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Memasuki semester kedua, Perusahaan semakin gencar 
melakukan ekspansi hampir di seluruh lini bisnis. Pada edisi 
lalu, LOGIN menyajikan liputan tentang layanan KA Kontainer 
yang memperluas jangkauan layanannya hingga Semarang, 
Pada edisi ini, LOGIN akan menyajikan liputan terkait 
pengoperasian KA ONS Lintas Selatan.  
 
Selain itu, redaksi juga akan menampilkan sosok VP dengan 
masa jabat terlama yaitu TLN Ahmad Malik, VP Keuangan dan 
Akuntansi.  
 
Akhir kata, semoga bulletin ini dapat dinikmati oleh seluruh 
KALOGers dan mampu menjadi referensi berita perkembangan   
terkini terkait Perusahaan. 
 
Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi KALOGers 
untuk dapat menyumbangkan tulisan atau ide untuk menjadi 
bagian dari LOG IN. 
 
Selamat membaca! 
 

 

Redaksi menerima sumbangan berupa 
artikel, foto, saran dan kritik. 
Sumbangan foto dapat dikirimkan dalam 
bentuk jpeg dan dalam resolusi tinggi. 

 
Redaksi berhak untuk melakukan 
penyuntingan pada setiap artikel yang 
diterima tanpa mengurangi substansi 
tulisan. 

 
email: redaksi.login@kalogistics.co.id 
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   Sosok 

 
 

Melihat sisi lain KALOG dalam 
sudut pandang VP Keuangan 
& Akuntansi 
  
Tujuh tahun perjalanan PT Kereta Api Logistik bukan 
merupakan waktu yang singkat dalam membangun dan 
mempertahankan kinerja positif Perusahaan. Perlu dukungan 
penuh terutama pada dukungan Sumber Daya Manusia yang 
kompeten dan memiliki totalitas dalam dedikasi dan 
komitmen. Peran dan fungsi strategis pada organisasi juga 
memberikan kontribusi pada perkembangan Perusahaan tak 
terkecuali peran VP Keuangan dan Akuntansi yang dijabat 
oleh TLN Ahmad Malik yang juga merupakan sosok dengan 
masa jabatan terlama pada posisi Vice President. Di bawah 
komando Direktur Keuangan & HR, pria yang akrab disapa 
Malik ini memastikan bahwa laporan keuangan serta 
informasi keuangan dan akuntansi dapat tersaji dengan baik 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Selain dikenal sebagai pribadi yang ramah dan santun, Malik 
juga disegani sebagai sosok yang memegang teguh prinsip 
dan perhatian pada jajarannya. Di sela kesibukannya, ia 
kerap meluangkan waktu untuk melakukan olahraga yang 
dipandangnya sangat penting untuk dilakukan. Bersepeda 
merupakan olahraga pilihan yang juga dapat menyalurkan 
hobinya. Aktif bergabung dengan komunitas pecinta 
bersepeda, Malik mampu menempuh 60-70 km yang 
dinilainya juga mampu menjadi pengalaman petualangan 
tersendiri. 
 
Ditemui secara langsung di ruang kerjanya, Malik membagi 
perspektifnya dari kacamata dan sudut pandang VP 
Keuangan dan Akuntansi 
 
Saat ini apa yang menjadi perhatian khusus di bidang 
keuangan KALOG ? 
Perhatian yang pertama adalah isu investasi, terkait 
pencapaian laba rugi PT KALOG yang belum memenuhi 
ekspektasi sejak tahun 2015. Kedua, terkait investasi di 
Sumatra Selatan khususnya di Kertapati, kalau dilihat dari 
kajian finansial FS yang telah disiapkan oleh unit Busdev 
melalui konsultan independen,  

 
 

pencapaiannya belum maksimal. Implikasi 
langsungnya pada sisi Keuangan adalah adanya 
beban angsuran bunga baik pokok pinjaman 
maupun pokok bunga yang cukup besar. 

