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DEALER DAIHATSU TANGERANG 

 

Dari tahun ke tahun, dunia otomotif semakin semarak dengan hadirnya produk-produk baru 

dengan beragam fitur canggih yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat 

ini. Salah satu produsen mobil yang selalu eksis untuk menciptakan produk disertai layanan 

terbaik adalah Daihatsu. Siapa yang tidak kenal dengan Daihatsu? Produsen mobil tertua asal 

Jepang ini telah meramaikan dunia otomotif sejak tahun 1907. Tak heran jika jangkauan pasarnya 

begitu luas, tak hanya lokal tetapi juga internasional meliputi Eropa, Australia, bahkan Asia 

termasuk Indonesia tentunya. 

Daihatsu dikenal sebagai produsen mobil keluarga. Ditinjau dari awal berdirinya, produsen mobil 

ini tentu sudah tidak diragukan pengalamannya. Melalui produk-produk yang diciptakannya, 

Daihatsu selalu berinovasi dan berusaha memberikan yang terbaik kepada pasar sasarannya. 

Mulai dari mobil yang berharga ‘ramah kantong’ hingga mobil dengan harga fantastis. Sebut saja 

Ayla, Gran Max, Luxio, Xenia, Sirion, dan juga Terios.  

Di pasar Indonesia, kepakan sayap Daihatsu telah menjangkau hampir seluruh pelosok negeri. 

Banyak dealer resmi sebagai perpanjangan tangan produsen mobil asal Jepang ini untuk bisa 

mencapai konsumennya. Setidaknya ada sekitar 190 dealer resmi Daihatsu di seluruh Indonesia, 

terdiri dari 109 berstatus outlet terpadu atau VSP (Vehicle,Service, Part) dan sebanyak 81 

berstatus sebagai outlet penjualan atau V (Vehicle) saja.  

Ya, dealer Daihatsu dibedakan menjadi dua status. Pertama, outlet terpadu yang melayani 

penjualan mobil dan layanan bengkel berupa service juga penjualan spare part dalam satu lokasi. 

Sementara kedua adalah outlet penjualan yang hanya melayani penjualan mobil saja, tanpa 

dilengkapi dengan layanan bengkel. Namun untuk ke depannya, Daihatsu akan terus 

mengembangkan kualitas layanan dengan mengimplementasikan program standarisasi outlet. 

Program tersebut secara riil akan meningkatkan status outlet dari penjualan (V) menjadi terpadu 

(VSP). 

Selain kualitas layanan, Daihatsu juga terus mengembangkan jaringan dengan membuka outlet-

outlet baru berstatus VSP di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Tangerang 

sebagai bagian dari kawasan metropolis Jabodetabek. Setidaknya terdapat 11 dealer resmi 

Daihatsu yang beroperasi di kota tersebut. Satu di antaranya yaitu PT. Armada Auto Tara yang 

berlokasi di Cikokol, tepatnya Jalan MH. Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang. 

Sebagai dealer Daihatsu Tangerang, PT. Armada Auto Tara diresmikan pada tahun 2012 dengan 

status VSP yang telah memenuhi standarisasi outlet terpadu. Sebagai outlet terpadu, dealer 

Daihatsu Tangerang ini dikemas dalam balutan fasilitas layanan yang lengkap dan memadai. Di 

sini, konsumen akan menemukan showroom yang menampilkan display produk berupa mobil-

mobil terbaru keluaran Daihatsu. Selain itu, dealer ini juga dilengkapi dengan bengkel dan spare 

part. Konsumen tidak hanya memperoleh layanan terkait dengan transaksi jual beli yang ramah 

dan berkualitas, tetapi juga bisa mendapatkan layanan purna jual. Sungguh perpaduan fasilitas 

yang sempurna. 
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Didukung dengan bangunan yang luas terdiri dari dua lantai baik untuk showroom maupun 

bengkel, makin menambah kepuasan pelanggan Daihatsu yang berminat untuk memenuhi 

kebutuhan berkendaranya di dealer ini. Secara fisik, dealer Daihatsu Tangerang menempati lahan 

seluas 4.820 m2 dengan total luas bangunan 2.600 m2 yang terdiri dari showroom lantai 1 seluas 

634 m2 dan lantai 2 seluas 606 m2. Sementara bengkel menempati bangunan di lantai 1 seluas 

1.181 m2 dan lantai 2 seluas 179 m2. Secara keseluruhan, dealer Daihatsu Tangerang ini menempati 

area yang luas sehingga nyaman baik untuk melakukan transaksi jual beli maupun memanfaatkan 

layanan service di bengkelnya. Dilengkapi dengan jumlah stall sebanyak 16 tentu saja 

memungkinkan sekali bagi pelanggan untuk mendapatkan layanan prima tanpa harus antre 

dalam jangka waktu yang lama.  

Lantas, apa saja ragam layanan yang ditawarkan oleh dealer Daihatsu Tangerang ini? Banyak, di 

antaranya adalah penjualan produk-produk Daihatsu baik secara cash maupun kredit dengan 

uang muka ringan dan proses cepat. Dalam hal penjualan secara kredit, dealer Daihatsu 

Tangerang tentunya menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan leasing yang sudah 

berpengalaman dan terpercaya. Selain itu, dealer Daihatsu Tangerang juga melayani tukar 

tambah, penjualan aksesoris mobil, genuine parts dan spare part, juga layanan service di bengkel. 

Dengan beragam layanan ini, diharapkan mampu membangun kepuasan pelanggan produk 

Daihatsu melebihi ekspektasi yang ada. Dengan demikian, loyalitas pelanggan terhadap produk-

produk Daihatsu akan semakin tinggi, terutama pada dealer yang menjualnya. 

Seiring dengan makin banyaknya produk mobil yang meramaikan pasaran otomotif, dealer 

Daihatsu Tangerang dituntut untuk proaktif dalam menjaring pelanggan. Terlebih pada era 

globalisasi seperti sekarang ini berlaku pasar bebas sehingga harus memiliki daya saing yang 

tinggi. Mengingat, ancaman persaingan tidak hanya datang dari produsen otomotif lain, tetapi 

juga dealer yang menjual merek dagang sama. Oleh sebab itu, perlu adanya strategi yang jitu 

terutama dalam hal pemasarannya.  

Berkenaan dengan hal tersebut, dealer Daihatsu Tangerang memberikan layanan baik secara 

offline maupun online untuk membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan pelanggan. 

Didukung dengan tenaga-tenaga pemasaran andal, dealer ini siap membantu pelanggan dalam 

memilih produk Daihatsu yang diinginkan. Pelanggan bisa langsung mengunjungi showroom 

untuk bisa melihat model dan juga fitur-fitur berteknologi canggih yang tertanam dalam setiap 

produk otomotif Daihatsu. Dengan demikian, pelanggan bisa memilih produk yang sesuai dengan 

kebutuhan dan juga budget-nya.  

Sementara pada ranah online, dealer Daihatsu Tangerang menyediakan sebuah situs yang 

menampilkan informasi produk Daihatsu, mulai dari spesifikasi hingga harganya. Melalui situs ini, 

diharapkan pelanggan dapat mengakses informasi mengenai produk Daihatsu kapan saja dan di 

mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Adapun layanan online yang disediakan berupa 

halaman web yang beralamat di http://daihatsu-tangerang.net. Halaman web ini tentunya dapat 

memudahkan pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu untuk berkunjung langsung ke 

showroom, sehingga tetap bisa memperoleh informasi tentang produk-produk otomotif impian 

dari Daihatsu. Tak hanya itu, pelanggan juga bisa memanfaatkan fitur Kontak yang terpasang di 

halaman web untuk berkomunikasi dan berinteraksi lebih lanjut dengan contact person yang ada.  

http://daihatsu-tangerang.net/
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Apa saja produk yang dijual di dealer Daihatsu Tangerang? Sebagai perpanjangan tangan 

produsen otomotif Daihatsu menggapai konsumen, dealer ini tentu saja menjual produk-produk 

otomotif mobil keluaran Daihatsu. Seperti diketahui bahwa produk-produk mobil Daihatsu 

mampu bersaing di pasaran. Hal ini tak lepas dari quality control yang selalu dijaga dan inovasi 

yang senantiasa dikembangkan oleh Daihatsu. Berkenaan dengan hal tersebut, pelanggan bisa 

membeli mobil impiannya melalui dealer Daihatsu Tangerang. Dealer ini menyediakan mobil-

mobil Daihatsu untuk semua segmen. Untuk segmen MPV diwakili oleh Xenia, Mini SUV yang 

diwakili oleh Terios, dan Hatchback diwakili oleh Sirion. Selain itu, dealer Daihatsu Tangerang juga 

menjual produk mobil murah Ayla. Tersedia pula Gran Max, Luxio, dan juga Copen.  

Memilih produk merupakan hak konsumen, sedangkan memberikan layanan yang berkualitas 

demi kepuasan pelanggan merupakan kewajiban dealer Daihatsu Tangerang. Oleh sebab itu, 

perlu ditekankan kepada para pelanggan bahwa banyak produk mobil di pasaran, tetapi hanya 

Daihatsu yang pas untuk mewujudkan impian. Banyak dealer mobil yang bertebaran, tetapi hanya 

dealer Daihatsu Tangerang yang dapat diandalkan.  
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DEALER DAIHATSU AUTO TARA JAKARTA TIMUR WUJUDKAN  
KESERIUSAN LAYANI PELANGGAN DENGAN 3S 

 

Persaingan industri otomotif semakin ketat. Bagaimana tidak? Saat ini setidaknya ada sekitar 48 

produsen kendaraan bermotor di seluruh dunia yang bersaing memperebutkan pasar. Sementara 

yang meramaikan industri otomotif nasional sedikitnya ada sekitar 25 produsen tentunya dengan 

berbagai brand.  

Dari sekian banyak produsen otomotif yang menjadikan Indonesia sebagai pasar sasarannya 

adalah Daihatsu. Produsen otomotif asal Jepang ini merupakan anak perusahaan dari holding 

company Toyota Motor Corporation. Sejarah panjang telah dilalui Daihatsu yang berdiri sejak 

tahun 1907 hingga kemudian diakuisisi oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1999. Dengan 

pengalamannya yang mumpuni selama kurang lebih satu abad, Daihatsu telah memproduksi 

sekurang-kurangnya 48 brand produk otomotif. Setiap brand tentunya memiliki pangsa pasar 

tersendiri, seperti Gran Max, Luxio, Ayla, Sirion, Xenia, Terios, Taft, dan Taruna.  

Sebagai produsen otomotif internasional, Daihatsu memasarkan produknya secara global kecuali 

pasar Amerika Utara dan Australia. Meski telah berpengalaman, namun produsen otomotif asal 

Jepang ini juga mengalami kondisi naik turun dalam penjualan produknya. Bahkan pada tahun 

2010, produsen otomotif yang digawangi oleh Kousuke Shiramizu ini harus menelan pil pahit 

karena mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis di pasar Eropa. Meskipun demikian, 

Daihatsu terus berinovasi dan tetap berkomitmen untuk melayani pelanggan setianya hingga saat 

ini.   

Tak hanya Daihatsu, industri otomotif dunia juga sempat melemah akibat naiknya harga minyak 

dunia pada tahun 2008, sehingga mengubah perilaku konsumen dalam menggunakan kendaraan 

pribadinya. Meski cukup sulit, namun industri otomotif tidak hanya diam dalam keterpurukan. 

Utamanya Daihatsu, di mana pada tahun 2011 berani mengambil risiko berinvestasi di Indonesia 

dengan membangun pabrik di wilayah Sunter di atas tanah seluas 70.000 m2 dan mulai beroperasi 

pada akhir tahun 2012. Bak gayung bersambut, investasi yang ditanam di Indonesia mulai 

membuahkan hasil. Didukung dengan kebijakan ‘Program Produksi’ yang dicanangkan 

Pemerintah Indonesia, industri otomotif nasional kembali menggeliat.  

Kebijakan ‘Program Produksi’ mencakup dua kelompok. Pertama, program produksi kendaraan 

hemat energi dengan harga terjangkau. Sementara yang kedua adalah program produksi 

kendaraan ramah lingkungan dengan emisi karbon rendah. Menindaklanjuti program pemerintah 

tersebut, Daihatsu memproduksi Ayla sebagai mobil murah hemat energi yang dibanderol 

dengan harga di bawah 100 juta. 

Untuk mengembangkan sayapnya di seantero nusantara, Daihatsu menempatkan authorized 

dealer atau dealer resminya di berbagai kota. Salah satunya adalah PT. Armada Auto Tara yang 

terletak di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang Kaveling Agraria Nomor 

15 Duren Sawit Jakarta Timur. Dealer Daihatsu ini merupakan salah satu cabang dari PT. Armada 

Auto Tara yang berpusat di Jakarta Barat. Keberadaan dealer Daihatsu Auto Tara ini sebagai 
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wujud dari strategi perusahaan dalam memperluas jangkauan pasar. Tidak hanya itu, hadirnya 

dealer Daihatsu Auto Tara di kawasan Jakarta Timur ini juga sebagai bentuk komitmen 

perusahaan dalam upaya memberikan kemudahan dan layanan prima kepada pelanggan 

setianya. 

Dealer Daihatsu Auto Tara Jakarta Timur hadir untuk memberikan layanan terbaik kepada 

pelanggan. Di tengah persaingan industri otomotif yang semakin ketat, dealer sebagai 

perpanjangan tangan produsen untuk menjangkau konsumen dituntut aktif menerapkan strategi-

strategi jitu agar mampu mengubah status calon konsumen menjadi konsumen dan selanjutnya 

menjadi pelanggan setia produk Daihatsu. Memang tidaklah mudah mengingat Daihatsu bukan 

satu-satunya pemain dalam industri otomotif di tanah air, masih ada puluhan produsen 

kendaraan bermotor lainnya yang juga bersaing memperebutkan pasar potensial.  

Semua dealer baik yang menjual produk sama maupun berbeda tentunya memiliki strategi 

khusus untuk menjaring pelanggan. Tidaklah mengherankan apabila hampir di semua dealer 

menawarkan pelayanan yang berkualitas demi kepuasan pelanggan, karena memang itulah yang 

menjadi tujuan utamanya. Mengapa? Logikanya sederhana saja, pelanggan yang merasa puas 

sudah dapat dipastikan akan memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap produk maupun dealer 

yang menjualnya. Secara lebih lanjut, mereka akan melakukan pembelian berulang. Untungnya 

lagi, mereka akan menjadi media promosi yang efektif karena mampu melakukan strategi word of 

mouth atau dari mulut ke mulut dengan sendirinya. Dengan demikian, akan dapat menarik 

semakin banyak pelanggan. Nah, itulah strategi yang menjadi fokus utama dari dealer Daihatsu 

Auto Tara Jakarta Timur. 

Perlu diketahui bahwa dealer Daihatsu Auto Tara Jakarta Timur merupakan salah satu dealer 

resmi yang berstatus sebagai outlet terpadu, di mana tidak hanya melayani penjualan mobil saja, 

tetapi juga mencakup bengkel dan spare part. Sebagai outlet terpadu, dealer Daihatsu Auto Tara 

Jakarta Timur memberikan fasilitas 3S yaitu Sales, Service, dan Spare part.  

Pada fasilitas Sales, dealer ini memberikan layanan penjualan kendaraan baru dengan beragam 

alternatif program, seperti cash, paket kredit DP dengan angsuran dan rate bunga yang 

disesuaikan budget pelanggan. Untuk menunjang layanan ini, dealer Daihatsu Auto Tara Jakarta 

Timur juga memberikan penawaran spesial dan souvenir menarik. Sementara dari sisi fasilitas 

sarana prasarana, dealer ini memiliki showroom yang luas dilengkapi dengan ruang tunggu 

service, tempat bermain anak, dan juga lahan parkir yang memadai sehingga mampu 

memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Lantas, bagaimana dengan kualitas layanannya? 

Tidak perlu diragukan lagi, karena dealer Daihatsu Auto Tara Jakarta Timur memiliki tim konsultan 

wiraniaga yang andal, jujur, ramah, cepat, dan responsif dalam melayani pelanggan.  

Berkenaan dengan program pembelian secara kredit, dealer Daihatsu Auto Tara Jakarta Timur 

bekerjasama dengan lembaga finance baik bank maupun non-bank. Beberapa di antaranya adalah 

Mandiri Tunas Finance, Oto Multiartha, U-Finance, Adira Finance, CIMB Niaga Finance, BII 

Finance, dan juga BCA Finance. Kerjasama dengan beberapa lembaga finance tersebut dapat 

memberikan alternatif bagi pelanggan dalam hal pembiayaan pembelian kendaraannya. Fasilitas 

pembiayaan ini dapat digunakan oleh semua pelanggan, baik perorangan maupun badan usaha. 



Asrie Nandhita|asriegoes@gmail.com|www.tulisanasrie.wordpress.com 

 

Dengan syarat mudah, bunga ringan, dan tenor antara 1 hingga 7 tahun semakin memanjakan 

pelanggan.  

Tak hanya Sales, dealer Daihatsu Auto Tara Jakarta Timur juga melayani Service sebagai strategi S 

yang kedua. Layanan service sebagai lanjutan dari after sales dilengkapi dengan 5 stall car lift dan 

sebuah stall car lift spooring and balancing. Pelanggan tidak perlu khawatir karena penanganan 

service dilakukan oleh tenaga-tenaga mekanik ahli, profesional, dan berkompeten sesuai dengan 

standar Daihatsu. Masih di layanan service, dealer Daihatsu Auto Tara Jakarta Timur juga 

menyediakan Service Advisor (SA) yang siap sedia membantu para pelanggan dalam memberikan 

solusi atas keluhan-keluhan pada kendaraannya.  

Demi semakin sempurnanya layanan yang diberikan kepada pelanggan, dealer Daihatsu Auto 

Tara Jakarta Timur juga menyediakan spare part atau suku cadang asli dan resmi Daihatsu. 

Dengan demikian, pelanggan yang ingin menggunakan layanan service di dealer ini tidak perlu 

khawatir jika dalam proses penanganan kendaraannya harus mengganti spare part. Penggunaan 

spare part asli Daihatsu tentunya menjadikan operasional mesin kendaraan lebih stabil sehingga 

nyaman untuk digunakan.  

Dealer Daihatsu Auto Tara Jakarta Timur berusaha all out dalam melayani pelanggan. Untuk 

mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi berkenaan dengan produk-produk 

otomotif yang dijual, dealer ini tak hanya menyiapkan showroom saja tetapi juga memanfaatkan 

teknologi internet dengan menyediakan sebuah halaman web yang beralamat di 

www.dealerdaihatsu.net. Dengan demikian, pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu karena 

kesibukannya bekerja bisa mengakses halaman web tersebut untuk memperoleh informasi 

produk Daihatsu yang dibutuhkan. Didukung dengan komitmen siap membantu dan menjadi 

konsultan produk Daihatsu selama 24 jam semakin menunjukkan bahwa keseriusan dealer 

Daihatsu Auto Tara Jakarta Timur dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan.  

http://www.dealerdaihatsu.net/
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DAIHATSU SIRION SIAP BERSAING DI KELAS CITYCAR 

 

Persaingan pasar otomotif tampaknya semakin ketat saja. Para produsen kendaraan bermotor 

seolah saling berlomba melahirkan produk-produk anyar yang siap bersaing di pasaran. Tak hanya 

dari harga, tetapi juga desain, fitur, dan teknologi ramah lingkungan diunggulkan untuk menarik 

konsumen.  

Sebagaimana diketahui bahwa banyak pemain dalam industri otomotif di Indonesia. Segmen 

pasarnya pun beragam, tergantung dari jenis atau kelas produk yang ditawarkan. Setidaknya 

produk-produk yang diluncurkan di pasar otomotif dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori, 

yaitu sedan, station wagon, hatchback, coupe, SUV (Sport Utility Vehicle), MPV (Multi Purpose 

Vehicle), dan pick up. Ingin tahu perbedaannya?  

 Sedan. Jenis mobil ini umumnya disebut sebagai mobil kabin ganda (double cabin) dengan 4 

pintu penumpang plus 1 pintu bagasi. Pada mobil jenis ini, bagasi terpisah dari kabin 

penumpang. Mobil jenis ini biasanya menawarkan kenyamanan, elegan, dan kesan mewah.  

 Station Wagon. Sedikit berbeda dengan sedan, mobil berjenis station wagon memiliki tiga 

kabin (triple cabin) dengan 4 pintu penumpang dan 1 pintu bagasi. Jika pada sedan, posisi 

bagasi terpisah dari kabin penumpang, maka di station wagon ini bagasi menyatu pada kabin 

penumpang. Mobil jenis ini disebut juga dengan minivan. Di pasar otomotif, mobil ini 

mengincar segmen mobil keluarga. 

 Hatchback/City Car. Nah, ini yang lagi laris manis di pasaran. Mobil jenis hatchback atau city car 

ini umumnya berukuran lebih mungil dengan dua kabin penumpang. Dilengkapi dengan 4 

pintu penumpang dan 1 pintu bagasi. Namun, berbeda dengan jenis sedan karena bagasi pada 

jenis mobil hatchback menyatu dengan kabin penumpang. Selain itu, kursi penumpang bagian 

belakang bisa dilipat untuk memaksimalkan ruang bagasi. Ukurannya yang lebih mungil 

menjadikannya lebih lincah di jalanan. 

 Coupe dan Convertible. Di Indonesia kedua jenis mobil ini masih jarang ditemui di jalanan, 

karena harganya yang ‘selangit’ menjadikannya termasuk dalam kategori mobil mewah, 

sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Coupe merupakan varian 

dari jenis sedan, tetapi hanya memiliki 2 pintu penumpang dan 1 pintu bagasi. Sementara 

convertible hampir mirip dengan coupe, hanya saja pada jenis ini bagian atap dapat dibuka 

dan ditutup. 

 Sport Utility Vehicle (SUV). Mobil berjenis SUV ini cukup banyak ditemui di Indonesia. Bodinya 

yang tinggi terkesan ‘gagah’ karena memang jenis mobil ini diperuntukkan mengangkut 

penumpang sekaligus barang. Mobil jenis ini umumnya menggendong mesin berkapasitas 

cukup besar agar dapat menaklukkan medan off road.  

 Multi Purpose Vehicle (MPV). Jenis mobil ini juga turut menyemarakkan pasar otomotif 

Indonesia dengan tingkat penjualan yang fantastis. Sebagai mobil keluarga yang didesain 
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dengan kabin cukup luas mampu menampung 7 penumpang menjadikannya sebagai 

primadona.   

 Pick Up. Jenis mobil ini memiliki bak terbuka di bagian belakang yang difungsikan untuk 

mengangkut barang. Ada dua varian, yaitu satu kabin (single cabin) dan kabin ganda (double 

cabin). Varian satu kabin hanya memiliki 2 pintu penumpang, sedangkan yang kabin ganda 

memiliki 4 pintu penumpang.  

