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PENDAHULUAN

1. Pemerinta h Indonesia berusaha untuk meningkat kan produlcsi Butas menjadi 360.000 ton/tahun , dan usaha ini
baru tercapai sebesar 162.200 ton pada tahun 1978 tetapi dengan penjualan yang hanya mencapai 120.806 ton
pada tahun tersebut. Kurangnya minat pemakaian Butas
disebabka n oleh beberapa hal, antara lain kurang ser~
gamnya mutu Butas dan mahalnya biay~ angkutan Butas.
2. Usaha untuk mengatasi kedua hal tersebut pernah dilakukan pada tahun 1963/1965 dalam bentuk studi ekstrak
si Butas, dengan produk akhir berujud "aspal panas".
Hasil studi dipandang kurang ekonomis untuk dilanjutkan dalam bentuk unit produksi karena mahalnya kombinasi biaya destilasi dan pelarut.
3. Pada waktu ini dan pada masa mendatang , Indonesia me-

merlukan juga "aspal dingin" antara lain aspal emulsi,
aspal MC dan aspal RC. Aspal dingin ini memberika n ha
sil-hasil yang cukup memuaskan untuk penangan~n jalan
antara lain di Kalimanta n Barat dan Jakarta.
4. Studi ekstraksi Butas pada dasarnya dapat diarahkan untuk menghasil kan produk berbentuk aspal MC atau aspal RC yang dapnt dirobah menjadi aspal emulsi apabila diperluka n. Dengan cara ini biaya distilasi dapat
dikurangi bahkan dapat ditiadaka n sesuai dengan standard produk yang dikehenda ki. Cara-cara ekst~aksi semacam ini akan dibahas pada bab-bab selanjutn ya.

B. SPESIFIKASI PRODUK tEKSTRAKSI.
1. Produk ekstruksi untuk sementara 2itentuka n sebagai cutback-b itumen jenis AMC-2 untuk keperluan penetrasi
pada suhu 75 - l00°c. Komposisi cut-back AMC-2 ini
adalah :
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a. Bitumen pen 160
b. Kerosene cutter

100 bagian,
25 bagian.

2. Bitumen yang dikandung oleh Butas mempunyai penetrasi
4, dan untuk dijadikan penetrasi 160 diperlukan ramuan yang terdiri dari :
a. Bitumen Butas pen 4
b. Flux Kuwait Bottom 680 +

- 100 bagian:
80 bagian.

3. Berdasarkan ketentuan tersebut pada B.l dan B.2, make
speaifikasi produk ekstraksi dapat ditentukan sebaqaiz
a. Bitumen Butas pen 4
b. Flux Kuwait Bottom 680 +
c. Kerosene cutter

- 100 bagian~
80 bagianJ
45 bagian.

C. KESEIMBANGAN MATERI TOTAL.

1. Jumlah Butas yang diproses untuk sementara ditetapkan
250.000 ton/tahun dengan kadar bitumen rata-rata 20,.
Dalam proses ekstraksi efisiensi pengambilan ekstrak
Ufttuk sementara dianggap 95%.
2. Berdasarkan ketentuan C.l dan data B.3 , teoritis total produk yang dihasilkan terdiri dari :

a. Amp as filler
b. Cutback AMC-2
(
i) Bitumen
( ii) Flux
(iii) Cutter

= 200.000
=
=
:;:

Ton:

50.000 Ton.
40.000 Ton.
22.500 Ton.

3. Berdasarkan ketentuan C.l dan duta C.2, maka keseimbang an materi total dapat dinyatakan sebagai :

a. inEut
(
i)
( ii)
(iii)

materi
Butas
Flux
Cutter

..

Total

= 250.000
= 40.000
= 22.500

Ton.
Ton.
Ton.

= 312.500 Ton.

==·------·----
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b. output materi :
( i) AMC-2 (recovery 95%)
(ii) Ampas terdiri dari :
1. Ampas filler
2. P~C-2 (drain 5%)

= 106,875

200.000 Ton.

a

=

5.625 Ton.

= 312.500

Total

Ton.

Ton.

====···=-= =-··-=

b.

itEiUIITUNGAN EKONOMI EKSTRAKS I.