Profil Singkat: 

 

TLN Ahmad Malik Syah 
Lahir di Jakarta tanggal 06 Februari 1972. 
Bekerja di PT Kereta Api Indonesia sejak tahun 
2000 dan bergabung di PT Kereta Api Logistik 
bulan Agustus 2012. Lulusan S1 Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 
1994 dan Magister Manajemen Universitas 
Gadjah Mada tahun 1998.  
Istri : Erna Hidayanti (43) 
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Sosok 

 
 
 
 

Bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut 
di KALOG ? 
KALOG telah berkoordinasi dengan KAI terkait 
pembangunan infrastruktur karena di tahun 2015 dan 
2016 KALOG merencanakan perjalanan 10 KA di 
Kertapati, ternyata kapasitas lintasnya belum 
terpenuhi karena infrastruktur baru rampung di tahun 
2016. Jadi selain memastikan koordinasi penuh dengan 
KAI untuk pembangunan Infrastruktur, KALOG juga 
harus menyiapkan sarana bongkar muat di Kertapati 
untuk percepatannya. 
Bagaimana pendapat Bapak tentang KALOG yang 
sudah berumur 7 th ini? 
Saya bergabung di KALOG sejak tahun 2012, sebagai 
Perusahaan yang baru berdiri selama 7 tahun, KALOG 
menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa yang 
tentunya didukung oleh potensi yang sangat besar. Jika 
mengacu pada tren pendapatan dari tahun ke tahun, 
KALOG mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi 
dari sisi pendapatan, Perusahaan ini tumbuh seiring 
dengan ketersediaan potensi yang juga semakin besar. 
Kalau kita kaji kembali, layanan KALOG berbasis kereta 
api. Namun, saat ini KALOG diberi keleluasaan untuk 
melakukan ekspansi bisnis lainnya, contoh pada BHP 
Kurir KALOG boleh melakukan perkembangan layanan 
dengan penyediaan jasa dooring. 
Bagaimana pendapat Bapak dari sisi keuangan perihal 
efisiensi pada perusahaan terkait isu laba yang tidak 
memenuhi target dalam RKAP? 
Efisiensi memang harus kita lakukan. Baik dengan 
capaian target atau tidak. Namun idealnya efisiensi 
dilakukan sesuai porsi kebutuhan dan kondisi. Efisiensi 
harus kita kaitkan dengan kebutuhan, sifatnya apakah 
efisiensi itu memang akan berdampak baik bagi 
Perusahaan atau tidak. Sehingga efisiensi yang 
dilakukan harus dipastikan tepat sasaran. Dengan kata 
lain, selama biaya yang dikeluarkan walau 1 (satu) 
Rupiah pun harus menambah/ada nilainya. Misalnya 1 
(satu) rupiah yang kita keluarkan harus bisa 
menimbulkan pendapatan lebih dari satu koma sekian 
pendapatan, harus ada effort atau tambahan. Jadi ada 
value added dari setiap biaya yang kita keluarkan.  
 
 
 

