun motor hidro-

lik. Silinder hidrolik bergerak secara 

translasi sedangkan motor hidrolik 

bergerak secara rotasi. Dilihat dari 

daya yang dihasilkan aktuator hidrolik 

memiliki tenaga yang lebih besar 

(dapat mencapai 400 bar atau 4x107 

Pa), dibanding pneumatik.

3. Silinder Hidrolik Penggerak Ganda

Silinder hidrolik penggerak ganda akan 

melakukan gerakan maju dan mundur 

akibat adanya aliran hidrolik yang 

dimasukkan pada sisi  kiri (maju) dan 

sisi kanan (mundur). Tekanan oli akan 

diteruskan melalui torak selanjutnya 

menjadi gerakan mekanik melalui 

stang torak. Gerakan maju dan mundur 

dari gerakan stang torak ini dapat 

digunakan  untuk berbagai keperluan 

dalam proses produksi, seperti 

mengangkat, menggeser, menekan, dll. 

Karena daya yang dihasilkan besar, 

silinder ini banyak digunakan pada 

peralatan berat, seperti, dump truck, 

buldoser, dan bego.

Instalasi pompa hidrolik, yaitu kopling, 

tangki hidrolik, baffle plate, dan filter.

Sedangkan kekurangan sistem hidrolik 

adalah sebagai berikut.

1) Harga mahal karena menggunakan 

oli.

2) Apabila terjadi kebocoran, akan 

mengotori sistem sehingga sistem 

hidrolik jarang digunakan pada industri 

makanan maupun obat-obatan.

Beberapa Masalah pada Sistem Hidrolik

1. Cek secara berkala oli pelumas

Pemeriksaan oli secara berkala 

menjadi yang utama dalam sistem 

hidrolik karena oli adalah  b a g i a n 

penting untuk mekanime pemindah 

gaya.   

2. Cek secara berkala grace (stempet) 

pada bagian mekanisme.Grace untuk 

melumasi dan melapisi bagian logam 

yang bergesekan pada sistem hidrolik.

3. Usahakan pada saat bongkar muat 

memilih tempat yang datar. Pemilihan 

tempat yang tidak rata akan memen-

garuhi daya dorong pompa hidrolik 

yang  tidak seimbang, ini jelas 

akan memperpendek umur hidrolik. 

4. Beban muatan tidak melebihi 

tonase. Tonase beban dump truk 

sudah disesuaikan dengan kemamp-

uan pompa hidrolik. Pemuatan  

beban melebihi tonase akan meng-

ganggu komponen hidrolik secara 

keseluruhan. Makin sering, hidrolik 

cepat rusak. -  Sigit Andriyono

Berikut beberapa tips dari 
Bambang agar perangkat 
hidrolik pada dump
truk berumur panjang. 

No.

01. Terjadi kebocoran pada 
saluran oli

Terjadi Korosi

Daya yang dihasilkan 
kurang maksimum

Daya yang
dihasilkan tidak
maksimum

Perlu tenaga
yang besar saat
pengoperasian
hidrolik

Penggantian oli
yang daya
kekentalannya 
berbeda

Pada saat
penggantian oli
diganti dengan oli
sejenis

Tercampurnya air
pada oli yang 
digunakan

Oli diganti dengan
yang baru

Daya yang 
dihasilkan
rendah

1.Ada saluran
pipa yang retak
atau pecah
2.Ada seal bocor

Mengganti seal
dan pipa yang retak 
atau pecah dengan
yang baru

02.

03.

Masalah Indikasi Penyebab Cara Mengatasi

Sistem hidrolik memiliki banyak kelebihan. “Sistem ini merupakan salah sistem 
yang paling banyak digunakan dalam industri mana pun. Hidrolik sangat membantu 
mekanisme kerja perangkat,” ungkap Bambang Prasetya, kepala mekanik salah 
satu karoseri di Surabaya. Sistem ini sebagai sumber kekuatan untuk banyak variasi 
pengoperasian. Kelebihan sistem hidrolik sebagai berikut.

1)  Bila dibandingkan dengan metode tenaga mekanik, 
tenaga mekanik mempunyai kelemahan pada penempatan 
posisi tenaga transmisinya. Lain halnya dengan tenaga 
hidrolik, saluran-saluran tenaga hidrolik dapat ditempatkan 
di tiap tempat, tanpa menghiraukan posisi poros terhadap 
transmisi tenaganya seperti pada sistem tenaga mekanik. 
Tenaga hidrolik lebih fleksibel dalam segi penempatan 
transmisi tenaganya.
2)  Dalam sistem hidrolik, gaya yang sangat kecil dapat 
digunakan untuk menggerakkan atau mengangkat beban 
yang sangat berat dengan cara mengubah sistem 
perbandingan luas penampang silinder. Hal ini tidak lain 
adalah karena kemampuan komponen-komponen hidrolik 
pada kecepatan dan tekanan yang sangat tinggi.
3)  Sistem hidrolik menggunakan minyak mineral sebagai 
media pemindah gayanya. Pada sistem ini bagian-bagian 
gesekan.yang bergesekan terselimuti oleh lapisan minyak 
(oli) 

sehingga pada bagian-bagian tersebut dengan sendirinya 
akan terlumasi. Sistem inilah yang akan mengurangi angka 
4)  Beban dengan mudah dikontrol memakai katup pengatur 
tekanan. Karena apabila beban lebih tidak segera diatasi 
akan merusak komponen-komponen itu sendiri. Sewaktu 
beban melebihi kemampuan penyetelan katupnya, 
pemompaan langsung dihantarkan ke tangki dengan 
batas-batas tertentu terhadap gayanya.
5)  Dengan sistem hidrolik, begitu pompa tidak mampu 
mengangkat, beban berhenti dan dapat dikunci di posisi 
mana saja. Lain halnya dengan motor listrik, dalam keadaan 
jalan tiba-tiba dipaksa untuk berhenti.
6)  Mudah dalam pemasangan.
7)  Ringan.
8)  Sedikit perawatan.
9)  Tidak berisik.

Sistem Hidrolik, 
Baguskah?

Bambang Prasetya

SISTEM HIDROLIK PADA DUMP TRUCK
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Sistem Hidrolik, 
Baguskah?

Bambang Prasetya

SISTEM HIDROLIK PADA DUMP TRUCK

02 / I / JULI 201448

Dump Truck. image : www.drivecat.com



Saat ini GPS adalah sistem satelit 

navigasi yang paling populer dan paling 

banyak diaplikasikan di dunia, baik di 

darat, laut, udara, maupun angkasa. 

Disamping aplikasi militer, bidang-bi-

dang aplikasi GPS yang cukup marak 

saat ini antara lain  survei pemetaan, 

geodinamika, geodesi, geologi, geofisik, 

transportasi dan navigasi, pemantauan 

deformasi, pertanian, kehutanan, dan 

juga rekreasi.

Tapi mungkin belum banyak yang tahu 

apa itu sebenarnya GPS, GPS (Global 

Positioning System) adalah sistem 

satelit navigasi dan penentuan posisi 

yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika 

Serikat. Sistem ini didesain untuk 

memberikan posisi dan kecepatan 

tiga-dimensi serta informasi mengenai 

waktu, secara terus menerus di seluruh 

dunia tanpa bergantung waktu dan 

cuaca, bagi banyak orang secara 

simultan.

Salah satu produsen GPS di Jatim, 

Andalas GPS mengembangkan sistem ini 

untuk membantu pengusaha dibidang 

transportasi dan keperluan pribadi. 

Zadad R Anwar selaku owner menjelas-

kan GPS bisa dimanfaatkan sebagai 

solusi cerdas untuk mengamankan unit 

dan memantau posisi kendaraan. 

Andalas GPS merangkum dalam 6 point 

utama berikut 

Posisi kendaraan dapat di monitor 

secara online melalu komputer/laptop, 

ponsel Android, Blackberry dan Iphone, 

serta pelacakan posisi berbasis sms 

berupa nomor kendaraan, tanggal dan 

waktu  terakhir, alamat posisi kendaraan 

(nama, tempat/gedung, jalan) hingga 

kecepatan kendaraan

Produktifitas dan efisiensi operasional 

perusahaan akan semakin meningkat     

secara signifikan dari hari ke hari dengan 

melakukan penekanan pada biaya-biaya 

yang tidak perlu. 

Pelanggan merasa jauh lebih nyaman 

dan puas karena mereka tidak perlu lagi 

menunggu informasi terbaru keberadaan 

muatan/barang kiriman.

Pencurian barang muatan yang bisa 

diminimalisir dengan adanya alert dari 

system melalui media sms maupun 

e-mail yang sudah tersinkronisasi 

dengan program.

Pemantauan armada di kantor cabang 

dapat dimonitor dari kantor pusat 

dengan adanya fitur authorize company 

group account.

Minimalisasi resiko kasus kecelakaan 

lalu lintas pada armada kendaraan milik.

INFO PRODUK

50

ANDALAS GPS  SOLUSI LENGKAP MONITORING KENDARAAN BISNIS

Pengenalan GPS

Kebutuhan atas peta, baik untuk bisnis, perjalanan, 
atau sekedar hobi  sudah semakin meningkat 
seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi 
serta keinginan manuasia untuk menjelajah dan 
menambah kekayaan informasi. Salah satu kom-
ponen GPS adalah gambaran dari bumi baik 
seutuhnya maupun sebagian yang diletakkan 
dalam format analog maupun digital. Banyak 
macam peta yang ada seperti rupa bumi, peta tem-
atik, peta citra, dan lain sebagainya yang intinya 
menyajikan informasi perihal lokasi.

solusi lengkap 
monitoring 

kendaraan bisnis

ANDALAS GPS
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(2) Gps Vehicle Tracker
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1. Web Tracking, Andalas memberikan kemudahan kepada pengguna untuk 

dapat melakukan proses tracking atau monitoring dengan menggunakan Web. 

Selain untuk melakukan cek posisi kendaraan, pengguna juga dapat memeriksa 

laporan-laporan penting kendaraan saat itu juga.

2. Aplikasi pada smartphone yang memberikan kemudahan kepada pengguna 

untuk dapat melakukan proses tracking atau monitoring dengan menggunakan 

aplikasi pada android, blackberry, symbian, windows phone, tablet dan iphone.

3. Aplikasi sms memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat melaku-

kan proses tracking atau monitoring dengan menggunakan aplikasi gratis sms 

unlimited dengan format yang simpel dan mudah sehingga gampang dalam 

penggunaannya.