1. Berdusurk an data keseimban gan materi total, biaya pr~
duksi pemrosesa n Butas (tidak termasuk biaya depresiasi pera1atan ) dapat dihitung sebagai berikut :
a. Barga Butas 250.000 Ton
@ Rp. 4.000,- = Rp. 1.000.000 .000,b. Barga Flux
40.000 Ton
@ Rp. 30.000,- D Rp. 1.200.000 .000,c. Barga Cutter 22.500 Ton
@ Rp. 30.000,- = Rp.
675.000.0 00,d. Barga Drum 593.750 bh.
@ Rp.
2.000,- = Rp. 1.187.500 .000,e. Pembuanqa n ampas jarak 10 km
205.625 X 10 X Rp.40,-=R p.
82.250.00 0,f. Upah Buruh & bahan-bah an
= Rp.
300.000.0 00,Sub Total
q. OVerhead & Keuntunga n 20%
Total Biuya Pemrosesa n

= ftp. 4.444.750 .000,-

= Rp.

888.950.0 00,-

= Rp.

5.333.700 .000,-

2. Untuk menentuka n harga jual produk digunakan ketentuan harga sebagai berikut :
a. harqa AC per ton
b. harga RC per ton

= Rp.

84.000,= Rp. 104.000,-

Agar dapat bersaing, harga AMC-2 produksi Buton dapat
ditentuka n sebagai Rp. 84.000,- sampai di pe1abuhan penerima atau Rp. 70.000,-/ ton di Banabungi .
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3. Berdasarkan produksi AMC-2 sebesar 106.875 ton/tahun,
maka hu.rga jual AMC-2 per tahun diperkirakan :
106.875 x Rp. 70.000,- = Rp. 7.481.250.00 0,- yang be~
arti terdapat cadangan pengembalian modal investasi sebesar : Rp. 7.481.250.00 0,- - Rp. 5.333.700.00 0,• Rp. 2.147.550.00 0,- per tahun.
E . KEMUNGKINAN INVESTASI.

1. Dengan terdapatnya cadangan pengembalian modal sebe aar Rp. 2.147.550.00 0,- per tahun terbuka kemungkinan
penanaman modal sebesar Rp. 1.500.000.00 0,- sampai
Rp. 3.000.000.00 0,- yang dapat dikembalikan dalam
j angka 2 tahun.
2. Setelah seluruh pinjaman modal dikembalikan , cadangan
pengembalian modal dapat digunakan untuk membenaLi
unit produksi penambangan agar produksi dapat lebih efisien.
P. KESIMPULAN

& SARAN.

1. Walaupun pemakaian cutback-bitum en bukan hal baru dalam pembuatan jalan, apliknsi di Indonesia perlu dikembangkan. Cara pemakaio..n cutbu.ck telah didemonstrasikan dan diu.plikasikn n di Kalimantan Barat dan peng~
laman ini dapat dikemb~ngkan untuk penanganan jalan kolektor dan lokal yu.ng berjumlah + 90.000 km.
2. Pengembangan riset produk cutback serta pemakaiannya
perlu dilakukan untuk menentukan jenis produk yang
dibuat, yang berkisar antara AMC-0 sampai ke AMC-4.
3. Penambahan bahan additive - pelekat pada produk AMC
dapat ditempuh untuk ::7''-'""nP":' .... ;"']'J~ mutu dan daya saing
terhadap jenis bitu:.ne~ lai:.1.
4. Des<lin proses dan desai.-1 peralat.an perlu dilakukan
terlebih dahulu untuk memnntapku.n pemrosesan butas
yang disarankan.
Jakarta,

Maret

PUSLITBANG PU.

1979.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BUTAS PELITA Ill.

PROGRAM

PEMECAHAN BUTAS

KAPASITAS
Tonjtahun

1

90.000

STUD I & DESAI N
Pengumpulan Data
Desain Proses

.....

I

Produksi Tahap I
PENINGKATAN TAHAP II

I

i

i

I'
'I

I

I
;

I

Pengadaan Peralatan
Instalasi Peralatan
Produksi Tahap II

I

I

125.000

1

2

3

4

1

3

2

t I

I I

I

125.000

4

3

I

I

lnstalasi Peralatan

2

1

I

~

Desain Peralatan
PENINGKATAN TAHAP I
Pengadaan Peralatan

4

3

2

'

I

I

I

83/84

82/83

81/82

80/81

79/80

4

1

2

3

4

PENGUSAHAAN BUTAS.