Dalam menjalankan amanah jabatan Sebagai VP, apa 
yang dilakukan dalam menjaga hubungan baik antara 
Bapak dengan para staff? 
Pertama saya menekankan kepada rekan-rekan untuk 
disiplin, selanjutnya motivasi kepada seluruh jajaran 
untuk bersyukur dengan amanah pekerjaan yang 
dijalankan. Ketika saya bergabung pada tahun 2012, 
terdapat sekitar 10-12 pada divisi Keuangan dan 
Akuntansi. Dengan keterbatasan SDM tersebut tentu 
mengakibatkan waktu lebih dalam bekerja/lembur. 
Alhamdulillah BOD menunjukkan perhatian dengan 
keputusan penambahan karyawan, sekarang personil 
di Akuntansi dan Keuangan sebanyak 21 orang. Untuk 
menjaga kekompakan, biasanya kita sering melakukan 
kegiatan keakraban seperti makan bersama, nah 
biasanya yang diterapkan adalah urunan, kita tidak 
menggunakan kas Perusahaan tetapi urunan tim yang 
besarannya berdasarkan jenjang tiap pegawai. Selain 
makan bersama, kalau sempat dan memungkinkan kita 
juga sering berkumpul bersama seperti jalan-jalan 
bareng setelah closing 
Bagaimana kesan Bapak tentang suasana kerja di 
KALOG? 
Suasana yang kental terasa adalah kekeluargaan, 
Komunikasi juga relatif baik. Jika ada hal-hal yang 
harus kita konsultasikan cepat bisa kita diskusikan 
bersama. Berbeda dengan Perusahaan tertentu yang 
menunjukkan kesan birokratif. 
Apa harapan ke depan untuk KALOG? 
Ada dua Harapan besar Saya. Harapan Pertama adalah 
KALOG fokus pada bisnis khusus bongkar muat saja, 
dan angkutan sebaiknya dikelola oleh KAI. Kedua kita 
bisa menjadi Perusahaan logistik yang total solution, 
artinya Divisi Angkutan Barang KAI (CF) yang mengelola 
komersial angkutan barang dapat melebur menjadi PT 
Kereta Api Logistik. Jadi otomatis PT KALOG bisa 
tumbuh besar, Jumlah orang-orang di CF juga relatif 
banyak, rasanya, masih bisa kita tampung di 
Perusahaan ini. Sehingga tidak ada persaingan antara 
induk dan anak. Agar sesuai visi misi kita untuk 
menjadi Perusahaan total logistic solution dapat 
tercapai. Kalau kita lihat akhir-akhir ini sudah ada 
pendekatan, cuma Saya lihat peluang yang paling 
memungkikan ya penggabungan divisi Angkutan 
barang KAI dengan KALOG untuk mendorong 
Pertumbuhan Perusahaan.  (K3, K4, K5) 
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CORE 

 
 

 

PESTA BUDAYA 
 

 

Budaya Perusahaan (corporate culture) 
yang lebih dikenal dengan sebutan 
“CORE” menjadi diskusi hangat di PT 
Kereta Api Logistik. Bagaimana tidak, 
Sejak Oktober sampai saat ini 
Perusahaan tengah fokus pada Budaya 
Perusahaan yang dikampanyekan dan 
disosialisasikan menyeluruh di semua 
unit bisnis yaitu container, non 
container, batubara dan BHP kurir.  
 
Sosisalisasi dilakukan oleh tim yang 
terbagi atas 5 kelompok ke seluruh 
area operasional (Pulau Jawa dan 
Wilayah Sumatera Selatan) dengan 
mengunjungi seluruh UPT dan cabang 
untuk memastikan pesan dan inti 
Budaya Perusahaan dapat terserap 
dengan baik. Dalam pelaksanaan 
internalisasi, tim juga telah  

Sosialisasi di UPT Arjawinangun 

 
menyiapkan materi komunikasi diantaranya banner, 
poster dan buku saku untuk mendukung kesuksesan 
sosialisasi dan penyebaran pesan.  
 
Manajemen memahami bahwa dalam membentuk 
dan membangun budaya baru membutuhkan 
waktu, usaha dan penyesuaian, Terlebih dengan 
keberagaman karakter setiap pegawai 
membutuhkan komitmen bersama untuk 
menyeragamkan pola pikir dan perilaku yang sesuai 
dengan nilai dan Budaya Perusahaan. Dalam waktu 
dekat, tim pelaksana Corporate Culture akan 
melakukan evaluasi terkait hasil dan keberhasilan 
penerapan Budaya Perusahaan dengan tolak ukur 
implementasi 5 spirit insan KALOG. Mari kita 
dukung bersama kesuksesan pembentukan Budaya 
Perusahaan KALOG. (K3, K8) 

Sosialisasi di UPT Sukacinta 
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Mengenal Lebih Dekat tentang Lingkungan Hidup 