Kategori mobil inilah yang menjadi acuan bagi produsen otomotif untuk menciptakan produk 

kendaraan bermotor dan membidik segmen pasar yang diinginkan. Dari sekian banyak kategori, 

hatchback atau kelas city car banyak dilirik oleh produsen otomotif karena memiliki potensi pasar 

yang cukup besar. Satu di antaranya adalah Daihatsu dengan Sirion-nya.  

Bermain di kelas city car, Daihatsu Sirion diproduksi pertama kali pada tahun 2007, kemudian 

mengalami perombakan total pada desainnya tahun 2011. Pada awalnya memang masih 

ditemukan kelemahan pada mobil ini, seperti terlalu banyak getaran di kabin, kurang lincah saat 

memutar di tikungan, dan mesinnya cukup berisik. Dari kelemahan tersebut, Daihatsu terus 

melakukan pengembangan dan inovasi pada New Sirion dan memodifikasinya sehingga makin 

unggul dengan spesifikasi yang kian mantap.  

Kini, mobil hatchback dengan 4 pintu penumpang dan 1 pintu bagasi ini semakin berkualitas dan 

performanya dapat diandalkan. Pada edisi teranyarnya, Sirion tampak telah mengalami ‘make 

over’ habis-habisan, tak hanya pada desain interior dan eksteriornya, tetapi juga pada sistem 

keamanan dan kenyamanannya.  

Dari sisi interiornya, Daihatsu Sirion dilengkapi dengan fitur-fitur futuristik yang memanjakan 

mata. Dimulai dari tampilan speedometer dengan Optitron Meter Combination yang memancarkan 

lampu biru sehingga tampak stylish. Fitur MID (Multi Information Display) yang melekat pada 

speedometer juga siap menjadi asisten dalam menginformasikan jarak tempuh secara realtime 

selama perjalanan berkendara. Tak hanya itu, Daihatsu Sirion juga memberikan fasilitas hiburan 

untuk menemani perjalanan Anda. Terdapat fitur audio lengkap dengan headunit 2 Din Audio 

yang terintegrasi dengan radio, CD, MP3, AUX, USB, dan juga bluetooth. Fitur ini memungkinkan 

Anda untuk menemukan gelombang radio, mengatur suara, dan juga memilih track lagu dengan 

lebih mudah dan cepat. Selain itu, pada interior mobil hatchback ini juga terdapat fitur rak pusk 

and side untuk menyimpan barang. Tak hanya dari inovasi teknologi, speedometer yang juga 

tampil dengan desain baru sehingga tampak lebih fresh.  

Beralih pada bagian eksterior. Secara visual desain Sirion terbaru tampak lebih stylish dan sporty, 

pas untuk segmen anak muda yang membutuhkan mobil lincah dengan ukuran yang mungil. 

Tampilan lebih sporty dengan keberadaan Sporty Fog Lamp pada bumber bagian depan untuk 

menghadirkan pancaran cahaya maksimal, bahkan mampu menembus kabut sekalipun. Bodi New 

Sirion yang mengadopsi Collision Resistant Body menjadikannya tampak lebih mengkilat dan 

‘seksi’. Selain itu teknologi TAF yang teraplikasi pada bodi mampu meminimalkan efek benturan 

sehingga dapat memberikan keselamatan secara maksimal.  
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Keunggulan eksterior Daihatsu Sirion tak hanya sampai di situ. Bumper bagian depan yang 

memadukan dua warna memberikan kesan lebih gagah dan stylish. Didukung dengan velg, side 

skirt, muffler cutter, aksen body kit samping, spoiler di bagian belakang, dan roof spoiler di 

bagian atap semakin menambah sempurna tampilan mobil kelas city car ini. Semakin seru karena 

Daihatsu Sirion hadir dengan pilihan warna yang lebih variatif yaitu putih, orange, biru, dan silver.  

Pengembangan dan inovasi Daihatsu Sirion juga menyentuh pada sistem keamanan dan 

kenyamanannya. Mobil dengan 5 pintu yang mengelilinginya ini dilengkapi Dual SRS Airbag yang 

diletakkan di kabin depan tepatnya di depan pengemudi dan penumpang yang duduk di kabin 

depan sebagai fitur keamanannya. Selain itu juga dilengkapi sabuk pengaman Pretensioner & 

Force Limiter Seat Belt yang ditempatkan pada kursi pengemudi dan penumpang di kabin depan. 

Kedua fitur keamanan pada Sirion ini berfungsi untuk menahan gerakan ke depan saat terjadi 

benturan, sehingga memaksimalkan keselamatan penumpang. Sementara kenyamanan 

dihadirkan melalui kemudi atau setir yang dilengkapi audio steering switch untuk memilih dan 

memindahkan track lagu ketika sedang mengemudi. Selain itu juga terdapat Retractable Outer 

Mirror yang berfungsi untuk melipat spion. Otomatis, praktis, dan efisien.  
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HONDA MOBILIO, PEMAIN BARU YANG MAMPU MENGGEBRAK  

SEGMEN LOW MPV 

 

Industri otomotif di Indonesia semakin berkibar saja dengan persaingan yang makin ketat. Seolah 

tak terpengaruh dengan perekonomian negeri yang sedang terpuruk, para produsen kendaraan 

bermotor terus berinovasi menghasilkan produk yang makin unggul, canggih, dan terjangkau 

alias murah.  

Kesuksesan Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza merajai segmen LMPV (Low Multi Purpose Vehicle) 

tampaknya ‘menggelitik’ hasrat Honda untuk bermain di segmen yang sama. Seperti diketahui 

bahwa Honda tidak memiliki produk unggulan untuk segmen ini, tetapi unggul pada segmen 

sedan premium dan hatchback dengan Jazz-nya, bahkan mendominasi pangsa pasar untuk kelas 

city car tersebut. Satu-satunya produk MPV keluaran Honda adalah Freed. Sayangnya, tak seperti 

Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza yang dibanderol dengan harga cukup ramah kantong, Honda 

Freed lebih menyasar pada konsumen kelas atas, sehingga tak heran jika produk tersebut hanya 

mampu menjangkau sebagian kecil pangsa pasar di segmen MPV.  

Untuk mengoyak kesuksesan Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza di segmen MPV, Honda 

meluncurkan Mobilio. Sebagai produk pertama di segmen MPV kelas menengah, Mobilio 

diperkenalkan ke publik pada acara Indonesia International Motor Show 2013. Akhirnya, mobil MPV 

mini ini secara resmi diluncurkan ke publik pada awal tahun 2014. Pertama kali diluncurkan, 

Honda Mobilio sudah mampu menyita banyak perhatian publik, bahkan pasar memberikan 

respon positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pesanan mencapai 10 juta unit hanya dalam 

waktu lima bulan sejak peluncurannya. Hebohnya lagi, lahirnya Honda Mobilio ini mampu 

mematahkan asumsi ‘mobil tidak gaul’ pada segmen MPV. Mengapa? Honda Mobilio hadir lebih 

fresh dengan desain yang sporty, dinamis, dan elegan, tak seperti kebanyakan mobil MPV lainnya. 

Makin penasaran dengan mobil LMPV keluaran Honda ini? Berikut review selengkapnya.  

Untuk memberikan pilihan yang lebih beragam kepada para pelanggannya, Honda Mobilio hadir 

dengan empat varian yaitu Mobilio S, Mobilio E, Mobilio E CVT, dan Mobilio E Prestige. Pilihan 

tersebut tentunya berkaitan dengan harga Honda Mobilio mulai dari yang ‘ramah kantong’ 

hingga yang perlu merogoh kocek cukup dalam. Namun pada umumnya, harga yang dibanderol 

untuk mobil LMPV dari Honda ini cukup terjangkau untuk ukuran fitur yang canggih dan 

kenyamanan berkendara. Dari seri S hingga E Prestige, harga Honda Mobilio dipatok antara Rp 

170 jutaan hingga Rp 200 jutaan.  

Meski tergolong sebagai pendatang baru pada segmen LMPV, Honda Mobilio memiliki banyak 

keunggulan. Sebut saja desain yang sporty pas untuk pasar anak muda juga keluarga, ukuran 

kabin yang lega sehingga memberikan kenyamanan saat berkendara, bagasi yang fleksibel, 

keselamatan yang tinggi, dan yang paling penting irit bahan bakar.  

Berkenaan dengan mesin tak perlu diragukan lagi, karena Honda dikenal sebagai pabrikan 

kendaraan bermotor bermesin tangguh dan hemat bahan bakar. Untuk menghasilkan performa 

yang tangguh pada Mobilio, Honda memasang mesin i-VTEC SOHC silinder segaris berkapasitas 
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1500 cc dengan tenaga 87 kw (118 PS) pada 6.600 rpm. Sementara pada sistem suplai bahan 

bakarnya, Honda Mobilio menggunakan teknologi PGM-FI yang mampu meminimalkan 

penggunaan bahan bakar untuk menghasilkan energi yang maksimal.  

Tak hanya bermesin tangguh, Honda Mobilio juga menyuguhkan desain eksterior yang andal 

didukung dengan interior yang nyaman, dan masih dilengkapi dengan sistem keamanan yang 

tinggi. Selain itu, fitur-fitur modern nan canggih yang dilekatkan pada mobil LMPV ini semakin 

memanjakan konsumen saat berkendara, di antaranya SRS airbags, electric power steering, dan 

keyless entry. 

Secara visual eksterior Honda Mobilio memiliki desain yang tak hanya stylish tetapi juga elegan. 

Pada bagian depan tampak mobil andalan Honda untuk kelas LMPV ini memiliki ukuran moncong 

yang lebih panjang dan rendah, sehingga memperlihatkan perpaduan antara sporty dan elegan. 

Pesona Honda Mobilio semakin nyata dengan desain lampu depan yang berbentuk elips dan 

berujung runcing. Selain itu, ukuran Headlamp yang lebih besar dan dipadukan dengan lampu 

sein dalam satu wadah mampu memancarkan cahaya terang sehingga memberikan keamanan 

dan kenyamanan saat berkendara pada malam hari. Sementara keberadaan fog lamp yang 

mampu menembus kabut semakin memperkuat sistem pencahayaan di mobil ini. Namun, fasilitas 

fog lamp ini tidak terdapat di varian Honda Mobilio S. Masih di bagian depan, konsumen akan 

dimanjakan dengan Front grill beraksen krom yang memberi kesan semakin gagah.  

Beralih ke bagian samping, desain pada sisi bodi kanan dan kiri Honda Mobilio tak kalah keren 

dengan mengusung konsep dual-solid motion yang memadukan lekukan garis bodi dinamis 

dengan glossy cabin. Semakin mewah dengan tampilan door lower garnish. Sementara desain 

pada bagian belakang masih menyita rasa kagum akan pesona mobil ini. Kesan stylish ditunjukkan 

dengan penempatan lampu rem di bagian pintu belakang. Keberadaan tail light di bagian atas 

semakin mempercantik tampilan mobil kelas mini MPV ini.  

Jika eksteriornya saja sudah begitu menawan, bagaimana dengan spesifikasi interiornya? Ketika 

pintu mobil terbuka, tampak jelas spesifikasi interior yang didesain sedemikian rupa sehingga 

tampak nyaman dan mewah. Ukuran kabin depan atau dashboard yang cukup lega mampu 

memaksimalkan view sehingga pengemudi dapat mengemudikan dengan nyaman dan percaya 

diri. Pada panel dashboard, desain yang diaplikasikan lebih atraktif di mana setir kemudi 

menggunakan konsep tilt steering sehingga mampu memberikan kenyamanan secara maksimal. 

Rancangan meter cluster yang futuristik dan eye catching dengan tiga display meter mampu 

menyuguhkan informasi yang akurat selama mengemudi. Instrumen multi information LCD 

display yang dilekatkan di bagian tengah dapat menginformasikan konsumsi bahan bakar dan 

jarak tempuh perjalanan secara realtime. Untuk kebutuhan hiburan, Honda Mobilio siap 

memanjakan dengan adanya panel sistem audio modern yang kompetibel dengan berbagai 

format musik. 

Kenyamanan semakin terasa dengan desain kursi yang ergonomis berbentuk semi-bucket untuk 

menopang badan secara nyaman. Tak hanya unggul pada bentuknya, penggunaan material kursi 

yang lembut dan berkualitas semakin menambah kenyamanan berkendara dengan mobil ini. 

Desain kursi yang ramping juga memberikan keunggulan tersendiri, karena memberikan ruang 
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kaki yang lebih lapang. Asyiknya lagi, pada kursi baris kedua dilengkapi fitur One Touch Tumble 

yang dapat dilipat hanya dengan satu sentuhan sehingga akses ke kursi belakang semakin 

mudah. Spesifikasi interior Honda Mobilio seolah tak lengkap dengan adanya bagasi yang lebih 

luas dan fleksibel. 

Baiklah, tampaknya spesifikasi baik eksterior maupun interior dari Honda Mobilio ini mampu 

menebar pesona. Lantas, bagaimana dengan sistem keamanan dan keselamatannya? Tidak perlu 

khawatir, mobil LMPV keluaran Honda ini dirancang dengan standar keamanan dan keselamatan 

yang tinggi. Pada bagian depan terdapat Dual SRS Airbags yang akan mengembang seketika jika 

terjadi benturan keras secara frontal sehingga dapat meminimalkan risiko cedera pada 

pengemudi dan penumpang di kursi depan. Sebagai upaya menjamin keselamatan penumpang, 

mobil ini dilengkapi dengan sabuk pengaman dengan fitur Pretensioner With Load Limiter di 

setiap kabinnya.  

Meski terbilang sebagai pemain baru di segmen LMPV, namun Honda Mobilio mampu 

menyuguhkan yang terbaik. Tak heran jika mobil ini diganjar dengan empat penghargaan 

sekaligus pada ajang Otomotif Award tahun 2014, yaitu sebagai Car of The Year 2014, Best of The 

Best MPV, Best Low MPV, dan Otoneters Car Favorite. 
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MEMBELI MOBIL, LEBIH BAIK CASH ATAU KREDIT? 

 

Pasar otomotif semakin semarak dengan hadirnya produk-produk mobil baru. Tak hanya dari 

banyak produsen kendaraan bermotor, tetapi juga mobil yang dipasarkan memiliki varian yang 

beragam dan menyasar segmen-segmen berbeda. Misalnya saja segmen sedan, station wagon, 

SUV (Sport Utility Vehicle), hatchback atau city car, MPV (Multi Purpose Vehicle), dan juga pick-up. 

Banyaknya ragam kendaraan dengan teknologi dan fitur yang bersaing tentu akan menimbulkan 

‘kebingungan’ dalam memilih mobil idaman. Tak hanya itu, cara membelinya pun memicu dilema, 

apakah secara tunai (cash) atau kredit? 

Saat ini, pembelian barang-barang konsumtif tak hanya bisa dilakukan secara tunai, tetapi juga 

kredit, termasuk juga mobil. Bahkan, persyaratan kredit mobil semakin mudah dengan proses 

layanan yang cepat, sehingga transaksi jual beli mobil makin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan 

semakin banyaknya jumlah mobil yang memadati jalan raya. Alhasil, timbul kemacetan terutama 

di jam-jam sibuk. Hal ini terjadi tak lain karena peningkatan penjualan mobil yang tidak diimbangi 

dengan peningkatan sarana prasarana jalan raya.  

Meski memiliki andil sebagai penyebab kemacetan, namun mobil merupakan alat transportasi 

yang penting, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Tak heran jika setiap keluarga setidaknya 

memiliki sebuah mobil sebagai alat transportasi pribadi yang bisa digunakan sewaktu-waktu. 

Semakin meningkatnya pembelian mobil sebenarnya tak lepas dari adanya fasilitas kredit yang 

bisa digunakan untuk membeli mobil baik baru ataupun bekas. Siapapun asal mampu memenuhi 

persyaratan, dapat membeli mobil secara kredit. Bahkan sebagian besar mobil baru di Indonesia 

dibeli secara kredit. Namun, apakah pembelian mobil secara kredit benar-benar menguntungkan 

dan menjadi pilihan terbaik? 

Hingga saat ini mobil masih berstatus sebagai barang mewah, karena harganya yang fantastis 

sehingga tidak semua orang bisa memilikinya. Di sisi lain mobil juga merupakan kebutuhan 

transportasi yang ‘harus’ dipenuhi terutama bagi mereka yang berada pada tingkat ekonomi 

menengah ke atas. Namun, untuk membeli mobil secara cash tentunya membutuhkan uang yang 

tidak sedikit. Harus diakui pula bahwa belum tentu semua orang yang membutuhkan mobil 

memiliki uang tunai sebanyak harga kendaraan beroda empat itu. Sesuai dengan hukum ekonomi 

di mana ada permintaan akan ada pula penawaran. Kondisi ini dijadikan sebagai peluang bagi 

perbankan dan lembaga pembiayaan non-bank untuk menawarkan fasilitas kredit mobil kepada 

mereka yang membutuhkan. Dengan syarat mudah dan proses cepat, siapa yang tidak tergiur 

dengan fasilitas kredit mobil ini? Kenyataannya tak sedikit orang yang sudah menggunakan 

layanan kredit ini untuk memenuhi kebutuhannya akan alat transportasi ini.  

Membeli mobil secara kredit memang menguntungkan. Pertama, Anda tidak perlu mengeluarkan 

uang tunai dalam jumlah yang banyak sekaligus. Meskipun uang tunai yang dimiliki tidak 

sebanyak harga mobil idaman, Anda tetap bisa membawanya pulang meski belum terbayar lunas. 

Jika pun memiliki uang tunai seharga mobil yang diinginkan, Anda tidak perlu menggunakan 

semuanya sehingga dana yang ada bisa digunakan untuk keperluan atau investasi lain. Perlu 

disadari bahwa mobil bukanlah jenis aset yang tepat untuk berinvestasi. Mengapa? Mobil 
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memiliki laju depresiasi yang cepat. Artinya, nilai ekonomi mobil akan berkurang seiring dengan 

waktu sehingga harga jualnya akan menurun dari tahun ke tahun. Berbeda dengan properti yang 

nilainya justru semakin tinggi setiap tahun. 

Kedua, secara psikologis pembelian mobil secara kredit akan terasa lebih ringan karena awalnya 

hanya perlu membayar uang muka saja, sedangkan sisanya dibayar secara berkala dengan cara 

mencicil dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, Anda bisa memiliki mobil idaman dengan cepat 

tanpa harus menunggu lama sampai uang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa harga mobil 

baru sangatlah fantastis mencapai ratusan juta. Untuk mengumpulkan uang sebanyak itu 

tentunya dibutuhkan waktu yang lama, tak cukup hanya setahun atau dua tahun saja, bahkan 

bisa sampai puluhan tahun. Jangan sampai untuk memiliki mobil impian harus menunggu tua. 

Meski memiliki beberapa keuntungan, namun harus disadari bahwa kredit mobil juga 

‘menyimpan’ kerugian. Pertama, Anda harus membayar bunga cicilan setiap bulan selama masa 

kredit hingga lunas. Nah, di sini Anda akan mulai merasakan beratnya membeli mobil secara 

kredit. Kedua, harga beli mobil secara kredit jika ditotal dari angsuran setiap bulannya jauh lebih 

mahal dibandingkan dengan harga beli tunai. Beban bunga memang menjadi syarat wajib yang 

harus dipenuhi dalam pembelian secara kredit. Ketiga, ketika Anda melakukan wanprestasi baik 

disengaja maupun tidak, nama Anda akan masuk dalam daftar hitam sehingga akan sulit untuk 

mendapatkan fasilitas kredit kembali. Keempat, jika Anda tidak sanggup untuk membayar cicilan, 

maka mobil yang menjadi objek kredit akan ditarik kembali atau disita. Dengan penyitaan ini, 

uang muka dan cicilan yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan kepada Anda. Bahkan, jika 

mobil berhasil dilelang atau dijual kembali dan nilainya tidak menutup sisa kredit yang masih 

tertanggung, maka Anda tetap harus melunasinya. Namun, jika ada sisa dari pelelangan atau 

penjualan mobil setelah digunakan untuk menutup sisa kredit, maka itu akan dikembalikan 

kepada Anda.  

Terlepas dari keuntungan dan kerugiannya, membeli mobil secara kredit tetap merupakan 

sebuah pilihan. Bagaimana pun kredit mobil bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin 

memenuhi kebutuhannya akan alat transportasi tetapi memiliki keterbatasan dana. Untuk 

membeli kredit memang ada beban bunga, namun hal itu tentunya sudah ‘dikemas’ dalam jumlah 

angsuran atau cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati. 

Jika dari jumlah angsuran yang sudah termasuk bunga tersebut sanggup untuk Anda bayar, 

tentunya beban bunga tidak akan menjadi masalah.  

Idealnya jika Anda memiliki dana yang cukup, pembelian mobil secara cash bisa menjadi pilihan 

terbaik. Mengapa? Anda tidak perlu takut akan belitan hutang, sehingga bisa menggunakan mobil 

dengan lebih tenang. Karena sudah menjadi milik Anda sepenuhnya, mobil bisa dijual sewaktu-

waktu ketika Anda memiliki kebutuhan mendesak. Selain itu, dengan membeli mobil secara cash 

lebih hemat karena harganya tidak semahal jika membeli secara kredit. Satu lagi, Anda tidak 

diwajibkan untuk membeli polis asuransi ketika membeli mobil secara cash. Sementara pada 

pembelian mobil secara kredit diwajibkan membeli polis asuransi sebagai perlindungan juga 

jaminan kredit. Dengan membeli secara tunai, Anda juga tidak akan dibebani dengan bunga dan 

cicilan setiap bulannya. Memang untuk membeli mobil secara tunai, Anda harus mengeluarkan 

uang dalam jumlah banyak sekaligus. Hal tersebut tentu akan mengurangi banyak tabungan 
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Anda. Risikonya, ketika masa-masa sulit datang menghampiri, Anda tidak memiliki dukungan 

secara finansial.  

Jadi menurut Anda, manakah yang lebih baik, pembelian mobil secara tunai atau kredit? 

Jawabannya tentu akan sangat subjektif, karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

keuangan masing-masing individu.   
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DAIHATSU AYLA: SI MUNGIL NAN TANGGUH 

 

Mobil identik dengan barang mewah, karena tidak semua orang bisa memilikinya. Harganya yang 

mencapai ratusan juta hanya bisa dijangkau oleh kalangan berkocek tebal. Apalagi pada kondisi 

ekonomi sulit seperti saat ini, di mana harga-harga kebutuhan pokok fluktuatif tak terkendali dan 

nilai tukar rupiah yang anjlok dibanding dolarnya Amerika, seolah menjadikan harga mobil makin 

tak terjangkau. Belum lagi masih ditambah dengan biaya-biaya lain yang menyertainya seperti 

biaya perawatan, bahan bakar, dan pajak yang juga cukup mahal. 

