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DRIVER’S CREATION  
TO SUPPORT A PRODUCTIVE & EFFICIENT TRANSPORTATION 
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LATAR BELAKANG 

1 
Semua pengusaha/perusahaan senantiasa berusaha untuk memaksimalkan seluruh 
sumber daya yang mereka punya.  
Hal ini untuk mendapatkan keuntungan yang optimal bagi usahanya. 

2 
Segala jenis usaha bergantung kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil 
dan handal dalam operasionalnya  untuk mencapai target yang ditentukan 
Pengemudi  menjadi Kunci dalam kegiatan distribusi dan logistik. 

3 
Dengan memahami elemen-elemen biaya operasional  Kita dapat mengetahui kekuatan 
& kelemahan dari operasional bisnis kita (Measurable) 
Maka KAIZEN dapat kita lakukan,guna meningkatkan bisnis kita menjadi produktif & efisien. 

4 
Penggunaan truk, terutama dalam jarak menengah/jauh,  
rata-rata menghabiskan 30% biaya operasionalnya untuk pembelian bahan bakar.  
Dengan gaya mengemudi yang efisien, dapat menghasilkan sebuah perbedaan besar dalam 
hal efisiensi biaya dan lingkungan hidup 

5 
Untuk mencapai tahap tersebut, dibutuhkan sebuah keterampilan teknis khusus.  
Sudah menjadi kewajiban dari setiap ATPM untuk menyediakan training ataupun informasi-
informasi yang dibutuhkan . Sehingga driver tidak hanya memberikan penghematan biaya 
kepada perusahaan, namun juga membuat lingkungan yang lebih baik bagi sekitarnya. 
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PERANAN SUPIR BAGI BISNIS & LINGKUNGAN 

PERANAN SUPIR YANG  
PRODUKTIF & EFISIEN 

DAMPAK TERHADAP SEKITAR 

PENGHEMATAN BAHAN BAKAR 
• Penghematan biaya bagi perusahaan 
• Penghematan energi bagi negara 

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG 
AMAN & KONDUSIF 

(BAGI PEMILIK BARANG & LINGKUNGAN) 

 
Cara berkendara yang baik & sesuai 
aturan, berkontribusi dalam menciptakan 
lingkungan yang lebih aman dan 
mengutamakan keselamatan 
 

EMISI GAS BUANG YANG LEBIH BAIK 
 

Menciptakan lingkungan hidup yang sehat 
& minimum polusi 

PEKERJAAN UTAMA SEORANG SUPIR : 
 Mengantarkan barang/jasa sampai ke tujuan : TEPAT WAKTU, AMAN dan KUALITAS barang terjaga 

Bagaimana cara untuk mencapai hal ini? 
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Kondisi Truk 

Ketika sudah memahami akan elemen operasional suatu kendaraan,  
barulah kita bisa melakukan operasi yang produktif & efisien!! 

Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi sebuah kendaraan : 

Seorang supir profesional tidak hanya dapat mengemudikan 
kendaraan dengan baik, namun juga  harus dapat  
menghitung hal-hal terkait operasional kendaraan tersebut : 

• Biaya bahan bakar & waktu perawatan kendaraan 
• Total muatan yang sesuai & aman 
• Kemampuan & Umur ban yang digunakan 
• Asuransi, dan lain-lain 

Rute kendaraan 

• Tipe & Spesifikasi  
• Umur & Kondisi 
• Berat muatan 
• Posisi muatan, dll 

• Kondisi jalan 
• Jarak tempuh 
• Lancar/Macet 

Cuaca 

• Cara berkendara  
• Perlengkapan truk 

Driver Habit 

• Constant speed 
• Perpindahan gigi 
• Teknik pengereman 
• Teknik akselerasi 

Lain-Lain 

• Kapasitas isi solar 
• Jenis ban & tekanan 
angin 
• Aerodynamic 
• Teknologi truk 

PERANAN SUPIR – PROSES YANG PRODUKTIF & EFISIEN  

Perawatan yang baik & persiapan yang matang dalam mengantisipasi faktor-faktor ini 
 Mengoptimalkan kendaraan operasional customer 
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DRIVER’S CREATION : 
PENGHEMATAN BAHAN BAKAR 
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PERANAN SUPIR – 9 TIPS UNTUK EFISIENSI BAHAN BAKAR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Matikan mesin ketika “idle” dalam waktu tertentu  
Ex : Panaskan mobil max selama 5 menit, lalu jalan/matikan  