 
Lingkungan hidup merupakan salah 
salah isu penting dalam penegakan 
hukum di Indonesia. Lingkungan hidup 
menjadi aspek yang sangat penting 
dalam setiap proses pekerjaan. Ya, 
salah satunya adalah PT Kereta Api 
Logistik yang lini bisnisnya tidak luput 
dari masalah lingkungan hidup seperti 
limbah (padat, cair, dan gas). Salah satu 
regulasi yang bisa kita cermati adalah 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH). Menurut 
ketentuan dalam regulasi tersebut, ada 
perbuatan yang dapat dipidana oleh  
aparat penegak hukum. 
Perbuatan hukum yang dimaksud 
berupa; 
 
A. Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan  yang diatur dalam undang-undang PPLH 

Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah : 
a) Ketentuan tentang baku mutu 
b) Ketentuan tentang rekayasa genetika 
c) Ketentuan tentang Limbah 
d) Ketentuan tentang Lahan 
e) Ketentuan tentang Izin Lingkungan 
f) Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup 
 
Dari 7 ketentuan di atas, masalah limbah dan baku mutu menjadi perhatian utama dalam tulisan ini.  Isu limbah 
ini selalu menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai, jika kita ambil contoh dari beberapa lini bisnis di PT 
Kereta Api Logistik yaitu di terminal Barang Kertapati yang mengelola loading/unloading (lo-lo) batubara dapat 
menjadi gambaran tentang kompleksitas masalah limbah dan baku mutu di Indonesia. 

 
B. Ketentuan tentang Baku Mutu 

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 
ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya 
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 
Menurut pasal 20 ayat (2) UU PPLH, baku mutu meliputi 7 bagian, mulai dari baku mutu air; baku mutu air 
limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu 
lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Penyimpangan terhadap lingkungan hidup yang menimbulkan pencemaran akan dikenakan pidana lingkungan hidup 
yang berkaitan dengan baku mutu yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 
1. Pertama, ketika orang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu. Baku mutu 

itu berkaitan dengan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup. 
a) Ancaman pidana seperti dinyatakan dalam pasal 98 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,-  (tiga miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,-   (sepuluh miliar rupiah) 

b) Jika mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, pidana bertambah  menjadi pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak  Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) 

Apabila perbuatan mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) 
 

2. Kedua, ketika  orang  karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu 
air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
a) Ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 

Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) 
b) Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka dipidana 

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 
2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,0- (enam miliar rupiah) 

c) Adapun jika perbuatan mengakibatkan orang luka berat atau mati, maka dipidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,-    (sembilan miliar rupiah) 
 

3. Ketiga, ketika orang  hukum melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. 
Maka dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar 
rupiah). Dengan catatan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi 
atau pelanggaran dilakukan lebih  dari  1 (satu) kali. 

 
C. Ketentuan tentang Limbah 

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan.  
Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa ada        
5 (lima) perbuatan yang dapat membuat orang 
atau seseorang dipidana berkaitan dengan 
limbah : 
 
1. Pertama, pengelolaan limbah tanpa izin. Izin 

ini dikeluarkan oleh 3 (tiga) pejabat, mulai 
dari Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota 
sesuai dengan kewenangannya masing-
masing.  Pidana penjara untuk pelanggaran 
ini adalah  paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak  Rp 3.000.000.000,- (tiga 
miliar rupiah) 
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2. Kedua, ketika orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana ketentuan 
menurut aturan yang berlaku, baik menurut Undang-Undang PPLH sendiri maupun aturan turunan tentang 
limbah.  Maka dapat dipidana penjara paling singkat       1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar 
rupiah) 
 

3. Ketiga, ketika seorang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa 
izin, yang dimaksud dumping limbah adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan 
limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu 
ke media lingkungan hidup tertentu. Sedang izin yang dimaksud, hanya dapat dilakukan dengan izin dari 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran atas ketentuan soal 
dumping limbah ini, dapat  dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) 
 