1. PENDAHULUAN.
1.1. Pemerintah te1ah rnenetapkan untuk rnernanfaatkan hasil
produksi dalarn negeri. Sehubungan ini, sasaran penggu
naan aspal pada tahun terakhir PELITA III
diarahkan
untuk memakai produksi butas kurang lebih 500.000 ton.
1.2. Penghematan devisa akan dilakukan sejauh rnungkin dan
hanya akan digunakan untuk hal-hal yang sangat perlu.
Indonesia menyediakan devisa untuk rnengirnpor
minyak
mentah yang rnenghasilkan BBM dan aspal.
Besarnya kandungan aspal ditentukan oleh API-gravity.
Minyak mentah dengan gravity 15 rnisalnya, akan mengh~
silkan kira-kira 60 % aspal dan 40 % BBM, seperti pr~
mium, super, kerosin, rninyak diesel, minyak bakar, p~
lumns dan lain-lain. Sedangkan rninyak rnentah
dengan
gravity 35 hanya menghasilkan 10 % aspal dan kira-kira 90 % fraksi ringan.
1.3. Pemakaian butas akan didasarkun kepada
pengqunaan
yang secara teknis dan ekonomis dapat
dipertanggung
jawabkan. Untuk rnenunjang pencapaian sasaran,
rnaka
pernbinaan jaringan jalan rnernakai butas, dihadapkan ke
pada persoalan teknis ekonornis yang rnasih harus dia tasi.
2.· IKHTISAR.
Meskipun butas telah dipakai sejak lama, ternyata
hingga
kini belurn dicapai rninat yang cukup. Dari pengarnatan diketahui rnengenai adanya beberapa alasan yang rnenyebabkan hal
tersebut.
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2.1. Jadwa1 penyediaan butas.
Pelaksanaan fisik proyek jalan rnengikuti jadwal ter tentu dalarn tahun anggaran. Dari larnpiran I diketahui
bahwa untuk mencapai SIAP dibawah 10 \, aspal
harus
teraedia sebelum bulan September dilokasi pekerjaan.
2.2. Jenis produk.
Proyek jalan ikut rnempersiapka n butir butas dalam memenuhi persaratan DPMJ. Keharusan rnemecah butas
dan
mengangkutny a dari ternpat timbun menambah beban tugas
utamanya. Rasanya, pengadaan aspal yang siap
pakai
akan sanqat mempengaruhi kemudahannya dalam mencapai
tinqkat mutu pengaspalan.
2.3. Variasi kadar aspal.
Penelitian-p enelitian diarahkan untuk
menqembanqkan
konstruksi jalan raya yang memenuhi tuntutan lalu li~
tas yang kian berat dan berkecepatan tinggi.
Konsep
desain konstruksi jalan menghendaki bagian- baqiannya
yang serba homogen. Tidak seragamnya kadar aspal dalam butas sangat mempengaruhi ikatan dan keawetan jalan.

2.4. Pengadaan aspal.
Tiap ton butas akan rnenghasilkan kira-kira 28 m2 ja1an aspal tebal 50 mrn dengan rnenggunakan k1asifikasi
B-20. Jenis butas B-35 yang pernah digunakan sebelum
tahun 1970 menghasilkan 50 rn2. Sebagai
perbandingan
aspal panas akan menghasilkan tidak kurang dari
140
m2 pengaspalan penetrasi tunggal atau aspa1 beton untuk tiap ton A/C.
3. PENGADAAN BUTAS.