Untuk mendukung metode pelacakan dan control asset dapat dilakukan dengan cara 

Web Tracking yang memberi-

kan kemudahan kepada 

pengguna untuk dapat 

melakukan proses tracking 

atau monitoring dengan 

menggunakan Web. Selain 

bisa digunakan untuk melaku-

kan cek posisi setiap 

kendaraan dan monitoring 

laporan-laporan penting 

kendaraan.

Aplikasi pada smartphone 

memberikan kemudahan 

kepada pengguna untuk dapat 

melakukan proses tracking 

atau monitoring langsung 

menggunakan gadget pada 

android, blackberry, symbian, 

windows phone, tablet dan 

iphone.

Sms aplikasi yang mana kami 

memberikan kemudahan 

kepada pengguna untuk dapat 

melakukan proses tracking 

atau monitoring dengan 

menggunakan aplikasi sms 

gratis unlimited dengan format 

yang simpel dan mudah 

sehingga gampang dalam 

penggunaannya.

Fitur komunikasi dua arah pada program dan alarm 
kecepatan yang berbunyi didalam kabin kendaraan, 
serta adanya pemberitahuan melalui sms maupun 
email berupa data kecepatan maupun lokasi kendaraan  
terbaru, cukup membantu pengemudi dan pengusaha 
dalam menjalankan bisnis transportasi

Untuk mendukung sistem bekerja maksimal, Andalas 
menggunakan metode pelacakan dan control asset 
melalui cara 

Fitur Keamanan

Selain beberapa faktor pendukung GPS, 

Andalas juga mengembangkan aplikasi 

yang sesuai dengan kebutuhan dan 

permintaan pelanggan yang bisa diman-

faatkan untuk memaksimalkan proteksi 

unit bisnis, yaitu:

1.TRANSPORTER 
MANAGEMENT SYSTEM
Transporter solution adalah sebuah solusi 

sistem pelacakan posisi kendaraan secara 

online dan realtime yang terintegrasi antara 

infomation technology (IT) dengan perang-

kat GPS yang hadir memenuhi kebutuhan 

keamanan dan kelancaran bisnis 

kendaraan terutama di bidang ekspedisi / 

cargo. Aplikasi ini bertujuan agar 

kendaraan selalu dapat dipantau posisi dan 

statusnya kapanpun dan dimanapun anda 

berada. Fitur – fitur dari transporter yakni

1.Transporter & Client dapat memonitor 

kendaraan secara online dan realtime 

melalui web, HP  dan Google Earth. 

2.Transporter & Client dapat memonitor 

satu kendaraan atau lebih dalam satu 

halaman web. 

3.Data record history perjalanan kendaraan 

dapat di-download berupa file excel. 

4.Transporter dapat diatur untuk membata-

si kecepatan kendaraan dan waktu 

kendaraan  berhenti/parkir. Apabila 

kendaran tersebut melewati batas 

kecepatan dan waktu parkir, sistem akan 

mengirimkan alert. Dan alert tersebut akan 

record ke dalam program dan report dapat 

di-download berupa file excel.

5.Transporter dapat mengatur batas area 

kendaraan beroperasi (Geofence) atau 

wilayah operasional. Apabila kendaraan 

keluar/masuk wilayah atau batas yang 

telah ditetapkan, sistem akan mengirimkan 

alert. Dan juga laporan tersebut dapat 

di-download berupa file excel. 

6.Transporter dapat mencatat riwayat 

perjalanan kendaraan. 

7.Transporter dapat menambahkan info 

pengemudi. 

8.Alert apabila aki dilepas (No power 

Supply), SOS, Blind Spot Area (No GPS 

Signal), Overspeed, dan sebagainya. 

9.Menampilkan Point Of Interest yaitu 

tempat-tempat penting seperti SPBU, 

kantor polisi, Rumah Sakit, dan sebagainya 

yang akan selalu update. 

10.Live Monitoring CCTV untuk lalu lintas, 

yaitu info lalu lintas terkini dan up to date.

11.Peta seluruh wilayah Indonesia dan 

selalu up to date 

12.Kendaraan dapat dipantau kapan saja, 

dimana saja, tanpa batas jarak. 

13.Dapat dipasang pada semua jenis 

kendaraan. 

14.Parking Report, Trip Mileage Report, 

In-Out Geofence Report, Ritase Report 

dapat di-download berupa file excel. 

2. RENTCAR SOLUTION
Rentcar solution adalah sebuah solusi 

sistem pelacakan posisi kendaraan secara 

online dan realtime yang terintegrasi untuk 

memenuhi kebutuhan keamanan dan 

kelancaran bisnis terutama di bidang rental 

kendaraan. Sistem ini bertujuan agar 

kendaraan selalu dapat dipantau posisi dan 

statusnya kapanpun dan dimanapun.. Fitur 

dari rent car management yakni 

Aplikasi GPS
untuk bisnis

ANDALAS GPS  SOLUSI LENGKAP MONITORING KENDARAAN BISNIS

A B C

1. Online realtime monitoring melalui 

web, HP dan google earth. 

2. Online realtime monitoring banyak 

kendaraan dalam 1 halaman web. 

3. Data record history perjalanan 

kendaraan. 

4. Alert apabila aki dilepas (no power 

supply) SOS, blind spot area, overspeed, 

geofence dll.

5. Menampilkan point of interest

6. Live monitoring CCTV untuk lalu 

lintas dan update info lalu lintas. 

7. Peta seluruh Indonesia. 

8. Informasi sisa pulsa dan masa aktif 

SIM Card.

9. Mesin dapat dimatikan melalui HP 

dan web. 

10. Mendengar percakapan yang ada di 

dalam kendaraan. 

11. Komunikasi 2 arah. 

12. Back Up Battery. 

13. Parking Report, Trip Mileage Report, 

In-Out Geofence Report. 

14. Input Data Penyewa 

15. Input Schedule Rental. 

16. Report & Cost Rental. 
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GPS ANDALAS

Solusi mudah untuk 
melacak kendaraan

3. HEAVY EQUIPMENT MANAGEMENT 
SYSTEM
Heavy equipment system adalah sebuah solusi 

sistem pelacakan posisi kendaraan secara online 

dan realtime yang terintegrasi untuk memenuhi 

kebutuhan keamanan dan kelancaran bisnis alat 

berat. 

Fitur heavy equipment management system

1.Online realtime monitoring melalui web, HP dan 

google earth. 

2.Online realtime monitoring banyak kendaraan 

dalam satu halaman web. 

3.Data record history perjalanan kendaraan. 

4.Alert apabila aki dilepas (no power supply) SOS, 

blind spot area, overspeed, geofence dll.

5.Menampilkan point of interest 

6.Live monitoring CCTV info lalu lintas terkini. 

7.Peta seluruh Indonesia. 

8.Informasi sisa pulsa dan masa aktif SIM Card.

9.Mesin dapat dimatikan melalui HP dan web. 

10.Mendengar percakapan yang ada di dalam 

kendaraan. 

11. Komunikasi 2 arah. 

12. Back Up Battery. 

13.Parking Report, Trip Mileage Report, In-Out 

Geofence Report. 

14.Hourmeter Report. 

Selain itu Andalas GPS juga  memberikan beberapa 

service untuk meningkatkan pelayanan. diantaranya 

1. Customer Service 

Layanan Call dan SMS 24 Jam

2. Monitoring Support 

Kendaraan dimonitor oleh team monitoring yang 

sudah berpengalaman dibidangnya

3. Free Consulting and Training 

Konsultasi gratis untuk pelatihan penggunaan 

sistem dan produk

4. Free Installation 

Setting dan gratis biaya pemasangan 

5. Free SIM Card 

Gratis kartu perdana GSM

6. Lifetime Warranty 

Garansi perangkat seumur hidup

7. Replacement Warranty 

Garansi penggantian unit baru

8. IT Support Customizing 

Aplikasi disesuaikan dengan keinginan dan kebutu-

han konsumen, semua itu dilakukan oleh tim ahli 

dan berpengalaman. Sigit A.
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Peluang kerja yang makin luas berpengaruh dalam  

peningkatan akses dan partisipasi perempuan ke 

dalam pendidikan dan dunia kerja. Meski demikian, 

tak sedikit perempuan saat ini memperoleh upah 

lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan 

yang serupa. Apalagi dikotomi pekerjaan berdasar-

kan gender masih berlangsung dan cenderung 

menjerat perempuan dalam pekerjaan di tingkat 

rendah. 

Namun, tak sedikit juga perempuan tangguh yang 

mampu berjuang dalam kariernya hingga meraih 

kesuksesan. Salah satu dari mereka adalah Kristina 

Ayuk, pemilik perusahaan supplier Alindo Hidrautech. 

Bagi Kristina, perempuan memiliki kemampuan dan 

kesempatan yang sama dengan laki-laki. Awal karier 

Khrisna bisa dibilang tak mulus. Ia memulai kariernya 

di sebuah toko penyuplai mesin genset untuk industri 

di kawasan Kembang Jepun, Surabaya. Saat itu ia 

melamar sebagai staf administrasi, namun di tengah 

jalan perempuan 44 tahun ini dipekerjakan sebagai 

staf pemasaran. Kondisi itu  membuatnya tak 

nyaman, hingga ia memutuskan hanya bertahan 

setahun. 

Kristina kemudian melanjutkan kiprahnya di sebuah 

produsen kopi.  Di tempat kerja barunya, Kristina 

menemukan titik balik awal kesuksesannya.  Tetapi 

sekali lagi,  ia harus melakukan adaptasi ulang guna 

mempelajari  produk dan suasana kerja di tempat 

kerja barunya itu. Apalagi  setelah sang pemilik 

melakukan eskpansi usaha mendadak berubah 

menjadi supplier komponen hidrolik untuk jasa 

transportasi. “Saya sempat kaget waktu itu. 

Bagaimana tidak, pabrik kopi bisa berubah menjadi 

toko komponen hidrolik dalam sekejap,” ujar peremp-

uan kelahiran tahun 1970 ini. Kondisi makin rumit, 

saat usaha  pada tiga bulan awal terlihat lesu. Ini 

disebabkan, banyak barang yang dijual ternyata tidak 

sesuai dengan kebutuhan pasar. “Saat itu, banyak 

yang ke toko, tapi banyak juga yang akhirnya kecewa 

gara-gara barang yang mereka cari belum ada di

toko,” kenang Kristina. Namun, kekecewaan yang 

dialami pelanggannya tak membuat Kristina patah 

semangat, justru bagi Kristina situasi itu membuat 

dirinya dan bosnya giat belajar tentang produk dan 

kemauan pasar. “Satu-satunya yang bisa saya 

lakukan saat itu hanyalah mencatat produk-produk 

yang diminta pelanggan tapi belum ada di toko,” 

paparnya.