Agaknya kini penggemar otomotif yang berkocek tanggung alias terbatas secara finansial bisa 

bernapas lega. Inovasi yang terus dikembangkan di dunia otomatif telah melahirkan mobil tipe 

LCGC (Low Cost Green Car) yaitu mobil yang tak hanya murah tetapi juga ramah lingkungan. Bicara 

tentang mobil bertipe LCGC, terdapat dua brand yang melenggang di pasaran, yaitu Daihatsu Ayla 

dan Toyota Agya. Duet kembar yang sering kali disebut sebagai serupa tapi tak sama. Di bawah 

naungan Astra, keduanya bermain di segmen yang sama. 

Dari silsilahnya, Daihatsu Ayla lahir lebih dulu daripada Toyota Agya. Meskipun demikian, 

teknologi dan kekokohan fisiknya memang sedikit di bawah ‘sang adik’. Namun, performa dan 

ketangguhan mobil besutan PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) ini berani bersaing dengan 

kembarannya, sehingga tak perlu diragukan lagi. Bodinya yang minimalis sangat lincah dan gesit 

untuk diajak berkendara. Maka tak heran jika mobil ini laris manis di pasaran dan menjadi mobil 

favorit masyarakat perkotaan yang mobilitasnya tinggi.  

Sebenarnya apa yang membuat mobil LCGC keluaran Daihatsu ini bisa menarik perhatian publik 

otomotif? Tampilannya yang kalem dengan racikan komposisi mesin berperforma stabil dan 

konsumsi bahan bakar yang irit menjadi background alasan si mungil Ayla ini mendapat tempat 

tersendiri di hati masyarakat kota yang menggemarinya. Selain itu tentu saja spesifikasi eksterior 

dan interior yang menjadi ciri khas dari si kalem nan irit ini. 

Dengan mengusung desain A-Concept, Daihatsu Ayla siap menjadi mobil pilihan keluarga 

Indonesia. Mobil berbodi kompak ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri, 

karena tak hanya mungil, tetapi juga murah, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan. Secara 

visual, Daihatsu Ayla memang tampak kecil dan mungil, tapi sebenarnya tidaklah semungil yang 

dikira. Harga murah yang dibanderol juga bukan berarti murahan. Oleh sebab itu, mobil yang 

diluncurkan ke publik sejak tahun 2012 ini lebih tepat jika disebut sebagai low cost car.  

Melihat desain eksteriornya, Daihatsu Ayla memang tampak sederhana namun tetap elegan, 

stylish, dan tentunya berkualitas. Pada bagian depan tampak headlamp dengan desain baru multi 

reflector yang terkesan lebih tajam. Dari headlamp bergeser ke front grill yang didesain lebih 

lebar dilengkapi dengan emblem logo A yang dibingkai lingkaran berbentuk elips menonjolkan 

kesan elegan. Masih di bagian depan, terdapat foglamp yang dirancang sederhana dengan 

bingkai cincin berwarna krom. Pada bagian bumper depan tampak adanya perbaruan di mana 

lebih dinamis mengikuti lebar front grill.  
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Beralih ke bagian samping, Daihatsu Ayla menyuguhkan desain yang minimalis dan tetap kompak. 

Semakin cantik dengan adanya ornamen body side molding berwarna krom dan juga pillar yang 

menghiasi jendela samping. Setelah membuat publik terpana dengan desain eksterior di bagian 

depan dan samping, ternyata Daihatsu Ayla tak hanya berhenti sampai di situ saja. Di bagian 

belakang, mobil ramah lingkungan dari Daihatsu ini kembali menyuguhkan desain yang minimalis. 

Lihat saja lampu belakang yang tampak manis dengan efek smoke. Selain itu, rancangan body 

spoiler yang mengikuti alur desain mobil secara menyeluruh tampak lebih sporty.  

Puas mengamati bagian eksterior, kini saatnya melongok bagian dalam untuk melihat desain 

interiornya. Di bagian dasboard tidak terdapat banyak panel instrumen. Daihatsu Ayla hanya 

menyajikan panel audio system dan tombol pengaturan air conditioner (AC) yang ditempatkan 

secara proporsional di bagian tengah. Rancangan setir kemudi juga tampak sederhana dan 

standar, namun tetap saja stylish. Sedikit berbeda kelihatan pada speedometer yang didesain 

lebih atraktif sehingga menarik. Di sini, Daihatsu Ayla dilengkapi dengan multi information 

indicator pada fuel meter, yang tak hanya menampilkan informasi ketersediaan bahan bakar 

secara digital, tetapi juga jarak tempuh sepanjang perjalanan. Selain itu, pada panel speedometer 

mobil low cost ini juga dilengkapi dengan eco indicator yang siap menjadi asisten guna 

memberikan informasi berkenaan dengan penggunaan bahan bakar selama berkendara.   

Melongok bagian kabin, di sini Daihatsu Ayla membuktikan diri sebagai mobil mungil dengan 

kabin lega yang mampu menampung maksimal 5 penumpang. Jika diperhatikan di bagian kabin 

baik depan maupun belakang, leg dan head room memiliki ruas yang cukup lapang. Seolah hanya 

kamuflase, bagian luar tampak mungil tetapi bagian dalam mobil kelas city car ini mampu 

menciptakan pergerakan yang leluasa bagi penumpang dewasa untuk mengatur posisi duduknya. 

Tak hanya kabin, bagasi Daihatsu Ayla juga berukuran cukup lega. Bahkan jika dibutuhkan untuk 

menampung lebih banyak barang bisa semakin luas dengan melipat kursi di baris kedua.  

Si mungil namun lapang ini berdimensi 3600 x 1600 x 1520 mm dengan bobot kosong mencapai 

180 kg. Dengan ukuran fisik yang minimalis, Daihatsu Ayla tak hanya lincah tetapi juga gesit untuk 

digunakan berkendara melalui jalanan kota yang ramai. Sayangnya, mobil mungil ini kurang pas 

diajak bermanuver ke luar kota yang memiliki kontur jalan tidak rata. Namun, kendala tersebut 

bisa diatasi karena Daihatsu Ayla dibekali dengan sasis yang kokoh dan juga suspensi yang 

mantap. Bicara masalah suspensi, McPherson Struts dengan tambahan per keong dijadikan 

andalan Daihatsu Ayla untuk mengisi suspensi bagian depan. Sementara di bagian belakang 

ditanam suspensi Torsion Axle Beam. Dengan kedua suspensi tersebut, Daihatsu Ayla dapat 

melaju dengan stabil.  

Secara keseluruhan interior Daihatsu Ayla memang tidak dirancang begitu mewah, namun tetap 

fungsional dan material yang digunakan cukup berkualitas. Dengan balutan warna kombinasi 

hitam dan silver, mobil ramah lingkungan hasil rancangan anak negeri ini cukup mampu 

memanjakan dan memberikan kepuasan kepada penumpangnya.  

Lantas, bagaimana dengan performanya? Dengan mengusung mesin seri D26F 1KR-DE 

berkapasitas 998 cc DOHC 3 siinder, Daihatsu Ayla mampu menghasilkan performa yang cukup 

tangguh. Mesin yang mengadopsi teknologi Eco ini menjamin pemakaian bahan bakar yang lebih 
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efisien namun tetap bertenaga. Power maksimal yang sanggup dihasilkan oleh mesin berkatup 12 

ini mencapai 65 PS pada putaran mesin 6.000 rpm dan torsi maksimal 8,7 Kgm di putaran mesin 

3.600 rpm. Selain performanya yang cukup tangguh dan bertenaga, sistem pemasukan bahan 

bakar Multipoint Injection yang dianut menjadikan Daihatsu Ayla ramah lingkungan.  

Sebagai mobil low cost, sepsifikasi eksterior dan interior Daihatsu Ayla tergolong cukup ciamik. 

Lantas, bagaimana dengan sistem keamanannya. Murah bukan berarti tidak aman, karena 

Daihatsu Ayla telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai. Dimulai dari struktur bodi 

yang berteknologi High Tensiles Strengthsheets, yaitu material lapisan baja ringan yang mampu 

melindungi penumpang dan pengendara jika terjadi benturan keras. Dilanjut dengan keberadaan 

sabuk pengaman di semua kursi baik di kabin depan maupun belakang. Tak hanya itu, sistem 

keamanan lain yang tertanam di mobil ini antara lain AT Shift Lock, Body Monocoque, kaca anti 

pecah, Collapsible Streering, dan Pedestrian Protection.   
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DEALER MOBIL HONDA MENJAMUR DI JAKARTA, WUJUD KOMITMEN HONDA 

DALAM MEMBERI LAYANAN TERBAIK PADA PELANGGANNYA 

 

Saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan menghitung jumlah kendaraan bermotor yang lalu 

lalang di jalan depan rumah saya. Dalam waktu kurang lebih 30 menit mengamati dan 

menghitung diperoleh hasil dari sekian banyak kendaraan yang ‘berseliweran’ tersebut, sebagian 

besar didominasi sepeda motor bermerek Honda. Meskipun banyak produsen yang bermain di 

industri motor Indonesia, namun memang harus diakui Honda merajai segmen pasar motor 

bebek di Indonesia. Saking terkenalnya Honda di seluruh pelosok negeri, muncul anekdot setiap 

sepeda motor selalu disebut Honda meskipun mereknya berbeda. Jadi, nama Honda telah 

melekat sebagai nama sepeda motor entah apapun mereknya.  

Siapa yang tidak mengenal Honda? Meski tidak mengetahui persis seluk-beluk dan historinya, 

setidaknya pernah menggunakan produknya. Honda merupakan produsen otomotif asal Jepang, 

yang tak hanya memproduksi kendaraan bermotor saja, tetapi juga mesin kelautan, peralatan 

taman, dan generator listrik. Maka jangan heran jika melihat alat pemotong rumput bermerek 

Honda.  

Honda diambil dari nama belakang pendirinya, Soichiro Honda. Kegemarannya mengotak-atik 

mesin mobil mengantarkannya sebagai mekanik di Art Shokai. Inovasinya terus berkembang 

hingga membuat desain piston yang kemudian ditawarkannya ke Toyota. Sayangnya, desain yang 

dibuatnya belum memenuhi standar kriteria Toyota, sehingga ditolak. Tak berkecil hati, Honda 

terus mengembangkan keahliannya meski harus kembali duduk di bangku sekolah. Pada tahun 

1948, Soichiro Honda mulai menjajal kemampuannya sebagai seorang pengusaha dengan 

mendirikan perusahaan otomotif yang diberi nama dari nama belakangnya, Honda. Siapa sangka, 

perusahaan otomotif yang tergolong cukup muda ini mengalami perkembangan pesat dan 

menjadi pesaing berat dari pendahulunya yaitu Toyota dan Nissan. Bahkan pada tahun 2001, 

Honda berhasil menggeser posisi Nissan sebagai perusahaan otomotif terbesar kedua di negeri 

sakura tersebut.  

Setelah merajai segmen motor bebek, Honda juga melaju di segmen pasar mobil, terutama tipe 

sedan. Banyak produk mobil Honda yang telah menapaki jalanan di seluruh negara. Sebut saja 

Accord dan Civic yang bermain di segmen sedan, Jazz di segmen hatchback atau city car, Mobilio 

dan Feed di segmen MPV, serta CR-V di segmen SUV. Hampir semua produk mobil Honda yang 

diluncurkan ke publik mendapat sambutan positif yang dibuktikan dengan booming penjualan. 

Bukan tanpa alasan, mobil keluaran Honda dikenal sebagai mobil dengan mesin tangguh, berdaya 

tahan tinggi, jarang rusak, dan efisien alias irit bahan bakar. Tak heran jika banyak penghargaan 

disabet perusahaan ini. 

Mobil Honda tak hanya menuai sukses di negaranya sendiri, tetapi juga di pasar internasional. Hal 

ini tak lepas dari keunikan Honda yang selalu berani tampil beda dari kompetitornya dan 

menghadirkan sesuatu yang baru. Inilah yang menjadi strategi jitu Honda untuk menjangkau 

pasar yang lebih luas. Meski fitur dan kelengkapan produk tidak selalu sama karena disesuaikan 
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dengan segmen pasarnya, namun Honda selalu memasang teknologi di setiap produknya. 

Misalnya saja penggerak roda depan yang senantiasa menemani produk mobil Accord dan Civic. 

Selain itu juga ada rem anti terkunci, power steering yang sensitif terhadap kecepatan, dan injeksi 

bahan bakar. Tak hanya itu, Honda juga mengembangkan teknologi pengaturan katup yang 

disebut dengan VTEC.  

Berbagai teknologi dan inovasi yang dikembangkan oleh Honda tentunya bermuara pada 

kepuasan pelanggan. Dengan mobil yang andal dan tangguh, Honda tak hanya sanggup bersaing 

dengan produsen-produsen otomotif lain di pasar internasional, tetapi juga mampu menuai 

loyalitas pelanggan. Logikanya pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi sudah dapat dipastikan 

memiliki tingkat kepuasan yang tinggi pula. Berkenaan dengan kepuasan pelanggan, Honda siap 

melayani pelanggan di manapun berada dengan menghadirkan dealer-dealer resmi di setiap 

negara yang menjadi target pasarnya.  

Indonesia menjadi salah satu sasaran pasar dari bisnis otomotif Honda. Oleh sebab itu, banyak 

ditemui dealer resmi Honda sebagai perpanjangan tangan perusahaan otomotif yang bermarkas 

di Tokyo ini dalam menjangkau konsumen di tanah air. Hampir di seluruh kota di Indonesia 

terdapat dealer resmi Honda, apalagi di ibu kota Jakarta. Di lingkup Jakarta sendiri, setidaknya 

ada sebanyak 26 dealer resmi Honda yang tersebar di setiap penjuru wilayahnya, meliputi Jakarta 

Pusat sebanyak 7, Jakarta Utara sebanyak 4, Jakarta Selatan sebanyak 8, Jakarta Barat sebanyak 

5, dan Jakarta Timur sebanyak 2.  

Dealer resmi Honda yang terdapat di seluruh Jakarta merupakan outlet terpadu, di mana tak 

hanya sebagai showroom yang memamerkan produk-produk mobil keluaran Honda, tetapi juga 

bengkel yang menyediakan layanan servis. Hal ini tentunya merupakan wujud dari Honda dalam 

memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan setianya. Pelanggan atau calon konsumen 

tidak perlu repot menempuh jarak ribuan kilometer untuk mendapatkan mobil idaman dan 

layanan servis yang berkualitas. Dengan adanya dealer resmi Honda yang tersebar di setiap 

penjuru kota Jakarta tentu akan memudahkan pelanggan dan calon konsumen yang 

membutuhkan layanan baik hanya sekadar informasi berkaitan dengan fitur dan keunggulan 

produk atau bahkan langsung bertransaksi guna bisa membawa pulang mobil idamannya.  

Di mana saja dapat menemukan dealer resmi Honda? Dealer resmi Honda tersebar di seluruh 

wilayah Jakarta. Di kawasan Jakarta Pusat, dealer resmi Honda dapat ditemukan di Jl. Pangeran 

Jayakarta, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jl. Sukarjo Wiryopranoto, Jl. Salemba Raya Paseban, Jl. Magga 

Dua Raya, Jl. Rajawali Selatan Sawah Besar, dan Jl. Raya Pegangsaan Dua. Selanjutnya di kawasan 

Jakarta Utara terdapat 4 dealer resmi Honda yang terletak di daerah Kelapa Gading, Jl. Danau 

Sunter Barat, Jl. Raya Pluit Selatan, dan Jl. Danau Sunter Utara. Sementara di kawasan Jakarta 

Selatan terdapat 8 dealer Honda yang terletak di daerah Fatmawati, Pondok Indah, Tebet, 

Mugen, Kebayoran Lama, Tendean, dan Pondong Pinang. Di kawasan Jakarta Barat terdapat 5 

dealer Honda yang berada di daerah Daan Mogot, Kebun Jeruk, Puri Kembangan, dan 

Cengkareng. Lantas di kawasan Jakarta Timur, Anda akan menemukan 2 dealer resmi Honda di 

daerah Jatinegara dan Kalimalang.  
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Honda selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima kepada para pelanggannya. 

Oleh sebab itu, dengan membangun dealer resmi di setiap penjuru kota Jakarta tujuannya tak lain 

untuk bisa lebih dekat dengan pelanggan dan calon konsumen. Hal ini juga menjadi salah satu 

strategi marketing dari Honda yang siap jemput bola, karena pelanggan dan calon konsumen bisa 

lebih dekat dan cepat untuk mendapatkan layanan terbaiknya. Meski terkesan menjamur karena 

saking banyaknya, namun kehadiran dealer resmi Honda di setiap penjuru ibu kota tentu saja 

berkonotasi positif. Inilah bukti dari keseriusan Honda untuk memberikan layanan yang terbaik 

kepada para pelanggan dan calon konsumennya. 

Mengapa banyak dealer resmi Honda di Jakarta? Mungkin pertanyaan tersebut muncul dalam 

benak Anda. Satu yang pasti bahwa Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat industri sehingga 

banyak aktivitas di kota tersebut. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pola dan gaya hidup 

masyarakat yang lebih mobile. Secara lebih lanjut, otomatis kebutuhan akan alat transportasi 

menjadi tinggi. Apalagi hingga saat ini belum ada alat transportasi massal yang layak dan ideal 

bagi seluruh warga Jakarta yang disediakan pemerintah. Oleh sebab itu, banyak warga Jakarta 

terutama mereka yang kelas ekonominya tergolong menengah ke atas lebih memilih untuk 

memiliki kendaraan pribadi guna menunjang mobilitasnya. Singkat kata, Jakarta merupakan 

target pasar yang potensial bagi perusahaan otomotif yang berslogan The Power of Dream ini. 
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HONDA MANJAKAN KONSUMEN DENGAN MENGEMBANGKAN JARINGAN  

DEALER MOBIL DI BEKASI  

 

Bagi semua perusahaan, pelanggan menduduki posisi yang sangat penting dalam perkembangan 

dan kemajuan bisnisnya. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak akan dapat melalui proses menuju 

kesuksesan. Bahkan bisa diibaratkan, tanpa pelanggan bagai sayur tanpa garam, karena bisnis 

menjadi hambar dan tentunya tidak lengkap. Pentingnya peran pelanggan, tak heran jika banyak 

perusahaan yang saling bersaing dan berusaha keras merumuskan strategi jitu serta 

mengimplementasikannya untuk bisa menjangkau mereka.  

Pelanggan tak ubahnya partner eksternal bagi perusahaan. Pelanggan merupakan alasan bagi 

perusahaan untuk melakukan proses produksi. Oleh sebab itu, kepuasan pelanggan menjadi 

tujuan akhir dalam rangkaian perjalanan bisnis setiap perusahaan. Demikian pula perusahaan 

otomotif asal Jepang, Honda.  

Honda dikenal sebagai perusahaan otomotif yang sukses menjangkau pasar internasional. Tak 

hanya ‘unjuk gigi’ di negaranya sendiri, Honda juga berhasil menunjukkan taringnya di berbagai 

negara di semua benua. Kesuksesan Honda menjangkau pasar internasional tak lepas dari 

komitmennya untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas produk sehingga bisa dimanfaatkan 

secara efektif dan efisien.  

Bicara tentang produk, mobil keluaran Honda terkenal bermesin tangguh dan berdaya tahan 

tinggi sehingga jarang rusak. Selain itu juga terkenal irit bahan bakar. Dari ragamnya pun 

mengikuti permintaan pasar. Honda memproduksi mobil untuk semua segmen, mulai dari sedan, 

SUV (Sport Utility Vehicle), hatchback atau city car, hingga MPV (Multi Purpose Vehicle). Varian 

produk yang beragam tersebut tentunya memberikan lebih banyak alternatif kepada pelanggan 

dan calon konsumen untuk memilih mobil idamannya.  

Untuk memudahkan pelanggan di Indonesia dalam memilih mobil idamannya, Honda 

membangun dan mengembangkan jaringan dealer di setiap penjuru kota. Kini, dealer mobil 

Honda hadir di kota industri Bekasi. Pengembangan jaringan dealer ini tak lain untuk lebih dekat 

dengan pelanggan dan calon konsumen sehingga bisa menjangkau mereka lebih mudah.  

Komitmen Honda untuk memberikan layanan terbaik dan berkualitas kepada pelanggan dan 

calon konsumen di wilayah Bekasi diwujudkan dengan membangun dealer di lokasi-lokasi yang 

strategis. Setidaknya ada lima dealer yang menjadi perpanjangan tangan Honda dalam 

menjangkau pelanggan dan calon konsumen di Bekasi. Dari kelima dealer tersebut, empat 

merupakan outlet terpadu berupa showroom dan bengkel, sedangkan sisanya hanya berupa 

showroom yang berfungsi sebagai outlet penjualan saja.   

Di mana saja pelanggan atau calon konsumen bisa menemukan dealer mobil Honda Bekasi? 

Honda sengaja memilih lokasi-lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh pelanggan 

dan calon konsumen, yaitu di kawasan Cibubur, Kranji, Jatiasih, Lippo Cikarang, dan Tambun.  
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 Honda Cibubur (PT. Cibubur Indah Motor) 

Sesuai dengan namanya, dealer Honda ini terletak di kawasan Cibubur, tepatnya di Jalan Raya 

Alternatif Cibubur Cileungsi No. 38 Bekasi. Dealer mobil Honda Cibubur ini merupakan tipe 

terpadu yang memberikan layanan penjualan (showroom) sekaligus bengkel. Showroom 

yang luas memberikan kenyamanan kepada pelanggan dan calon konsumen untuk melihat-

lihat mobil yang di-display dengan lebih leluasa. Sementara bengkel yang memiliki beberapa 

stall akan memperpendek antrian, karena dapat melayani beberapa pelanggan sekaligus. Tak 

hanya showroom dan bengkel, dealer mobil Honda Cibubur ini juga melayani penjualan 

sparepart sehingga onderdil pada mobil pelanggan yang mengalami kerusakan dapat diganti 

dengan cepat.  

Untuk memberikan fasilitas yang memadai demi tercapainya kepuasan pelanggan juga calon 

konsumen, dealer mobil Honda Cibubur menyediakan ruang tunggu yang berukuran cukup 

lega. Dilengkapi dengan sofa dan AC (Air Conditioner) sehingga ruang tunggu menjadi lebih 

nyaman. Tak hanya memberikan layanan secara offline atau tatap muka, dealer mobil Honda 

Cibubur juga berusaha menjangkau pelanggan dan konsumen secara online melalui website 

yang beralamat di www.hondacibubur.com.  

 Honda Prima (PT. Triwarga Dian Sakti) 

Bagi pelanggan dan calon konsumen Honda di wilayah Kranji dan sekitarnya, dealer mobil 

Honda hadir dengan tajuk Honda Prima di bawah payung PT. Triwarga Dian Sakti. Dealer 

mobil Honda yang beralamat di Jl. Raya Jendral Sudirman Km. 31 Kranji ini merupakan salah 

satu outlet terpadu yang ada di Bekasi. Dengan menempati bangunan berlantai tiga, dealer 

Honda Prima menyuguhkan showroom yang luas, bengkel, dan juga sparepart. Didukung 

dengan lahan parkir yang luas semakin melengkapi fasilitas dealer dalam memberikan 

layanan terbaik kepada pelanggan dan calon konsumen.  