3.1. Pengadaan dan pemakaian butas dalam tahun
anggaran
y~ng sama. Apabila September merupakan batas pengiri!!!
an 120.000 ton (program pemakaian 1979/1980) maka rlalam waktu 5 bulan harus diangkut 24.000 ton butas setiap bu1annya. Berarti Direktorat Pera1atan memerlu kan 12 (dua belas) kapal laut tiap bulannya dengan ke
mampuan 2.000 ton rnisa1nya.
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3.2. Rencana penggunaan butas hingga 500.000 ton mengharu~
kan pengacaannya sucah dimulai 1 (satu) tahun sebelum
dipe~lukan. Pelaksanaan pengiriman akan mencapai
42.000 ton dan ini mernerlukan suatu armada laut terdi
ri dari 21 unit kapal berukuran 2.200 ton bobot mati
setiap bulan sepanjapg tahun.
4. SIFAT PISIK BUTAS DAN KADAR ASPAL.
Butas yaftg siap pakai akan banyak mengurangi persoalan tek
nis pengaspalan jalan. Hal ini akan cembebaskan
tanggung
jawab Proyek yang memang ticak dipersiapkan . untuk kegiatan lain. Spesifikasi DPMJ untuk ukuran butir 5 mm aapat di
gunakan sebaqai salah satu patokan "siap pakai". Dari pengalamaa terdahulu diketahui, bahwa menggunakan butir - b~
tir butas berukuran sama atau even graded, telah menghasi!
kan peftgaspalan yang lebih homogen. seeangkan ukuran besar
butir hingga debu yang terbagi merata atau well gradee, akan aenghasilkan campuran butas yang mudah menggumpal. Keun~ungan lainnya dari butir-butir butas berukuran sama ada
lah pada transportasi dan penimbunan. Butir-butir tetap m~
rupakan massa yang lepas satu dengan yang lain. Ukuran sama juga akan ber.manfaat untuk memperoleh keseragaman mutu
butaa.

S. PENGASPALAN DENGAN BUTAS.
Pemanfaatan butas untuk konstruksi jalan dapat dilaksana kan secara padat karya atau mekanis.
5.1. Padat karya, pelaksanaan pekerjaan mengandalkan kepaca pekerjaan tangan. Mutu hasil pekerjaannyapun terb~
tas kepada kemampuan perorangan. Pekerjaan dimulai de
ngan mempersiapkan terlebih dahulu butir-butir butas
dengan cara memukul pecah basil quarry. Ukuran butir
hasil pukulan ini tergantung eari alat yang cigunakan
untuk memecahnya, biasanya sekitar satu em.
Pecahan-pecahan batu <1engan gra<lasi tertentu
diberi
aejumlah flux-butas dan kemudian dicampur dengan butir-butir butas.
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Perband ingan berat antara butas, batu-pec ah dan fluxbutas adalah 35 : 65 : 2 dan ditetapk an
berdasa rkan
klasifik asi butas yang digunak an. Campuran diperam u~
tuk beberap a hari lamanya dengan maksud agar butas da
lam campura n mencapa i suatu tingkat plastik tertentu .
Dalam keadaan ini, bagian luar butir-b utir butas menjadi lunak dan aken memilik i daya lekat. Apabila kondisi ini telah dicapai , maka campura n butas dapat dihampar diatas permuka an yang telah dipersia pkan sebelumnya. Hamparan ini kemudia n digilas padat.
Meaperh atikan kesederh anaan proses yang menghas ilkan
produk pengasp alan ini, maka diperkir akan akan adanya
beberap a pengorb anan. Khususn ya pada spesifik asi yang
mengatu r homogen itas dari konstru ksi yang harus dipenuhi untuk dapat diklasif ikasika n sebagai basil yang
mantap. Pengorb anan tersebu t memberi kan batasan kepada fungsi konstru ksi aspal yang dihasilk an, yaitu hahya sebagai surface course.
tebih dari itu tidak dapat diperhit ungkan,
karena
tingkat stabilit asnya yang dihasilk an. Akan tetapi s~
bagai surface course, konstru ksi dapat bertaha n
dan
tetap dalam keadaan baik, tanpa mernerlu kan banyak pemelihar aan. Malahan bertahan lebih lama daripad a yang
biasa dilakuka n pada pengasp alan penetra si sederhan a
dengan A/C.
Lapisan butas tergolon g low-cos t-constr uction ini, k~
rena hanya berfung si sebagai lap0~~n permuka an, memeE
lukan suatu lapisan konstru ksi lain dibawah nya seba gai penerus gaya-ga ya muatan lalu lintas dan sebagai
perata permuka an yang cukup kuat. Bila ini diabaik an,
lapisan butas akan mengiku ti konfigu rasi dari
base
course yang memang sulit untuk dibuat rata.
Sebagai
lapisan antara diberi konstru ksi macadam. Dibandin g kan dengan low-cos t-constr uction dengan aspal panas,
maka lapisan macadam sekaligu s akan berfung si sebagai
lapisan permuka an dengan memberi kan suatu
penetra si
A/c.
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5.2. Konstruks i mekanis adalah pelaksana an yang mementing kan kecepatan penyelesa ian dan dalam jum1ah yang besar. Penyeleng garaan konstruks i ditekanka n kepada investasi yang besar. Rate of ret~r~ untuk investasi d!
mungkinka n menguntun gkan karena produksi per
satuan
waktu yang besar. Untuk mengimban gi perkemban gan ekonomi dan lalu lintas, maka pelaksana an konstruks i mekanis tidak dapat diabaikan •
..
Keterl~atan dalam mempersia pkan jalan-jala n
yang
mantap akan mempenga ruhi perkemban gan ekonomi yang di
harapkan.
Memperha tikan pengaruh pel~~s~naan padat modal
a tau
mekanisas i terhadap kesatuan harga jalan yang dihasil
kan, maka tidak dapat dihindark an keharusan
untuk
jangka waktu penghapus an yang cukup panjang.
Karena
mutu basil pekerjaan yang memenuhi persyarat an adalah
mutlak. Konstruks i pengaspal an yang memenuhi persya ratan ini ada1ah aspal beton dan hanya dapat diselen~
garakan dengan mengikuti spesifika si yang ketat.
Konstruks i aspa1 beton dengan butas k1asifika si B-20
diuraikan pada Laporan Percobaan Butas Beton Jalan Di
ponegoro Bandung, April 19 79 o1eh DPMJ·. Sedangkan U!!_
tuk butas k1asifika si B-35, Ja1an Pada1aran g - Cimahi
dije1aska n pada 1aporan Ir. Tengkeyan dan Mar~akoeso~
mah Ing. , Ba1ai Penye1idi kan Tanah dan Jalan Agus.tus