Perubahan terjadi pada tahun kedua, usaha penyedia 

hidrolik tempat Kristina berkerja mulai bisa memenu-

hi permintaan pelanggan. Sebagai satu-satunya 

pegawai perempuan di perusahaan itu, Kristina  tidak 

lantas minder,  prestasi kerja dan keaktifannya 

membuat ia menjadi tangan kanan pemilik perusa-

haan. “Urusan pelayanan pelanggan selalu saya yang 

tangani karena saat itu saya dianggap lebih mengerti 

produk-produk yang kami jual,” tutur perempuan 

yang menghabiskan kariernya di tempat itu selama 

tujuh tahun.

Lambat laun permintaan akan komponen hidrolik di 

toko kawasan Radeh Saleh, Surabaya itu tiap 

tahunnya meningkat. Hingga akhirnya, memaksa 

pemilik usaha membuka cabang di kota-kota besar 

lain seperti, Jakarta, Bandung sampai ke Batam. Dari 

satu kantor sampai bisa membuka cabang di 

berbagai kota besar di Indonesia, Kristina terjun 

langsung termasuk ikut meresmikan beberapa 

cabang besar. 

Segala kerja keras yang dialami Kristina di tempatnya 

berkarier selama tujuh itu terbayar dengan 

kepercayaan pemilik usaha termasuk pelanggannya. 

Puncaknya, tahun 1998 Kristina pernah meraih omset 

pribadi sebesar Rp 18 juta per bulan. Kondisi yang 

bisa dibilang tak mungkin, sebab saat itu Indonesia 

mengalami krisis ekonomi. 

RATU SELANG 
PILIH YANG LOYAL
Kristina Ayuk

PERSONAL KRISTINA AYUK

5702 / I / JULI 2014



Peluang kerja yang makin luas berpengaruh dalam  

peningkatan akses dan partisipasi perempuan ke 

dalam pendidikan dan dunia kerja. Meski demikian, 

tak sedikit perempuan saat ini memperoleh upah 

lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan 

yang serupa. Apalagi dikotomi pekerjaan berdasar-

kan gender masih berlangsung dan cenderung 

menjerat perempuan dalam pekerjaan di tingkat 

rendah. 

Namun, tak sedikit juga perempuan tangguh yang 

mampu berjuang dalam kariernya hingga meraih 

kesuksesan. Salah satu dari mereka adalah Kristina 

Ayuk, pemilik perusahaan supplier Alindo Hidrautech. 

Bagi Kristina, perempuan memiliki kemampuan dan 

kesempatan yang sama dengan laki-laki. Awal karier 

Khrisna bisa dibilang tak mulus. Ia memulai kariernya 

di sebuah toko penyuplai mesin genset untuk industri 

di kawasan Kembang Jepun, Surabaya. Saat itu ia 

melamar sebagai staf administrasi, namun di tengah 

jalan perempuan 44 tahun ini dipekerjakan sebagai 

staf pemasaran. Kondisi itu  membuatnya tak 

nyaman, hingga ia memutuskan hanya bertahan 

setahun. 

Kristina kemudian melanjutkan kiprahnya di sebuah 

produsen kopi.  Di tempat kerja barunya, Kristina 

menemukan titik balik awal kesuksesannya.  Tetapi 

sekali lagi,  ia harus melakukan adaptasi ulang guna 

mempelajari  produk dan suasana kerja di tempat 

kerja barunya itu. Apalagi  setelah sang pemilik 

melakukan eskpansi usaha mendadak berubah 

menjadi supplier komponen hidrolik untuk jasa 

transportasi. “Saya sempat kaget waktu itu. 

Bagaimana tidak, pabrik kopi bisa berubah menjadi 

toko komponen hidrolik dalam sekejap,” ujar peremp-

uan kelahiran tahun 1970 ini. Kondisi makin rumit, 

saat usaha  pada tiga bulan awal terlihat lesu. Ini 

disebabkan, banyak barang yang dijual ternyata tidak 

sesuai dengan kebutuhan pasar. “Saat itu, banyak 

yang ke toko, tapi banyak juga yang akhirnya kecewa 

gara-gara barang yang mereka cari belum ada di

toko,” kenang Kristina. Namun, kekecewaan yang 

dialami pelanggannya tak membuat Kristina patah 

semangat, justru bagi Kristina situasi itu membuat 

dirinya dan bosnya giat belajar tentang produk dan 

kemauan pasar. “Satu-satunya yang bisa saya 

lakukan saat itu hanyalah mencatat produk-produk 

yang diminta pelanggan tapi belum ada di toko,” 

paparnya.

Perubahan terjadi pada tahun kedua, usaha penyedia 

hidrolik tempat Kristina berkerja mulai bisa memenu-

hi permintaan pelanggan. Sebagai satu-satunya 

pegawai perempuan di perusahaan itu, Kristina  tidak 

lantas minder,  prestasi kerja dan keaktifannya 

membuat ia menjadi tangan kanan pemilik perusa-

haan. “Urusan pelayanan pelanggan selalu saya yang 

tangani karena saat itu saya dianggap lebih mengerti 

produk-produk yang kami jual,” tutur perempuan 

yang menghabiskan kariernya di tempat itu selama 

tujuh tahun.

Lambat laun permintaan akan komponen hidrolik di 

toko kawasan Radeh Saleh, Surabaya itu tiap 

tahunnya meningkat. Hingga akhirnya, memaksa 

pemilik usaha membuka cabang di kota-kota besar 

lain seperti, Jakarta, Bandung sampai ke Batam. Dari 

satu kantor sampai bisa membuka cabang di 

berbagai kota besar di Indonesia, Kristina terjun 

langsung termasuk ikut meresmikan beberapa 

cabang besar. 

Segala kerja keras yang dialami Kristina di tempatnya 

berkarier selama tujuh itu terbayar dengan 

kepercayaan pemilik usaha termasuk pelanggannya. 

Puncaknya, tahun 1998 Kristina pernah meraih omset 

pribadi sebesar Rp 18 juta per bulan. Kondisi yang 

bisa dibilang tak mungkin, sebab saat itu Indonesia 

mengalami krisis ekonomi. 

RATU SELANG 
PILIH YANG LOYAL
Kristina Ayuk

PERSONAL KRISTINA AYUK

5702 / I / JULI 2014



Perempuan cenderung 
lebih dinamis dalam 
pergaulan, ulet, dan 
jeli melihat peluang
Kristina Ayuk

1992 – Staf pemasaran di sebuah toko suku 

cadang alat industri

1993 – Staf pemasaran produsen kopi, namun 

berselang waktu perusahaan tersebut beralih 

usaha   menjadi distributor hidrolik

2000 – Mendirikan perusahaan distributor 

hidrolik Alindo Hidrautech

RIWAYAT KARIER & BISNIS

Setelah hampir satu dasawarsa, perusa-

haan tempat ia bekerja makin tumbuh 

besar. Pada tahun 2000 salah seorang 

pelanggan menyarankan Kristina agar 

membuka toko suku cadang sendiri. 

“Kenapa kamu tidak buka usaha sendiri, 

nanti barang bisa pinjam dulu dari toko 

saya, komponen lain bisa disuplai dari 

rekan saya,” cerita perempuan yang 

berkantor di Surabaya Barat ini tentang 

dukungan klien terhadap dedikasinya pada 

perusahaan. 

Seketika di tahun yang sama Kristina 

memberanikan diri untuk menyewa ruko 

tiga lantai di  daerah Raden Saleh Surabaya. 

Biaya sewa ruko saat itu terbilang mahal 

namun ia tetap gigih dengan usahanya. 

Pelanggan bertambah, permintaan barang 

juga naik, tetapi seakan itu semua terasa 

berat jika dibandingkan dengan pengeluar-

an operasional toko. Biaya sewa toko tiap 

tahun naik dan makin melambung tinggi. 

“Tahun 2000 sampai 2002 biaya sewa toko 

Rp 55 juta per bulan. Dua tahun kemudian 

naik dua kali lipatnya,” tutur Kristina.

Ia menjelaskan, rata-rata pemilik usaha di 

area itu bukan penyewa ruko, tetapi mereka 

membeli ruko untuk usahanya. Hal inilah 

yang membuat Kristina berpikir keras 

mencari solusi agar usaha yang dirintis 

selama empat tahun itu tidak terkubur 

begitu saja. Hingga Kristina harus 

mengambil keputusan berat; usaha 

diboyong ke rumah, strategi pun diubah. 

“Kalau dulu ada atau tidak permintaan 

barang, toko tetap harus menyiapkan stok 

barang, kini pembelian barang berdasarkan 

pesanan saja,” tuturnya. Jadi, manajemen 

makin ramping, nyaris tanpa menyiapkan 

stok. “Di kantor lama, jumlah pegawai 

lumayan gemuk. Saya memperkerjakan 15 

orang pegawai,” tambahnya.

Selain fokus pada pendukung transportasi 

kelapa sawit, bengkelnya juga mengerjakan 

tipping trailer, karoseri tangki, hidrolik, dan 

industrial hose untuk industri lain. Makan 

asam-garam di dunia teknis industri 

hidrolik, yang umumnya dipegang laki-laki,  

membuat Kristina  mendapat julukan “Ratu 

Selang”. Teman kerjanya menyebut seperti 

itu karena hanya dengan melihat sekilas 

bentuk dan ukuran selang hidrolik, ia bisa 

menyebutkan ukuran dan fungsinya.  Di 

sela-sela wawancara, Kristina  menyebut-

kan, sepanjang perjalanan ia selama ini, ia 

banyak terjun langsung ke lapangan. 

Artinya, ia menangani sendiri perkara 

pelayanan terhadap konsumen.

Tak jarang sisi feminisnya harus disisihkan 

dulu saat memeriksa komponen hidrolik 

yang penuh dengan oli dan kerak. Ia 

mengatakan, begitu seringnya menangani 

masalah sendiri, hingga kadang kurang 

nyaman jika harus mengandalkan orang 

lain. Ia lebih suka bekerja dengan orang 

bisa dipercaya dan loyal daripada pegawai 

yang cerdas.

