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lANTARAN fuNGSINyA yANG bERAGAm, Dump TRuk SEbAGAI SAlAh SATu 
moDA TRANSpoRTASI DAlAm mENDukuNG opERASIoNAl pERkEbuNAN kElApA 
SAwIT, DIbuTuhkAN pENGElolAAN yANG SANGAT bAIk, SupAyA DIDApAT 
TARGET hASIl opERASI yANG mAkSImAl.

mengelola oPeraSional 
DumP TruCK  Di PerKeBunan 
KelaPa SaWiT
Muhammad Ramadan Pohan
Manager Teknik PT USTP

Pengaturan parkir Dump Truck
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Dump Truck (DT) merupakan 
moda transportasi yang paling 
banyak digunakan untuk 
mendukung operasional 
perkebunan kelapa sawit. 

Beberapa kegunaannya yang utama adalah 
sebagai pengangkutan TBS, pengangkutan 
pupuk, pengangkutan laterit/tanah 
timbun, pengangkutan karyawan, dan 
lainnya.

Karena fungsinya yang begitu 
banyak, maka perusahaan sawit 
mempunyai kebijakan yang berbeda 
dalam memaksimalkan fungsinya. 
Perusahaan seperti Sinarmas mempunyai 
kebijakan untuk meng-handle 
seluruh kegiatan transportasi dengan 
menggunakan DT perusahaan. Mereka 
membentuk Divisi Transport yang 
khusus dalam mengatur pengangkutan 
TBS, CPO, Kernel dan Pengerasan Jalan 
(Surfacing). 

Sedangkan perusahaan seperti 
USTP dan AMS Ganda Group 
menggunakan DT perusahaan khusus 
untuk pekerjaan agronomi (Pupuk, 
Angkut Karyawan, dll) saja. Sementara 
untuk pengangkutan TBS dan CPO 
di serahkan kepada pihak ketiga 
(kontraktor).

Semakin banyak DT yang 
dimiliki perusahaan, tentu saja 
harus membutuhkan pengelolaan 
(management) yang semakin baik juga. 
Tujuannya, supaya DT bisa mencapai 
target operasi secara maksimal dengan 
tetap menjaga biaya maintenance sesuai 
dengan budget yang sudah ditetapkan. 
Salah satu parameter yang digunakan 
untuk menentukan biaya operasional 
DT baik atau tidak adalah Running Cost 
(Rp/KM). Dengan membandingkan 
running cost budget dengan running 
cost aktual di bulan berjalan bisa 
diketahui kinerja DT tersebut baik atau 
tidak.

Secara sederhana, Running Cost 
dihitung dengan membagi Total Biaya 
Operasional DT selama 1 tahun 
dengan Total KM yang digunakan 
selama 1 tahun. Semakin efesien biaya 
operasional ini (avaibility tinggi – cost 
maintenance rendah), maka semakin 
baik nilai kinerja DT tersebut.  
Mengelola operasional DT dengan 
baik adalah bagaimana seluruh biaya 
operasional ini bisa di manage dengan 
efisien.

Untuk itu agar biaya operasional 
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Tujuan apel pagi, untuk mereview pekerjaan yang sudah dilakukan dan rencana yang akan dilakukan. 
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DT bisa efisien, ada 3 hal utama yang 
perlu dilakukan, pertama, Pengaturan 
Sopir, kedua, Pengaturan Bahan Bakar 
(solar) dan ketiga, Pengaturan Sistem 
Maintenance/Perbaikan.

