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Cost Structure: Tidak terdapat access-charges seperti Kereta API; 
MENGGUNAKAN BBM SUBSIDI; mayoritas perusahaan truk 
menghiraukan biaya depresiasi asetnya; biaya perawatan rendah 
meskipun umur truck lebih dari 10-15 tahun (Tua).

Operational: Menggunakan Truk cenderung beroperasi dalam 
keadaan kelebihan muatan (overload), sehingga biaya distribusi 
dapat lebih ditekan lagi.

Bussiness Practise: Lebih dari 90% truk yang beroperasi di jawa
khususnya yang melayani distribusi Jakarta-Surabaya menggunakan 
sistem pembayaran Lump Sum untuk sekali putaran.

“Mengapa biaya 

Angkutan Barang

Menggunakan Truk

relatif murah 

sehingga 

mendominasi

transportasi 

logistik“
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TRUK SEBAGAI MODA TRANSPORTASI YANG RELATIF MURAH DAN EFISIEN 



PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI UNTUK ANGKUTAN TRUK BELUM TEPAT 
SASARAN

• Tidak bisa dinafikan, bahwa untuk mencapai tingkat effisiensi biaya, para
pengguna angkutan Truk (Konsumen/pemilik Barang) selalu menerapkan
volume angkutan yang maksimal untuk mendapatkan unit cost yang murah

KONSUMEN/
PEMILIK BARANG

(Pengguna Jasa Truk)

• Angkutan Barang menggunakan Truk masih menghadapi tantangan bahwa
perusahaan truk tidak menikmati subsidi BBM solar, karena tarif angkut barang
selalu mengacu pada harga BBM yang digunakan

ANGKUTAN TRUK
(Penyedia Jasa

Angkutan)

subsidi solar selama ini tidak tepat sasaran karena yang menikmati subsidi tersebut bukan
pengusaha angkutan truk logistik, melainkan pengguna truk atau pemilik barang karena tarif
angkutnya murah.

Dampak adanya subsidi BBM, dilapangan Pemerintah membatasi penggunaan
bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut terhadap truk barang dengan
roda lebih dari empat. Kebijakan tersebut telah menggagu operasional Truk, karena
truk harus antre panjang dalam pengisiannya.

DAMPAK 



TANGANGAN MENGHAPUS SUBSIDI BBM SOLAR SANGAT POSITIF BAGI BISNIS 
ANGKUTAN BARANG DALAM JANGKA PANJANG 

ANGKUTAN BARANG
(Mendukung Bisnis

Angkutan Truk
Berkembang)

• Pembatasan Volume BBM Solar telah menghambat operasional truk. Maka
diusulkan daripada dibatasi, pengusaha truk logistik lebih memilih subsidi solar
dihapus dan beralih menggunakan solar industri sebab pembatasan BBM itu
akan menghambat operasional truk.

• Saat ini, sektor angkutan barang mengalami banyak tantangan yang sangat
dinamis, seiring dengan kebutuhan mobilitas barang yang kian tinggi.
Maka, perlu ketersediaan BBM yang cukup tanpa dibatasi volumenya.

UMUM

• Angkutan truk di Indonesia masih menjadi primadona dalam melayani distribusi
logistik nasional. Penggunaan angkutan jalan mencapai 90 persen dari total
angkutan logistik nasional.

• Moda truk tetap di perlukan sebagai alat angkut karena memiliki kemampuan
untuk melayanin secara door to door, fleksibel dalam penentuan ataupun
perubahan tujuan lokasi pengiriman, dan truk juga merupakan moda yang cukup
cepat dalam hal waktu.

TANTANGAN
(Mendukung kelancaran

Logistik Jangka
panjang)



DUKUNGAN  
Kebijakan yang 

Mendorong
efisiensi

• Pemerintah bisa mengubah kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi di beberapa
daerah menjadi insentif, terutama bagi pelaku jasa logistik. Insentif ini akan mendorong
bisnis logistik menjadi lebih efisien.

• KONDISI

 Banyak Truk sudah tua + kondisi infrastruktur jalan tol semakin baik  maka kecepatan
truk tidak memenuhi syarat kecepatan di jalan tol.

 Tarif Angkutan cenderung turun  keuntungan minim

REVITALISASI PEREMAJAAN TRUK  Mengusulkan subsidi solar dialihkan dalam bentuk
insentif pemotongan bea masuk untuk truk-truk yang hemat bahan bakar sehingga harga truk
itu terjangkau masyarakat. Insentif juga bisa dialihkan dalam bentuk fasilitas kredit yang
sangat ringan bagi perusahaan transportasi untuk membeli truk baru yang hemat BBM

DUKUNGAN  
FISKAL

(Peremajaan Truk)

REKOMENDASI APTRINDO DALAM MENDUKUNG OPTIMALISASI KEBIJAKAN 
PERATURAN SUBSIDI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN ENERGI

DUKUNGAN 
pengawasan

• Pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi harus ditingkatkan agar tidak terjadi
penyelewengan. Apabila diperlukan sebaiknya mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM)
dan mengalihkan biaya subsidi tersebut untuk insentif, antara lain, berupa infrastruktur yang
baik.
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