Semangat dan motivasi Kristina terlihat 

ketika membicarakan atau pun mengerja-

kan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan passion-nya. Oleh karena itu, ketika 

berbicara dengan klien atau tamu, ia 

tampak antusias sekali. - Abdul Wachid 

Dalam menjalankan usahanya, tak jarang 

Kristina harus turun ke lapangan untuk 

survei lokasi tempat klien pengguna 

jasanya. Satu contoh, saat ia survei lokasi 

di pabrik perkapalan, di sana mengharus-

kan Kristina masuk ke dalam mesin kapal 

yang kotor, pengap, dan panas. Bagi perem-

puan pada umumnya, kondisi seperti tentu 

bakal dihindari, tapi tidak bagi Kristina. 

“Walau saya punya staf pemasaran, tapi 

untuk urusan survei lokasi lebih sering saya 

turun tangan sendiri,” kata Kristina.

Meski kotor, bagi Kristina, dengan dirinya 

turun tangan langsung efisiensi dan 

efektivitas kerja akan lebih tepat. “Kalau 

saya ikut turun langsung ke lapangan, saya 

akan tahu kebutuhan klien lebih detail,” 

tambahnya.

Kini usahanya makin besar dan awal tahun 

ini baru saja membuka bengkel hidrolik di 

Samarinda. “Bukan karena tidak bisa 

membuka bengkel di sini, tetapi pasar di 

Kalimantan cukup menjanjikan,” ungkapn-

ya. Selain menangani pengerjaan untuk 

transportasi perkebunan kelapa sawit, 

bengkelnya juga membuat karoseri truk 

tangki, dump truck hingga modifikasi truk 

untuk panen kelapa sawit.   

Meski usaha terpisah jarak,  Kristina  tetap 

bisa memantau usahanya berkat karyawan 

dan manajemen yang solid. Ia menempat-

kan kerabat di kantor Samarinda, dan 

beberapa kali dalam sebulan berkunjung ke 

bengkelnya.  

UBAH STRATEGI

TANGANI SENDIRI

KRISTINA AYUK
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BAWA SOLAR CADANGAN LEWATI HUTAN ANGKER

Ketika ditanya suka-duka sopir antarpulau, 
sambil tersenyum ia menjawab, “Banyak 
susahnya hidup di jalan seperti ini.” 

Tahun ini genap 10 tahun Waskito (42) mengabdi pada 

perusahaan ekspedisi bahan makanan ke luar pulau. 

Sembari menunggu kapal tujuan Makassar, pria kelahi-

ran Sidoarjo ini menceritakan perjalanan hidupnya. 

“Saya sudah 10 tahun mengabdi di perusahaan 

sekarang. Awalnya, saya cuma sopir sekali jalan. Kalau 

semua sopir perusahaan berangkat, saya biasa mengisi 

pekerjaan mereka,” tuturnya. Karena sering menjadi 

sopir sekali jalan di perusahaan itu, Waskito dekat 

dengan beberapa sopir. Akhirnya, ia mendapat rekomen-

dasi sehingga bisa menjadi sopir tetap. 

Beragam pengalaman ia dapatkan. Salah satunya, ketika 

ia harus menyiapkan cadangan solar karena saat itu 

SPBU membatasi pasokan solar. Saat solar langka, 

Waskito tidak bisa mengisi tangki truk sampai penuh 

karena SPBU juga membatasi pembelian solar guna 

menghindari kehabisan stok sebelum pasokan datang. 

Waskito menyiapkan jeriken sebelum berangkat karena 

ia merasa perlu mengantisipasi kehabisan solar dengan 

membawa solar cadangan selama perjalanan. “Truk 

bermuatan berat sangat boros dalam mengonsumsi 

solar sehingga saya harus menyediakan solar agar 

barang kiriman sampai tujuan,” imbuhnya lagi. 

Bagi Waskito, menjadi karyawan dengan 

masa kerja yang lama, cukup membantu ia 

dalam hal izin tidak masuk kerja. Tetapi, ia 

tidak lantas menggunakan keleluasaan itu 

secara sembarangan. Waskito biasa 

menggunakan izin itu untuk keperluan 

keluarga. 

Misalnya, mengantar istri ke Puskesmas 

atau anak sedang sakit. Bapak dua putra 

Pengalaman berbeda dialami Harman (39), 

sopir asal Banjarmasin yang rutin tiga kali 

dalam sebulan pulang-pergi Blitar-Banjar-

masin untuk mengangkut telur ayam. Hari 

itu Harman sedang menunggu kedatangan 

kapal tujuan Banjarmasin. Ia terlambat 

sampai pelabuhan sehingga ia harus 

mengantri kapal berikutnya.

Menurut Harman yang sudah bekerja 15 

tahun sebagai sopir antarpulau ini, 

keterlambatannya karena ia menunggu 

teman untuk melintasi area hutan. “Teman 

saya datang terlambat, ia juga tidak berani 

lewat area hutan itu sendiri. Akhirnya saya 

ketinggalan kapal,” paparnya.

Saat menuju Surabaya, ia melewati 

kawasan hutan Arak-arak. Hutan Arak-ar-

ak berada di perbatasan antara Kota 

Bondowoso dan Kota Besuki, hutan ini 

terletak di Kecamatan Wringin. Mitos yang 

beredar di kalangan sopir, area itu angker 

dan banyak bajing loncat. Menurut 

informasi dari sopir lain, kawasan hutan 

jati itu dulu pernah dikenal sebagai tempat 

pembuangan mayat korban penembakan 

misterius tahun 1980-an. Selain itu, 

kondisi jalan juga rawan kecelakaan. Hal 

ini dipengaruhi oleh kontur medan yang 

ekstrem bagi pengemudi amatir. 

“Dulu kalau sudah malam, sepanjang jalan 

sangat gelap karena belum ada lampu 

penerangan jalan dan masih dikelilingi 

pohon-pohon jati. Jalannya juga tidak 

mulus karena banyak tikungan, tanjakan 

serta turunan curam,” beber Harman.

Sambil mengisap rokok dan duduk di 

bumper depan, Harman melanjutkan 

ceritanya. Di perusahaan ini, ia termasuk 

sopir yang cukup disegani. Selain telah 

lama bekerja, ia juga memiliki banyak 

pengalaman tentang jalan-jalan di daerah 

Jawa. Karena loyalitasnya, ia tiap tahun 

mendapat bonus sedikit lebih banyak 

daripada temannya. Sampai pernah sekitar 

tiga tahun lalu, 

atasannya 

membelikan tiket berlibur sekeluarga ke 

Manado. “Saya sangat senang, perhatian 

yang diberikan bos kepada kami sekeluar-

ga sangat besar, kami bisa liburan ke 

Manado seharian penuh,” katanya sembari 

tersenyum dan menunjukkan foto keluarga 

di ponselnya. Dengan situasi seperti itu, 

apakah ada niat berpindah pekerjaan? 

“Dulu sempat ada niat itu,” ungkapnya. 

Saat  itu, yang memegang perusahaan 

masih orangtua dari atasan yang 

sekarang. Dulu peraturan agak ketat 

karena kalau setoran kurang, sopir bisa 

dimarahi habis-habisan. Uang jalan juga 

dibuat pas sehingga jika ada pungutan, 

sopir harus menangani sendiri. 

Atasan yang sekarang bukannya tidak 

marah kalau setoran kurang tetapi ia lebih 

bisa menerima masukan dan alasan yang 

kadang menyebabkan para sopir membuat 

kesalahan. Atasan yang sekarang juga 

perhatian ke rekan sopir yang lain. 

ini merasa terbantu jika perusahaan 

memberikan santunan jika ada keluarga 

yang sakit. Baru dua tahun ini, perusahaan 

tempat Waskito bekerja memberikan 

bonus untuk sopir yang telah lama bekerja. 

Setiap sopir yang  bekerja lebih dari lima 

tahun menda pat bonus tahunan lebih 

banyak 10% daripada yang lain. Hal itu 

berlaku kelipatan.

Apalagi jika selama satu tahun penuh tidak 

pernah berurusan dengan polisi atau pihak 

asuransi karena klaim muatan. “Bonusnya 

lumayan banyak, bisa untuk hadiah istri 

dan anak,” imbuhnya. 

Setiap perjalanan Harman dibekali uang jalan Rp 2 juta. Semua itu termasuk bahan bakar, bayar denda di jembatan timbang, dan pemba-

yaran lain dari Banjarmasin-Blitar hingga balik lagi. Setoran tiap kali jalan Rp 5 juta. Berangkat dari Banjarmasin ia bebas membawa 

muatan untuk sambilan dan mengejar setoran, saat pulang ia membawa muatan penuh telur ayam. Sekeras apa pun kehidupan, ia tetap 

harus menginjak pedal gas untuk menafkahi keluarga. Harapannya, anak-anak tetap bisa sekolah. – Sigit Andriyono

lewati hutan angker
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TRUK SPESIAL RAGAM TRUK KOMERSIAL NAN SPESIAL

Truk komersial mencakup semua jenis 

truk yang digunakan untuk melayani 

jasa angkutan truk maupun keperluan 

distribusi barang. Kendaraan ini 

memainkan peran penting dalam 

mendorong perekonomian suatu 

negara terutama dalam sektor 

distribusi jalur darat. Ada banyak jenis 

dengan klasifikasi truk  yang berbeda. 

Klasifikasi truk diciptakan US Federal 

Highway Administration dan telah 

diterima oleh banyak negara dan 

hampir semua jenis dan merek truk. 

a)Truk Tangki

Jenis truk ini biasa digunakan untuk 

mengangkut muatan cair seperti 

minyak sawit, bahan bakar minyak, 

atau berbagai jenis gas. Khusus 

muatan yang berbahaya dan rawan 

terbakar, kestabilan truk perlu dijaga 

termasuk kecepatan dianjurkan tidak 

lebih dari 80 km/jam.