4. Keempat, ketika orang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Ancaman pidana yang dimaksud dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) 
 

5. Kelima, ketika orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Limbah B3 sendiri adalah limbah bahan berbahaya dan beracun, sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
mengandung B3. Definisi B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia 
dan makhluk hidup lain. Pelanggarannya dapat dipidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) 

 

Kesimpulan 
Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada 
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu 
sebagai unsur lingkungan hidup. 
Pidana yang berkaitan dengan pelanggaran tentang baku mutu terbagi 3 (tiga) bagian, pertama berkaitan 
pelanggaran yang disengaja baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup, kedua  karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku 
mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan ketiga melanggar baku mutu air 
limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. 
 
Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. 
Pidana yang dapat diterapkan, pertama jika terjadi  pengelolaan limbah tanpa izin, kedua, ketika  setiap orang yang 
menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana ketentuan menurut aturan yang berlaku,  
ketiga ketika setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, 
keempat ketika setiap orang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kelima 
ketika seseorang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (K1) 
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 Liputan Khusus 

 
 

 
 
 

Tingkatkan Layanan dan Okupansi,  

KALOG Operasikan KA ONS Selatan

 
Menegaskan komitmennya 
dalam meningkatkan 
layanan, PT Kereta Api 
Logistik (KALOG) 
mengoperasikan KA Over 
Night Service (ONS) lintas 
selatan relasi Jakarta Gudang 
– Pasar Turi yang juga 
merupakan langkah strategis 
Perusahaan dalam 
mendorong okupansi 
angkutan kurir yang dilayani 
melalui KALOG Express 
dengan menjawab peluang 
dan potensi angkutan yang 
besar di lintasan Selatan 
Jawa. 
 

 Proses muat ke gerbong ONS lintas selatan 

 

Rangkaian KA ONS lintas selatan stamformasi 8 (delapan) gerbong atau setara dengan kapasitas 160 ton 
tersebut diberangkatkan perdana pada 28 Oktober 2016 oleh VP BHP Kurir didampingi GM BKALOG, 
Manager Terminal Barang Daop 1 Jakarta, Manager Freigh Customer Care Kantor Pusat PT KAI serta Kepala 
Stasiun JAKG. 

 
Banyaknya kota-kota sepanjang lintasan yang dilalui KA ONS Selatan seperti Cirebon, Purwokerto, 
Gombong, Kebumen, Solo, Jombang dan kota lainnya menawarkan akses layanan dan kemudahan bagi 
Pelanggan sehingga menjadi nilai lebih dari layanan yang ditawarkan. KALOG berharap layanan tersebut 
mampu berkontribusi terhadap pengalihan angkutan dari truck ke kereta api sehingga mampu mengurangi 
beban jalan raya.  
 
Dengan pengoperasian KA ONS lintas Selatan tersebut juga diharapkan dan diproyeksikan  mampu 
mendorong peningkatan volume harian angkutan kurir sebesar 50% hingga akhir 2016 dan meningkatkan 
lebih dari 150% kapasitas angkut menjadi total kapasitas maksimal 510 ton/hari yang semula hanya 190 
ton/hari untuk perjalanan pulang pergi. 
 

Sebagai strategi awal, KALOG juga menghadirkan promo menarik hingga 27 November 2016 berupa berupa 
tarif flat Rp 1.000/kg untuk angkutan dari semua relasi sepanjang lintasan Jakarta menuju Surabaya dan  
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Liputan Khusus 

 

 

 

 

Rp 900/kg  untuk semua relasi sepanjang 
lintasan Surabaya menuju Jakarta. 
Semuanya berlaku untuk angkutan dengan 
minimal berat 1.000 kg. 
Sebelumnya, KALOG Express juga telah 
meningkatkan kapasitas angkut melalui 
penambahan satu gerbong ONS lintas utara 
kapasitas 20 ton dan meningkatkan 
kapasitas gerbong barang KA Senja Utama 
Solo yang semula 5 ton menjadi 10 ton. KA 
ONS lintas Selatan ini melengkapi 7 (tujuh) 
kereta yang telah dikelola diantaranya ONS 
Utara, Anggrek Pagi, Logawa,  Mutiara  
 