Mengapa harus ke dealer Honda Prima? Setiap dealer mobil Honda memiliki karakteristik 

tersendiri, namun semuanya memiliki tujuan yang sama yakni memberikan layanan yang 

berkualitas demi tercapainya kepuasan pelanggan dan konsumen. Dilihat dari fasilitasnya 

jelas dealer Honda Prima memiliki ruangan yang luas untuk memamerkan mobil-mobil terbaru 

Honda. Tak hanya melayani penjualan mobil, dealer Honda Prima juga melayani pelanggan 

yang memiliki masalah dengan mobilnya, sehingga bisa tetap berkendara dengan nyaman 

dan aman melalui layanan servis di bengkel. Dealer mobil Honda Prima memiliki tenaga-

tenaga marketing andal dan profesional yang siap melayani setiap pelanggan dan calon 

konsumen yang berkunjung.  

 Honda Mitra Jatiasih (PT. Istana Mitra Sendany) 

Di bawah naungan PT. Istana Mitra Sendany, dealer mobil Honda Mitra Jatiasih merupakan 

perpanjangan tangan dari Honda untuk menjangkau konsumen di wilayah Jatiasih dan 

sekitarnya. Dealer yang beralamat di Jl. Raya Jatiasih Gang Durian No. 2, No. 258 Bekasi ini 

tergolong sebagai salah satu dealer yang mengusung konsep outlet terpadu. Sebagai outlet 

http://www.hondacibubur.com/
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terpadu, dealer ini tak hanya menjadi sarana untuk memamerkan produk-produk mobil 

Honda saja, tetapi juga menyediakan layanan servis di bengkel, dan penjualan sparepart.  

Seperti halnya dengan dealer mobil Honda dengan sistem terpadu lainnya, dealer Honda 

Mitra Jatiasih juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mampu memberikan 

kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen. Meja customer service yang memadai baik 

dari jumlah maupun kualitasnya memungkinkan untuk meminimalkan antrian pelanggan atau 

calon konsumen yang membutuhkan informasi tentang spesifikasi dan keunggulan mobil 

Honda atau bahkan langsung melakukan transaksi pembelian. Jika pun harus menunggu, 

dealer Honda Mitra Jatiasih ini menyediakan fasilitas charger ponsel dan majalah. Tujuannya 

untuk meminimalkan timbulnya rasa bosan dalam diri pelanggan atau konsumen yang harus 

menunggu hingga layanan yang dibutuhkannya selesai diproses.  

 Honda Cikarang (PT. Prospect Motor) 

Dealer mobil Honda juga hadir di kawasan Lippo Cikarang, tepatnya di Jl. MH Thamrin No. 152 

Lippo Cikarang Bekasi. Sebagai kawasan yang strategis di kota industri Cikarang, kehadiran 

dealer mobil Honda di sini dinilai sangatlah tepat. Banyaknya pekerja lokal dan ekspatriat 

yang bermukim di kawasan tersebut bisa dibidik menjadi target pasar. Oleh sebab itu, untuk 

bisa menjangkau target tersebut, dealer mobil Honda Cikarang juga bertipe outlet terpadu 

yang melayani penjualan mobil (showroom), servis (bengkel), dan suku cadang (sparepart).  

Showroom yang luas memungkinkan untuk memamerkan produk-produk mobil Honda 

secara jelas, sehingga pelanggan dan calon konsumen bisa melihat spesifikasi mobil yang 

menjadi idamannya dengan lebih detail. Sementara bengkel yang memberikan layanan servis 

senantiasa tampak bersih. Dengan jumlah stall yang cukup banyak diharapkan semakin 

mampu melayani pelanggan dan konsumen lebih banyak lagi tanpa harus menunggu antrian 

yang panjang.  

 Honda Megatama Bekasi (PT. Megatama Mandiri) 

Dari dealer-dealer mobil Honda yang terdapat di Bekasi, dealer yang satu ini beda dari yang 

lainnya. Dealer yang berada di bawah naungan PT. Megatama Mandiri ini hanya melayani 

penjualan saja (showroom) tanpa dilengkapi dengan bengkel dan sparepart. Meskipun 

demikian, kualitas layanan yang diberikan tidak kalah dengan dealer yang berstatus sebagai 

outlet terpadu. Bahkan di dealer yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 81 RT. 001 RW. 001 Desa 

Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan ini menyediakan fasilitas yang tidak terdapat pada 

dealer lainnya, yaitu arena bermain untuk anak-anak.  

Pembangunan dan pengembangan dealer merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh 

Honda sebagai produsen otomotif bertaraf internasional. Meski telah dikenal dengan produknya 

yang tangguh dan berdaya tahan tinggi, Honda tetap tidak melupakan pentingnya peranan 

pelanggan dalam bisnisnya. Dengan memberikan layanan berkualitas yang melebihi ekspektasi 

dari pelanggan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi. 
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PENTINGNYA PERAN DAN FUNGSI TAMAN DALAM MENCIPTAKAN  

RUMAH BAGAI ISTANA DAN SURGA 

 

Home sweet home. Kita pasti sering mendengar ungkapan tersebut yang kurang lebih memiliki 

makna sebagai rumah yang diselimuti dengan kedamaian, kerukunan, ketenangan, 

ketenteraman, dan tentunya kebahagiaan. Siapa yang tidak menginginkan rumah seperti itu? 

Semua orang pasti menginginkannya, termasuk Anda tentunya.  

Rumah tentu tidak hanya sebatas bangunan sebagai tempat tinggal dan tidur saja, tetapi lebih 

pada tempat bagi kita untuk mencurahkan segalanya bersama dengan keluarga. Di sini kita 

berbagi kebahagiaan, menjalin hubungan, dan membangun keakraban bersama dengan anggota 

keluarga lainnya. Oleh sebab itu, penting menjaga rumah agar tetap nyaman. Apapun bahan 

bangunannya, bagaimanapun desainnya, dan berapapun luasnya, rumah akan sangat berarti bagi 

kita saat melepas penat dan bercengkerama dengan keluarga. Maka dari itu, rumah diharapkan 

mampu menjadi istana bahkan surga bagi para penghuninya.  

Lantas, bagaimana menjadikan rumah agar seindah istana dan surga? Tentu harus ada kedamaian, 

kerukunan, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan di dalamnya. Semua komponen 

tersebut dapat diwujudkan baik secara psikologis maupun fisik. Dari sisi psikologis, rumah 

seindah istana dan surga dapat terwujud apabila ada saling pengertian, rasa hormat, dan 

kekompakan diantara penghuninya. Sementara secara fisik dapat diciptakan dengan penataan 

ruang yang baik pada unsur interior dan juga eksteriornya.  

Rumah bak istana dan surga tidak harus selalu memiliki bangunan besar dengan taman luas 

seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita fiksi. Rumah dengan lahan terbatas pun alias 

sempit juga bisa ‘disulap’ hingga tampak seperti istana dan surga. Apalagi dalam kondisi saat ini, 

di mana permintaan akan rumah tinggal semakin meningkat tetapi tidak didukung dengan lahan 

yang memadai. Oleh sebab itu, tercetuslah ide membuat rumah berkonsep minimalis. Sesuai 

dengan namanya, rumah dengan konsep ini menempati lahan dengan luas terbatas namun tetap 

nyaman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Bahkan, rumah berkonsep minimalis saat ini 

justru makin populer terbukti digunakan oleh para pengembang (developer) dalam membangun 

perumahan.  

Sebuah rumah akan tampak menarik dan memiliki nilai jual mahal tidak selalu ditentukan oleh 

ukuran luasnya. Desain yang unik dan penataan ruang yang apik turut berperan dalam 

menentukan menarik tidaknya sebuah rumah, apalagi dilengkapi dengan sebuah taman yang asri. 

Bagaimana menghadirkan taman di sebuah rumah jika lahannya saja terbatas? Bukankah taman 

membutuhkan lahan yang cukup luas sehingga mampu memberikan sirkulasi udara yang baik? 

Disadari atau tidak, taman yang luas dengan beragam pepohonan hijau kini sudah sulit 

ditemukan, apalagi di area perkotaan. Area hijau mulai tergerus dengan semakin padatnya 

permukiman penduduk. Hal ini mengakibatkan suhu udara semakin panas sehingga menimbulkan 

efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, penting 

memanfaatkan lahan-lahan kosong di rumah meski berukuran kecil guna dijadikan sebagai taman. 
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Keberadaan taman di rumah baik outdoor maupun indoor sangatlah penting guna menjaga suhu 

udara agar tetap adem dan sirkulasi udaranya lancar. Namun, dibutuhkan lahan yang luas untuk 

membuat taman tidak selalu tepat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula 

ilmu arsitektur pertamanan (landscape), di mana sangat dimungkinkan membuat taman pada 

rumah minimalis, baik di bagian depan, belakang, bahkan di dalam rumah sekalipun. 

Ya, taman menjadi bagian dari rumah yang memiliki peranan penting. Sebuah rumah tanpa taman 

ibarat sayur tanpa garam, terasa hambar, gersang, dan ‘garing’, sehingga tampak kurang 

menarik. Taman memiliki peran dan fungsi penting bagi penghuni rumah baik secara fisik maupun 

psikologis. Keberadaan taman di sebuah rumah mampu memberikan kesan sejuk dan asri 

sehingga bisa memberikan efek relaks pada para penghuninya, sehingga tidak mudah stres. Dari 

sisi estetika, adanya taman dapat mempercantik tampilan rumah. Pengaruhnya pada penghuni 

rumah tentu saja keinginan untuk tinggal lebih lama di rumah untuk menikmati suasana alias 

betah di rumah. 

Bagaimana caranya membuat taman dalam rumah yang sempit? Jika Anda pernah melihat desain 

rumah yang ditawarkan oleh para pengembang properti, pasti tersisa lahan kosong yang tidak 

terlalu luas, entah di depan atau di belakang rumah yang difungsikan sebagai taman. Ya, 

membuat taman tidaklah terlalu rumit, Anda hanya perlu menyisakan sebagian kecil pekarangan 

rumah agar bisa ditanami dengan pepohonan, tanaman bunga, atau tanaman hias kesukaan 

Anda. Mengingat lahan yang terbatas, tentunya untuk pepohonan harus dipilih yang tidak cepat 

tumbuh besar seperti bonsai misalnya. Nah, keberadaan taman di rumah selain bisa bermanfaat 

untuk refreshing juga sebagai sarana untuk menyalurkan hobi berkebun, meskipun lagi-lagi hanya 

berkonsep minimalis.  

Setidaknya ada tiga jenis taman yang bisa diaplikasikan pada lahan terbatas, yaitu basah, kering, 

dan vertikal.   

 Taman basah. Dari namanya, Anda mungkin berpikir bahwa jenis taman ini identik dengan air. 

Benar, tapi tidak sepenuhnya tepat. Taman basah merupakan jenis taman yang umumnya 

didominasi dengan tanaman yang membutuhkan penyiraman secara berkala. Jenis taman ini 

biasanya bersifat outdoor atau di luar ruangan dan membutuhkan terpaan sinar matahari 

yang cukup. Namun, tidak tertutup kemungkinan taman jenis ini juga bisa dibuat secara 

indoor atau di dalam ruangan. Hanya saja membutuhkan perawatan ekstra, karena harus 

sering-sering dibersihkan.  

 Taman kering. Kebalikan dari taman basah, taman kering merupakan jenis taman yang tidak 

membutuhkan banyak penyiraman. Jenis taman ini sering kali didesain untuk indoor, tetapi 

juga bisa dibuat di luar ruangan (outdoor). Taman kering cenderung didominasi dengan 

ornamen bebatuan seperti batu-batu alam, batu kali, koral, kerikil, dan pasir. Apa hanya 

berupa bebatuan saja? Tentu saja tidak. Taman kering juga bisa dilengkapi dengan tanaman 

hias seperti bambu atau lainnya sesuai dengan selera. Untuk mengantisipasi percikan air yang 

dapat mengotori lantai ketika tanaman disiram atau terkena hujan, tanah pada taman kering 

dapat ditaburi bebatuan koral atau yang lainnya.  
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 Taman vertikal. Jenis taman ini dibuat dengan memanfaatkan dinding rumah dengan 

menyusun tanaman yang ditanam dalam pot-pot kecil secara bertingkat. Taman jenis ini 

dapat menjadi solusi bagi mereka yang memiliki rumah kecil tetapi ingin tetap menyajikan 

suasana sejuk nan artistik di dalamnya. 

Untuk menghadirkan area hijau yang mampu menciptakan suasana tenang dan nyaman di rumah, 

Anda bisa memilih jenis taman yang sesuai keinginan. Anda bisa mengaplikasikan salah satu atau 

bahkan memadukan beragam jenis taman untuk memperindah setiap sudut rumah Anda. Namun 

perlu diingat bahwa taman membutuhkan perawatan agar selalu tampak asri. Jangan sampai 

keberadaan taman justru menimbulkan stres, rasa jenuh, bahkan sumber penyakit apabila tidak 

dirawat dengan baik. Dengan menghadirkan taman di rumah meski hanya minimalis, kita turut 

berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah efek pemanasan global yang 

lebih parah. Tapi yang paling penting, taman yang diciptakan di rumah mampu memberikan aura 

positif bagi para penghuninya.   

 

 

 

 

 



Asrie Nandhita|asriegoes@gmail.com|www.tulisanasrie.wordpress.com 

 

CARA MUDAH DAPATKAN RUMAH MURAH 

 

Rumah atau papan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi selain 

sandang dan pangan. Namun bukanlah hal mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang satu 

ini, karena harganya yang ‘selangit’ sehingga kurang mampu dijangkau oleh masyarakat 

kebanyakan, terutama golongan menengah ke bawah.  

Bisa memiliki rumah idaman tentu menjadi impian semua orang. Sayangnya, harga properti yang 

terus melonjak signifikan setiap tahunnya, tak berbanding lurus dengan daya beli masyarakat 

yang masih tergolong rendah. Tak heran jika kebutuhan dasar yang satu ini cukup sulit untuk 

dipenuhi. Alhasil, banyak permukiman kumuh yang tumbuh subur sebagai wujud dari 

ketidakberdayaan rakyat untuk memenuhi kebutuhannya akan papan.  

Selain mengganggu keindahan kota, permukiman kumuh juga berpotensi menciptakan 

lingkungan yang kurang sehat dan menyimpan risiko tinggi terhadap terjadinya kebakaran dan 

banjir. Bagaimana tidak? Lahan yang sedianya untuk area hijau dan resapan air beralih fungsi 

menjadi daerah permukiman, misalnya saja daerah aliran sungai. Akibat lebih lanjut terjadi 

gesekan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat karena mau tidak mau dilakukan 

penggusuran untuk mengembalikan fungsi lahan.  

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia tentu akan berimbas pada semakin 

tingginya permintaan terhadap hunian. Hal ini telah diwujudkan dengan maraknya pembangunan 

perumahan di berbagai kota oleh para pengembang swasta. Hanya saja, pengembangan tingkat 

hunian tersebut lebih menyasar pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah 

ke atas, sehingga harga yang dibanderol merupakan harga reguler yang tidak terjangkau oleh 

masyarakat kelas bawah. Alih-alih membeli tunai, untuk membeli secara kredit dengan fasilitas 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) saja tidak mendapat dukungan dari bank karena dinilai tidak 

memenuhi persyaratan.  

Namun kini agaknya angin segar mulai bertiup untuk masyarakat kelas menengah ke bawah 

berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan murah. Pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Bank BTN dan juga bank-bank umum 

lainnya serta bank syariah menyelenggarakan program satu juta rumah Jokowi mulai 1 Maret 

2015. Program ini merupakan program perumahan murah untuk rakyat dengan sistem 

pembiayaan melalui subsidi. Tak hanya dengan pihak bank sebagai penyalur dana subsidi, 

pemerintah juga bekerjasama dengan pengembang terpercaya sebagai pelaksana pembangunan 

rumah bersubsidi.  

Penyediaan rumah murah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, di tengah kondisi 

ekonomi yang ‘kurang bersahabat’, di mana terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok, termasuk 

juga material bangunan. Meskipun demikian, Kementerian Perumahan Rakyat tetap berniat 

untuk mewujudkan program rumah murah melalui fasilitas KPR bersubsidi demi terciptanya 

kesejahteraan rakyat.  
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Hadirnya program perumahan bersubsidi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

memiliki hunian yang layak. Mekanismenya pemerintah memberikan subsidi berupa Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berupa bantuan uang muka (DP – down payment) 

sebesar Rp 4 juta, DP 1% khusus untuk pengajuan KPR bersubsidi melalui BTN, bunga KPR rendah 

sebesar 5% per tahun flat, dan jangka waktu kredit yang maksimal hingga 20 tahun. Selain itu, 

program ini juga dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa dan kebakaran, sehingga memberikan 

proteksi selama berlangsungnya kredit.  

Lantas, siapa saja yang bisa memperoleh fasilitas KPR bersubsidi ini? Program kredit rumah 

bersubsidi menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nah, siapa saja yang 

termasuk dalam kategori MBR? Mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan untuk 

pembelian rumah dan Rp 7 juta per bulan untuk pembelian rumah susun (rusun). Jadi, semua 

kalangan masyarakat baik karyawan, wirausaha, maupun profesional yang penghasilannya 

memenuhi kriteria tersebut berkesempatan mengajukan KPR bersubsidi.  

Selain berharga murah, masyarakat yang berminat untuk mengajukan kredit rumah bersubsidi 

akan mendapat kemudahan dalam proses pengajuannya, tentu dengan catatan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan. Apa saja syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah murah 

ini? Secara umum, syarat yang diajukan cukup mudah untuk dipenuhi, di antaranya memiliki 

penghasilan tetap, belum pernah memiliki rumah, dan juga belum pernah memperoleh fasilitas 

subsidi dari pemerintah. Adapun syarat selengkapnya yaitu: 

1. WNI dan berdomisili di Indonesia. 

2. Telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. 

3. Penghasilan atau gaji pokok tidak lebih dari Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 

juta untuk Rumah Sejahtera Susun. 

4. Telah bekerja sekurang-kurangnya selama 1 tahun. 

5. Memiliki NPWP (Nomor Pemegang Wajb Pajak) dan SPT Tahunan PPh orang pribadi. 

Jika merasa mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka segera jemputlah rumah impian 

Anda. Bagaimana caranya? Secara prosedural, sebagai informasi awal, Anda bisa mendatangi 

bank-bank penyalur FLPP yang ditunjuk pemerintah untuk menanyakan kejelasan dari 

persyaratan juga lokasi rumah sebagai objek program satu juta rumah dari pemerintah ini. 

Setelah Anda menemukan lokasi rumah yang diinginkan, selanjutnya siapkan berkas berisi 

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan KPR bersubsidi, meliputi: 
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Jenis Dokumen Pegawai Wirausaha 

Formulir aplikasi kredit dilengkapi pasfoto terbaru pemohon 
dan pasangan 

  

Fotokopi KTP, KK, dan Surat Nikah/Cerai pemohon dan 
pasangan 

  

Slip gaji terakhir, fotokopi SK pengangkatan pegawai tetap 
atau surat keterangan kerja 

  

SIUP, TDP, surat keterangan domisili, dan laporan keuangan 3 
bulan terakhir  

  

Fotokopi NPWP   

Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir   

Surat pernyataan belum pernah punya rumah    

Surat pernyataan belum pernah memperoleh subsidi rumah 
dari pemerintah  

  

 

Meski persyaratan semakin mudah, bukan berarti setiap permohonan KPR bersubsidi yang 

diajukan selalu lolos verifikasi dan mendapat persetujuan dari bank. Seperti pada pengajuan 

kredit pada umumnya, bank juga memiliki pertimbangan tertentu dalam menyetujui permohonan 

KPR bersubsidi. Lantas, bagaimana cara mendapatkan KPR bersubsidi dengan mudah? 

Pada prinsipnya program satu juta rumah Jokowi sebagai realisasi dari janji Presiden Jokowi 

untuk menyediakan perumahan rakyat yang murah sangatlah membantu setiap warga negara 

yang ingin memiliki hunian tetapi terbatas secara finansial. Oleh sebab itu, sangat disayangkan 

jika program ini hanya terlewatkan saja, tanpa Anda ‘berpatisipasi’ dalam implementasinya. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Anda harus paham betul dengan persyaratan dan prosedur 

pengajuan KPR bersubsidi ini sehingga bisa dengan mudah mendapatkan fasilitasnya.  

Pertama, pastikan Anda telah memenuhi semua persyaratan yang diajukan, baik yang bersifat 

administratif maupun finansial, mengingat Anda harus membayar uang muka (down payment) 

kepada pihak pengembang. Terkait dengan syarat finansial, akan lebih baik apabila Anda 

memperhitungkan besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Pastikan penghasilan 

Anda mencukupi untuk membayar kewajiban angsuran dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari.  

Kedua, berikan informasi yang valid berkenaan dengan nomor telepon yang aktif dan bisa 

dihubungi sewaktu-waktu. Dalam melakukan survei kepada calon nasabah, pihak bank bisa 

mendatangi alamat domisili calon nasabah atau menghubunginya melalui telepon. Oleh sebab 

itu, pastikan nomor telepon yang diberikan selalu aktif agar pihak bank mudah dalam 

menghubungi Anda.  
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Ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak bank juga bisa memberikan nilai tambah 

dalam keputusan bank memberikan fasilitas KPR. Dengan demikian, bank bisa menilai karakter 

Anda sebagai calon nasabah, apakah termasuk orang yang jujur dan bertanggung jawab ataukah 

lalai serta sering bersikap wanprestasi.  

Fasilitas KPR bersubsidi mensyaratkan sertifikat rumah sebagai jaminan yang harus disimpan oleh 

pihak bank selama berlangsungnya kredit. Meski menggunakan jaminan, bukan berarti nantinya 

calon nasabah bisa berbuat semaunya dalam hal pembayaran angsuran. Perlu disadari bahwa 

kepercayaan menjadi poin penting dalam terlaksananya akad kredit. Jika bank tidak menaruh 

kepercayaan kepada Anda sebagai calon nasabah, maka Anda tidak akan memperoleh 

persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas KPR bersubsidi. Oleh sebab itu, membangun 

komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya sangatlah penting. Dengan demikian, 

Anda akan bisa memiliki rumah murah impian dengan mudah.  
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MENGENAL SELUK-BELUK APARTEMEN 

 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat berpengaruh pada permintaan hunian yang 

semakin tinggi. Sayangnya, hal tersebut tidak didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup. 

Memang saat ini pembangunan perumahan sedang gencar dilakukan. Namun, perumahan yang 

dikembangkan pun lebih bertipe minimalis mengingat lahan yang terbatas. Belum lagi, harga 

properti yang semakin tinggi setiap tahunnya, seolah tak terjangkau masyarakat terutama 

golongan menengah ke bawah.  

