
layouter: Edy Subagyardjo

”Kami Sangat Senang saat Pemudik 
Happy Mau Ketemu Keluarga”
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MENYAMBUT mudik lebaran 1439 H, Yamaha Indonesia 
memberikan tips mengemudi dengan aman dan nyaman agar 
setiap pemudik bisa sampai dengan selamat di tempat tujuan. 
Berikut ini adalah tips-tipsnya:

1. SEHAT Jasmani & Rohani
 Persiapkan fisik dan mental, hal tersebut berguna 

mencegah pemudik kelelahan saat berkendara. Jika dirasa 
lelah disarankan juga untuk beristirahat.

2. SEHAT Kendaraan
 Pastikan kendaraan anda tetap prima dengan melakukan 

service di bengkel resmi Yamaha. 
 Beberapa hal yang dicek pemeriksaan kondisi sepeda 

motor, yakni kelayakan ban, gerak bebas kemudi, 
kelayakan sproket dan rantai, fungsi rem depan dan 
belakang, kondisi oli mesin dan gardan, fungsi kelistrikan 
dan lampu, serta pemeriksaan tegangan baterai. 

3. SEHAT Kelengkapan Berkendara
 Gunakan helm, sepatu, jaket dan sarung tangan untuk 

melindungi anda dalam perjalanan. Persiapkan pula jas 
hujan.

4. SEHAT Budaya Berkendaraan
 Taati peraturan lalu lintas, menghargai & menghormati 

S U R A B A Y A –
Aktivitas mudik 
yang selalu dija-

lani tiap tahun 
men je lang Hari 

R a  y a 

L e b a r a n , 
m e n d a p a t 
perhat ian 
besar dari 
Y a m a h a 
Indonesia. 
Hal itu 
y a n g 
m e m -
b u a t 
Yamaha 
meny i -
a p  k a n 

program 
“ M u d i k 
W i s a t a 

S e m a k i n 
Asik untuk 
Semua”.
Dalam pro-

gram ini , 
Yamaha menyi-
ap kan 44 la ya-
nan bengkel dan 
pos jaga yang 
dibuka 10-17 
Juni 2018 di 

area Su ma tera, 
J a b o d e  t a  b e k , 

Jawa Barat, Ja wa 
Tengah, Jawa Ti-

mur, Bali, Sul a wesi, 
Nusa Tenggara Barat. 

Mudik Wisata Semakin Asik ke Kampung Halaman

SURABAYA–Konsumen 
motor Yamaha menjadi 

perhatian penting bagi 
PT Sur ya Timur Sakti 
Ja tim (STSJ), main 
dea ler motor Yamaha 

wi layah Jawa Timur. 
Hal itu pula yang 
membuat PT STSJ 
berkomitmen un tuk 
melakukan be r ba gai 
kegiatan corporate so cial 
responsibility  (CSR) 
kepada konsumen dan 

masyarakat. 
Salah satu CSR 
yang pa l ing 
d i t u n g g u -
tunggu ada lah 
Mudik Gratis 
b a r e n g 
Y a m a h a , 
dan di tahun 

2 0 1 8  i n i 

sudah me ma suki tahun ke-10 
pe nye   len g ga ra an nya. 

“Terus te rang saja, ka mi sa ngat 
se nang ke tika me nge  ta hui pa ra 
pemu dik itu terlihat sangat 
bahagia karena akan berkumpul 
dengan ke luarganya. Dan itu ter-
lihat sekali lho, mereka sa ngat 
happy ketika mau ma suk ke bus-
bus yang sudah kita siapkan,” kata 
Vice Pre sident Director PT STSJ, 
Ellen C Tansil, kemarin. 

Ellen menjelaskan, se ba gai 
main dealer motor Ya maha 
wilayah Jatim, pi hak nya tidak 
hanya men jual motor saja. 
Namun, ju ga ingin memberikan 
im bal balik kepada konsumen 
yang selama ini sudah ba nyak 
membantu turut serta 
mengembangkan bisnis nya. 
Nah, Mudik Gratis ini menjadi 
salah satu caranya. 

Karena sudah berlang sung 

hingga tahun ke-10, ma ka 
pihaknya meng apre siasi Radar 
Surabaya yang men jadi media 
partner da lam kegiatan ini. 
Apalagi, dalam setiap penyeleng-
ga raannya selalu ada hal yang 
baru, sehingga masya rakat yang 
turut serta ti dak akan bosan. 