Akselerasi yang lembut 

Batasi kecepatan   
Usahakan mengemudi dengan kecepatan konstan 

Batas injak gas 50% 

Posisi gigi transmisi tinggi, putaran mesin rendah 
(Non common rail) 

Pengereman menggunakan engine brake 

Penggunaan rem utama/rem tambahan,  
saat dibutuhkan saja 

Pemilihan tipe kendaraan yang tepat  
(jenis & total muatan, rute, dll) 

Service kendaraan secara berkala 
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PERANAN SUPIR – EFISIENSI BAHAN BAKAR  
 FUEL MANAGEMENT PROGRAM 

FUEL MANAGEMENT PROGRAM 

Riset membuktikan, dengan menerapkan 
“fuel management program”,  
konsumsi bahan bakar dapat dihemat 
minimum sebesar 5%. 

Dengan mengukur secara akurat faktor-
faktor yang berkaitan dengan operasional 
kendaraan,  Baru kita bisa mendapatkan :  
Informasi penting  Sehingga “kaizen” 
& perbaikan yang diperlukan dapat 
dilakukan. 

Selain itu, dengan membuat “log book” 
perjalanan, kita dapat mengukur 
konsistensi & efisiensi sebuah kendaraan 
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PERANAN SUPIR – EFISIENSI BAHAN BAKAR  
 PROFIT YANG LEBIH BAIK 

Total biaya operasional Rp 8.000.000.000 

Total biaya bahan bakar  
(30% total biaya) 

Rp 2.400.000.000 

Net Profit (kondisi normal) Rp 400.000.000 

Penghematan (5%) dari total biaya 
bahan bakar 

Rp 120.000.000 

Net Profit (setelah penghematan) Rp 520.000.000 

Berikut adalah contoh perhitungan untuk efisiensi bahan bakar : 
(estimasi rata-rata biaya bahan bakar = 30% dari total biaya operasional) 

Hasil perhitungan ini menunjukkan, bahwa dengan adanya penghematan kecil dalam bahan 
bakar (5%), memberikan dampak yang cukup besar kepada profit : 
Menghasilkan tambahan profit sebesar Rp 120.000.000 (30% lebih besar dari sebelumnya) 
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DRIVER CREATION : 
LINGKUNGAN AMAN & KONDUSIF 
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PERANAN SUPIR – LINGKUNGAN YANG KONDUSIF  
BAGI PENGUSAHA & LINGKUNGAN 

Beberapa faktor-faktor  
yang harus diperhatikan,  
Untuk memastikan 
keamanan bagi pengendara & 
lingkungan :   

1 
TOTAL MUATAN  Sesuai dengan kapasitas truk & ketentuan / regulasi pemerintah 
PRA-PENGECEKAN KENDARAAN  Pengecekan kondisi sekeliling sebelum mengemudikan kendaraan 

2 
TINGGI MUATAN  Batas ketinggian yang sesuai, tidak hanya meminimalkan resiko,  
Namun tinggi muatan yang berlebihan dapat menyebabkan bahan bakar yang lebih boros, 
Karena terjadi hambatan aerodinamis  

3 
PENEMPATAN MUATAN  Penempatan muatan yang aman & untuk membagi beban 
yang rata antar sumbu (weight distribution). Sehingga kendaraan menjadi stabil & 
lebih efisien bahan bakar. 

4 
TOTAL PENGISIAN BAHAN BAKAR Pengisian bahan bakar tidak boleh terlalu penuh. 
Bahan bakar akan mengembang di dalam cuaca panas. Apabila terlalu penuh, maka secara otomatis 
akan merembes keluar.  Sehingga BBM akan terbuang percuma & menimbulkan resiko kecelakaan 

5 PENGGUNAAN BAN YANG TEPAT Pemilihan jenis ban yang sesuai dengan rute, kondisi jalan & cuaca. 
Hal ini akan meminimalkan resiko kecelakaan & menghemat bahan bakar. 
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DRIVER’S CREATION : 
EMISI GAS BUANG YANG LEBIH BAIK 
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PERANAN SUPIR – EMISI GAS BUANG YANG LEBIH BAIK 

• Mengemudikan kendaraan dalam    
   kecepatan sedang & konstan,   
   memberikan efisiensi bahan bakar yang   
   lebih baik. 
 
• Green zone berada diantara batas RPM    
   1000 – 2000  Di area ini, maka   
   kendaraan menghasilkan torsi maksimum 
• Puncak torsi kendaraan di green zone    
   berada di RPM 1500 

Di dalam batas GREEN ZONE ini : 
Efisiensi thermal mesin terbaik  Sehingga 
emisi gas buang yang dihasilkan juga baik  
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