-

1958.

6, BIAYA PID~GASPALAN.
Barga pengaspa1 an dipengaru hi oleh harga pengadaan
aspa1
ditempat pekerjaan . Untuk mendapatk an teba1 pengaspal an 5
em, maka tiap satu m2 memerluka n biaya berikut :
Butas campuran dingin.
- klasifika si B 20
• • •
Rp. 1.155,-- k1asifika si B 35
-"- 750,-Penetrasi tunggal A/C, 6,3 kg @ Rp.llO,- -~693,--

.......
.......
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Apabila pengasp alan dengan butas dipakai sebagai pen~
aspalan permuka an dan bukan merupak an perkera san maka
tebal hampara n 5 em butas mix sudah cukup memadai untuk menghas ilkan tebal padat 3 em.
Perincia n harga menjadi :
- klasifik asi B 20
• • •
Rp.
813,-_..
- klasifik asi B 35
560,-Harga-h arga tersebu t termasuk harga 1 kg A/C
untuk
tack coating diatas 1apisan perkera san. Apabila lapi~
an macadam 5 em dipergun akan sebagai lapisan perkera~
an campura n butas 3 em, rnaka diperkir akan kekuatan nya
akan dapat menandi ngi lapisan penetra si A/C tersebu t
diatas dengan urnur pengasp alan yang lebih panjang .
Pada lampiran II tertera harga transpo rt butas
Rp. 15.000, -- per ton.

....... _
.......