Rangkaian KA ONS Selatan siap dilangsir sesaat sebelum keberangkatan 

 

 
Selatan, Majapahit, Senja Utama Solo dan 
Bangun karta. Baru-baru ini KALOG telah 
membuka outlet Leles dan diharapkan mampu 
terus meningkatkan jumlah outlet hingga 54 
sampai akhir tahun 2016. 
 
Ke depan, lini kurir juga telah mengembangkan 
peluang dengan memetakan kemungkinan-
kemungkinan angkutan diantaranya 
pengleolaan KRL tidak layak pakai di Cikaum 
dan layanan pengiriman jenazah menggunakan 
KA Barang yang kini tengah dikaji bersama 
induk Perusahaan. 
 
 

 

 

Pemberangkatan KA ONS Selatan oleh VP BHP Kurir 

 

Pada sisi ekspansi yang lebih agresif, KALOG tengah mengkaji kemungkinan kerjasama dengan penyedia jasa 
kurir ternama di Indonesia untuk memperluas jangkauan layanan. Sehingga angkutan dapat dilayani ke 
seluruh Indonesia yang sebelumnya hanya fokus dan terbatas pada area pulau Jawa. (K3) 
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  Pojok Berita 

 

 

KALOG Selenggarakan Facility Tour  dan Rail Freight 
Workshop 

 
Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan 
Pelanggan serta untuk meningkatkan 
pemahaman tentang layanan KALOG, hari ini 
(09/11) bekerjasama dengan DB Schenker, 
KALOG menyelenggarakan kegiatan Facility 
Tour dan Rail Freight Workshop yang dihadiri 
oleh VP Kontainer KALOG beserta jajaran, GM 
BKALOG, KS Jakarta Gudang, serta Chief 
Financial Officer  DB Schenker dan 
jajaran. Kegiatan dimulai dengan tinjauan untuk 

melihat fasilitas di Jakarta Gudang (JAKG) 
yang meliputi gudang, angkutan kurir, 
angkutan air mineral kemasan galon serta 
container yard.   

 Foto bersama di emplasemen JICT 

 

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan  dengan workshop bertema “Rail Freight” dan sharing session terkait layanan 
yang disediakan baik oleh KALOG dan DB Schenker yang disampaikan oleh VP Kontainer KALOG dan Senior 
Manager Land Transport Regional Asia Pacific DB Schenker. Kegiatan workshop ditutup dengan sesi Q&A yang 
berjalan interaktif. Rangkaian kegiatan facility tour dilanjutkan dengan kunjungan ke Sungai Lagoa dan JICT 
dimana peserta juga berkesempatan untuk melihat rangkaian KA Kontainer di emplasemen JICT.  (K3). 

 

Direktur Komersial dan IT PT KAI Tinjau Potensi Angkutan 

Barang di Daop 4 Sm 
 
Melanjutkan tinjauan dalam pengembangan 
angkutan barang di wilayah Daop 4 Semarang, 
pada Jumat (28/10) D1 didampingi PLT Dirut 
KALOG, EVP, Deputy EVP 4 Sm, CF, CFP, dan CFS 
meninjau beberapa lokasi yang rencana akan 
digunakan sebagai container yard. Dalam 
kesempatan ini, D1 beserta rombongan 
meninjau lahan di Stasiun Brumbung dan 
Gudang Petek Semarang Poncol. Dengan 
tinjauan ini, D1 menginginkan untuk segera 
dilakukan percepatan dalam pembangunan  
 