Untuk menyiasati agar permintaan akan hunian tetap terpenuhi meski ada kendala keterbatasan 

lahan, maka dikembangkan tipe hunian selain perumahan, yakni apartemen. Apa itu apartemen? 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apartemen diartikan sebagai tempat tinggal 

yang terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya yang berada pada 

satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

seperti kolam renang, pusat kebugaran, toko, dan lainnya.  

Istilah apartemen sebagai hunian digunakan di beberapa negara seperti Amerika dan Irlandia. 

Sementara di negara tertentu seperti Inggris dan Singapura menyebutnya dengan flat. Meski 

penyebutan istilah berbeda, namun keduanya merujuk pada maksud yang sama yakni model 

hunian yang hanya menempati sebagian bangunan saja, di mana dalam sebuah bangunan 

apartemen terdiri dari beberapa unit. 

Pada awalnya, masyarakat awam masih agak ‘gagap’ dengan model hunian apartemen. Namun 

kini perkembangan apartemen di Indonesia cukup signifikan. Hal ini tak lepas dari pengaruh 

globalisasi yang seolah mengidentikkan model hunian apartemen sebagai wujud dari modernitas. 

Selain itu, perubahan gaya hidup yang juga semakin modern mendorong pola hidup yang bebas, 

praktis, mobile, dan dinamis.  

Pengembangan apartemen mampu menjadi alternatif hunian yang nyaman selain rumah. 

Sebenarnya apartemen tak ubahnya seperti model hunian lain seperti kondominium dan rumah 

susun (rusun). Ketiganya merupakan bangunan gedung dengan beberapa unit hunian. Lantas, 

apa perbedaan dari ketiga tipe hunian tersebut?  

Apartemen, kondominium, dan juga rumah susun pada prinsipnya sama. Namun, dipandang dari 

sisi ekonomi dan kepentingan bisnis berbeda. Kondominium cenderung tipe hunian yang 

diperuntukkan bagi kalangan atas. Oleh sebab itu, tak heran jika harga per unitnya ‘selangit’, 

sehingga hanya mereka yang ‘berkocek tebal’ yang bisa membelinya. Ditinjau dari harganya, 

apartemen sebenarnya cukup mahal, bahkan bisa melebihi harga rumah standar. Namun, tipe 

hunian yang satu ini harganya cukup bisa dijangkau oleh mereka yang tergolong dalam kelas 

ekonomi menengah. Sementara rumah susun dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah 

dibandingkan dengan apartemen apalagi kondominium. Hal ini disebabkan rumah susun 

menyasar segmen masyarakat kelas bawah. 
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Selain berbeda dari sisi ekonomi, ketiga tipe hunian tersebut juga memiliki perbedaan dari luas 

unitnya. Jelas, rumah susun cenderung memiliki luas yang lebih sempit dibandingkan dengan 

kondominium dan apartemen. Tak hanya berbeda luas unitnya, fasilitas yang melengkapi ketiga 

tipe hunian itu juga berbeda. Sesuai harga yang dilekatkan, kondominium dan apartemen 

memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan memadai dibandingkan dengan rumah susun. Alih-alih 

kolam renang dan kompleks pertokoan apalagi pusat kebugaran, fasilitas air bersih saja, di rumah 

susun terkadang tersendat. Itulah perbedaannya, di mana apartemen dan kondominium 

merupakan hunian yang eksklusif, sehingga wajar saja jika harga yang ditawarkan sangatlah 

fantastis.  

Jika memang demikian, lalu apa bedanya apartemen dengan rumah standar? Jelas berbeda. 

Rumah merupakan bangunan tunggal, sedangkan apartemen bangunan yang terdiri dari 

beberapa unit hunian. Terkait dengan kepemilikannya pun berbeda. Rumah sebagai satu 

kesatuan hanya dimiliki oleh perseorangan atau lembaga. Sementara satu bangunan apartemen 

bisa dimiliki oleh beberapa orang karena terdiri dari unit-unit hunian yang memang diperuntukkan 

bagi banyak orang atau keluarga.  

Bicara tentang kepemilikan, legalitas antara apartemen dengan rumah berbeda. Legalitas rumah 

bisa berupa hak milik atau hak guna bangunan saja. Untuk rumah standar atau mandiri umumnya 

sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), yang artinya bahwa tanah dan bangunan rumah benar-

benar merupakan hak milik pribadi atau perseorangan. Status SHM merupakan legalitas terkuat, 

karena tidak memiliki batasan waktu dan bisa diwariskan secara turun-temurun. Sementara 

legalitas untuk perumahan biasanya masih berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Berbeda dengan 

SHM, status HGB memiliki batasan waktu kurang lebih 20 tahun. Jika batas waktu tersebut 

terlampaui, maka harus diperpanjang untuk bisa tetap menggunakan bangunan perumahan 

tersebut. Seperti halnya perumahan, legalitas apartemen juga berstatus HGB. 

Apartemen umumnya dikembangkan di wilayah perkotaan, terutama kota-kota besar. Hal ini 

sejalan dengan gaya hidup di perkotaan yang modern, bebas, dan cenderung individualis. Pada 

umumnya mereka yang memilih hunian apartemen sebagai tempat tinggal menginginkan 

kenyamanan dan privasi. Hal ini tentu tidak berarti rumah bukanlah hunian yang nyaman. Baik 

rumah maupun apartemen pada prinsipnya memiliki kenyamanan tersendiri, dengan segala 

kelebihan dan kelemahannya masing-masing.    

Apartemen menawarkan tingkat keamanan yang tinggi. Tak hanya dijaga oleh petugas 

keamanan, apartemen umumnya juga dilengkapi dengan kamera CCTV. Dengan sistem keamanan 

24 jam, apartemen jarang mengalami perampokan atau pencurian. Jika pun terjadi tindak 

kriminalitas, biasanya dilakukan oleh orang terdekat korban, karena tidak sembarang orang bisa 

keluar masuk dan lalu lalang di lingkungan apartemen.  

Selain keamanan, apartemen juga memberikan kenyamanan dalam hal pemeliharaan hunian. 

Penghuni apartemen tidak lagi dipusingkan dengan urusan kebersihan dan pemeliharaan 

lingkungan, karena biasanya sudah diurus oleh pengembang. Di samping itu, kehidupan sosial di 

apartemen tidak sekompleks perkampungan, di mana harus mengikuti kegiatan-kegiatan 

bermasyarakat seperti kerja bakti, ronda, arisan, rapat warga, dan lain sebagainya. Selain itu, 
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penghuni apartemen juga tidak direpotkan dengan berbagai iuran warga, seperti iuran sampah, 

iuran ronda atau keamanan, dan lain sebagainya.  

Tak hanya keamanan dan kenyamanan, apartemen juga memiliki kelebihan dalam hal investasi. 

Meski secara legal bukan merupakan hak milik, namun apartemen dapat dijual atau disewakan. 

Tak perlu khawatir dengan harganya, karena secara ekonomi nilai jenis properti ini juga terus 

mengalami kenaikan, bahkan untuk harga sewanya bisa lebih tinggi dari harga sewa rumah 

standar.  

Terlepas dari keuntungan yang ditawarkan, apartemen juga memiliki kelemahan. Kurangnya 

kehidupan sosial bermasyarakat diantara penghuninya, apartemen justru membangun kehidupan 

yang anti-sosial. Memang secara privasi terlindungi, karena sesama penghuni tidak akan turut 

campur urusan masing-masing selama tidak saling mengganggu satu sama lain. Kehidupan 

individualis ini sering kali teralisasi dengan para penghuni apartemen yang tidak saling mengenal, 

meskipun tetangga dekat.  

Sebenarnya tinggal di apartemen atau rumah merupakan pilihan. Jika Anda menginginkan hunian 

yang praktis dan tidak disibukkan dengan urusan sosial kemasyarakatan mengingat tingkat 

kesibukan yang tinggi, maka apartemen bisa menjadi pilihan terbaik. Namun, apabila Anda ingin 

kehidupan yang berimbang antara karir dan sosial kemasyarakatan, maka pilihan hunian yang 

cocok adalah rumah. Selama Anda merasa nyaman, apapun tipe hunian yang dipilih akan 

memberikan keuntungan baik secara ekonomi, sosial, juga psikologis.  
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RUMAH DAN APARTEMEN: HUNIAN MANA YANG LEBIH BAIK? 

 

Setiap orang pasti mendambakan sebuah hunian yang nyaman sebagai tempat tinggal dan 

memiliki nilai ekonomi tinggi untuk berinvestasi. Saat ini banyak ragam hunian yang 

dikembangkan, mulai dari perumahan, kondominium, apartemen, hingga rumah susun. Apa 

perbedaan dari jenis hunian tersebut? Dapat dijelaskan di sini bahwa perumahan merupakan 

kelompok rumah yang difungsikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti jalan, jaringan air minum, listrik, telepon, dan 

pembuangan sampah. Sementara kondominium, apartemen, dan rumah susun pada prinsipnya 

hampir sama, yaitu jenis hunian berupa bangunan bertingkat yang terdiri dari banyak unit. 

Meskipun demikian, ketiga jenis hunian ini menyasar segmen yang berbeda, di mana 

kondominium cenderung untuk kelas atas, apartemen untuk kelas menengah, sedangkan rumah 

susun untuk kelas bawah.  

Dari banyaknya jenis hunian yang dikembangkan, rumah dan apartemen menjadi hunian yang 

paling diminati oleh pasar properti. Maka tak heran jika pengembangan kedua jenis hunian ini 

lebih mendapat prioritas dibandingkan dengan jenis hunian lainnya. Setiap perumahan dan 

apartemen baru yang dipasarkan, senantiasa laris terjual. Namun, seiring dengan semakin 

banyaknya pembangunan perumahan dan apartemen, timbul ‘dilema’ dalam memilih hunian, 

rumah ataukah apartemen? 

Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menentukan pilihan dalam keputusan membeli rumah atau 

apartemen. Sebagai hunian, rumah dan apartemen memiliki keunggulan dan kelemahannya 

masing-masing. Selain itu juga memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam berbagai aspek. Nah, 

perbedaan inilah yang bisa menjadi keunggulan dan kelemahan salah satu diantara kedua jenis 

hunian tersebut. Penasaran? Yuk, baca lebih lanjut. 

 Lokasi 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum, 

termasuk permukiman penduduk makin intensif. Di satu sisi pembangunan ini memberikan 

dampak positif, di mana wilayah yang tersentuh pembangunan semakin ramai. Namun di sisi 

lain juga menimbulkan dampak yang kurang baik, karena luas lahan untuk permukiman 

penduduk semakin terbatas. Ketersediaan lahan seolah tak memungkinkan untuk 

menciptakan lingkungan permukiman baru yang diwujudkan dengan pembangunan 

perumahan, terutama di kota-kota besar. Nah, untuk menyiasati kendala keterbatasan lahan 

maka dikembangkan hunian baru berupa apartemen. Kebutuhan lahan untuk membangun 

apartemen tidaklah seluas perumahan. Oleh sebab itu terjadi pergeseran hunian, di mana 

perumahan dialihkan ke daerah pinggiran, sedangkan apartemen dapat berdiri dengan 

megahnya di tengah kota.  

 Harga 
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Ditinjau dari perspektif harga, apartemen cenderung lebih mahal dibandingkan dengan 

rumah. Bagaimana bisa? Bukankah ukuran rumah lebih luas dari apartemen? Memang, namun 

aspek harga tidak semata-mata ditentukan oleh faktor luas lahannya saja, tetapi ada faktor 

lain yang juga dipertimbangkan. Misalnya lokasi, apartemen yang berada di lokasi strategis 

pusat kota dan dekat dengan fasilitas umum tentu saja memiliki harga yang jauh lebih mahal 

dibandingkan dengan rumah di daerah pinggiran meski ukurannya jauh lebih luas. Selain itu, 

fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, pertokoan, spa, dan lain-lain juga turut andil 

dalam menentukan harga apartemen.  

 Kenyamanan 

Dari aspek kenyamanan, rumah dinilai lebih nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal 

dibandingkan apartemen. Ukuran bangunan yang bisa jadi lebih besar dan lahan yang lebih 

luas memungkinkan untuk memiliki pekarangan, garasi, bahkan kolam renang pribadi. 

Sementara apartemen hanya melingkupi bangunan unit yang terbatas. Posisinya yang vertikal 

atau bertingkat tidak memungkinkan untuk memiliki pekarangan. Jika pun ada, biasanya 

hanya terbatas pada balkon saja. Selain itu, rumah bisa dibangun dan direnovasi sesuai 

dengan desain yang kita inginkan. Namun tidak demikian dengan apartemen, di mana 

penghuni tidak bisa mengubah bentuk dan juga desain yang sudah ada sesuai dengan 

keinginannya. 

 Keamanan 

Jika ditinjau dari aspek keamanan terhadap bahaya pencurian dan perampokan, apartemen 

dijamin lebih aman dibanding rumah. Apartemen dijaga oleh petugas keamanan selama 24 

jam dan dilengkapi dengan CCTV. Selain itu, biasanya ada peraturan bahwa tidak semua dan 

sembarang orang bisa masuk ke apartemen. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi 

keamanan terhadap potensi bencana seperti kebakaran dan gempa bumi, apartemen 

cenderung lemah. Posisinya yang berada di dalam gedung bertingkat dinilai lebih berisiko, 

karena penghuni akan kesulitan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tersebut.  

 Legalitas 

Dalam hal legalitas, rumah lebih unggul dari apartemen, karena dapat dimiliki secara utuh 

untuk seterusnya yang diwujudkan dengan surat hak milik berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) 

dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Berbeda halnya dengan apartemen, yang ‘hak 

kepemilikannya’ hanya berupa hak guna sementara saja yang terwujud dalam HGB (Hak Guna 

Bangunan). Mengingat sifatnya yang sementara tentu ada batas ‘kadaluarsanya’, yang berarti 

harus diperpanjang ketika hak guna tersebut berakhir, yang umumnya selama 20 tahun. 

Itupun jika status tanah milik pengembang. Berbeda cerita jika status tanah merupakan HGB 

di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan), yang artinya tanah yang digunakan untuk menyangga 

bangunan apartemen adalah milik pihak ketiga yang bekerjasama dengan pengembang. Jika 

masa kerja sama berakhir, maka tanah dan bangunan apartemen akan menjadi hak pemilik 

tanah. 
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Dari aspek-aspek yang membedakan rumah dengan apartemen tersebut, keunggulan dan 

kelemahan masing-masing jenis hunian sudah tergambar dengan jelas. Dari situ, Anda mungkin 

sudah bisa menentukan jenis hunian mana yang lebih nyaman sebagai tempat tinggal dan lebih 

menguntungkan sebagai investasi. Namun, jika Anda masih belum menemukan gambaran yang 

terang benderang dari untung ruginya memilih rumah atau apartemen, berikut dapat disimpulkan 

keunggulan dan kelemahan dari masing-masing hunian.  

 Rumah 

Keunggulan Kelemahan 

1. Lokasi di pinggiran, jauh dari hiruk-pikuk 
kota sehingga memberikan ketenangan. 

2. Lahan lebih luas memungkinkan untuk 
dibuat pekarangan, taman, garasi. 

3. Dapat dibangun dan direnovasi sesuai 
dengan keinginan. 

4. Harga lebih murah dan sifatnya lebih 
likuid ketika akan dijual kembali. 

5. Lebih aman dari potensi bencana seperti 
kebakaran dan gempa bumi. 

6. Legalitas berupa SHM yang dapat dimiliki 
secara utuh dan berlangsung seumur 
hidup serta diwariskan secara turun-
temurun. 

1. Lokasi di pinggiran, jauh dari tempat 
kerja dan layanan fasilitas umum, 
sehingga butuh waktu cukup lama untuk 
mengakses  keduanya. 

2. Kurang aman dari sisi kriminalitas seperti 
pencurian dan perampokan. 

3. Perawatan lebih kompleks karena 
dilakukan sendiri. 

4. Dibebani dengan biaya-biaya lain seperti 
pajak bumi dan bangunan, biaya 
kebersihan, listrik, telepon, dan iuran 
warga. 

 

 Apartemen 

Keunggulan Kelemahan 

1. Lokasi di tengah kota, strategis, dekat 
dengan tempat kerja dan fasilitas umum. 

2. Memiliki fasilitas berupa kolam renang, 
gym, spa, pertokoan, dan ruang terbuka 
hijau untuk bersama. 

3. Lebih aman dari sisi kriminalitas seperti 
pencurian dan perampokan. 

4. Perawatan hunian lebih praktis, karena 
dilakukan oleh pengembang. 

5. Privasi lebih terjaga. 

1. Tidak bisa mengubah desain bangunan 
yang sudah ada. 

2. Harga lebih mahal, dan cukup sulit untuk 
dijual kembali. 

3. Lahan terbatas. 

4. Legalitas berupa HGB atau HGB di atas 
HPL. Jika HGB murni harus diperpanjang 
ketika masa hak guna berakhir. Jika HGB 
di atas HPL, maka tanah dan bangunan 
menjadi hak pemilik tanah yang 
bekerjasama dengan pengembang.  
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Dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan antara rumah dengan apartemen, tentunya 

Anda bisa memilih mana hunian yang tepat. Namun, sebelum memutuskan untuk membeli rumah 

atau apartemen, Anda juga perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti lokasi berada di 

daerah rawan banjir atau tidak dan juga lingkungan sosial masyarakatnya. Hal itu tentu 

tergantung dari jenis kebutuhan Anda, apakah pembelian hunian diperuntukkan sebagai tempat 

tinggal ataukah investasi? 
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LIMA APARTEMEN DI CIKARANG YANG BERHARGA MURAH DENGAN LAYANAN 

BAK HOTEL BERBINTANG 

 

Pernahkah Anda melihat iklan penjualan apartemen di televisi? Hampir dapat dipastikan bahwa 

semua orang sudah pernah melihatnya. Bahkan tak seperti lazimnya iklan produk lainnya, durasi 

iklan penjualan apartemen lebih lama bisa mencapai 30 menit atau lebih, karena umumnya 

bersifat premium. Iklan yang dikemas eksklusif ini menunjukkan pembangunan apartemen 

sebagai hunian alternatif selain rumah semakin berkembang.  

Pengembangan apartemen sebagai hunian saat ini memang sedang tren, terutama di kota-kota 

besar. Jenis hunian ini diminati pasar karena memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lokasinya 

strategis. Apartemen umumnya dikembangkan di pusat kota yang dengat dengan fasilitas umum 

dan kompleks perkantoran. Keunggulan ini tentu saja memudahkan pengaksesan terhadap 

fasilitas-fasilitas umum tersebut, sehingga mobilitas menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, 

dilengkapi dengan fasilitas menarik berupa kolam renang, pusat kebugaran, spa, pertokoan, dan 

lainnya. Meskipun fasilitas tersebut bukan milik pribadi, namun penghuni apartemen bisa 

memanfaatkannya kapan saja. Ketiga, sistem keamanan 24 jam sehingga mampu meminimalkan 

terjadinya tindak kriminal. Keamanan di apartemen tak hanya dijaga oleh petugas yang 

senantiasa siaga tetapi juga dilengkapi dengan kamera CCTV yang memantau selama 24 jam 

penuh. Keempat, privasi lebih terjaga. Tak seperti permukiman penduduk pada umumnya, 

apartemen cenderung lebih tertutup sehingga lebih banyak dihuni oleh mereka yang memiliki 

mobilitas tinggi dan membutuhkan ‘ruang pribadi’. 

Dari beragam keunggulan tersebut, tak heran jika sebuah apartemen dibanderol dengan harga 

fantastis, yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke atas saja. Meski harganya 

cenderung lebih mahal dibandingkan dengan rumah standar, namun tetap saja jenis hunian ini 

laris manis di pasaran. Ukuran luas yang terbatas ternyata bukan menjadi faktor penghalang bagi 

jenis hunian apartemen untuk berkiprah di pasar properti. 

Seiring dengan semakin terbatasnya lahan di perkotaan tetapi permintaan akan tempat hunian 

yang meningkat, pengembangan apartemen terus ditingkatkan. Di wilayah ibukota Jakarta, 

pembangunan apartemen bahkan telah menjamur. Setidaknya ada sebanyak 113 gedung 

apartemen yang mencakar langit ibukota. Pertumbuhan hunian apartemen tentu tak hanya 

terbatas pada jumlah dan wilayah saja. Kini telah banyak dikembangkan apartemen di kota-kota 

besar lainnya. Salah satunya adalah di Cikarang, Bekasi.  

Sebagai jantung Kabupaten Bekasi, Cikarang saat ini tumbuh sebagai kota industri. Tak hanya 

perusahaan lokal, tetapi juga banyak perusahaan asing yang menumbuhsuburkan industri di kota 

ini. Tak pelak, kota ini menjadi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Perekonomian Kota 

Cikarang yang semakin bertumbuh berpengaruh pada semakin tingginya tingkat permintaan akan 

hunian. Banyak perumahan yang dibangun di sekitar kawasan industri ini, termasuk juga 

apartemen. Namun, seolah berbanding terbalik, harga apartemen di kawasan ini justru lebih 
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murah jika dibandingkan dengan harga apartemen pada umumnya yang bisa mencapai miliaran 

rupiah. Harga apartemen di kawasan Cikarang hanya berkisar antara 200 hingga 400 jutaan saja.  

Tinggal di apartemen dengan beragam fasilitas, di lokasi yang strategis, apalagi harga murah, 

siapa yang tidak mau? Bisa jadi semua orang menginginkannya. Apartemen ‘ramah kantong’ ini 

sedianya membidik para pekerja level manajer dan supervisor yang bekerja di kawasan industri 

Cikarang. Tak hanya itu, para pengembang apartemen di kawasan ini juga menyasar pekerja 

ekspatriat. Mengingat banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Cikarang, sehingga tentu 

akan banyak pekerja asing yang membutuhkan hunian pribadi yang nyaman.  

Setidaknya ada 5 (lima) apartemen murah yang dikembangkan di Cikarang, tepatnya di Jababeka, 

yaitu Mustika Golf Residence, Green Palace Residence, Trivium Terrace Residence, The Enviro, 

dan Chadstone. Kelima apartemen yang saat ini sedang dipasarkan tersebut sebagian lokasinya 

berada di dalam Kota Jababeka dan Lippo Cikarang, sedangkan lainnya berada di sekitar kawasan 

tersebut.  

 Apartemen Mustika Golf Residence 

Berada di lokasi yang strategis yakni kota industri Jababeka, apartemen ini memiliki prestis 

tinggi. Apartemen setinggi 15 lantai ini dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti kolam 

renang, taman bermain, jogging track, kolam hidroterapi, supermarket, pusat kebugaran, dan 

lain sebagainya. Berdiri di atas lahan seluas 16 hektar, apartemen mewah ini terdiri dari 3 

(tiga) tower blok A, B, dan C. Secara keseluruhan apartemen ini menawarkan sekitar 550 unit 

suite yang mencakup Studio Suite dengan luas 24 m2, 1 Bedroom Suite berukuran 35 m2, 

Junior Suite yang memiliki luas 44 m2, 2 Bedroom Suite berukuran 44 m2, dan 2 Bedroom 

Corner yang berukuran sekitar 59 m2.  

