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OUT LINE

 Landasan Hukum.

 Latar Belakang.

 Aspek Road Safety Transport.
• Customer Safety

• Public Facility Safety.

• Transport Operation Safety.



LANDASAN HUKUM

 SE Kemenhub No. 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Transportasi Darat selama New Normal.

 Pasal 162 Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mengatur tentang
keselamatan angkutan barang.

 Pasal 90 Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang waktu kerja
pengemudi
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LATAR BELAKANG



BUKAN KEBEBASAN01

MENERAPKAN PROTOKOL 
KESEHATAN DALAM 
MELAKUKAN AKTIVITAS

02

HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN VIRUS, 
SELAMA VAKSIN DALAM PROSES 
PENGEMBANGAN

03

TETAP MENJAGA DIRI AGAR 
VIRUS TIDAK MASUK KE 
DALAM TUBUH
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JAGA JARAK

CUCI TANGAN PAKAI SABUN 
ATAU HAND SANITIZER

MENGGUNAKAN MASKER

JAGA IMUNITAS TUBUH

KENDALIKAN COMORBID (Penyakit 
Penyerta)

GERMA
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COVID-
19
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ASPEK ROAD SAETY TRANSPORT

 Customer Safety.
 Persyaratan safety untuk driver sebelum melakukan aktifitas di 

tempat customer ( Loading – unloading ). Dengan kewajiban 
melakukan pemeriksaan suhu driver  atau kesehatan driver 
sebelum masuk, Driver diwajibkan menggunakan masker.

 Driver tidak bisa melakukan kontak dengan PIC Customer di 
DC, karena harus menjaga social distancing. 

 Harus dilakukan penyemprotan disinfectant pada kendaraan 
sebelum armada masuk ke customer. 

 Melakukan self assesment sebelum driver masuk ke tempat 
customer.



FASILITY ROAD SAETY TRANSPORT

 Tempat UJI KEUR.

 Tempat Timbangan.

 Pelabuhan Penyeberangan.

 Pelabuhan Domestik.

 Pelabuhan Internasional.

 Depo Container.

 Bengkel ATPM,

 Dll.



ASPEK SAFETY 

 Safety untuk Pengemudinya.

 Safety untuk Trucknya.

 Safety untuk Maintenancenya.

 Safety untuk cargo yang dibawa.

 Safety untuk perjalanan drivernya.

 Safety untuk pihak luar.



MENGAPA HARUS SAFETY

 Produk :

 Membawa Barang  yang dipercayakan customer ke kita dengan suatu 
resiko.

 Pribadi : 

 90% Kecelakaan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan 
kesegaran driver pada saat mengemudi.

 Perawatan Kendaraan : 

 Perawatan kendaraan  yang tidak baik akan memberikan kontribusi yang 
besar terhadap terjadinya sebuah accident.

 Pihak Luar :

 Kondisi Jalan, Pengemudi lain, adalah sesuatu diluar kita yang tidak bisa 
kita kontrol, sehingga kontrol kita terhadap pihak luar dalam safety driving, 
akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencegahan 
kecekalakaan.



9 PENYEBAB TERJADI ACCIDENT

 CUACA

 KONDISI ATAU KEADAAN JALAN, 

 KECEPATAN KENDARAAN

 TIDAK BISA MENJAGA JARAK DENGAN KENDARAAN 
DIDEPANNYA

 TIDAK MEMBERI PERHATIAN PENUH

 KELETIHAN.