D1 didampingi PLT GU meninjau gudang  Pethek 
 

container yard diantaranya di wilayah Ronggowarsito, Gudang Petek Semarang Poncol, dan Stasiun Brumbung 
untuk terealisasinya peningkatan kinerja angkutan barang menggunakan KA (Humasda4). 
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Pojok Berita 
 
 

Pengadaan Jasa Pengamanan Area Operasional Sumatera 

Selatan 

Selesai proses lelang terbuka pengadaan Jasa Pengamanan Area Operasional Pulau Jawa dengan PT Muhandas 
Permata Sarana sebagai pemenang lelang, kembali Departemen Logistik pada Senin (31/10) telah 
menyelenggarakan Aanwijzing (Rapat Penjelasan) untuk pengadaan Jasa Pengamanan Area Operasional Sumatera 
Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) area yaitu Kertapati, Sukacinta dan Tiga Gajah. Agenda aanwijzing diikuti oleh 10 
(sepuluh) peserta Badan Usaha Jasa Pengamanan, dimana sama seperti sebelumnya bahwa peserta akan melalui 
tahapan lelang yang terdiri dari presentasi tanya jawab seputar pengamanan di lapangan, verifikasi dan survey 
perusahaan, negosiasi dan penetapan pemenang. Ditargetkan pada 01 Januari 2016 Penyedia Jasa yang terpilih 
akan mulai mengamankan area Sumatera Selatan. (K7) 
 

Terapkan Budaya Perusahaan, KALOG Gelar Kegiatan Siraman 

Rohani di kantor Pusat 
Sejalan dengan nilai Professional pada Budaya Perusahaan 
dimana salah satunya mengedepankan sehat jasmani dan rohani, 
hari ini (03/11) bertempat di ruang Serba Guna Kantor Pusat telah 
dilaksanakan kegiatan siraman rohani yang dihadiri oleh 
Komisaris Utama, Direksi dan seluruh pegawai Kantor 
Pusat. Kegiatan diawali dengan sambutan Komisaris Utama dan 
dilanjutkan dengan tausiyah dan doa bersama oleh Imam Besar 
Istana Kepresidenan Jakarta, H. Muhammad Tajudin Hasan 
Albatani yang menyampaikan pentingnya penerapan 5 (lima) S 
yaitu Syukur, Sabar, Sedekah, Salat, dan Silaturahmi. Selanjutnya, 
rangkaian kegiatan ditutup dengan santunan yang diserahkan 
oleh GF kepada 25 anak yatim yayasan Cut Meutia 

Jakarta. Kegiatan Siraman Rohani ini akan diselenggarakan secara rutin di lingkungan kantor pusat dengan jadwal 
pelaksanaan setiap dua bulan sekali. (K3) 

 

Penataan Gerbong KRL di Stasiun Cikaum, Subang 

Senin (07/11) Departemen Logistik bersama peserta lelang 
didampingi oleh Divisi BHP Kurir telah melaksanakan aanwijzing, 
sehubungan dengan akan dilaksanakan pekerjaan penataan 
gerbong KRL di Stasiun Cikaum, Subang. Stasiun Cikaum 
merupakan salah satu Terminal Konservasi Sarana, setelah 
Stasiun Purwakarta yang nantinya akan bertambah dengan 
Stasiun Kalibodri dan Stasiun Pringkasap. Dalam tahap ini KALOG 
akan mengelola penataan gerbong KRL sebanyak 90 KRL yang 
berasal dari Balai Yasa Manggarai. Diharapkan proses penataan 
gerbong KRL selesai sebelum Natal dan Tahun Baru dikarenakan 

angkutan penumpang akan bertambah dan dapat mengganggu kegiatan pengelolaan gerbong KRL. (K7)
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KALOG Update 

 
 

 

Mutasi 
 

1) Sdr. Ismail, Supervisor Budgeting, Evaluation 
& Customer Care BHP Kurir, menjadi 
Supervisor Operation Control & Sistem 
Procedure BHP Kurir. 