Dengan beragam fasilitas yang melekat padanya, hunian mewah ini mampu memberikan 

kenyamanan yang memanjakan penghuninya. Tak heran jika apartemen yang dikembangkan 

oleh PT. Mustika Land ini menjadi incaran baik pekerja lokal maupun ekspatriat yang bekerja 

di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara tersebut. Apalagi harga yang ditawarkan 

tergolong murah yakni mulai Rp 300 jutaan sehingga pastilah sangat terjangkau untuk 

segmen yang menjadi sasarannya.  

 Apartemen Green Palace Residence 

Sebagai respon atas meningkatnya permintaan hunian di kawasan industri Cikarang, kini hadir 

apartemen Green Palace Residence. Apartemen ini terletak diantara Kota Jababeka dan Lippo 

Cikarang sehingga strategis dan dapat diakses dengan mudah dari tol Cikarang di KM 28 dan 

34.  

Dengan menempati lahan seluas 2,5 hektar, Green Palace Residence akan memiliki 4 (empat) 

tower dengan jumlah unit keseluruhan mencapai 3.000 unit yang dilakukan dalam dua tahap. 

Saat ini pembangunan tahap pertama terdiri dari dua tower yakni Acacia dan Banyan yang 

masing-masing setinggi 25 lantai yang menawarkan 1.080 unit.  
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Seperti halnya apartemen lainnya, Green Palace Residence juga menawarkan berbagai 

fasilitas yang memanjakan penghuninya. Sebut saja kolam renang, jogging track, arena 

bermain anak, dan lainnya. Bagaimana dengan harganya? Sebagai hunian mewah dengan 

beragam fasilitas, harga apartemen Green Palace Residence tergolong sangat terjangkau, 

yakni mulai Rp 200 jutaan. 

 Apartemen Trivium Terrace Residence 

Satu lagi hunian vertikal yang dikembangkan di kawasan industri Cikarang, apartemen Trivium 

Terrace Residence. Apartemen yang dibangun di atas tanah seluas 19.200 m2 ini berdiri kokoh 

setinggi 22 lantai dengan total hunian sebanyak 422 unit. Lokasinya yang strategis berdekatan 

dengan fasilitas umum di antaranya Siloan Hospital, Sekolah Pelita Harapan, dan juga hotel-

hotel bertaraf internasional.  

Mengusung konsep lake view, Trivium Terrace Residence dilengkapi dengan beragam fasilitas 

kolam renang, area bermain anak, jogging track, area sarapan, dan lain sebagainya. Dibuka 

pada harga Rp 490 jutaan, apartemen ini membidik para manajer, supervisor dan ekspatriat 

yang bekerja di wilayah Cibitung, Cikarang, Karawang, Cikampek, dan sekitarnya.  

 Apartemen The Enviro 

Apartemen The Enviro dikenal pula sebagai Hazel Tower. Lokasinya yang terletak di bilangan 

industri Jababeka tentunya sangat strategis. Dengan menempati lahan seluas 4.200 m2, 

apartemen setinggi 12 lantai ini memiliki sebanyak 328 unit hunian dengan beragam tipe mulai 

dari Studio berukuran 27 m2, Studio Special dengan luas 30 m2, Studio Hook yang berukuran 

35 m2, Standard dengan luas 54 m2, Standard Hook berukuran 58 m2, dan Standard Special 

yang ukurannya mencapai 60 m2. 

Apartemen yang dikembangkan oleh PT. HK Realtindo juga tergolong mewah dengan fasilitas 

kolam renang, fitness center, retail area, WiFi, ATM center, dan lain sebagainya. Harga yang 

ditawarkan pun bersaing dengan apartemen lainnya yakni mulai Rp 620 jutaan. Untuk bisa 

mendapatkan hunian di apartemen ini juga cukup mudah, karena bisa secara tunai, KPA 

(Kredit Pembiayaan Apartemen), maupun cicilan tanpa bunga yang bisa dibayarkan maksimal 

15 kali.  

 Apartemen Chadstone 

Jika dibandingkan dengan apartemen lainnya yang ada di kawasan Jababeka Cikarang, 

apartemen Chadstone telah lebih dulu ada. Apartemen yang berlokasi di Jalan Raya Cibarusah 

Cikarang Bekasi ini telah dikembangkan menjadi empat tower. Saat ini dilakukan 

pengembangan dan pemasaran tower keempat, sedangkan tiga tower sebelumnya sudah 

sold out.  

Dibangun di atas tanah seluas 24.700 m2, apartemen Chadstone berdiri megah dengan 

ketinggian 42 lantai. Tipe hunian yang ditawarkan mulai dari Studio berukuran 25 m2 hingga 2 

Bedroom berukuran 42 m2. Dilengkapi dengan mal bertaraf internasional, kolam renang, 

lapangan tenis dan futsal, serta fasilitas lainnya menjadikan apartemen ini sebagai hunian 
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yang sangat nyaman. Mengikuti kesuksesan tower-tower sebelumnya, pemasaran tower 

empat dibuka perdana pada harga Rp 380 jutaan. 

Siapa yang tidak ingin tinggal di hunian premium dengan layanan layaknya hotel berbintang 

tetapi harganya terjangkau? Anda menginginkannya? Lima apartemen di Cikarang ini bisa menjadi 

pilihan.  
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APARTEMEN CHADSTONE CIKARANG MENAWARKAN KENYAMANAN HIDUP 

YANG TERINTEGRASI 

 

Beberapa tahun yang lalu, apartemen belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Bagi 

masyarakat umum, apartemen hanya ada di kota-kota besar saja, seperti Jakarta, Serpong, dan 

juga Tangerang. Namun kini, pembangunan apartemen juga telah merambah kota-kota industri 

seperti Cikarang, Bekasi, Jawa Barat misalnya. Di kota ini telah dikembangkan setidaknya 8 

proyek apartemen, bahkan dimungkinkan akan semakin bertambah. 

Serbuan apartemen di Cikarang tentunya bukan tanpa alasan. Sebagai kota industri terbesar yang 

tak hanya di Indonesia tetapi juga se-Asia Tenggara, Cikarang menjadi tempat berinvestasi bagi 

investor lokal maupun asing. Maka tak heran jika banyak perusahaan yang menempatkan pabrik 

untuk menjalankan proses penciptaan produk unggulannya di kota ini. Dengan banyaknya 

perusahaan yang beroperasi, tentu banyak pula pekerja di kota tersebut. Seiring dengan hal itu, 

permintaan akan jumlah hunian pasti juga meningkat.  

Berkenaan dengan hunian, sebelumnya telah dikembangkan proyek perumahan di Cikarang. 

Namun, jumlah lahan yang semakin terbatas menjadi salah satu kendala bagi pengembangan 

proyek perumahan untuk diteruskan. Sebagai solusi untuk tetap bisa memenuhi permintaan akan 

hunian, maka pengembangan properti di kawasan industri ini beralih ke apartemen. 

Pengembangan hunian berupa apartemen dinilai lebih tepat, karena tidak membutuhkan lahan 

seluas proyek perumahan. Selain itu, banyak pekerja dari luar daerah seperti Jakarta, Bogor, 

bahkan ekspatriat dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Singapura, dan lainnya. Bagi 

pekerja lokal, hunian apartemen bisa menjadi pilihan karena lebih menghemat biaya, waktu, dan 

tenaga dibanding harus melaju dari kota asal. Sementara bagi pekerja ekspatriat yang umumnya 

tinggal sendiri, apartemen menjadi solusi kebutuhan hunian karena lebih praktis dan efisien 

dibanding dengan menyewa rumah. Di samping itu, hunian apartemen juga dinilai tepat menjadi 

pilihan karena memberikan privasi dan kenyamanan bagi kaum pekerja, sehingga bisa memulai 

hari dengan kondisi yang fresh. 

Dari sekian banyaknya proyek apartemen yang menyerbu Cikarang, terdapat satu yang 

menawarkan kemewahan dengan harga yang cukup bersahabat alias tidak terlalu menguras 

kantong. Adalah Chadstone Cikarang, apartemen mewah yang berlokasi di Jalan Cibarusah 

Cikarang Bekasi. Apartemen yang memiliki empat tower ini tergolong sangat strategis karena 

lokasinya dekat dengan exit tol Cikarang Barat, tepatnya di pintu keluar tol Jakarta – Cikampek 

KM 31. Selain itu, juga berdekatan dengan kawasan industri Jababeka, sehingga mudah diakses 

baik dari atau menuju tempat kerja dan fasilitas umum lainnya. 

Dikembangkan oleh PT. Pollux Aditama Kencana, developer yang telah berpengalaman dan 

terpercaya di ranah properti, apartemen Chadstone Cikarang menghadirkan konsep Mixed Use 

Building. Tak hanya sekadar hunian, apartemen Chadstone juga menyuguhkan condotel dan mall 

dalam satu paket bangunan yang luxurious alias mewah. Apartemen Chadstone menjadi salah 

satu apartemen yang menawarkan kelengkapan fasilitas untuk menunjang gaya hidup, di mana 
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apartemen ini dibangun di atas mall yang menampung setidaknya 58 retail shophouses. Dengan 

paket lengkap ini, apartemen Chadstone memanjakan penghuninya dengan pengalaman hidup 

yang menyenangkan.  

Untuk menghadirkan kompleks hunian yang nyaman dan mewah serta bisa menampung lebih 

banyak penghuni, apartemen Chadstone dikembangkan dalam empat tower, yaitu Arden (Tower 

A), Barker (Tower B), Christie (Tower C), dan Dario (Tower D). Dibangun setinggi 42 lantai, 

apartemen Chadstone secara keseluruhan memiliki jumlah hunian sebanyak 3.040 unit, yang 

terbagi pada masing-masing tower Arden sebanyak 760 unit, Barker sebanyak 912 unit, Christie 

sebanyak 912 unit, dan Dario sebanyak 456 unit. Selain unit hunian, apartemen ini juga dilengkapi 

dengan condotel sebanyak 253 unit dan service apartemen sebanyak 112 unit, yang semuanya 

terdapat di tower Dario. Berkenaan dengan tipe hunian, apartemen Chadstone menawarkan 

empat tipe yakni Tipe A (1 Bedroom) berukuran 25 m2, Tipe B (2 Bedroom) dengan luas 42 m2, 

Tipe C (3 Bedroom), dan Tipe H (Suite Room) yang luasnya 25 m2.  

Dengan desain mewah, apartemen Chadstone memadukan konsep hunian yang tak hanya 

sekadar berfungsi sebagai tempat tinggal saja tetapi juga bekerja, berbelanja, dan bermain. 

Melalui kombinasi tersebut, ‘sang pengembang’ ingin agar apartemen ini mampu memberikan 

kepuasan hidup secara terintegral. Tak heran jika banyak fasilitas yang dibangun mulai dari mall, 

kolam renang, fitness center, lapangan tenis dan futsal, jogging track, reflexology path, spa, 

barbeque area, water park, dan area parkir yang luas. Selain itu, terdapat pula fasilitas ramah 

anak berupa kolam renang anak dan taman bermain anak (children playground).  

Kemewahan dan kenyamanan identik dengan harga yang mahal. Benar, tapi tidak selalu tepat. 

Buktinya, kemewahan dan kenyaman yang disuguhkan oleh apartemen Chadstone tidak 

berbanding lurus dengan harganya. Artinya, harga yang ditawarkan apartemen ini tergolong 

‘ramah kantong’. Tidak percaya apartemen Chadstone merupakan apartemen murah? Dengan 

desain interior yang mengagumkan, fasilitas lengkap yang memanjakan, dan lokasi strategis yang 

memudahkan akses, apartemen Chadstone dihargai mulai dari Rp 300 jutaan. Harga tersebut 

untuk unit hunian Tipe A (1 Bedroom), sedangkan yang Tipe B (2 Bedroom) dihargai Rp 500 

jutaan. Harga tersebut tentunya sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan harga apartemen 

di Jakarta yang per unitnya bisa mencapai miliaran rupiah. Bagaimana, cukup terjangkau bukan? 

Harga yang dibanderol untuk apartemen Chadstone ini memang tergolong murah untuk ukuran 

segmen pasar yang disasarnya, yaitu para pekerja lokal level manajer dan supervisor serta 

ekspatriat. Namun, sasaran utama yang menjadi target penjualan yaitu ekspatriat dari Korea dan 

Jepang. Sebagaimana diketahui bahwa banyak pekerja lokal dan asing yang mendedikasikan 

keahliannya di kawasan industri Cikarang. Bahkan, setiap tahun jumlah ekspatriat yang bekerja di 

kota ini semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya perusahaan asing yang sudah ada 

dan makin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di kota industri ini. Hal ini tentu 

menimbulkan konsekuensi terhadap semakin banyaknya permintaan akan tempat tinggal. 

Awalnya rumah menjadi solusi, namun lahan di Cikarang semakin terbatas dan harganya semakin 

mahal. Oleh sebab itulah, hunian berupa apartemen menjadi solusi yang tepat.  
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Memang tak hanya apartemen Chadstone yang dibangun di area industri Cikarang, tetapi ada 

juga proyek-proyek apartemen lainnya dengan fasilitas yang kurang lebih hampir sama dan 

harganya pun bersaing. Namun, apartemen Chadstone memiliki keunggulan dan nilai plus 

tersendiri. Apa yang menjadi dasar alasan untuk memilih apartemen Chadstone sebagai hunian 

bahkan investasi? Pertama, jelas lokasinya strategis. Apartemen Chadstone dikelilingi oleh tujuh 

kawasan industri estate dengan perusahaan multinasional yang beroperasi mencapai lebih dari 

2.000 yang berasal dari 30 negara. Kedua, fasilitas lengkap mulai dari pusat kebugaran hingga 

relaksasi didukung dengan mall empat lantai yang beroperasi 24 jam. Ketiga, sistem keamanan 

terjamin dilengkapi dengan CCTV yang merekam setiap sudut strategis selama 24 jam. Keempat, 

untuk kepentingan investasi berpeluang memperoleh capital gain dan harga sewa yang tinggi 

mencapai 25% dari nilai apartemen. Di mana lagi bisa memperoleh hunian yang menyajikan 

kemewahan dan kenyamanan layaknya hotel berbintang dengan harga yang sangat terjangkau, 

selain di apartemen Chadstone Cikarang.  
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CIKARANG BERSIAP MENERIMA SERBUAN INVESTOR JEPANG DALAM 

PEMBANGUNAN APARTEMEN 

 

Indonesia memang negara yang strategis. Banyak potensi yang terkandung di negara ini yang 

bisa ditumbuhkembangkan. Mulai dari darat hingga laut memiliki sumber kekayaan yang 

melimpah ruah. Tak heran jika Indonesia diibaratkan sebagai gadis cantik nan molek sehingga 

banyak lelaki yang tertarik untuk meminangnya. Nah, lelaki ini merepresentasikan negara-negara 

lain yang tertarik dan berminat untuk menanamkan modalnya alias berinvestasi di negeri 

khatulistiwa ini.  

Salah satu sektor yang senantiasa berkembang sehingga menarik perhatian investor adalah 

properti. Hampir di semua wilayah Indonesia tak luput dari sasaran pengembangan proyek 

hunian baik berupa perumahan maupun apartemen. Namun yang disebut terakhir umumnya 

masih terbatas pada kota-kota besar saja. Hal ini selaras dengan karakteristik hunian apartemen, 

yaitu lahan terbatas, eksklusif, praktis, privasi, mobilitas tinggi, nyaman, dan harga mahal. 

Sebagai hunian eksklusif, apartemen memang cenderung berharga mahal. Bahkan harga sebuah 

apartemen dengan luas terbatas jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga rumah yang 

ukurannya lebih luas.  

Setelah berhasil mengenalkan dan mengembangkan apartemen di ibu kota Jakarta sebagai 

alternatif hunian dengan beragam kenyamanan, kini pengembangan apartemen mulai menyerbu 

kota-kota di seputar Jakarta. Salah satunya adalah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kota ini dijadikan 

target pengembangan sektor properti karena memiliki potensi dan prospek yang 

menguntungkan. Bagaimana tidak? Cikarang dikenal sebagai kota industri terbesar, tak hanya 

dalam lingkup nasional saja, tetapi juga internasional yakni se-Asia Tenggara.  

Cikarang memiliki potensi pasar properti asing yang besar. Sebagai kota industri, tentu banyak 

perusahaan baik lokal maupun asing yang bertumbuh dan berkembang di kota tersebut. Secara 

lebih lanjut, banyak pelaku bisnis dan pekerja asing (ekspatriat) yang menetap atau berdomisili di 

kota yang dilalui tol Jakarta – Cikampek ini. Menurut data, jumlah ekspatriat di kota industri ini 

terus bertambah. Selama kurun waktu satu dasawarsa, jumlah pekerja asing meningkat 22,5%, di 

mana pada tahun 2006 sebanyak 9.300 orang, kini telah mencapai kurang lebih 12.000 orang.   

Makin bertambahnya jumlah pekerja asing di Cikarang, menimbulkan konsekuensi meningkatnya 

permintaan akan hunian. Peluang ini tentu tidak disia-siakan oleh para pengembang properti. Tak 

hanya pengembang domestik, tetapi juga asing turut meramaikan pembangunan properti di 

Cikarang. Salah satunya adalah pengembang dari negeri sakura Jepang. Bisnis properti di 

Cikarang yang prospektif ini ternyata tak hanya diendus oleh satu investor saja. Banyak investor 

dari negeri samurai ini yang mempercayakan dananya untuk berinvestasi pada sektor properti di 

Indonesia, khususnya di kota industri Cikarang.  

Dalam merespon permintaan akan hunian, pengembang menilai proyek apartemen lebih cocok 

dan menguntungkan dibandingkan dengan proyek perumahan. Jumlah lahan yang makin 

terbatas dan harganya yang kian mahal disinyalir menjadi dasar pertimbangannya. Dengan 
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kondisi tersebut, tipe hunian vertikal tentu menjadi pilihan yang lebih baik daripada tipe hunian 

horizontal. Hal ini juga menjadi perhatian para investor Jepang dalam partisipasinya 

mengembangkan apartemen di Cikarang.  

Jepang berinvestasi di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Negara ini memang membidik 

Indonesia sebagai tujuan investasinya, terutama di sektor otomotif dan elektronik. Kini, perhatian 

Jepang tak hanya terkonsentrasi pada kedua sektor tersebut tetapi telah merambah sektor 

properti. Sebenarnya sektor ini juga bukan sektor baru bagi investor Jepang. Jika ditilik dari 

sejarahnya, Jepang telah berinvestasi di sektor properti Indonesia sejak tahun 1970an. Mitsui 

Corporation, JAL Hotels Corporation, Tokyu Land, Sumitomo, Kyoei Corporation, dan Shimizu 

Corporation merupakan beberapa perusahaan kelas kakap dari Jepang yang telah berkiprah di 

sektor properti nusantara. Disusul oleh Marubeni, Kajima, Sojitz, dan Itochu yang turut 

melebarkan sayapnya di Indonesia pada tahun 1980an.  

Banyak gedung-gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang dibangun oleh investor Jepang 

selama tiga dasawarsa ini. Sebut saja, Wisma Nusantara, Skyline Building atau Menara Cakrawala, 

Summitmas Tower, Prince Center, dan Mid Plaza. Gedung-gedung tersebut merupakan hasil 

‘invasi’ Jepang di sektor properti Indonesia. Meski sempat menarik diri pada tahun 1997 akibat 

krisis moneter dan ‘tragedi politik’ di Indonesia yang berimbas pada menurunnya tingkat 

keamanan investasi. Namun seiring dengan membaiknya kondisi politik dan ekonomi, Jepang 

kembali melirik Indonesia sebagai negara tujuan investasinya.  

Kembali pada pengembangan sektor properti di Cikarang yang melaju pesat, investor Jepang pun 

tak tinggal diam. Tak hanya sebagai developer, mereka juga berperan sebagai kontraktor. 

Dengan menggandeng investor lokal, mereka membangun proyek-proyek hunian berupa 

apartemen yang menawarkan kemewahan dan kenyamanan.  

Mengapa apartemen menjadi pilihan untuk dikembangkan di kota industri Cikarang? Teknologi 

yang semakin canggih diakui atau tidak berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup yang 

semakin modern. Hal ini menuntut pola hidup yang serba praktis, efektif, mudah, dan cepat. Oleh 

sebab itu, apartemen merupakan jawaban atas kebutuhan para pekerja terutama ekspatriat yang 

memiliki mobilitas tinggi.  

Diawali oleh tiga perusahaan kelas kakap Jepang yaitu Toyota Tsusho Corporation, Toyota 

Housing, dan Tokyu Land yang saling berkolaborasi membangun apartemen di kawasan Lippo 

Cikarang. Dengan menggandeng perusahaan lokal Lippo Karawaci, ketiga investor besar dari 

negeri sakura tersebut mendirikan perusahaan berskema joint venture yang bernama PT. TTL 

Residences. Adapun besaran investasi senilai US$ 30 juta dengan komposisi pembagian 51% milik 

Toyota Tsusho, 25% dimiliki Lippo Karawaci, Toyota Housing dan Tokyu Land masing-masing 

sebesar 12%. Dengan mengusung konsep hunian hotel sebanyak 170 unit kamar, TTL Residence 

menjadi proyek perdana dari kolaborasi empat perusahaan besar ini.  

Seolah mengekor kesuksesan pendahulunya, kini giliran Sojitz Corporation yang mencoba 

menancapkan cakarnya di sektor properti Indonesia. Perusahaan besar dari Jepang ini juga 

menggandeng perusahaan lokal dalam memenuhi kebutuhan akan hunian di Cikarang. Dengan 

Sinarmas Land Group, Sojitz Corporation membentuk perusahaan joint venture yang diberi nama 
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PT. Puridelta Lestari Tbk. Proyek pertamanya bertajuk Kota Deltamas merupakan pengembangan 

kota mandiri di Cikarang. Setelah sukses dengan proyek pertamanya, investor Jepang ini kembali 

membuat gebrakan melalui pembangunan apartemen setinggi 5 lantai dengan total hunian 

sebanyak 126 unit. Apartemen ini terletak di lokasi yang strategis dengan menempati lahan seluas 

1,25 hektar. Adapun fasilitas yang menyertainya mencakup kolam renang, ruang refleksologi, 

ruang pertemuan, jacuzzi, taman indoor, mini market, dan lain sebagainya. Apartemen yang 

rencananya akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2016 ini dipercayakan kepada 

kontraktor berpengalaman dan terpercaya yang juga berasal dari Jepang, yaitu PT. Tokyu 

Constraction Indonesia.  