Pengaturan Sopir
Upah minimal karyawan (termasuk 

sopir) sudah diatur oleh pemerintah 
setiap tahunnya. Perusahaan bisa 
memberikan tambahan upah (premi) 
bila sopir bekerja melebihi target yang 
ditentukan. Untuk menjaga biaya 
operasional bisa efisien, penekanannya 
adalah bagaimana meningkatkan kinerja 
sopir agar bisa selalu bekerja di atas 
target yang diberikan. Tidak benar, 
jika untuk menekan biaya operasional 
perusahaan memberikan upah serendah-
rendahnya. Apalagi dibawah UMP yang 

ditetapkan pemerintah.
Pengaturan sopir yang benar dimulai 

dengan sistem penerimaan karyawan 
yang benar. Di beberapa kebun yang 
lokasinya sangat terpencil (remote 
area), untuk mendapat sopir yang baik 
sering kali menjadi kendala. Biasanya, 
situasi tersebut memaksa perusahaan 
mengangkat sopir dari tenaga muat/BM 
yang sudah mulai bisa nyetir. Hal ini 
kemudian berimplikasi pada perawatan 
kendaraan yang tidak maksimal, karena 
pengetahuan supir tentang DT yang 
minimal. Kejadian ini penulis alami di 
salah satu perkebunnan yang beroperasi 
di Papua.

Kedua, cara efektif untuk 
menanamkan kepedulian terhadap sopir 
adalah dengan konsisten menjalankan 
apel pagi. Apel pagi bisa dijalankan 

setiap hari seperti halnya di divisi 
agronomi (kebun). Atau bisa juga 
dilakukan seminggu sekali. Hal ini bisa 
diatur mengikuti kondisi/lokasi kebun 
masing-masing. 

Tujuan apel pagi, selain untuk 
mereview pekerjaan yang sudah 
dilakukan dan rencana yang akan 
dilakukan, penting juga untuk 
menekankan terkait perawatan unit. 
Apel pagi yang konsisten, juga akan 
mereduksi permasalahan yang ada. 
Paling tidak, masalah-masalah yang 
muncul di lapangan bisa langsung 
diketahui ketika menggelar apel pagi. 
Dari situ baru akan muncul solusi-
solusi yang dibutuhkan. Apel pagi yang 
konsisten, merupakan langkah awal 
berjalannya Preventive Maintenance.

Pengaturan Bahan Bakar (Solar)
Solar menyumbang sampai 40% 

terhadap biaya operasional dump truck. 
Sistem pemberian solar harus diatur 
sedemikian rupa sehingga efisien 
terhadap operasional di lapangan dan 
minimal terhadap risiko penyelewengan/
manipulasi.

Ada beberapa sistem pemberian solar 
yang sudah diterapkan di perusahaan-
perusahaan sawit.

Pertama, Sistem Ritase, artinya, 
pihak perusahaan sudah menetapkan 
jumlah solar tertentu untuk 1 ritase. 
Misalnya, untuk 1 reit angkut TBS 
di afdeling/divisi 5, jatah solarnya 
10 liter. Untuk itu, perlu dilakukan 
kalibrasi jarak terlebih dahulu terhadap 
semua lokasi yang diinginkan. Cara ini 
sangat baik dalam menekan pencurian 
solar oleh sopir. Kelemahannya, cara 
ini hanya bisa dijalankan pada jenis 
angkutan yang seragam dan terukur. 
Misalnya khusus angkut TBS. Sistem ini 
digunakan di divisi transport Sinarmas.

Kedua, Sistem KM, artinya, 
berapapun KM yang dipakai oleh sopir 
akan diganti dalam bentuk solar pada 
hari berikutnya. Caranya: membagikan 
KM terpakai dengan norma solar per 
KM Dump Truck tersebut. Misalnya 
KM terpakai hari kemaren = 80 KM. 
Norma/ Rasio penggunaan solar Dump 
Truck  kita adalah 1:4 (1 liter = 4 KM), 
maka solar yang diberikan adalah 20 
liter.

Penggunaan sistem ini biasanya 
digunakan jika dump truck kita 
digunakan untuk angkutan multifungsi 
setiap hari. Misalnya, dalam sehari harus 

Penyegelan odometer
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mengangkut karyawan, pupuk, TBS, 
bibit, angkut air, dll. Dengan angkutan 
yang beraneka ragam dan kadang tidak 
terencana, maka akan cukup sulit dalam 
menentukan jumlah solar per ritasenya 
seperti sistem yang pertama. Sistem 
ini digunakan di divisi teknik USTP 
Group.