Seperti dilansir mobilkomersial.com, terdapat beberapa jenis truk yang telah akrab di telinga 

masyarakat Indonesia yakni, truk tangki, truk boks,truk tronton, dan truk trailer.

d)Truk Trailer

Truk trailer dirancang untuk menarik 

bukan mengangkut. Truk ini hanya 

berupa kepala truk dengan tempelan 

boks peti kemas di belakangnya. Ban 

trailer memiliki kode khusus ST 

singkatan dari Special Trailer.

b)Truk Boks

Truk ini banyak digunakan perusahaan 

ekspedisi, distribusi, serta pengiriman 

barang secara kilat. Karena membutu-

hkan kecepatan, ban yang digunakan 

tipe all season tire yang stabil dan 

cocok digunakan pada kecepatan 

tinggi.

c)Truk Tronton

Truk ini digunakan untuk mengangkut 

barang dengan muatan cukup besar 

20 ton hingga 22 ton. Karena beban 

yang diangkut berat, pemilihan ban 

disesuaikan dengan ban yang memiliki 

kemampuan daya angkut tinggi.

Beberapa kelas truk yang menjadi 

standar truk merek dunia berdasarkan 

kemampuan angkut dan kapasitas 

mesinnya yaitu, heavyduty,medium 

duty, light duty, dan large duty. 

Kendati demikian, ternyata masyar-

akat di Indonesia masih sangat awam 

dengan klasifikasi truk tersebut. 

Mereka lebih mengenal jenis-jenis truk 

yang biasa dilihat di jalan atau telah 

familiar didengar. 

Di Indonesia menurut 
data Gaikindo per Janu-
ari-Februari 2014, truk di 
kelas light truck mengua-
sai transportasi di seluruh 
mencapai 27%.
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Beberapa jenis truk lain dilengkapi 

keterangan konfigurasi sumbu dan 

jumlah berat yang diizinkan (JBI) yang 

telah ditetapkan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. Jumlah berat 

yang dizinkan adalah berat maksimum 

kendaraan bermotor berikut muatann-

ya yang diizinkan berdasarkan kelas 

jalan yang dilalui. Jumlah berat yang 

diizinkan makin besar kalau jumlah 

sumbu kendaraan makin banyak. Atau 

dapat diformulasikan JBI=BK+G+L, di 

mana BK adalah berat kosong 

kendaraan, G adalah berat orang (yang 

diizinkan), L adalah berat muatan 

(yang diizinkan).

Beberapa jenis truk memang sengaja diciptakan dalam 

ukuran yang besar demi menunjang fungsi dari truk itu 

sendiri. Namun tidak jarang kita menemukan truk hasil 

kreativitas  teknologi dengan ukuran yang tidak wajar. 

Kendaraan besar yang tidak biasa dilihat dalam kehidupan 

sehari-hari atau dengan kata lain, special purpose vehichle 

(kendaraan yang diciptakan untuk pekerjaan khusus). 

Berikut beberapa kendaraan truk yang dirancang khusus 

sesuai kebutuhan dan kegunaan.

Kendaraan operasional PT. 

Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah. 

(Mitsubishi Fuso)

Sumber : mitsubishibalikpapan.files

1.Truk Pemadam Kebakaran

4.Truk Angkutan Mobil3.Truk Tangki

2.Truk BTS

Telkomsel memiliki fasilitas 

minitowermobile sebagai solusi 

memperluas jaringan telekomu-

nikasi seluler di lokasi yang jauh 

dari jangkauan sinyal. (Hino)

Sumber : www.yudhihendros.files

Truk tangki milik PT Aweco 

Indosteel Perkasa produsen 

infrastruktur  gas dan minyak di 

Pasuruan. (Mitsubishi)

Sumber : www.aweco.co.id

Rizky  Trans  Express Movers 

perusahaan jasa angkutan 

barang khusus mobil  yang 

berkantor pusat di Semarang. 

(UD)

Sumber : www.theovictoryevoblade.files
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JBL Kelas 2 : 12 ton

JBL Kelas 3 : 12 ton

JBL Kelas 2 : 36 ton

JBL Kelas 3 : 30 ton

JBL Kelas 2 : 34 ton

JBL Kelas 3 : 28 ton

JBL Kelas 2 : 40 ton

JBL Kelas 3 : 32 ton

JBL Kelas 2 : 30 ton

JBL Kelas 3 : 26 ton

JBL Kelas 2 : 16 ton

JBL Kelas 3 : 14 ton

JBL Kelas 2 : 22 ton

JBL Kelas 3 : 20 ton

1-1 TRUK ENGKEL 

1-2-2-2 TRUK GANDENG

1-2-2.2 TRUK TEMPEL 1-2.2-2.2 TRUK TEMPEL

1.1-2.2 TRUK 4 SUMBU

1-2 TRUK BESAR 1-2.2
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TIPS MEMILIH BAN TRUK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten di 

atas 5,5% selama empat tahun terakhir telah mendor-

ong sektor bisnis berkembang dengan cepat. Kawasan 

industri baru terus bermunculan dengan mobilitas 

barang yang melaju cepat. Penjualan kendaraan besar 

seperti truk di berbagai wilayah Indonesia ikut mening-

kat tajam. Data Gaikindo selama tahun 2013 mencatat, 

total penjualan truk (light truck, medium heavy truck 

dan heavy truck) mencapai 143.568 unit.

Sebagai alat transportasi bisnis, pengelolaan dan 

perawatan truk merupakan salah satu kunci dalam 

meraih keuntungan dan stabilisasi usaha. Di antara 

unsur terpenting pengelolaan dan perawatan truk, ban 

merupakan salah satu faktor utama. Dengan memilih 

dan merawat ban yang benar, kegiatan operasional truk 

akan menjadi lebih efisien dengan tingkat keamanan 

dan kenyamanan berkendara yang baik.

Ban merupakan produk campuran yang 

rumit/kompleks lebih dari 200 bahan baku 

dengan komponen berteknologi tingkat 

tinggi. Bagi ban truk, kontak dengan permu-

kaan jalan setara dengan ukuran tiga tangan 

(atau kertas ukuran A4). Itu sebabnya, 

pemilihan ban dengan didukung cara 

mengemudi yang baik akan membuat ban 

dapat tahan lama, adaptif dengan kondisi 

jalan raya dan tetap memberikan keamanan 

dan kenyamanan tertinggi di jalan raya. 

Dengan struktur dan teknologi yang diguna-

kan, ban radial terbukti memiliki daya 

cengkeraman baik, lebih stabil, hemat BBM, 

lebih lentur, nyaman, dan ban lebih dingin 

sehingga lebih awet. Sementara ban biasa 

lebih cepat aus, daya cengkeraman kurang, 

dan membutuhkan BBM lebih banyak 

dengan risiko rusak karena panas dan 

benturan lebih tinggi.

Product Marketing Manager 

PT Michelin Indonesia 

                Alfons Abikaryono 

”Pilihan ban akan sangat 
menentukan umur pakai, 
tingkat keamanan, dan 
kenyamanan saat berkendara. 
Bahkan produk ban radial 
yang dihasilkan dari inovasi 
teknologi yang dikembangkan 
oleh Michelin dapat 
menciptakan efisiensi biaya 
bahan bakar minyak (BBM).”

Tips Memilih
Ban Truk
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TIPS MEMILIH BAN TRUK
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Pada dasarnya tipe/jenis radial dapat 

diaplikasikan untuk semua jenis kendaraan 

termasuk penggunaan pada truk dan bus. 

Ban radial berfungsi dengan baik hampir di 

semua tipe jalan, di jalan aspal, jalan berbatu, 

maupun jalan basah. Hal ini karena ban 

radial menggunakan gulungan kawat yang 

tertanam rapi di bagian pinggir. 

Lingkaran kawat inilah yang menyebabkan 

kekuatan pada ban radial. Beban truk yang 

berat dapat ditopang sempurna dengan ban 

jenis radial. Dilihat sepintas ban radial akan 

tampak kaku dan keras. Namun sebenarnya 

ban jenis ini tetap dapat merespons kondisi 

jalan dengan baik.
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Kendaraan pengangkut barang didesain untuk mengangkat barang 
dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan kaki penyangga yang 
baik termasuk menggunakan ban bermutu tinggi. Memilih ban jenis 
radial dapat dijadikan alternatif. Sebab ban radial mempunyai banyak 
kelebihan. 

TIPS MEMILIH BAN TRUK

Keunikan maupun keunggulan ban jenis 

radial terbukti dan dapat merespons dengan 

baik ketika kendaraan menikung maupun 

pengereman mendadak. Dengan demikian, 

jenis ban ini dapat memberikan kontrol 

secara maksimal. 

Seperti yang dilansir di situs resmi Pirelli, 

pemilihan alur ban juga sebaiknya disesuai-

kan dengan penggunaannya sehingga dapat 

memberikan daya cengkeram secara penuh. 

Namun sebagian besar produsen ban 

menciptakan beraneka ragam bentuk 

alur/tapak tanpa memberikan masukan cara 

penggunaannya sehingga pemilihan 

alur/kembang menjadi pilihan bebas pihak 

pembeli tanpa mengerti penggunaan medan 

jalan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah cara 

pemasangan ban itu sendiri. Pihak produsen 

ban sudah mencantumkan tanda putaran 

ban yang biasanya menggunakan tanda 

anak panah. 

Jangan remehkan ukuran ban. Tiap jenis 

kendaraan termasuk truk telah mengalami 

test drive dan kajian yang mendalam tentang 

berapa ukuran ban yang paling cocok. 

Karena itu, mengganti ukuran ban (lebih 

besar atau lebih kecil) tentu akan berpen-

garuh terhadap kestabilan dan kekuatan 

kendaraan. Penggantian ukuran yang tidak 

sesuai dengan rekomendasi produsen juga 

akan berpengaruh pada laju kendaraan.

Terakhir adalah perhatikan dan selalu kontrol 

tekanan angin ban. Sebaiknya tekanan angin 

disesuaikan dengan rekomendasi pabrik 

kendaraan. Kekurangan tekanan angin dapat 

membuat ban cepat panas dan juga cepat 

mengikis ban. Tetapi jika kelebihan akan 

membuat perjalanan Anda tidak nyaman. – 

Sigit AndriyonoBan Truk. Image : www.wheelcraftuk.co.uk



Pada dasarnya tipe/jenis radial dapat 

diaplikasikan untuk semua jenis kendaraan 

termasuk penggunaan pada truk dan bus. 

Ban radial berfungsi dengan baik hampir di 

semua tipe jalan, di jalan aspal, jalan berbatu, 

maupun jalan basah. Hal ini karena ban 

radial menggunakan gulungan kawat yang 

tertanam rapi di bagian pinggir. 