Perlahan namun pasti, investor Jepang terus ‘berinvasi’ di ranah properti Indonesia. Banyaknya 

peluang yang masih tersedia, tentunya akan menarik minat investor lain yang berasal dari negara 

yang sama untuk ikut andil dalam membangun hunian yang menyuguhkan kenyamanan secara 

terintegral. Dengan demikian, pelaku bisnis dan pekerja terutama ekspatriat dapat 

mendedikasikan tenaga, waktu, pikiran, dan keahliannya untuk ikut membangun dan memajukan 

Indonesia.  
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MENILIK SEJARAH KAOS OBLONG 

 

Apa sih saat ini yang tidak mengalami perkembangan? Seiring dengan perkembangan zaman, 

hampir semua sektor kehidupan juga mengalami perkembangan. Dunia fashion salah satunya. 

Setiap tahun, tren fashion mengalami perubahan. Hal ini tak lepas dari semakin dinamisnya 

perubahan berbusana didukung dengan tingginya kreativitas para desainer fashion. Maka tak 

heran jika produk-produk fashion terbaru selalu membanjiri pusat-pusat perbelanjaan dan juga 

outlet-outlet fashion setiap tahunnya.  

Produk fashion mencakup pakaian dan aksesorisnya. Dari produk pakaian sendiri sangatlah 

beragam jenisnya seperti kemeja, blus, baju pesta, dan juga kaos oblong. Nah, yang disebut 

terakhir ini cenderung memiliki desain lebih sederhana dibandingkan dengan produk fashion 

lainnya. Kaos oblong umumnya berupa pakaian polos yang menutupi dada, perut, juga lengan 

bagian atas dan biasanya tidak dilengkapi dengan kerah, kancing, serta saku. Karakteristik lain 

dari kaos oblong adalah berlengan pendek dan berleher bundar.   

Tren fashion yang semakin dinamis berpengaruh pada perkembangan desain kaos oblong yang 

makin variatif. Jika dulu hanya polos, kini kaos oblong lebih berwarna dengan sentuhan ornamen-

ornamen tambahan seperti saku dan kancing sebagai aksesorinya. Selain itu, berkembangnya 

teknologi sablon juga turut meramaikan tren kaos oblong.  

Kesan kasual dan santai menjadikan kaos oblong digemari oleh berbagai kalangan. Produk 

fashion yang satu ini dapat dikenakan oleh semua golongan umur, mulai dari bayi, anak-anak, 

remaja, dewasa, hingga orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kaos oblong juga 

lebih merakyat, karena dapat dikenakan oleh semua kalangan tanpa memandang status sosial, 

tingkat pendidikan, juga profesi atau jenis pekerjaannya.  

Ditinjau dari fungsinya, kaos oblong juga sudah mengalami pergeseran. Jika dulu hanya berfungsi 

sebagai pakaian dalam, kini digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Oleh sebab itulah, kaos oblong 

semakin variatif baik dari warna, desain, maupun tampilan aksesorisnya.  

Kehadiran kaos oblong di pasar fashion mendapat sambutan yang antusias. Hal ini ditunjukkan 

dengan semakin banyaknya produksi kaos oblong dengan berbagai merek baik di pasar lokal, 

nasional, bahkan internasional. Di setiap negara pasti ditemukan kaos oblong. Apa yang 

membuat kaos oblong mendunia? 

Secara historis, kaos oblong awalnya hanya dikenakan oleh para tentara Inggris dan Amerika 

pada abad 19 hingga awal abad 20 sebagai pakaian dalam pelengkap seragam militer. Sebagai 

pakaian dalam, desain kaos oblong tidaklah neko-neko tetapi sangat sederhana, bahkan hanya 

polos dan memiliki satu warna saja, yaitu putih.  

Dalam istilah asing, kaos oblong disebut dengan T-Shirt. Menurut sejarahnya, tidak ada 

penjelasan pasti mengenai istilah tersebut. Namun muncul pendapat bahwa disebut T-Shirt 

karena ketika direntangkan, kaos oblong akan berbentuk seperti huruf T. Pendapat lainnya 
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terkait sebutan T-Shirt muncul atas dasar penggunaannya, yakni sebagai pakaian untuk berlatih 

kalangan militer sebagai Training Shirt sehingga kemudian disingkat menjadi T-Shirt.  

Kaos oblong yang awalnya hanya digunakan oleh kalangan militer tentu belum menyebar ke 

masyarakat secara luas. Selain sebagai pakaian dalam, penggunaan kaos oblong dulunya masih 

sangat terbatas. Kaum militer sendiri hanya mengenakannya saat cuaca panas dan aktivitas-

aktivitas lain yang tidak mengenakan seragam. Kaos oblong memang pas digunakan saat udara 

panas, karena umumnya terbuat dari bahan poliester atau katun yang mudah menyerap keringat.  

Lantas, bagaimana kaos oblong bisa fenomenal dikenal masyarakat dunia? Dimulai dari Marlon 

Brando, seorang aktor Broadway yang mementaskan sebuah lakon pada tahun 1947. Di pentas 

tersebut, sang aktor mengenakan kaos oblong berwarna abu-abu yang pas melekat di tubuhnya. 

Selain akting yang memukau, penonton terkesima dengan kaos oblong Brando yang konon 

mengundang histeria para gadis. Selanjutnya James Dean yang tampil dalam film Rebel Without A 

Cause pada tahun 1995, di mana sang aktor juga mengenakan kaos oblong.  

Penampilan ‘berkaos oblong’ kedua aktor beda dekade tersebut tak hanya membuat banyak 

penonton terkesima, tetapi juga menuai protes. Penggunaan kaos oblong sebagai baju luar dinilai 

kurang ajar dan tidak beretika. Sejak saat itulah muncul polemik terkait dengan pemakaian kaos 

oblong. Polemik kaos oblong ini justru menjadi sensasi di kalangan pelaku industri fashion, 

utamanya perusahaan konfeksi yang mulai memproduksi kaos oblong secara massal. Kegaduhan 

seputar kaos oblong yang terus bergulir dimanfaatkan untuk menaikkan publisitas produk fashion 

tersebut ke ranah publik internasional. Alhasil, kaos oblong semakin populer dan diminati 

kalangan anak muda yang menganggapnya sebagai lambang kebebasan.  

Demam kaos oblong yang menjangkiti kaum muda di Eropa dan Amerika memicu berlakunya 

hukum ekonomi, di mana semakin banyak permintaan semakin banyak pula penawarannya. 

Secara lebih lanjut, desain kaos oblong mulai berkembang tak hanya polos tetapi memiliki motif. 

Selain itu, pilihan warna juga semakin bervariasi, tak hanya putih. Permintaan akan produk kaos 

oblong yang terus mengalir direspon positif oleh produsen-produsen merek terkenal seperti Polo 

dan Lacoste, bahkan segmen sport clothing seperti Adidas dan Nike juga turut meramaikan tren 

kaos oblong dengan aktif memproduksinya hingga saat ini.  

Tak hanya di benua biru, demam kaos oblong juga mewabah di Indonesia. Perkembangan kaos 

oblong di tanah air juga memiliki sejarah tersendiri. Di Indonesia kaos oblong sudah dikenal pada 

masa penjajahan, karena dibawa oleh orang-orang Belanda. Namun, penggunaan kaos oblong 

pada masa itu masih sangat terbatas dan hanya dikenakan oleh kalangan atas saja. Maka tak 

heran jika kaos oblong dulu menjadi barang mewah. Oleh sebab itu, perkembangan kaos oblong 

tidak begitu pesat, karena pada waktu itu Indonesia belum memiliki teknologi pemintalan yang 

mumpuni untuk memproduksi sendiri.  

Pada tahun 1970an, perkembangan kaos oblong di ndonesia mulai menunjukkan perkembangan 

yang signifikan. Hal ini tak lepas dari pengaruh budaya rock ‘n roll di Barat seperti The Rolling 

Stones dan The Beatles yang mengenakan kaos oblong saat manggung. Di tahun itu, kaos oblong 

diproduksi oleh produsen dalam negeri meski masih bersifat konvensional, di mana desain 

sederhana, berwarna putih, berbahan katun halus tipis dan melekat ketat di badan. Produksinya 
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pun masih terbatas hanya untuk kaum laki-laki saja. Pada masa itu beberapa merek kaos oblong 

yang terkenal adalah Swan, 77, Kembang Manggis, dan Cabe Rawit.  

Berlanjut pada dekade berikutnya, tahun 1980an hingga 1990an, industri garmen dan konfeksi di 

Indonesia mulai menguasai produksi kaos oblong. Dari sisi desain, bahan, dan juga kualitasnya 

mengalami perkembangan berarti sehingga mampu bersaing di pasar global. Anda pasti 

mengenal atau setidaknya pernah mendengar merek kaos oblong yang begitu fenomenal seperti 

Dagadu dari Yogyakarta, Joger dari Bali, dan C59 dari Bandung. Selain itu, ada juga merek Osella, 

H & R, Poshboy, Hammer, dan masih banyak lagi yang dijual melalui department store dan mall 

turut andil dalam mempopulerkan kaos oblong di tanah air. Namun, dari banyaknya merek 

tersebut, ada sebagian yang masih bertahan hingga sekarang, dan ada juga yang telah 

menghilang dari peredaran. 

Memasuki dekade tahun 2000an, terjadi pergeseran dalam tata cara berniaga kaos oblong yang 

awalnya merambah pertokoan di mall, kini ke industri kreatif. Ketika desain dan mode kaos 

oblong dirasa kurang memenuhi selera, muncullah ide kreatif untuk membuat desain, 

memproduksi, dan menjualnya sendiri. Fenomena ini disebut dengan Distro (Distribution Outlet), 

di mana anak-anak muda yang kreatif menciptakan, memproduksi, dan menjual kaos oblongnya 

sendiri.  

Bak gayung bersambut, fenomena distro terus berkembang yang ditunjukkan dengan semakin 

banyaknya distro yang menjual hasil kreasi sendiri, terutama kaos oblong di kota-kota besar di 

tanah air. Didukung dengan perkembangan teknologi yang memunculkan internet dan media 

sosial menambah makin menjamurnya distro dengan konsep online shop. Jangkauan pemasaran 

yang lebih luas dan akses yang lebih mudah seolah memanjakan konsumen untuk memilih produk 

kaos oblong yang lebih beragam.  
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BAONG, BAWA IDENTITAS BANDUNG MELALUI KAOS OBLONG 

 

Kaos oblong gak ada matinya. Sejak awal diproduksi pada abad 19, kaos oblong hanya untuk 

kalangan militer saja. Fungsinya pun hanya sebagai pakaian dalam. Seiring dengan 

perkembangannya, kaos oblong mulai dikenal publik pada tahun 1947 dan mengalami 

transformasi fungsi, dari pakaian dalam menjadi pakaian luar. Sejak saat itu, kaos oblong terus 

berkembang baik dari model, desain, maupun bahannya. Bahkan tetap eksis hingga saat ini. Hal 

tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pengguna kaos oblong.  

Sedikit menilik sejarah perkembangan kaos oblong di Indonesia. Masuknya kaos oblong di 

Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Namun, pada masa itu Indonesia masih terjajah 

sehingga belum memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk berkiprah di industri garmen atau 

konfeksi. Pada masa tersebut, kaos oblong tergolong sebagai barang mahal sehingga hanya 

orang-orang tertentu saja yang bisa memakainya.  

Sejak berhasil meraih kemerdekaan, Indonesia mulai membangun fondasi di setiap lini untuk 

memperkuat diri sebagai bangsa yang satu. Seiring waktu berlalu, Indonesia mulai mampu 

membangun industri kaos oblong, bahkan berani bersaing di pasar global. Dari tahun ke tahun, 

semakin banyak pemain yang meramaikan industri kaos oblong. Seperti gelombang pasang air 

laut, ada yang menghilang dari peredaran, ada pula yang tetap eksis hingga sekarang. 

Kini, fungsi kaos oblong tak hanya sekadar pakaian dalam atau luar, bukan pula sebatas penutup 

bagian dada perut dan lengan atas, tidak juga sebagai tren mode saja, tetapi sudah 

bertransformasi sebagai suatu identitas. Bagaimana bisa dan apa pula maksudnya?  

Kaos oblong telah mengalami banyak pergeseran. Dari diproduksi secara massal atau pabrikan 

berkembang ke industri kreatif yang disebut dengan distro (distribution outlet). Industri kreatif 

kaos oblong ini lahir seiring dengan munculnya anak-anak muda yang memiliki kreativitas tinggi 

untuk mendesain, memproduksi, dan menjual kaos oblong sendiri. Tentu, persaingan di industri 

kaos oblong semakin tinggi. Meskipun demikian, hadirnya industri kreatif kaos oblong ini justru 

semakin menambah luas pilihan yang ada.  

Lantas, apa maksudnya kaos oblong sebagai identitas? Nah itu dia perkembangan selanjutnya. 

Jika dulu kaos oblong diproduksi hanya untuk kepentingan komersil, kini muncul ‘varian’ baru di 

mana kaos oblong bisa menjadi suatu identitas diri bahkan kota tertentu. Sebut saja kaos oblong 

Joger dan Dagadu. Keduanya pada mulanya bermain dalam industri kreatif yang kemudian 

menjadi identitas kota, di mana Joger merepresentasikan Bali, sedangkan Dagadu mewakili 

identitas Kota Yogyakarta.  

Siapa yang tak kenal dengan kedua brand kaos oblong tersebut? Hampir dapat dipastikan, semua 

penduduk yang bermukim di Indonesia telah mengenal, atau setidaknya pernah mendengar, atau 

bahkan mungkin justru sudah memiliki dan mengenakan produknya. Joger dan Dagadu dikenal 

sebagai kaos oblong unik karena pesan-pesan yang tertulis di setiap lembarannya. Contohnya 

Dagadu, nama ini diambil dari bahasa kebalikan (aksara Jawa) yang berarti matamu. Dagadu 
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memasang tulisan-tulisan plesetan yang menjadi ciri khas Yogyakarta. Selain plesetan, kaos 

oblong dengan brand ini juga dijadikan sebagai media kritik sosial terhadap pemerintah juga 

masyarakat.  

Kesuksesan Joger dan Dagadu membawa kota masing-masing sebagai identitasnya memotivasi 

Ahmad Wiguna untuk berbuat hal yang sama. Melalui kaos oblong bermerek Baong, alumnus D3 

Jurusan Manajemen Informatika Universitas Padjadjaran Bandung ini ingin membawa identitas 

Kota Bandung dengan bahasa Sundanya. 

Kata Baong merupakan akronim dari Bandung Oblong, bukan dari kata bahasa Sunda yang 

berarti ‘nakal’. Lahirnya kaos oblong Baong ini berawal dari rasa keprihatinan ‘sang owner’ atas 

mulai tergerusnya bahasa Sunda oleh orang-orang Sunda sendiri. Diakui atau tidak, banyak orang 

Sunda yang terkesan ‘enggan’ menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Mereka seolah lebih 

senang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, karena dianggap lebih gaul 

dan modern. Sementara bahasa daerah dianggap tradisional banget bahkan udik atau 

kampungan. Pernah suatu ketika, si empunya Baong ini mendengar percakapan dua orang 

remaja, di mana remaja yang satu menggunakan bahasa Sunda, sedangkan rekan yang diajaknya 

berinteraksi justru menjawab dengan bahasa Indonesia. Dari situlah tercetus ide untuk 

melestarikan budaya dan bahasa Sunda dalam kehidupan masyarakat, utamanya anak-anak muda 

melalui kaos oblong.  

Baong diproduksi pertama kali pada tahun 2008 dengan bertuliskan “Nyari Apa Sih di Bandung 5 

M, Makan, Mojang, Maung, Musik, dan Mode”. Filosofi dari 5 M yang menjelaskan ciri khas 

Bandung yaitu Makan diwakili oleh gambar peuyeum (tape), Mojang direpresentasikan oleh 

gambar perempuan, Maung diwakili gambar Persib, Musik diwakili angklung, dan Mode diwakili 

gambar kaos.  

Seperti halnya Dagadu, Baong juga memanfaatkan produk kaosnya sebagai media untuk 

memberikan kritik sosial terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Miris dengan 

pesatnya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di Bandung diilustrasikan dengan gambar 

pohon tumbuh terbalik di atas gedung-gedung. Kritik dengan tulisan “Saritem is Dead Hayu Urang 

Tobat Euy” menyusul sebagai penghias Baong. Selanjutnya gambar Bus Damri yang penuh sesak 

dengan asap hitam yang mengepul dari knalpotnya sebagai kritik terhadap buruknya sarana 

transportasi di Bandung sehingga menciptakan polusi udara yang menyesakkan dada. Tak hanya 

itu, tokoh wayang Sunda yaitu Cepot juga menjadi inspirasi kritik di kaos Baong dengan tulisan 

“Calon Presiden Republik Sakahayang” yang artinya calon presiden republik semaunya.  

Percaya atau tidak, usaha kaos Baong dirintis dengan modal nekat yang lebih besar dibandingkan 

dengan modal finansialnya. Adanya dorongan yang kuat untuk memulai usaha memicu Ahmad 

Wiguna memberanikan diri untuk ‘mengajukan proposal’ kepada keluarganya, terutama kedua 

orang tuanya. Tak diduga, proposalnya disambut positif oleh orang tua dan juga kakaknya yang 

kemudian membantu modal finansialnya.  

Sebagai industri kreatif, mulai dari desain dan produksi Baong dikerjakan secara mandiri. Sedikit 

mengalami kendala dalam proses penjualannya karena tidak memiliki tempat berjualan dan men-

display kaos oblong hasil karyanya. Namun, akhirnya bantuan datang dari saudaranya yang 
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tinggal di daerah Cibaduyut. Entah karena kebetulan atau memang hoki, tempat berjualan Baong 

justru di area pertokoan yang telah terkenal di Kota Bandung. Benar saja, respon konsumen 

terhadap produk kaos Baong sungguh luar biasa. Tak berselang lama, Baong laris manis di 

pasaran karena dibanderol dengan harga murah antara Rp 65.000,- hingga Rp 99.000,- sehingga 

sangat terjangkau. Bahkan, pada masa liburan, Baong bisa mencapai omzet yang menggiurkan.  

Untuk memperluas lini produk, kini Baong tak hanya memproduksi kaos oblong saja, tetapi juga 

topi, tas, sandal, dan juga beragam merchandise lainnya. Meskipun demikian, produk utama tetap 

difokuskan pada kaos oblong. Seiring dengan perkembangannya, Baong memiliki tiga outlet 

untuk menjual produk-produknya yakni di Cibaduyut, Jalan Cihampelas, dan pusat perbelanjaan 

Cihampelas Walk. Dapat dikatakan ketiga outlet tersebut merupakan outlet resmi yang menjual 

produk-produk Baong. Jika ditemukan produk Baong di luar ketiga outlet tersebut, berarti 

produk itu palsu.  

Kesuksesan Baong menarik banyak minat reseller dari luar Kota Bandung yang ingin menjalin 

kerja sama. Namun, dengan alasan untuk menjaga keaslian dan agar produk tetap eksklusif, 

Baong menolak kerja sama tersebut. Selain itu, Baong juga menjaga agar produk-produk Baong 

terutama kaosnya tetap nyunda. Artinya, kaos Baong hanya bisa diperoleh dan dibeli di Bandung 

saja. Alasan lain juga untuk menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk 

berkunjung ke kota yang dijuluki Kota Kembang tersebut. 

Perkembangan teknologi dimanfaatkan Baong untuk menjual produknya secara online. Melalui 

akun Instagram @baongbdg, Baong melayani konsumen dari luar Bandung yang berminat untuk 

membeli produk-produknya. Di samping itu, konsumen yang ingin pesan kaos Baong juga bisa 

dilayani secara online. Jadi, sudahkah Anda memiliki kaos Baong?  
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TAMPIL STYLISH DENGAN KAOS OBLONG, SIAPA TAKUT? 

 

Bicara penampilan pasti tak bisa lepas dari dunia fashion, mulai dari baju hingga aksesorinya. 

Perkembangan dunia fashion sangatlah dinamis, selalu berubah setiap tahunnya. Tak heran jika 

perusahaan-perusahaan mode dunia selalu sibuk di triwulan akhir tahun untuk mempersiapkan 

tren fashion terbaru yang bisa disuguhkan di tahun mendatang. Bahkan tak sedikit perusahaan 

mode yang menggandeng selebriti dunia sebagai brand ambassador agar produknya bisa 

booming di pasaran.  

Produk fashion sangatlah beragam dan semuanya tentu berfungsi untuk menunjang penampilan. 

Salah satu jenis produk fashion yang terus berkembang dan ‘gak ada matinya’ adalah kaos 

oblong. Sejak diperkenalkan ke publik pada tahun 1947, kaos oblong terus mengalami 

perkembangan yang signifikan baik dari desain, pola, maupun warnanya. Jika awalnya kaos 

oblong hanya berwarna putih, kini lebih variatif. Selain itu modelnya juga sangat beragam, ada 

yang berleher bundar, ada pula yang berleher segitiga. Sementara dari desain juga lebih 

berkembang, tak hanya polos tetapi sudah memiliki pola atau corak yang menarik.   

Ditilik dari sejarahnya, kaos oblong berfungsi sebagai pakaian dalam. Seiring dengan 

perkembangan zaman, kaos oblong mengalami pergeseran fungsi dari pakaian dalam ke pakaian 

luar. Pada awalnya memang sempat menuai kontroversi dan protes keras dari banyak kalangan, 

karena pemakaian kaos oblong sebagai baju luar dinilai tidak sopan dan kurang beretika. Namun 

dari pertentangan yang muncul tersebut justru menjadikan kaos oblong lebih populer terutama 

di kalangan anak muda. Kondisi inipun dimanfaatkan oleh banyak perusahaan konfeksi dan 

garmen untuk memproduksi kaos oblong.  

Kaos oblong identik dengan penampilan santai. Sebagai pakaian santai nan sederhana, kaos 

oblong tidak diperkenankan sebagai ‘pakaian luar’ dalam acara yang bersifat resmi, seperti kuliah, 

bekerja kantoran, menghadiri acara pernikahan, dan lain sebagainya. Jika pun berbahan kaos, 

namun tidak boleh oblong, harus berkerah.  

Secara umum pembatasan penggunaan kaos oblong dalam berbagai acara formal memang masih 

berlaku di ‘hukum sosial’ masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut bukan berarti seseorang 

yang mengenakan kaos oblong langsung mati gaya. Meski sederhana, kaos oblong mampu 

‘menyulap’ penampilan seseorang tetap stylish dan trendi.  