Seperti tahun ini, untuk pe-
nyelenggaraannya, ada acara 
games, test ride Ya ma ha Lexi, 
yang meru pa kan produk terbaru 
Ya maha. Juga ada pemberian 
door prize kepada peserta mudik 
gratis. Hal ini tentu saja sangat 
menyenangkan. 

Satu hal lagi, kata Ellen, event 
Mudik Gratis bareng Yamaha ini 
sudah menjadi agenda tahunan 
dan selalu ditunggu-tunggu masya-
rakat, terutama konsumen setia 
Yamaha karena mem berikan 
kenyamanan bagi mereka. 

Untuk tahun ini, kegiatan 

Mudik Gratis Yamaha ini di-
siapkan 30 bus untuk mengantar 
para pemudik ke kampung 
halaman ma sing-masing. 
Harapannya, mudik tersebut 
bisa ber jalan nyaman, aman, 
dan  selamat sampai tujuan.

Konsumen, kata Ellen, bagi 
Yamaha sudah diang gap seperti 
keluarga sen diri. Karena itu, 
saat Le baran seperti ini, 
Yamaha turut berkontribusi 
mem fa silitasi mudik gratis 
untuk konsumen setianya. Ini 
juga sekaligus ucapan teri ma 
kasih Yamaha terhadap 
konsumen yang sudah meng-
gunakan produk-pro duk 
Yamaha dengan setia. 

Selain Mudik Gratis, PT STSJ 
juga punya event CSR lainnya 
yakni berbuka puasa bersama 
anak yatim piatu. Tak ketinggalan 
road show ke media. (nin/hen)

Vice President Director PT Surya Timur Sakti Jatim, Ellen C Tansil

Fasilitas itu di harapkan 
me nam bah kenyamanan 
mudik.

”Yamaha selalu men-
dukung perjalanan mudik 
masyarakat In donesia 
dengan membuka pos jaga 
dan bengkel jaga tiap tahun,” 
kata M.Abi din, GM After 
Sales & Mo torsport PT 
Yamaha Indo nesia Motor 
Manufacturing (YIMM).

M Abidin menambahkan, 
pihaknya melakukan ini 
agar perjalanan pemudik 
lancar dan tiba dengan 

sela mat di kampung ha-
laman. Dengan begitu, 
para pemudik merayakan 
Lebaran nanti diharapkan 
bisa berkumpul bersama 
keluarga tercinta. 

Berbagai fasilitas juga 
disediakan di pos jaga dan 
bengkel jaga untuk membuat 
pemudik nya man dan lebih 
berkesan. Pos jaga dibuka 24 
jam, dan untuk bengkel jaga 
dibuka selama 8 jam. Di pos 
jaga dan bengkel jaga 
Yamaha, para pemudik 
dapat merasakan ke nya-

manan beristirahat dan 
fasilitas seperti mushola, 
bale istirahat, juga servis 
gratis untuk semua merek 
motor*, free snack dan 
minuman, massage, free 
souvenir, free wi-fi, games.

Yamaha pun menye dia-
kan display Lexi dan para 
pengunjung bisa mela ku-
kan test ride skutik MAXI 
Yamaha teranyar itu.

Tim Service Education 
PT STSJ, Abd Majid men-
jelaskan posko ini meru-
pakan layanan untuk 
konsumen Yamaha agar 
merasa nyaman selama 
mudik. Di Posko, pemudik 
juga mendapatkan laya nan 
isi nitrogen gratis un tuk 
memastikan kenya man dan 
keamanan ban yang 
disedikan oleh IRC. Ter-
sedia juga pembelian spare 
part dan apparel de ngan 
diskon 10 persen di be-
berapa dealer. (nin/rak)

Tips 
Yamaha 
Mudik 
Lebaran 2018

pengguna jalan lainnya serta 
sabar di jalan dan kontrol 
emosi. Bawa juga SIM & 
STNK anda.

5. Berdoa untuk Keselamatan 
dalam Perjalanan

 Berdoa sebelum melakukan 
perjalanan karena keluarga 
anda menunggu di rumah.
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MUDIK ASIK: Posko mudik Asik Yamaha memberikan layanan kepada konsumen Yamaha yang mudik ke 
beberapa daerah di Nusantara. 
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