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COVID-19 telah berpengaruh pada
perekonomian indonesia dari sisi
konsumsi dan sisi dunia usaha,
Dampaknya luar biasa di sektor
angkutan barang (trucking)

2

Sumber: Kemenkeu RI

DASAR PEMIKIRAN: 

Dampak Covid-19, Bisnis Angkutan tambah berat, Perlu SDM yang Kompeten dan Inovasi

Uraian Jumlah

Total Jumlah Perusahaan Bisnis Trucking di seluruh Indonesia 1.900 Perusahaan

Total Jumlah armada Truk Anggota Aptrindo yang beroperasi melayani Distibusi Logistik setiap hari 43.351 unit Truk

Jumah Pegawai Perusahaan Truk termasuk Sopir 73.635 Orang

Jumlah Armada Truk yang beroperasi dimasa Wabah Covid 19 17.340 Unit Truk

(HANYA 40%)

• Omset perusahaan rata-rata menurun 60% - 90%

• Ada sekitar 26.011 kendaraan truk (60%) menganggur di garasi ( tidak beroperasi) karena muatan tidak ada selama 5 bulan terakhir
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DASAR PEMIKIRAN
Kontribusi Angkutan Darat yang besar haru di dukung Kapabilitas dan Kualitas SDM  

Besarnya proporsi kontribusi angkutan darat terhadap PDB moda

transportasi dalam 3 tahun terakhir, harus di dukung dengan Kapabilitas

Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan adanya standar

kompetensi kerja yang dapat mendorong peningkatan kualitas SDM

menjadi terus tambah berdaya saing

Sumber: BPS diolah

PERTUMBUHAN PDB PER MODA TRANSPORTASI  2017-2019



DASAR PEMIKIRAN 
Telah Terjadi Pergeseran KPI di Sektor Transportasi Angkutan Barang, harus di dukung kompetensi SDM
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SustainabilityKeTransportability

• Mobilitas

• Keandalan

• Aksesibilitas

• Keamanan

• Mobilitas yang dapat mengurangi

kemacetan  Harus Integrasi antara moda

transportasi

• Meningkatkan keamanan dan efisiensi 
Perlunya terminal terpadu dan fasilitas

pelayanan alihmoda untuk perpindahan

barang secara cepat dan nyaman.;

• Kecepatan / Speed  Perlunya kendaraan

cerdas dan bisa berintegrasi dengan

teknologi dalam upaya percepatan

pengiriman barang

• Ramah lingkungan

Pergeseran Key Performance Indicators (KPI) telah

mendorong perusahaan angkutan barang pemanfaatan

Teknologi Infomasi dan Komunikasi untuk efisiensi dan

meningkatkan percepatan dalam mendukung proses

bisnis angkutan darat, telah menstimulasi perusahaan

angkutan darat untuk melakukan pelatihan peningkatan

produktivitas SDM  MAKA diperlukan standar baku

yang akan menjadi tolak ukur kompetensi SDM di sektor

angkutan barang



KEKUATAN BETAHAN

Agar bisnis Trucking dapat

bertahan

KOMPETISI TINGGI/ORDER TERBATAS

Teknologi untuk peningkatan daya 

saing truk

BIAYA OPERASIONAL LEBIH TINGGI 

Kedepan ada kebutuhan keutamaan

Kesehatan ( dampak Covid)

• Pandemi Covid telah mendorong perusahaan angkutan Truk untuk beradaptasi

menggunakan teknologi (digitalisasi armada Truk) agar dapat bertahan saat pandemi

• Mahalnya investasi IT dan rendahnya kompetensi SDM merupakan hambatan utama bagi

perusahaan Trucking menggunakan TI di perusahaan.

KONDISI

• Kolaborasi dalam penyediaan SDM yang handal

• Transformasi digital dan Dukungan SDM handal akan menekan biaya operasional sampai

10 % (efisien)

EFISIENSI DAN 

DIGITALISASI

ARMADA TRUK

TANTANGAN BISNIS ANGKUTAN BARANG (TRUCKING) KEDEPAN: 
SDM Handal, Efisiensi dan Digitalisasi
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 Inovasi dan kredibilitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama keberhasilan jasa

angkutan barang menekan biaya logistik di tengah persaingan bisnis yang makin ketat saat ini.

 penerapan inovasi dan ketersediaan SDM andal akan mampu menekan biaya logistik dari

24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi kurang dari 20 persen.

 SDM menjadi senjata ampuh untuk menguasai dan memanfaatakn potensi bisnis angkutan

barang di dikawasan/global.

 Implementasinya akan banyak tantangan, tapi solusinya adalah Kapabilitas SDM

 Jumlah LSP terkait logistik masih belum optimal, salah satunya sektor jasa angkutan barang

 Tenaga kerja yang tersertifikasi di sektor angkutan barang masih sangat minim

TANTANGAN PEMBANGUNAN SDM SEKTOR ANGKUTAN DARAT
SDM yang kompeten dan bermental kerja yang baik sangat berperan penting bagi kemajuan perusahaan



Kondisi SDM Pengemudi Angkutan Barang

1. Kekurangan Pengemudi truk

2. Pengemudi asalnya dari Asisten Pengemudi /

Kernet.

2. Rata – rata berpendidikan rendah, ada yang belum cukup umur

3. Proses pembuatan SIM B2 Umum memerlukan waktu

lama, umur mininum 23 tahun, perlu pengalaman 3 thn.

Batasan umur kepemilikan SIM

Sim AU 20   thn , 

SIM B1U, punya SIM AU hrs pengalaman 2 thn.

SIM B2U, harus pengalaman 1thn.

5. Usul Setiap orang yg berumur 23 thn dapat dididik dan

memiliki kompeten untuk mendapat B2.



TARGET YANG HARUS DIPENUHI
Ketersediaan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan bisnis angkutan barang

• Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang trampil dan kompeten di sektor angkutan barang

• Pelaku usaha angkutan barang memiliki kemampuan untuk menterjemahkan perubahan

teknologi dan peta persaingan bisnis ke dalam program pengembangan SDM

• Adanya keterlibatan pemangku kepentingan sebagai fasilitator proses pengembangan

kompetensi SDM di sektor angkutan barang

• Adanya kolaborasi antar Pemerintah, Asosiasi pelaku usaha angkutan barang, lembaga

pendidikan /pelatihan kompetensi) dalam program akselerasi peningkatan kompetensi SDM

angkutan barang

• Setiap lever kebutuhan SDM di sektor angkutan barang harus didukung dengan standar

kompetensi yang baku, program pelatihan berbasis kompetensi yang bersinambungan, dan

proses sertifikasi

• Asosiasi memiliki peran dalam peningkatan kompetensi SDM di sektor angkutan barang
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