Kaos oblong yang terbuat dari katun atau poliester sangat pas digunakan sebagai pakaian sehari-

hari, apalagi di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Teriknya matahari sering kali 

mengakibatkan tubuh menjadi gerah dan berkeringat. Penggunaan kaos oblong untuk menemani 

aktivitas sehari-hari dinilai cocok, karena mudah menyerap keringat. Oleh sebab itu, kaos oblong 

merupakan produk fashion berlabel ‘must have’ atau harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan tak 

hanya satu, seseorang bisa memiliki kaos oblong dalam jumlah lebih banyak untuk menunjang 

aktivitasnya sehari-hari.  
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Lantas, bagaimana tampil stylish dan trendi dengan kaos oblong? Untuk tampil stylish dengan 

kaos oblong, seseorang tidak perlu menjadi ahli dalam bidang fashion. Hanya saja, memang 

dibutuhkan sedikit kejelian untuk memadupadankan pakaian sehingga tampak chic. Mix and 

match dalam fashion tak hanya dalam hal warna saja, tetapi juga corak. Akan tampak 

menggelikan jika seseorang tidak berhasil dalam melakukan mix and match dalam fashion 

sehingga terjadi ‘tabrakan’ corak dan warna pakaian. Untuk memilih warna, sebenarnya tidak 

harus selalu senada. Bahkan warna yang kontras sekalipun dapat dipadupadankan sehingga 

menghasilkan kombinasi yang ramah mata, dalam arti enak dipandang.  

Dalam pandangan masyarakat awam, penampilan stylish sering kali dilekatkan pada pakaian 

formal, branded atau bermerek terkenal, dan mahal. Sementara posisi kaos oblong tetap 

dianggap sebagai pakaian sederhana yang hanya dikenakan saat santai saja. Jangan salah, saat ini 

kaos oblong mengalami ‘peningkatan derajat’. Produk fashion yang awalnya hanya dikenakan 

oleh kalangan militer ini telah difungsikan pula sebagai busana semi formal. Dengan padu padan 

yang tepat, kaos oblong kini layak dikenakan sebagai busana kerja, kuliah, dan busana formal 

lainnya.  

Kaos oblong yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang justru menjadi primadona untuk tampil 

stylish dan trendi. Kenyamanan menjadi dasar alasan mengapa banyak orang yang lebih 

menyukai kaos oblong. Produk fashion ini sifatnya fleksibel sehingga cocok untuk 

dipadupadankan dengan berbagai gaya di setiap kesempatan. Mulai dari menjalani aktivitas kerja, 

menghadiri acara resmi, bepergian dengan keluarga atau teman, hingga olahraga. Sebagai 

busana kerja, kaos oblong dapat dipadukan dengan blazer. Untuk tampil kasual, kaos oblong bisa 

dipadukan dengan celana jeans sehingga tampilan tampak stylish dan keren. Perpaduan kaos 

oblong dengan rok juga bisa menjadi pilihan tepat untuk tampil manis dan tetap elegan. 

Sementara untuk kepentingan hangout bersama teman atau nge-date dengan pasangan terkasih, 

kaos oblong bisa mengambil peran dan menjadikan penampilan tetap chic dan trendi.  

Apa tampil stylish dengan kaos oblong hanya berlaku untuk kaum hawa saja? Tentu tidak, kaum 

adam pun bisa memfungsikan kaos oblong untuk tampil stylish dan maskulin. Kaos oblong yang 

ketat dipadukan dengan jaket menjadikan penampilan terkesan santai tetapi juga ‘macho’. Akan 

tampak lebih trendi jika dilengkapi dengan syal yang dibelitkan ke leher secara longgar. Tak hanya 

untuk dikenakan pada acara santai, kaos oblong juga bisa menyertai aktivitas kerja kaum adam. 

Untuk tampil unik dan stylish dengan busana kerja, kaos oblong justru bisa difungsikan sebagai 

pakaian luar sebagai pembungkus kemeja yang dikenakan sebagai pakaian dalam. Ukurannya 

yang ketat atau body fit pada tubuh kaum adam yang proporsional tak hanya kelihatan stylish 

tetapi juga seksi.  

Untuk bisa tampil stylish dengan kaos oblong tak hanya membutuhkan kemampuan 

memadupadankan pakaian sehingga tampak serasi, tetapi juga dibutuhkan kemampuan 

menyesuaikan busana dengan konteks acara. Sebenarnya fleksibilitas dari kaos oblong dapat 

dikenakan dalam setiap kesempatan. Namun, akan lebih afdol jika busana yang dipadupadankan 

dengan kaos oblong bisa match dengan kondisi dan situasi yang ada. Dengan kata lain tidak salah 

kostum.  
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Dengan adanya pergeseran fungsi kaos oblong sebagai pakaian dalam menjadi pakaian luar dan 

dari pakaian santai menjadi semi formal, tentunya memungkinkan kamu untuk tampil lebih trendi. 

Kamu bisa bereksperimen dalam memadupadankan koleksi baju yang dimiliki dengan kaos 

oblong sehingga tercipta suatu kreasi fashion unik yang menjadikan penampilan lebih fresh dan 

tidak monoton. Dengan demikian, kaos oblong tidak melulu sebagai pakaian santai yang 

sederhana, tetapi bisa disulap menjadi busana yang fashionable.  

Pada prinsipnya untuk tampil chic dan stylish dengan kaos oblong tergantung pada kemampuan 

kita bereksperimen dengan mode yang ada. Jangan sampai menjadi orang yang ketinggalan 

mode, tetapi jangan pula menjadi orang yang hanya sekadar korban mode. Dengan sedikit 

mengkreasikan kaos oblong, kamu bisa tampil percaya diri. Bahkan, bisa jadi kreasi mix and 

match yang kamu hasilkan bisa menjadi tren di kalangan teman-temanmu. Dengan demikian, 

kamu justru bisa menjadi trend center fashion kaos oblong diantara komunitasmu.   
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APA JENIS T-SHIRT YANG PALING KAMU SUKA UNTUK  

MENEMANI HARI-HARIMU? 

 

Siapa bilang kaos oblong memiliki model dan desain yang monoton? Kalau saya bilang justru kaos 

oblong gak ada matinya. Mengapa? Dari beragam jenis produk fashion yang ada, kaos oblong 

masih tetap eksis hingga saat ini bahkan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Jika 

mau jujur, semua orang pasti memiliki kaos oblong yang jumlahnya tidak hanya satu atau dua 

saja, minimal lima bahkan bisa lebih.  

Sebagai produk fashion, secara fungsional kaos oblong bersifat fleksibel karena menjangkau 

semua segmen pasar. Kaos oblong bisa dikenakan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, 

bahkan orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Sifatnya fleksibel inilah yang menjadikan 

kaos oblong tetap eksis dan banyak diminati oleh semua kalangan.  

Bicara kaos oblong tentu saja tak bisa lepas dari sejarahnya, di mana dulu kaos oblong hanya 

dikenakan oleh kalangan militer Inggris dan Amerika Serikat pada abad 19. Selain berfungsi 

sebagai pakaian dalam, kaos oblong juga digunakan sebagai pakaian untuk latihan militer di saat 

cuaca panas. Bentuknya yang menutupi dada, perut, bahu, dan lengan bagian atas menyerupai 

huruf T, sehingga kaos oblong disebut juga dengan T-shirt.  

Kaos oblong mulai dikenal publik sejak dipopulerkan oleh Marlon Brando setelah tampil dalam 

sebuah lakon teater pada tahun 1947. Seiring dengan itu, kaos oblong mengalami pergeseran 

fungsi dari pakaian dalam menjadi pakaian luar. Meski kemudian banyak yang berminat 

mengenakan kaos oblong sebagai pakaian luar, namun banyak pula yang memprotesnya. Timbul 

kontroversi karena penggunaan kaos oblong sebagai pakaian luar dinilai tidak sopan dan kurang 

beretika.  

Kontroversi yang timbul justru menjadikan kaos oblong makin populer, terutama di kalangan 

anak muda. Bagi mereka, kaos oblong seolah menjadi simbol kebebasan karena kesan yang 

muncul ketika mengenakan kaos oblong adalah santai dan kasual. Popularitas kaos oblong 

berpengaruh pada perkembangan dalam hal warna. Jika dulu kaos oblong hanya berwarna putih, 

mulai dikembangkan warna lain seperti abu-abu, biru, dan lainnya.  

Tahun demi tahun berganti, kaos oblong tetap bertahan dengan kejayaannya. Bahkan mengalami 

perkembangan yang signifikan. Jika dulu kaos oblong lebih didominasi oleh segmen kaum adam, 

kini telah menjangkau semua kalangan mulai dari bayi hingga orang tua. Sementara dari sisi 

desain dan jenis lebih bervariasi.  

Berkenaan dengan jenisnya, kaos atau T-shirt dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu oblong, raglan, 

dan wangky atau polo shirt. Ketiga jenis kaos tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakan satu sama lain. Ingin tahu lebih detail tentang masing-masing jenis T-shirt tersebut? 

Berikut penjelasannya. 
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 Oblong 

Mengapa disebut kaos oblong? Penamaan kaos oblong diambil dari lubang leher yang 

berbentuk bundar menyerupai huruf O. Bentuk lubang leher ini juga menjadi ciri khas dari 

kaos oblong. Selain itu, karakteristik kaos oblong juga ditunjukkan dari pemasangan warna 

yang senada untuk bagian penutup badan dan lengan. Namun karakteristik tersebut sifatnya 

tidaklah mutlak, dalam arti bisa saja bagian lengan dipadukan dengan warna yang berbeda. 

Hanya saja, penggunaan warna yang berbeda pada lengan untuk jenis kaos oblong umumnya 

dimulai dari ketiak ke lengan bagian atas saja, sedangkan pada bagian bahu tetap sama 

dengan warna yang diaplikasikan pada bagian dada dan perut.  

Dulu kaos oblong memang dicirikan memiliki bentuk lubang leher yang bundar, tetapi kini 

tidak lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perkembangan 

desain lubang kaos oblong. Kaos oblong yang beredar di pasaran saat ini memiliki bentuk 

lubang leher yang makin variatif. Setidaknya ada lima bentuk lubang leher kaos oblong, yaitu: 

 O-Neck. Kaos oblong berlubang leher O-neck merupakan jenis T-shirt yang paling umum. 

Model lubang leher inilah yang dikenal oleh publik lebih dulu. Ukurannya bisa saja lebih 

ketat atau longgar. Kaos oblong dengan bentuk O-neck memiliki ribs (bahan bagian tepi 

lubang leher) pendek sehingga tidak menutupi leher.  

 V-Neck. Varian lain dari kaos oblong adalah kaos berlubang leher V-neck. Sesuai dengan 

sebutannya, jenis kaos ini memiliki lubang leher berbentuk huruf V, yang menyudut di 

bagian dada. Jenis kaos ini banyak digunakan sebagai pakaian dalam, karena lubang 

lehernya tidak terlihat saat dikenakan sehingga bisa untuk pelapis kemeja. Namun, tidak 

sedikit pula yang menggunakan jenis kaos ini sebagai pakaian luar. Inovasi desain kaos 

oblong berlubang V bukannya tanpa alasan. Jenis kaos ini mampu memberikan kesan 

lebih tinggi pada penggunanya.  

 U-Neck. Jika melihat bentuk lubang lehernya, jenis kaos ini tidak termasuk dalam O-neck 

ataupun V-neck. Bentuknya tidak persis bundar tetapi juga tidak bersudut lancip. Jenis 

kaos berlubang U-neck ini merupakan perpaduan antara O-neck dengan V-neck.  

 Y-Neck. Varian lain dari jenis kaos atau T-shirt adalah berlubang leher Y-neck. Jika dilihat 

dari bentuknya, kaos Y-neck mirip dengan V-neck karena terdapat sudut lancip di bagian 

dada. Hanya saja, untuk jenis kaos Y-neck terdapat tambahan belahan ke bawah sehingga 

menyerupai huruf Y. Pada belahan ke bawah tersebut umumnya dilengkapi dengan 

aksesori berupa kancing yang berderet ke bawah. Berapa jumlah kancing yang 

ditempelkan? Tentu sangat tergantung pada desain dan selera yang diinginkan.  

 Turtleneck. Satu lagi varian dari jenis kaos yaitu berlubang leher turtleneck. Jenis kaos ini 

sebenarnya hampir sama dengan jenis O-neck, hanya saja memiliki ribs yang lebih panjang 

menutupi bagian leher menyerupai leher kura-kura, sehingga disebut turtleneck. Jenis 

kaos ini banyak dikenakan oleh orang-orang yang tinggal di negara bermusim dingin. Di 

Indonesia juga terdapat jenis kaos turtleneck, tapi peminatnya tidak sebanyak jenis kaos 
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lainnya. Indonesia sebagai negara beriklim tropis agaknya menjadi alasan kurang 

boomingnya jenis kaos ini. 

 Raglan 

Kaos raglan merupakan jenis kaos dengan pola yang berbeda dari pola kaos oblong. Pada 

kaos oblong, sambungan lengan dimulai lurus dari ketiak. Sementara kaos raglan memiliki 

pola sambungan yang berbeda, di mana potongan atau sambungan lengan tidaklah lurus 

tetapi miring mulai dari bahu. Uniknya lagi, pada bagian sambungan lengan tersebut 

umumnya diaplikasikan warna yang berbeda dari warna bagian penutup dada dan perut.  

Untuk bentuk lubang lehernya, jenis kaos raglan bisa menggunakan O-neck dan juga V-neck. 

Jenis kaos ini biasanya didesain dengan lengan agak panjang, umumnya ¾ lengan, tetapi ada 

pula yang didesain dengan lengan pendek.  

 Wangky/Polo Shirt 

Kaos wangky atau polo shirt merupakan varian lain yang memiliki pola berbeda. Jenis kaos 

wangky atau polo shirt dilengkapi dengan kerah di bagian lubang lehernya. Selain itu juga 

terdapat sambungan pada lubang leher yang dilengkapi dengan kancing.  

Beragam jenis kaos tersebut merupakan wujud dari perkembangan kaos dari tahun ke tahun. 

Meski mudah ditemui di pasaran, namun tidak semuanya memiliki jumlah peminat yang sama. 

Dari sekian banyak jenis kaos yang ada, mana yang paling kamu suka dan sering kamu kenakan 

untuk menemani hari-harimu? 
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EMPLOYE AND FAMILY GATHERING, SARANA MENCAPAI TUJUAN PERUSAHAAN 

MELALUI KARYAWAN YANG KOMPAK DAN SOLID 

 

Dalam suatu manajemen perusahaan, karyawan memiliki peranan yang sangat penting demi 

berkembang dan majunya perusahaan itu sendiri. Karyawan merupakan partner internal bagi 

perusahaan, sehingga harus seiring sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Karyawan dan 

perusahaan memiliki kedudukan yang sama dalam arti sama-sama saling membutuhkan. 

Perusahaan membutuhkan karyawan untuk bisa melaksanakan segala aktivitas yang ada. 

Sementara karyawan membutuhkan pekerjaan untuk bisa melangsungkan kehidupannya. 

Hubungan antara perusahaan dengan karyawan seharusnya bersifat mutualisme, saling 

menguntungkan. Tanpa karyawan, perusahaan tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya 

sehingga upaya pencapaian tujuan akan mengalami hambatan. Sementara karyawan sebagai 

pelaksana tugas-tugas yang ada di dalam perusahaan membutuhkan reward berupa gaji yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik diri sendiri maupun keluarganya. Oleh 

sebab itu, hal ini harus disadari dan menjadi perhatian bagi kedua belah pihak, baik perusahaan 

maupun karyawan sehingga terjalin hubungan yang sinergis.  

Saking pentingnya peran dan fungsi karyawan dalam perusahaan, karyawan sering kali dianggap 

sebagai aset bagi perusahaan, sehingga perlu dijaga dan dipelihara dengan baik seperti aset 

berharga lainnya. Namun, tentunya bukan sembarang karyawan. Karyawan yang bisa menjadi 

aset bagi perusahaan adalah mereka yang memiliki keuletan, keterampilan, kompetensi, dedikasi 

dan loyalitas yang tinggi. Karyawan yang demikian sudah dapat dipastikan memiliki kinerja yang 

baik dan produktivitas tinggi, sehingga sanggup berkolaborasi dalam mencapai dan mewujudkan 

visi, misi, serta tujuan perusahaan.  

Disadari atau tidak, karyawan yang berkompeten dan berdedikasi menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan perusahaan mencapai tujuannya. Bagaimana tidak? Karyawan yang 

demikian dapat menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian sesuai 

dengan keahliannya. Selain itu, mereka juga memiliki kesetiaan terhadap perusahaan tempatnya 

bernaung sehingga tidak mudah ‘dibajak’ untuk beralih ke perusahaan lain meski dengan iming-

iming gaji lebih tinggi dan fasilitas yang lebih lengkap.  

Bayangkan kerugian yang harus ditanggung perusahaan jika harus kehilangan karyawan-

karyawan terbaiknya. Mereka harus mengeluarkan anggaran untuk merekrut karyawan baru 

yang belum tentu berpengalaman dalam bidang tugas yang ada. Untuk bisa melaksanakan tugas-

tugas tersebut, perusahaan harus memberikan masa training sebagai kesempatan kepada 

karyawan baru untuk beradaptasi dengan bidang tugas dan lingkungan kerjanya. Akibatnya, 

produktivitas kerja belum mencapai maksimal. Belum lagi jika terdapat kesalahan dalam 

pelaksanaan kerja, sehingga harus diperbaiki tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.  

Kompleksitas kerja dalam lingkup perusahaan memicu stres, frustrasi, bahkan depresi. Berbagai 

gangguan psikologis tersebut berpotensi mengancam timbulnya gangguan secara fisik, seperti 

sakit kepala dan gangguan pencernaan. Meski perusahaan telah memberikan jaminan kesehatan 
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kepada karyawan, namun tetap akan mengalami kerugian yang cukup besar, tak hanya secara 

finansial saja. Kondisi karyawan yang tidak fit berpengaruh pada ketangkasan dan produktivitas 

kerja, sehingga pekerjaan tidak bisa selesai tepat waktu. Secara lebih lanjut hambatan-hambatan 

ini akan bermuara pada kerugian perusahaan secara finansial. Semua hal ini tidak akan terjadi 

apabila perusahaan mampu memelihara dan menjaga karyawan-karyawan terbaiknya sebagai 

aset yang tidak ternilai harganya.  

Memelihara dan menjaga karyawan tidak harus melulu dengan gaji yang tinggi. Meskipun gaji 

penting, namun karyawan juga membutuhkan reward dalam bentuk lain. Misalnya perhatian 

perusahaan terhadap karyawan dan keluarganya yang diwujudkan dengan penyelenggaraan 

employee and family gathering. Apa itu employee and family gathering? Employee and family 

gathering dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam lingkup 

perusahaan yang bertujuan untuk refreshing, mempererat hubungan kekeluargaan, dan tali 

silaturahmi diantara karyawan.   

Apa perlunya diadakan employee and family gathering? Rutinitas pekerjaan sehari-hari berpotensi 

menimbulkan rasa jenuh dalam diri karyawan. Apalagi dalam perusahaan berskala besar 

umumnya karyawan memiliki tekanan yang cukup besar untuk bisa memenuhi dan mencapai 

target yang telah ditentukan, sehingga secara psikologis mengalami tingkat kelelahan yang 

cukup tinggi. Jika hal ini terus dibiarkan, bisa jadi mempengaruhi kinerja dan produktivitas 

karyawan yang menurun. Akibatnya, pencapaian target perusahaan secara menyeluruh jelas akan 

terhambat. Kondisi ini jika tidak segera ditangani dan dibiarkan berlarut-larut, perusahaan tentu 

akan mengalami kerugian yang lebih besar. 

Alasan lain yang mendasari perlunya diselenggarakan employee and family gathering yaitu 

meredakan konflik yang ada diantara karyawan. Ketidakcocokan antara karyawan yang satu 

dengan yang lain tentu saja berpotensi menimbulkan terjadinya konflik. Apabila konflik tersebut 

tidak segera diatasi dikhawatirkan justru bisa menjadi bom waktu yang siap meledak sewaktu-

waktu. Kondisi ini akan menciptakan situasi yang sulit bagi perusahaan, karena bisa jadi 

dihadapkan pada pilihan kehilangan karyawan-karyawan terbaiknya. Nah, untuk menghindari 

terjadinya konflik antar-karyawan yang berkepanjangan diperlukan suatu kegiatan yang bisa 

mencairkan suasana dan hubungan diantara karyawan yang bersitegang.  

Bukankah untuk menyelenggarakan employee and family gathering dibutuhkan biaya yang cukup 

besar? Apa itu tidak merugikan perusahaan? Secara finansial, penyelenggaraan kegiatan 

employee and family gathering memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun 

demikian, hal tersebut bukan merupakan kerugian bagi perusahaan. Justru output yang 

dihasilkan dari kegiatan tersebut bisa memberikan keuntungan yang berlipat ganda kepada 

perusahaan. Bagaimana bisa? 

Employee and familty gathering dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya saja outbound 

atau jamuan makan yang diiringi dengan hiburan musik. Maka dari itu, family gathering dapat 

diselenggarakan di luar ruangan (outdoor) atau juga di dalam ruangan (indoor). Dalam acara 

tersebut umumnya diselingi dengan permainan-permainan yang menyenangkan tetapi memiliki 

makna yang berkaitan dengan keorganisasian. Contohnya permainan tarik tambang, lari estafet, 
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dan papan bakiak yang merupakan jenis-jenis permainan yang dilakukan bersama-sama sehingga 

dimaksudkan untuk membangun kekompakan, kerja sama, dan saling mendukung satu sama lain.  

Setiap permainan dalam acara family gathering umumnya dikemas dengan apik dan relaks 

sehingga mampu melahirkan suasana yang penuh dengan kebersamaan dan kegembiraan. 

Suasana tersebut akan menyegarkan kembali karyawan baik secara fisik maupun psikologis 

sehingga siap menjalani rutinitas kerja dengan stamina yang fit. Kondisi tubuh dan pikiran yang 

fresh tentunya mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Alhasil kinerja makin tangguh 

dan produktivitas tinggi.   

Meski dilakukan dalam lingkup perusahaan, namun kegiatan employee and family gathering juga 

melibatkan keluarga dari karyawan. Memang tidak terkait langsung dengan perusahaan, namun 

dukungan dari keluarga bisa memberikan motivasi positif yang senantiasa menyulut semangat 

karyawan untuk bekerja dengan baik dan mempersembahkan hasil yang terbaik. Keterlibatan 

keluarga dalam kegiatan family gathering merupakan wujud dari perhatian perusahaan kepada 

keluarga karyawan. Dengan demikian, keluarga karyawan dapat ikut merasa memiliki dan 

menjadi bagian dari perusahaan tempat suami, isteri, ayah, atau ibunya bekerja.  

Pentingnya kegiatan familty gathering baik bagi karyawan maupun perusahaan, diharapkan 

dapat menjadi kegiatan rutin yang masuk dalam agenda kegiatan perusahaan setiap tahunnya. 

Setidaknya minimal sekali dalam setahun perusahaan menyelenggarakan kegiatan employee and 

family gathering agar senantiasa tercipta suasana dan lingkungan kerja yang positif dalam 

perusahaan. Namun, bagi perusahaan berskala besar dengan tingkat tekanan kerja yang tinggi 

bisa menyelenggarakan kegiatan ini per semester, atau dua kali dalam setahun. Dengan 

kebersamaan dan kekompakan yang tercipta diantara karyawan akan dapat menunjang 

pencapaian tujuan pelaksanaan.  

 

 

 

 

 