Penggunaan sistem ini, butuh 
kontrol yang sangat kuat. Baik itu dari 
segi penggunaan dump truck nya kerja 
apa saja. Atau pun manipulasi terhadap 
HM dump truck yang bisa diotak-atik.

Ada beberapa langkah antisipatif 
untuk mengontrol penggunaan HM 
pada sistem kedua ini. Pertama, 
Menggunakaan Kartu Kerja Kendaraan. 
Kedua, Melakukan penyegelan pada 
Odometer.

Variasi dari sistem ini adalah, solar 
dibebankan kepada sopir dengan sistem 
perhitungan gaji sopir menggunakan 
persentase borongan hasil kerja. 
Berapapun solar  yang digunakan akan 
dipotong dari penghasilan sopir. Sistem 
ini digunakan di divisi teknik Best Agro 
Group.

Pengaturan Sistem Perbaikan 
(Maintenance)

Sistem maintenance yang baik 
adalah dengan menghidupkan 
Preventive Maintenance. Preventive 
Maintenance secara sederhana bisa 
diartikan sebagai inspeksi/pengecekan 
yang dilakukan secara periodik untuk 
mencegah kerusakan secara tiba-tiba, 

yang menyebabkan waktu breakdown 
kendaraan semakin lama.

Beberapa hal preventive yang 
bisa dilakukan untuk menjaga biaya 
maintenance bisa efisien antara lain.

Pertama, melakukan Pengecekan dan 
Pemeriksaan Harian (P2H) Dump Truck 
berjalan secara konsisten. Pengecekan 
ini dilakukan langsung oleh sopir 
setiap pagi sebelum menyalakan mesin 
kendaraan. Penekanan masalah ini bisa 
dilakukan setiap apel pagi.

Kedua, membuat Monitoring 
Periodical Maintenance Service (PMS). 
Monitoring ini memuat jadwal servis, 
pergantian oli, dll. Hal ini akan 
memudahkan dalam mengontrol 
maintenance semua DT perusahaan. 

Hal lain yang perlu di atur dengan 
baik terkait efesiensi penggunaan 
sparepart adalah sistem pergantian 
ban luar DT. Biaya penggunaan ban 
luar bisa mencapai 10% dari total 
biaya operasional dump truck selama 
setahun. Banyaknya kasus manipulasi 
yang terjadi pada saat pergantian ban 

menuntut perusahaan harus jeli dalam 
menetapkan standar pergantian ban. 
Manipulasi sangat mudah dilalukan jika 
ban luar perusahaan tidak memiliki ID 
tersendiri. Untuk itu, perlu dibuat cap 
khusus yang bisa membedakan ban luar 
perusahaan dengan yang bukan.

Standar pergantian ban luar 
juga harus dibuat dengan jelas. Jika 
lokasi perkebunan relatif datar, maka 
pergantian ban luar bisa dilakukan 
setelah mencapai pemakaian 15.000 
– 17.500 KM. Jika lokasi perkebunan 
berbukit, maka standar pergantian ban 
cukup mencapai 10.000 – 12.500 KM.

Terakhir, gunakanlah sparepart 
genuine. Apapun ceritanya, dalam 
jangka waktu lama suku cadang 
orisinil mempunyai ketahanan yang 
lebih baik. Dengan demikian jelas 
bahwa pengelolaan DT akan sangat 
menentukan hasil dari target yang telah 
ditentukan. Dengan pengelolaan yang 
baik maka DT bisa beroperasi secara 
maksimal namun dengan penggunaan 
bahan bakar yang lebih hemat. 
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ITEM BIAYA PERSENTASE

GAJI/UPAH 30%

BAHAN BAKAR 30-40%

MAINTENANCE / SPAREPART 24-34%

PAJAK 3%

ASURANSI (jika diinginkan, bisa dihilangkan) 3%

PROPORSI BIAYA OPERASIONAL DT
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