 MENGEMUDI DALAM KEADAAN TIDAK FIT / TIDAK SEHAT

 ADANYA PENGARUH OBAT-OBATAN

 TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN



FAKTA TENTANG KESELAMATAN DIJALAN RAYA 

 Data Badan Kesehatan Dunia WHO, setiap tahunnya sebanyak 1,3 
juta jiwa melayang akibat kecelakaan lalu lintas. Angka ini setara 
3.500 orang setiap harinya. Sebagian besar korban meninggal dunia 
akibat kecelakaan berasal dari negara berkembang

Data WHO juga menyatakan, kecelakaan lalu lintas berada pada 
posisi 3 besar penyebab kematian pada usia 5 – 44 tahun. Jika tidak 
segera dilakukan aksi yang efektif, kecelakaan lalu lintas bisa menjadi 
penyebab kematian nomor 5 di dunia pada Tahun 2.030.



FAKTA TENTANG KESELAMATAN DIJALAN RAYA  (2)

 Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia juga sudah sedemikian 
parah sehingga untuk menurunkan tingkat kecelakaan dibutuhkan 
upaya yang sangat tidak mudah.

 Data Korlantas Polri pada 2010 mencatat korban tewas akibat 
kecelakaan lalu lintas di Indonesia berjumlah 31.234 jiwa atau 85-86 
jiwa terenggut nyawanya setiap hari. 60% korban berada pada usia 
produktif.

 Data Korlantas Polri 2011-2013 menyatakan bahwa tingkat 
kecelakaan sebesar 34,48% terjadi pada pagi hari dan 24,14% pada 
sore hari. Berdasarkan jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan 
adalah sepeda motor sebesar 52,5%, mobil pribadi 20%, truk 17,5% 
dan bus 10%.



6 FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM 
KESELAMATAN TRANSPORTASI BARANG

 Peraturan tentang Keselamatan angkutan barang.

 Infrastruktur untuk angkutan barang.

 Teknologi  keselamatan untuk angkutan barang.

 SDM yang mengelola angkutan barang.

 Kondisi lingkungan dalam lingkup angkutan barang.

 Tingkat persaingan dalam bisnis angkutan barang
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Peraturan tentang Keselamatan angkutan barang

 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan.

 Cetak Biru Keselamatan di Jalan ( Belum ada 

sosialisasi ).

 Sistim Informasi Keselamatan (SIK), belum ada 

sosialisasi.
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INSFRASTRUKTUR ANGKUTAN BARANG

 Insfrastruktur angkutan barang sampai saat ini masih belum banyak 
perubahan yang significant, karena pertumbuhan jalan rata-rata 2% 
per tahun, sedangkan pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata 10% 
per tahun. 

 Jalur alternative sebagai emergency escape road kondisinya masih 
jauh dari standard yang diharapkan.

 Jalan Tol yang sudah dibangun seperti Tol Cipali, Kanci - Pejagan 
karena faktor tingginya tariff tol, belum bisa dimanfaatkan secara 
maksimal oleh angkutan barang Golongan III – V. 

 Jalan tol mengurangi jumlah angkutan penumpang dan kendaraan 
pribadi yang masuk ke Jalan Non Tol, sehingga lebih mengurangi 
kepadatan di jalur arteri.
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TEKNOLOGI  KESELAMATAN ANGKUTAN  
BARANG

 Teknologi yang dimiliki oleh semua kendaraan angkutan barang di 
Indonesia masih jauh dari standard  internasional untuk pemenuhan 
keselamatan angkutan barang seperti : - Air Bag di pengemudi dan 
penumpang, - system rem yang dilengkapi ABS, bahkan untuk safety 
belt sendiri masih menggunakan model manual.

 Melihat kondisi riil ini, artinya resiko keselamatn angkutan barang di 
Indonesia sudah pasti lebih tinggi dibangingkan dengan negara lain 
yang lebih maju yang mensyaratkan kepada keamanan dan 
keselamatan angkutan barangnya memenuhi standard internasional 
untuk keselamatan pengemudi, barang dan pihak luar.
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SDM  PENGELOLA  ANGKUTAN BARANG

