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

Operational: Pengusaha Truk terpaksa melakukan Overload dan
menekan biaya perawatan karena persaingan yang tajam

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 



KONDISI JASA ANGKUTAN TRUK /TRUCKING NASIONAL

INFRASTUKTUR

• Terbatasnya SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi di sektor
logistik khususnya para operator dan pengemudi Truk

SUMBER DAYA MANUSIA 
(SDM)

• Belum terbangunnya sistem informasi online (e-logistics dan e-licensing) yang
terintegrasi untuk menyediakan informasi dan data mengenai sumber penyediaan
dan permintaan barang, Tariff, ketersediaan transportasi, serta pelayanan birokrasi
(perizinan) di sektor Jasa angkutan menggunakan Truk.

TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI (TIK)

• Belum harmonisnya regulasi/birokrasi di sektor angkutan barang menggunakan
Truk, baik antar K/L Pusat maupun K/L Pusat dengan Daerah, sehingga
mempengaruhi biaya jasa angkutan barang menjadi tidak efisien.

REGULASI

• Potensi pasar jasa angkutan barang yang besar dengan pertumbuhan sekitar 15,2%
sampai tahun 2019, tapi belum dinikmati secara dominan oleh Penyedia Jasa Logistik
(PJL) nasional termasuk pelaku usaha trucking.

UMUM

• Belum terbangunnya sistem transportasi yang terintegrasi (multimoda) untuk
menghubungkan angkutan barang dari pedesaan, perkotaan, intra pulau, dan antar
pulau



PELUANG DAN TANGANGAN MODERENISASI ARMADA TRUK 
DARI DAYA ANGKUT BERAT KE ORIENTASI KECEPATAN / SPEED

ORIENTASI KECEPATAN DIPENUHI MELALUI MODERENISASI ARMADA TRUK, APABILA:
ü Pemerintah memberikan kebijakan fiskal peremajaan truk-truk melalui stimulus fiskal (bebas
PPh dan PPN bagi usaha truk, bebas biaya balik nama kendaraan serta pemerintah
mendorong sistem pendanaan murah dengan bunga 4-5 persen/tahun.

ü Implementasi transformasi digital atau penggunaan IT pada armada Truk di implementasikan
secara menyeluruh pada setiap layanan publik di pusat mapupun di daerah, sehingga kegiatan
operasional angkutan barang menjadi lebih efektif dan hemat biaya.

• Saat ini, sektor angkutan Truk mengalami banyak tantangan yang sangat dinamis, seiring
dengan kebijakan ODOL dan kondisi jalan yang semakin bagus, sehingga berdampak pada
bisnis jasa angkutan Truk. Para Pelaku usaha Truk harus merubah orientasi jasa angkutan dari
daya angkut banyak kepada orientasi kecepatan pengiriman barang yang cepat (speed)

UMUM

TANTANGAN 
ARMADA TRUK 

KEDEPAN

• Banyak Truk sudah tua (banyak umur truk lebih dari 10-15 tahun)
• Kondisi infrastruktur jalan tol semakin baik
• Tarif Angkutan barang cenderung turun

• BanyakkKecepatan truk tidak memenuhi syarat kecepatan di jalan tol.
• Pengusaha Truk kesulitan melakukan peremajaan Truk karena tidak ada insentif dari

pemerintah dalam pengedaan Truk Baru

KONDISI
ARMADA TRUK

SAAT INI



PELUANG DAN TANGANGAN MODERENISASI MELAUI DIGITALISASI ARMADA TRUK

PENINGKATAN KAPASITAS
Untuk menjawab perkembangan

e-commerce

KOMPETISI TINGGI
pada last mile delivery: 
harga lebih murah dan 

margin lebih kecil

BIAYA OPERASIONAL LEBIH TINGGI 
disebabkan efisiensi dan produktivitas 
rendah, pengembalian dan pengiriman 

kembali

• Pertumbuhan industri e-commerce telah mendorong penyedia jasa angkitan Truk untuk beradaptasi
mengikuti perkembangan teknologi yang menjadi tulang punggung industri e-commerce.

• Keterbatasan dan mahalnya investasi Teknologi Informasi (IT) merupakan hambatan utama bagi
perusahaan angkutan Truk maupun pengguna jasa angkutan barang (konsumen) mengimplementasikan
penggunaan TI di perusahaan.

KONDISI

• Transformasi digital tentu tidak semudah membalikkan tangan (Digitalisasi diharapkan dapat menekan
biaya logistik dari dan ke pelabuhan di atas 10%, sedangkan penghematan biaya operasional pengusaha
truk bisa di atas 25%). Harus ada dukungan dan komitmen dari pemerintah melalui:
ü KomitmenàMenjadikan operasional angkutan barang menjadi lebih efektif sekaligus hemat biaya

ü Dukungan à Penyediaan infrastruktur IT di setiap layanan publik dan penyediaan stimulus bagi
pelaku usaha (pengusaha Truk) yang mengimplementasikan IT,

TANTANGAN 
DIGITALISASI

ARMADA TRUK



PELUANG DAN TANGANGAN MODERENISASI ARMADA TRUK 
BAGI EFISIENSI ENERGI PADA BISNIS ANGKUTAN BARANG DALAM JANGKA PANJANG 

DAMPAK 

• Pemerintah bisa mengubah kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi di
beberapa daerah menjadi insentif, terutama bagi pelaku jasa angktan Truk. Insentif
ini akan mendorong angkutan barang menjadi lebih efisien. Melalui:
ü Subsidi solar dialihkan dalam bentuk insentif pemotongan bea masuk untuk

truk-truk yang hemat bahan bakar sehingga harga truk itu terjangkau
masyarakat.

ü Insentif dialihkan dalam bentuk fasilitas kredit yang sangat ringan bagi
perusahaan transportasi untuk membeli truk baru yang hemat BBM

• Saat ini, 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

UMUM

• Dampak adanya subsidi BBM, dilapangan Pemerintah membatasi penggunaan
bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut terhadap truk barang dengan
roda lebih dari empat. Pembatasan Volume BBM Solar telah menghambat
operasional truk.

TANTANGAN 
MODERENISASI 

ARMADA TRUK BAGI 
EFISEENSI ENERGI 
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