7. BARGA BUTAS.

Pengasp alan dengan butas sangat dipenga ruhi oleh
harga
transpo rtasi dari Beton ke lokasi pekerja an. Sebagai gam baran, lampiran III rnenunju kkan radius perkiraa n
harga
transpo r dengan kapal ditambah angkutan darat dengan jarak
40 km dari pelabuh an bongkar . Dengan memperh atikan
harga
pengasp alan dengan A/C, rnaka hanya beberap a daerah
saja
yang dapat memanfa atkan penggun aan butas. Kendala ini berarti bahwa butas hanya akan terbagi disebag ian daerah Ind2
nesia dengan jumlah dana untuk pengemb angan jalan yang tidak mencuku pi untuk rnenyera p produks i 500.000 ton butas.
Dari lampiran II terliha t bahwa untuk butas yang memilik i
kadar aspal yang lebih tinggi akan diperole h
keuntun gan
dari biaya transpo rtasi tersebu t.
8. K E S I M P U L A N.
Pengusa haan butas pada dasarny a berkaita n erat dengan me ningkatk an popular itas penggun aannya, kesederh anaan pema kaianny a dan kemudah an peroleha nnya. Dengan demikia n pro duksi yang direncan akan sebesar 500.000 ton akan dapat ter
serap seluruhn ya untuk program pengemb angan jalan. Hal ini
akan dapat dicapai dengan antara lain :
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8.1. Pengolaha n sebelumny a dari butas hasil quarry dengan
maksud meningkat kan kadar aspal per kesatuan
berat
dan untuk memasarkan butas jenis siap pakai. Hal ini
dapat dicapai dengan :
- menggali quarry butas dengan kadar aspal yang ter tinggi untuk kemudian menghas~lkan butir-bu tir bu tas pecah tDII'in;
- melakukan campurP-n berbagai mutu secara blending untuk memperole h butas d~~~an kadar aspal tertentu;
- mempersia pkan butir-but ir butas berukuran sama dan
memenuhi persarata n DPMJ;
- pemroseaa n butas untuk menghasil kan aspal dingin se
baqai cutback-b itumen jenis AMC-2.
8.2. Meningkat kan mutu konstruks i pengaspal an dengan tetap
memperha tikan konsep padat karya disamping tidak men~
abaikan kecepatan pelaksana an pembinaan jaringan jalan untuk memenuhi tuntutan lalu lintas dan perkem
b~ngan ekonomi. Perpaduan antara padat karya dan
pelaksanaan mekanis 'on the right mix' sangat tepat untuk b~tas.
Pada umumnya, pelaksana an pengaspal an dilakukan pada
masa musim basah. Batu pecah dan b~tir-b~tir
butas
yang kering sebelum pencampur an dengan flux butas merupakan persarata n utarna. Peneli tian ·.DPMJ menunjukk an
terdapatn ya butas dengan kadar air hingga 17 \
dan
Proyek F 13 di Sulawesi Utara mengalami kesulitan untuk mengeringk~ batu pecah. Memperha tikan · kenyataan
ini, maka adatva suatu tungku pengering semacam A M P
-<t'
menjadi perlu dalam pekerjann pembutasa n.
9. S

A

R

A

N.

Data mengenai lokasi, letak dan jenis butas dipulau Buton
telah diketahui dnlam garis besarnya dari basil penyelidi k
an jauh sebelum perang dunia kedua. Survey dan eksploras i
aecara sistemati s sudah masanya untuk dimulai.
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Keterangan yang diperoleh akan menjadi dasar ~engembangan
..
pengusahaannya. Data.yang terperinci akan betguna sebagai
tolok ukur besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran 500 rlbu ton butas tiap tahun. Begitu pula jenis butas yang diket~Mukan akan memberikan per~imbangan u~
tuk penggunaannya, yang secara ekonomis dan tekh!a
da~at
dipertanggung jawabkan.~·

JAKARTA,

J UN I

PUSLITBANG PU.

1979.

JAOWAL PELAKSANAAN PROYEK
Lampiran I.
D.I . P .

I ~

PELELANGAN

I

3

MOBILISASI

PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN
I

PENYERAHAN

'
JAN

APRIL

JULI

OKT

JAN

APfiiL

KlASIFIKASI, PEMAKAIAN DAN HARGA BUTAS
KLASI Fl KASI
KADAR ASPAL %

B 16
15- 17

820

B 25

B 30

17,5-22,5

23 - 27

27,5-32,5

Lampiran II.
B 35

% berat

Campuran:
:

43,8

35,0

28,0

23,4

20

Batu pecah :

56,2

65,0

72,0

76,6

80

2,1

2,1

2,1

2,1

But a 5

Flux buta5

KETERANGAN

33 - 37

:

Buta5 untuk
pengaspalan

44 kg.

35 kg

28 kg

24 kg

2,1

20 kg

fua5

=

t e baI

= 50

butir butas

=

1 m2.
mm.
3-5 mm.

per kg.
Harga bahan
pengaspalan buta5
per m2 ( Rp.)
kecuali batu pecah. ·

528,-

420,-

336,-

288,-

240,-

buta5

= Rp.

12,-

660,-

525,-

420,-

360,_.

300,-

transpor

= Rp.

15,-

210,-

210,-

210,-

210,-

210,-

flux butas

=

1.390,-

1.155,-

966,-

858,-

750,-

total harga

Rp. 100,-

Lamp iran Ill

PETA TARIF TRANSPORT BUTAS DARI BUTON
(X Rp. 1.000,-)
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