Lingkaran kawat inilah yang menyebabkan 

kekuatan pada ban radial. Beban truk yang 

berat dapat ditopang sempurna dengan ban 

jenis radial. Dilihat sepintas ban radial akan 

tampak kaku dan keras. Namun sebenarnya 

ban jenis ini tetap dapat merespons kondisi 

jalan dengan baik.

02 / I / JULI 201476

Kendaraan pengangkut barang didesain untuk mengangkat barang 
dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan kaki penyangga yang 
baik termasuk menggunakan ban bermutu tinggi. Memilih ban jenis 
radial dapat dijadikan alternatif. Sebab ban radial mempunyai banyak 
kelebihan. 

TIPS MEMILIH BAN TRUK

Keunikan maupun keunggulan ban jenis 

radial terbukti dan dapat merespons dengan 

baik ketika kendaraan menikung maupun 

pengereman mendadak. Dengan demikian, 

jenis ban ini dapat memberikan kontrol 

secara maksimal. 

Seperti yang dilansir di situs resmi Pirelli, 

pemilihan alur ban juga sebaiknya disesuai-

kan dengan penggunaannya sehingga dapat 

memberikan daya cengkeram secara penuh. 

Namun sebagian besar produsen ban 

menciptakan beraneka ragam bentuk 

alur/tapak tanpa memberikan masukan cara 

penggunaannya sehingga pemilihan 

alur/kembang menjadi pilihan bebas pihak 

pembeli tanpa mengerti penggunaan medan 

jalan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah cara 

pemasangan ban itu sendiri. Pihak produsen 

ban sudah mencantumkan tanda putaran 

ban yang biasanya menggunakan tanda 

anak panah. 

Jangan remehkan ukuran ban. Tiap jenis 

kendaraan termasuk truk telah mengalami 

test drive dan kajian yang mendalam tentang 

berapa ukuran ban yang paling cocok. 

Karena itu, mengganti ukuran ban (lebih 

besar atau lebih kecil) tentu akan berpen-

garuh terhadap kestabilan dan kekuatan 

kendaraan. Penggantian ukuran yang tidak 

sesuai dengan rekomendasi produsen juga 

akan berpengaruh pada laju kendaraan.

Terakhir adalah perhatikan dan selalu kontrol 

tekanan angin ban. Sebaiknya tekanan angin 

disesuaikan dengan rekomendasi pabrik 

kendaraan. Kekurangan tekanan angin dapat 

membuat ban cepat panas dan juga cepat 

mengikis ban. Tetapi jika kelebihan akan 

membuat perjalanan Anda tidak nyaman. – 

Sigit AndriyonoBan Truk. Image : www.wheelcraftuk.co.uk



AREA PUBLIK PT. KARYA MARGA AREA PUBLIK

79

MENYIASATI JALAN BUNTU MARGOMULYO-KALIANAK SURABAYA 

Menurut Ketua DPC Khusus Organda Tanjung 

Perak, Kody Lamahayu, setiap hari hampir 4.000 

kendaraan melintas di jalan tersebut. Akibatnya, 

hampir selalu mengalami kemacetan. Beroper-

asinya Teluk Lamong, dipastikan menambah 

kepadatan arus kendaraan yang melintas di jalan 

tersebut.

Kondisi ini tentu saja membutuhkan penyelesa-

ian yang tepat. Namun hingga kini masih terdap-

at perbedaan pendapat dari Pemerintah Kota 

Kota (Pemkot) Surabaya dan Pelabuhan Indone-

sia (Pelindo) III terkait solusi terbaik. Menurut 

Kodi Lamahayu, Jalan Margomulyo-Kalianak 

sangat penting karena menjadi salah satu jalur 

transportasi bisnis pengangkutan komoditas dari 

dan ke Pelabuhan Tanjung Perak serta Teluk 

Lamong. Sepanjang jalan dipenuhi area pergu-

dangan, kendaraan di Jalan Margomu-

lyo-Kalianak kerap berjalan lambat karena arus 

truk keluar-masuk area pergudangan. 

Jika terjadi kemacetan total di jalan ini, akan terjadi efek kerugian 

domino pada pengusaha. “Bisa rugi Rp 3 miliar sehari kalau 

macet total," ujar Kody Lamahayu.  Kerugian sebesar itu hanya 

asumsi kerugian yang diderita pihak Organda, belum pihak 

pengusaha lain.  Kerugian terkait dengan BBM dan waktu tempuh 

yang lama.  "Jangankan macet total, kalau padat merambat saja 

kami masih mengalami kerugian meski nilainya lebih rendah," 

tambahnya.

Sementara itu, menurut Kabag Humas Pelindo III, Edi Priyanto, 

Jalan Margomulyo-Kalianak dilalui 2.000 hingga 4.000 

kendaraan per hari, dikenal sebagai salah satu jalan termacet di 

Surabaya. Beroperasinya Teluk Lamong Juni tahun ini dipastikan 

menaikkan volume kendaraan yang melintas di jalan ini hampir 

dua kali lipat. “Diperkirakan ada penambahan armada sebanyak 

1.500 – 2.000 dengan beroperasinya Teluk Lamong,” ujar Edi 

Priyatno. 

Kemacetan Jl. Margomulyo – Kalianak. 

Penyebab kemacetan diduga : 

1. Laju kendaraan terhambat banyaknya 

truk keluar masuk area pergudangan.

2. Jumlah kendaraan yang melintas 

melebihi kapasitas jalan.    

Jalan Margomulyo-Kalianak Surabaya 
merupakan salah satu jalan terpenting 
di Surabaya karena menjadi akses utama 
distribusi komoditas dari dan menuju 
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Menyiasati Jalan Buntu 
Margomulyo / Kalianak
Surabaya 

MENYIASATI JALAN BUNTU MARGOMULYO KALIANAK SURABAYA
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MENYIASATI JALAN BUNTU MARGOMULYO KALIANAK SURABAYA
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Kemacetan yang seringkali

terjadi diantara Kalianak 

sampai dengan Margomulyo

Perbedaan Opsi Mengatasi 
Kemacetan antara Pemkot 
Surabaya dan Pelindo III

Kepala Bappeko Agus Imam Sonhaji 

menuturkan, opsi terbaik jalur Teluk 

Lamong adalah membangun rel yang 

menghubungkan jalur double track. 

Kontainer akan diangkut dengan kereta 

api sehingga tak menambah beban kema-

cetan di jalan tol. Dengan kereta, kontain-

er dari arah Gresik atau Wonokromo bisa 

masuk ke Teluk Lamong,  begitu juga 

sebaliknya.

Opsi rel dianggap lebih murah dan praktis 

dibandingkan dengan membangun flyover 

yang mencapai Rp 800 miliar. “Opsi 

Flyover dikhawatirkan hanya menambah 

beban kepadatan arus tol 

Surabaya-Gresik,” tandasnya.

Membangun flyover yang menghubung-

kan Teluk Lamong dan jalan tol 

Surabaya-Gresik. Kontainer dari dan 

menuju Teluk Lamong akan melalui 

flyover yang terhubung dengan tol 

Surabaya-Gresik. Untuk membangun 

flyover sudah disiapkan anggaran 

sebesar Rp 800 miliar. Biaya tersebut 

berasal dari pinjaman pihak ketiga serta 

patungan Pelindo III dan PT Wijaya Karya. 

Membangun monorel Prapat 

Kurung–Teluk Lamong sepanjang 13.000 

meter. Monorel ini melintas di dekat 

beberapa terminal bongkar muat peti 

kemas, yakni Sentra Train Station (STS) 

Lamong, STS Greges, STS Kalianak, STS 

Tanjung Batu, dan STS Prapat Kurung. 

Monorel akan menampung 20% arus peti 

kemas dari dan menuju Teluk Lamong, 

80% tetap menggunakan truk.

TRANSPORTASI MULTIMODA (ANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN PALING 

SEDIKIT DUA MODA TRANSPORTASI YANG BERBEDA), SEBAGAI BERIKUT. 

Secara prinsip ekonomi, mengangkut peti kemas menggunakan kereta api hanya efektif 

untuk jarak jauh, sedangkan jarak dekat justru tidak efisien, karena akan terjadi double 

handling (dua kali angkut peti kemas), yakni lift off - lift on yang biayanya tidak sedikit. 

“Tidak mungkin peti kemas diangkut dari Teluk Lamong kemudian ditaruh di depan depo 

peti kemas masing-masing, pasti dipindah ke truk dan dibawa masuk depo. Di sinilah 

akan terjadi double handling,” imbuhnya.

Selain itu, menurutnya pengusaha tidak mungkin diintervensi untuk menggunakan kereta 

api jika dinilai merugikan.

Penyelesaian kepadatan arus lalu lintas ter-
kait Teluk Lamong harus dengan transportasi 
multimoda (angkutan barang dengan meng-
gunakan paling sedikit dua moda angkutan 
yang berbeda) karena tidak mungkin semua 
peti kemas diangkut dengan kereta.
Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyatno. 

Pendapat Organda Selaku Pengusaha Terkait Perbe-
daan Opsi Pemkot Surabaya dan Pelindo III 

Kody Lamahayu menyatakan lebih setuju 

dengan solusi transportasi multimoda, 

karena: 

Flyover sangat dibutuhkan untuk mengu-

rai kemacetan di Jalan Margomu-

lyo-Kalianak yang saat ini kerap macet, 

tidak semata-mata karena keberadaan 

Teluk Lamong.

“Tidak usah menunggu Teluk Lamong 

beroperasi, sekarang saja jalan 

Margomulyo-Kalianak sering macet 

karena dilalui sekitar 4.000 kendaraan per 

hari, apalagi kalau Teluk Lamong berope-

rasi, karena itu flyover mutlak diperlukan,” 

kata Kody Lamahayu.

Keberadaan rel dan monorel bisa sedikit 

membantu mengurangi ketergantungan 

pengangkutan peti kemas akan truk, dari 

dan menuju Teluk Lamong, tapi tidak akan 

menyelesaikan masalah. 

Pengusaha tentunya tetap mempertim-

bangkan biaya pengangkutan, karena itu 

kebutuhan akan truk akan tetap besar. 