2) Sdr. Anthony Firdaus, Kepala Cabang BHP 
Kurir Pasar Senen, menjadi Kepala Cabang 
BHP Kurir Pasar Senen dan Manggarai. 

3) Sdri. Udurma Christiani, Staf Administrasi 
BHP Kurir Cabang Manggarai, menjadi Staf 
Administrasi BHP Kurir Cabang Manggarai 
dan Pasar Senen. 

4) Sdr. Amirudin, Pengemudi BHP Kurir Cabang 
Jakarta Gudang, menjadi Koordinator 
Pengemudi BHP Kurir Cabang Jakarta 
Gudang. 

5) Sdri. Suci Mega Sari, Staf Administrasi BHP 
Kurir Cabang Manggarai, menjadi Staf 
Administrasi BHP Kurir Cabang Jakarta 
Gudang & Kota. 

6) Sdr. Rizman Agung, Kerani BHP Kurir Cabang 
Jakarta Kota, menjadi Kerani BHP Kurir 
Cabang Pasar Senen. 

7) Sdr. Joko Priyanto, Pengemudi BHP Kurir 
Cabang Manggarai, menjadi Koordinator 
Operasional BHP Kurir Cabang Jakarta 
Gudang & Kota. 

8)  Sdr. Toyibudin, Deputy GM JO Bumi Kalog, 
menjadi Staf Utama Direktur Utama 
diperbantukan di Divisi Container.   
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KALOGers BABY BORN 
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  Keisha Anditri Aurelia 

 
Anak Ketiga dari : 
Sdr. Doddy Yusfiar 

Asisten Manager Marketing Strategic, 

Promotion, Pricing & Distribution 

Channel BHP Kurir 

Nama     : Keisha Anditri Aurelia 

Tanggal : Jum’at, 16 September 2016 

Jenis Kelamin : Perempuan 

 

 

 

Anak Kedua dari  Sdr. Syefudin 
 

(Driver Kantor Pusat) 

 

Nama : Yuliana     

 

Lahir Pada Hari : Sabtu, 08 Oktober 2016 

 

Jenis Kelamin : Perempuan 

 

 

 

Anak Pertama dari  Sdr. Riestu Rimba Nugroho 
 

(KUPT Sukacinta) 

 

Nama : Kayla Audrelia Qirani     

 

Lahir Pada Hari : Rabu, 26 Oktober 2016 

 

Jenis Kelamin : Perempuan 

 

 



KALOG Update 

KALOGers BIRTHDAY 

04 November - Bimo Wicaksono (Kalimas) 

07 November - Dimas Harryo Mukti (Kantor Pusat) 

08 November - Adjeng Putri Adhatu (Kantor Pusat) 

09 November - Rendy Pramudinta (Kantor Pusat) 

10 November - Noviandri Utama (Kantor Pusat) 

10 November - Sarwono (Kantor Pusat) 

10 November - Bayu Satrio Wibowo (Kalimas) 

13 November - Miratul Eliyah (Kantor Pusat) 

13 November - Ade Dindin Falahudin (Kantor Pusat) 

15 November - Panji Suhada (Kantor Pusat) 

15 November - Ma’mun Malachim (Purwokerto) 

19 November - Sugeng Widodo (Surabaya Pasarturi) 

19 November - Sudarji (Jakarta Gudang) 

20 November - Rizman Agung (Jakarta Gudang) 

20 November - Ahmad Rafiq (Kantor Pusat) 

22 November - Isnaini Irawati (Solo) 

24 November - Prayogo Ari Widodo (Purwokerto) 

26 November - Ari Priyanto (Kertapati) 

26 November - Irfan Hilmi (Nambo) 

28 November - Dony Danaraksa (Kantor Pusat) 

29 November - Nofi Kurniasih (Kantor Pusat) 
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Redaksi LOGIN  
PT Kereta Api Logistik Stasiun 

Gondangdia lt. Dasar Jl. KH 

Wahid Hasyim No. 11 A 

redaksi.login@kalogistics.co.id 
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