Bagaimana pun, untuk pengangkutan 

jarak dekat, penggunaan truk jauh lebih 

efektif dan efisien. – Dedy Bashori

Opsi
Solusi

Pelindo III

Opsi
Solusi

Pemkot
Surabaya

A

B
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THE BOSS  : MERCEDEZ BENZ E400 AMG

Informasi Mercy Indonesia, E 400 AMG 

dirakit di Indonesia. Otomatis harga lebih 

kompetitif bila dibandingkan dengan 

impor CBU. Menurut Median Ananta, 

Sales Supervisor PT Hartono Raya Motor, 

E 400 AMG menggunakan mesin V6, 3,0 

liter (2.966 cc) yang dijual Rp 1,269 miliar 

(off-the road). Produk ini bisa lebih 

murah daripada CBU, karena dirakit di 

Indonesia, dan tidak dikenakan PPnBM 

(Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 

125 persen. 

Ciri khas AMG adalah logo bintang 

Mercedes-Benz dipasang di tengah gril 

depan. Di bagian belakang, terdapat dua 

knalpot dengan desain yang menyatu 

pada bumper. Desain lampu utama 

depan adaptif, kini menggunakan LED 

disatukan dengan lampu DRL.

Pengoperasian transmisi otomatis tidak 

lagi menggunakan model tongkat atau 

tuas, diganti dengan potensio putar. 

Pengoperasian transmisi juga lebih 

gampang. Bagi pengemudi yang ingin 

memindahkan gigi secara langsung atau 

manual, juga disediakan paddle shift di 

kemudi.

Interior kini menggunakan kluster 

instrumen baru dengan desain tiga 

bulatan. Di bagian tengah terdapat panel 

layar layar TFT yang menyajikan 

tampilan grafis 3D.

Untuk keamanan, standar, Acceleration 

Skid Control, ABS, PRE-SAFE, Active 

Bonnet reversible, Attention Assist, ESP 

dan alarm tekanan ban, kantung udara. 

Untuk kemudahan pengemudi, tersedia 

Active Parking Assist (paralel) dan 

iKeyless-Go, yang dapat membuka dan 

menutup pintu secara otomatis. 

Sebagai mobil premium, tentu sedan ini 

ditanam beberapa perangkat hiburan 

terkini. Selain head unit depan untuk 

DVD, penumpang belakang disediakan 

dua monitor 20,3 inci dengan headphone 

nirkabel.

Hiburan audio, menggunakan produk 

Harman Kardon® Logic 7® Surround 

Sound System, koneksi Bluetooth, 

amplifier 9 kanal DSP, booster 2 kanal 

dengan total tenaga 610 watt plus 14 

speaker. Perangkat ini sangat sesuai 

terinstal di The Boss.

E 400 AMG menggunakan mesin baru, 

yaitu V6, 3,0 liter (2.966 cc), biturbo yang 

menghasilkan tenaga 245 kW (333PS) 

dan torsi 480 Nm. Bersama dengan 

transmisi 7G-Tronic Plus, E 400 AMG 

diklaim bisa dikebut hingga 100 km/h 

dalam 5,3 detik. Sedangkan kecepatan 

maksimum (dibatasi secara elektronik) 

250 km/h.

Teknologi yang disertakan adalah 

start/stop, direct steering memudahkan 

pengemudi memutar setir saat parkir 

(tidak harus memutar setir beberapa 

kali). Untuk menikmati performa sesung-

guhnya dari mesin ini tekan tombol Drive 

Select ke posisi S (Sport) atau M (Manu-

al). Walau ada sedikit lag saat perpinda-

han gigi, duet mesin dan transmisi ini 

tetap bisa membuat E 400 AMG sprint 

AMG sprint 0-100 km/jam hanya dalam 

waktu 5,8 detik. Bila ingin menghemat 

konsumsi Pertamax Plus tinggal aktifkan 

Drive Select ke posisi E (Efficiency) dan 

sistem ECO Start/Stop. Respons mesin 

dan transmisi menjadi lebih halus. Ketika 

mobil berhenti, mesin pun otomatis mati. 

Konsumsi BBM rata-rata di dalam kota 

bisa mencapai 8,1 km/liter sedang di tol 

12 km/liter.

Instalasi sport suspension dan ESP 

(Electronic Stability Program) membuat 

kegiatan menikung dengan E 400 AMG 

selalu mengasyikkan. Stabil dan bisa 

keluar dengan cepat. Meskipun begitu, 

suspensi tidak kehilangan kemampuann-

ya meredam guncangan sewaktu 

melewati jalan rusak.  – Sigit Andriyono

New E 400 AMG secara resmi telah diluncurkan pihak 
Mercedes-Benz Indonesia. New E 400 AMG merupakan varian 
tertinggi dari keluarga E-Class yang diproduksi di dalam negeri, 
maka dari itu mobil ini disebut The Boss. Sebelumnya, MBI 
sudah memasarkan jajaran E-Class yang terdiri dari lima 
varian, yaitu 200 CLS, 250 AVA, 250 CDI ELE, 250 Cabriolet 
AMG, dan 250 Coupé AMG. 

THE BOSS 
MERCEDES BENZ E400 AMG

DIRAKIT DI INDONESIA TAMPILAN MULTIMEDIA MESIN

Kota (Pemkot) Surabaya dan Pelabuhan Indone-

sia (Pelindo) III terkait solusi terbaik. Menurut 

Kodi Lamahayu, Jalan Margomulyo-Kalianak 

sangat penting karena menjadi salah satu jalur 

transportasi bisnis pengangkutan komoditas dari 

dan ke Pelabuhan Tanjung Perak serta Teluk 

Lamong. Sepanjang jalan dipenuhi area pergu-

dangan, kendaraan di Jalan Margomu-

lyo-Kalianak kerap berjalan lambat karena arus 

truk keluar-masuk area pergudangan. 

Tampilan Interior

Mercedez Benz

E400 AMG

Image : www.wheelcraftuk.co.uk
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Pasukan terbarunya ini memiliki fitur 

andalan, yaitu kamera utamanya yang 

beresolusi 16 megapiksel dan kamera 

depan 2,1 megapiksel. Jika pada Galaxy 

S4 atau sebelumnya Anda menunggu 

loading kamera, kini teknologi autofocus 

yang disebut high dynamic range (HDR) 

mampu membidik objek hanya dalam 

waktu 0,3 detik.

Selain kualitas kamera yang baik, 

teknologi yang dibenamkan memung-

kinkan pengguna untuk mengatur fokus 

sehingga menghasilkan gambar sesuai 

dengan keinginan. Terdapat juga fitur 

Selective Focus untuk mengatur fokus 

lensa pada area yang spesifik.

Ada dua pilihan di fitur Selective Focus, 

yakni near focus dan far focus. Menari-

knya, pengguna tidak perlu lagi menggu-

nakan lensa tambahan untuk memberi-

kan efek depth of field. Cukup satu fitur 

sudah bisa mengatasi segala kondisi 

yang biasa dihadapi penggemar mobile 

photography.

Selain fitur kamera pengguna juga 

mempertimbangakan fitur lain seperti 

kemampuan ponsel pintar untuk menun-

jang pengiriman pesan pendek dan 

pesan instan. Baru setelah itu ketahanan 

baterainya.

Layar Super AMOLED 5,1 inci Full HD 
1920 x 1080 piksel

OS Android 4.4.2 KitKat

Prosesor 2,5GHz quadcore 
Snapdragon 801

RAM 2GB, internal 16/32GB, MicroSD

Kamera belakang 16MP,
kamera depan 2MP

IP67 water and dust resistant

Sensor barometer, gesture berbasis 
IR, finger scanner, heart rate sensor

Baterai 2,800 mAh

Galaxy S5 memiliki ukuran layar 5,1 inci 

yang dilengkapi teknologi active-matrix 

organic light-emitting diode (AMOLED) 

dengan resolusinya 1.920 x 1.080 piksel.

Prosesor yang digunakan quad-core 1,9 

gigahertz + 1,3 gigahertz quad-core 

dengan RAM 2 gigabita. Kapasitas 

memori internalnya mampu menampung 

16 GB yang dapat ditingkatkan hingga 

64GB lewat microSD.

Galaxy S5 yang dijual di Indonesia tidak 

dilengkapi dengan prosesor yang 

menunjang jaringan 4G long term 

evolution (LTE). Spesifikasi ini berbeda 

dengan yang diperkenalkan di Barcelo-

na.

“Fitur anti-air dan debu ini 
bekerja dengan sangat baik. 
Layar smartphone akan 
memperingatkan jika ada 
bagian dari penutupnya yang 
terbuka atau tersentuh air.”

S5 lulus uji coba tapi sebaiknya tidak 

dengan sengaja menjatuhkannya ke air. 

Samsung mengatakan fitur anti-airnya 

hanya dirancang untuk ketidaksenga-

jaan.

UP TO DATE SAMSUNG GALAXY S5 : GALAXY KELAS PREMIUM

GALAXY
KELAS
PREMIUM

Samsung Electronics Indonesia resmi memperkenalkan ponsel 
pintar terbarunya, Samsung Galaxy S5. Ponsel pintar ini 
sebelumnya sudah diperkenalkan pada event tahunan Mobile 
World Congress di Barcelona, Spanyol seperti press release di 
situs resmi Samsung.
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Perjalanan ke Legoland bisa ditempuh 

dari Singapura atau Johor Bahru. Jika 

dari Singapura, Anda tinggal menuju ke 

perbatasan Singapura-Malaysia di 

Johor Bahru Central. Dari kawasan ini 

tersedia bus yang siap memberangkat-

kan Anda menuju Legoland. Bus 

tersedia tiap hari mulai pagi hingga 

pukul 18.00. 

Jika Anda memilih menginap di Kulai 

Jaya dan Johor Bahru, lebih mudah. 

Banyak moda transportasi yang bisa 

dipilih. Mau naik bus bisa, naik taksi 

bisa, mau sewa kendaraan pribadi juga 

bisa.  Satu lagi pilihan yang paling 

mudah, Anda bisa menginap di Hotel 

Legoland yang berada di areal 

Legoland. Anda pun bisa bermain 

sepuasnya dari Legoland buka hingga 

tutup tanpa khawatir masalah 

transportasi.

Tiket masuk Legoland bervariasi mulai 

dari RM 55 untuk anak sekolah di 

Malaysia sedangkan bagi wisatawan 

harga mulai dari RM 150. Jika melaku-

kan pembelian online, ada diskon 20%. 

Tetapi, jika ingin membeli langsung di 

lokasi, tersedia juga loket khusus. 

Menurut informasi beberapa pengun-

jung, ada tiga cara membeli tiket. 

Melalui agen, secara online, atau 

datang langsung. Harga melalui agen 

yang dinilai paling murah dan pembe-

lian langsung di Legoland yang paling 

mahal. Kalau Anda ingin masuk ke 

Legoland Water Park harus membeli 

tiket lagi.

Sebelum masuk ke dalam wahana, 

sempatkan diri untuk berfoto di depan 

landmark Legoland. Ini merupakan 

lokasi foto yang paling strategis karena 

gerbang Legoland terlihat sangat 

mencolok dan berwarna-warni. Jika 

ingin yang lain, pengunjung bisa 

berfoto dengan latar belakang Hotel 

Legoland yang berada di depan 

Legoland. Warna-warni khas lego 

menjadi penarik minat wisatawan.

Tersedia lebih dari 70 
wahana di Legoland.
Ada juga tujuh theme yang bisa 

dinikmati; The Beginning, Lego Technic, 

Lego Kingdoms, Imagination, Lego City, 

Land of Adventure dan Miniland. Semua 

ini merupakan tempat yang sensasion-

al dan menjadikan anak-anak serasa 

pahlawan. Ada juga Legoland Water 

Park yang menyediakan wahana 

permainan air, di antaranya Joker 

Soaker, Build-A-Raft, dan Lego Wave 

Pool. Ada lebih dari 20 slide yang bisa 

Anda dan keluarga jajal di area ini, 

termasuk puluhan karakter Lego yang 

siap menjadi teman berfoto.

The Beginning merupakan tempat awal 

memulai petualangan. Anda akan 

dimanjakan dengan aneka karakter 

yang dijual lengkap di The Big Shop. 

Siapa tahu Anda ingin membeli 

oleh-oleh dulu sebelum menikmati 

wahana berikutnya. Selanjutnya silakan 

berimajinasi dengan potongan-poton-

gan lego yang bisa dibuat berbagai 

macam bentuk. 

Ruang imanjinasi ini sangat nyaman 

untuk duduk dan berkreasi bersama 

anak-anak menggunakan lego-lego 

yang sudah disediakan.  Mau melihat 

lego jika dirakit menjadi robot, lanjutkan 

perjalanan ke Lego Technic. Pengun-

jung bisa menjajal kemampuan 

membuat robot dari lego. 

Uji Imajinasi di 

PELESIR
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UJI IMAJINASI DI LEGOLAND : MALAYSIA RESORT

Sebagai wahana rekreasi baru, Legoland Malaysia menjadi 
destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan. Legoland Malaysia yang 

berada di Johor Bahru ini menyajikan bermacam wahana dan per-
mainan lego. Tak hanya anak-anak yang dimanjakan di kawasan ini, 

orangtua pun bisa ikut menikmatinya.
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image : www.legoland.com.my



Perjalanan ke Legoland bisa ditempuh 

dari Singapura atau Johor Bahru. Jika 

dari Singapura, Anda tinggal menuju ke 

perbatasan Singapura-Malaysia di 

Johor Bahru Central. Dari kawasan ini 

tersedia bus yang siap memberangkat-

kan Anda menuju Legoland. Bus 

tersedia tiap hari mulai pagi hingga 

pukul 18.00. 

Jika Anda memilih menginap di Kulai 

Jaya dan Johor Bahru, lebih mudah. 

Banyak moda transportasi yang bisa 

dipilih. Mau naik bus bisa, naik taksi 

bisa, mau sewa kendaraan pribadi juga 

bisa.  Satu lagi pilihan yang paling 

mudah, Anda bisa menginap di Hotel 

Legoland yang berada di areal 

Legoland. Anda pun bisa bermain 

sepuasnya dari Legoland buka hingga 

tutup tanpa khawatir masalah 

transportasi.

Tiket masuk Legoland bervariasi mulai 

dari RM 55 untuk anak sekolah di 

Malaysia sedangkan bagi wisatawan 

harga mulai dari RM 150. Jika melaku-

kan pembelian online, ada diskon 20%. 

Tetapi, jika ingin membeli langsung di 

lokasi, tersedia juga loket khusus. 

Menurut informasi beberapa pengun-

jung, ada tiga cara membeli tiket. 

Melalui agen, secara online, atau 

datang langsung. Harga melalui agen 

yang dinilai paling murah dan pembe-

lian langsung di Legoland yang paling 

mahal. Kalau Anda ingin masuk ke 

Legoland Water Park harus membeli 

tiket lagi.

Sebelum masuk ke dalam wahana, 

sempatkan diri untuk berfoto di depan 

landmark Legoland. Ini merupakan 

lokasi foto yang paling strategis karena 

gerbang Legoland terlihat sangat 

mencolok dan berwarna-warni. Jika 

ingin yang lain, pengunjung bisa 

berfoto dengan latar belakang Hotel 

Legoland yang berada di depan 

Legoland. Warna-warni khas lego 

menjadi penarik minat wisatawan.

Tersedia lebih dari 70 
wahana di Legoland.
Ada juga tujuh theme yang bisa 

dinikmati; The Beginning, Lego Technic, 

Lego Kingdoms, Imagination, Lego City, 

Land of Adventure dan Miniland. Semua 

ini merupakan tempat yang sensasion-

al dan menjadikan anak-anak serasa 

pahlawan. Ada juga Legoland Water 

Park yang menyediakan wahana 

permainan air, di antaranya Joker 

Soaker, Build-A-Raft, dan Lego Wave 

Pool. Ada lebih dari 20 slide yang bisa 

Anda dan keluarga jajal di area ini, 

termasuk puluhan karakter Lego yang 

siap menjadi teman berfoto.

The Beginning merupakan tempat awal 

memulai petualangan. Anda akan 

dimanjakan dengan aneka karakter 

yang dijual lengkap di The Big Shop. 

Siapa tahu Anda ingin membeli 

oleh-oleh dulu sebelum menikmati 

wahana berikutnya. Selanjutnya silakan 

berimajinasi dengan potongan-poton-

gan lego yang bisa dibuat berbagai 

macam bentuk. 

Ruang imanjinasi ini sangat nyaman 

untuk duduk dan berkreasi bersama 

anak-anak menggunakan lego-lego 

yang sudah disediakan.  Mau melihat 

lego jika dirakit menjadi robot, lanjutkan 

perjalanan ke Lego Technic. Pengun-
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Sebagai wahana rekreasi baru, Legoland Malaysia menjadi 
destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan. Legoland Malaysia yang 

berada di Johor Bahru ini menyajikan bermacam wahana dan per-
mainan lego. Tak hanya anak-anak yang dimanjakan di kawasan ini, 

orangtua pun bisa ikut menikmatinya.
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Layar Super AMOLED 5,1 inci Full HD 
1920 x 1080 piksel

OS Android 4.4.2 KitKat

Prosesor 2,5GHz quadcore 
Snapdragon 801

RAM 2GB, internal 16/32GB, MicroSD

Kamera belakang 16MP,
kamera depan 2MP

IP67 water and dust resistant

Sensor barometer, gesture berbasis 
IR, finger scanner, heart rate sensor

Baterai 2,800 mAh
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30 JUTA
POTONG LEGO
Setelah berkreasi, lepas kepenatan 

dengan memasuki area Kingdom yang 

dibuat dengan arsitektur zaman 

kerajaan. Beberapa bahan bangunann-

ya menggunakan kayu agar menimbul-

kan kesan alami. Tetapi, materi utama 

berupa lego tetap menjadi andalan di 

masing-masing kerajaan. Ada juga 

coaster naga yang siap membangkit-

kan adrenalin pengunjung. Jika tidak 

siap diajak berputar, Anda bisa duduk 

saja atau berkeliling “istana”. Jangan 

lupakan foto bersama keluarga di kursi 

raja dan ratu.

Masing-masing theme juga memiliki 

area kuliner tersendiri. Pengunjung tak 

perlu khawatir kelaparan atau kehau-

san usai bermain. Toilet juga mudah 

ditemui. Pengelola menyiapkan banyak 

toilet yang bisa dimanfaatkan. Jika 

cuaca panas, jangan lupa untuk meng-

gunakan sunblock dan topi untuk 

menghindari sengatan matahari.

Berkeliling area Miniland akan 

membuat pengunjung 

terkagum-kagum dengan kreasi lego 

yang ada. Kota-kota besar di Asia bisa 

dibentuk sedemikian rupa menyerupai 

aslinya. Misalnya, Twin Tower atau 

Menara Petronas, patung Merlion dan 

Singapore Flyer, Taj Mahal India, 

bahkan Tanah Lot pun ada di Miniland 

ini. Semua dibuat seperti aslinya. 

Hanya ukurannya yang diperkecil. 

Pengunjung bisa berfoto di semua 

miniatur kota ini. Beberapa kendaraan 

mainan bahkan bisa berjalan jika 

tombol dipencet. Sebagai pusat dari 

Legoland, areal ini memang menjadi 

bukti apa pun bisa dibuat dengan 

bahan lego. Untuk membuat semua 

miniatur landmark Asia berskala 1:20 

ini diperlukan 30 juta potongan lego.

lalu lintas lalu dipersilakan menyetir 

sendiri di jalur yang tersedia. Pulangnya 

ada semacam tanda lulus yang diberi-

kan pemandu. Anak-anak juga bisa 

berkreasi dengan lego. Mereka bisa 

membuat berbagai macam bentuk dari 

mainan yang berasal dari Denmark ini.

Bagi orang dewasa yang ingin menguji 

adrenalin, tersedia roller coaster mulai 

dari yang kecil sampai yang besar. 

Banyaknya wahana permainan akan 

membuat pengunjung betah dari 

Legoland buka pukul 10.00 hingga 

tutup pukul 18.00. Jadi, jangan 

lewatkan Legoland jika Anda berada di 

Singapura atau Johor Bahru. - Budi P.

Bagi penyuka film 4D, tiap pukul 14.00 

diputar film. Ada beberapa film yang 

diputar bergantian. Tetapi, Anda jangan 

terkecoh. Walaupun tersedia banyak 

pintu dengan gambar film yang berbe-

da, bukan berarti filmnya beda. Pintu 

masuk itu hanya untuk memudahkan 

Anda masuk bioskop. Sampai di dalam, 

semua akan menonton film yang sama 

dengan format 4D. Siapkan diri Anda 

untuk terguncang bahkan terkena 

cipratan air.

Anak-anak juga diberi kesempatan 

untuk belajar menyetir mobil mainan di 

Lego City. Sebelumnya, mereka diberi-

kan kursus singkat tentang tata tertib 
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