 Untuk SDM yang mengelola perusahaan angkutan barang di 

Indonesia, saat ini hampir 100%  masih dikelola secara family 

business atau bisnis keluarga, sehingga standarisasi kualitas SDM 

sebagai pengelola angkutan barang masih jauh dari standard, 

sehingga disini diperlukan adanya standardisasi SDM yang 

mengelola angkutan barang, dari mulai; Driver, Staff Operasional, 

Staff maintenance, dan Management yang mengelola angkutan 

barang di Indonesia.
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TINGKAT PERSAINGAN DALAM  BISNIS 
ANGKUTAN BARANG

 Tingkat persaingan dalam bisnis angkutan barang mengacu kepada hukum supply 
dan demand, yang diatur dalam hubungan bisnis Be to Be, atau Bisnis to Bisnis, 
dimana  100% tidak ada campur tangan dari  Pemerintah seperti pada angkutan 
penumpang.

 Persaingan tariff dalam angkutan barang berlaku persaingan bebas, artinya siapa 
yang memberikan tariff lebih rendah dari yang lain, mereka yang akan menang 
dalam persaingan dan mendapatkan order. Dengan kondisi seperti inilah diperlukan 
adanya Asosiasi seperti Aptrindo yang mempunyai misi “Mewujudkan persaingan 

yang sehat untuk kemakmuran atau kemajuan para anggotanya”. 

 Dampak negatif dari persaingan bebas ini adalah  diabaikannya faktor-faktor safety 
atau keamanan barang dalam bisnis angkutan, sehingga menimbulkan potensi yang 
tinggi terhadap kecelakaan.
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Apa yang menyebabkan

KECELAKAAN
ini dapat terjadi ?







Pada gambar kecelakaan tersebut sebagian besar karena FAKTOR 
MANUSIA

Dan itu hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan 
kecelakaan yang terjadi



Akibat Pada Perusahaan

•Kehilangan Produksi
•Kerusakan Mesin dan Peralatan
•Premi Asuransi Bertambah
•Kehilangan Nama Baik Perusahaan
•Kehilangan Kontrak.



Akibat Insiden Pada Korban

• Meninggal
• Cidera/Sakit dan Menderita
• Kehilangan Penghasilan
• Pengeluaran Extra
• Ketidaksanggupan untuk kembali bekerja
• Merasa tak berguna
• Berakibat kepada tanggungan



Apa yang dapat anda lakukan untuk 
MENGURANGI resiko kecelakaan 
berkendara?
DAN
Bagaimana cara anda MENINGKATKAN 

keselamatan berkendara?
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PREVENTIVE 

SAFETY

PRO - AKTIF 

SAFETY

IMPLEMENTASI  SAFETY

DRIVER



ASPEK DALAM PREVENTIF SAFETY

 Safety talk atau Tool Box Meeting ( TBM ) untuk driver 
sebelum berangkat.

 Fit to work test untuk driver sebelum berangkat dengan 
melakukan pemeriksaan tensi dan suhu driver.

 Pre – Trip Check List truck sebelum berangkat yang 
dilakukan oleh driver atau team maintenance.

 Pengelolaan maintenance dan tire management yang baik 
untuk semua kendaraan.



TOOL Box Meeting

 Adalah meeting harian atau daily meeting yang dilakukan oleh Staff Transport LCL 

dengan driver sebelum driver melakukan pengiriman.

 Durasi waktu melakukan TBM adalah maximal 15 menit.

 Materi yang menjadi bahan TBM adalah materi-materi operasional, SHE atau 

maintenance yang sifatnya memberikan informasi kepada driver supaya bisa menjadi 

safety driver.

 Materi TBM bisa diulang atau direfresh, minimal 1 minggu setelah diberikan 

sebelumnya.

 Seluruh driver yang akan melakukan delivery, wajib mendapatkan TBM.

 Jika ada driver yang karena tugas tidak bisa mengikuti TBM, wajib membaca materi 

TBM dan ikut menanda tangani di list daftar hadir.

 TBM merupakan sarana preventive untuk  mencegah terjadinya kecelakaan dijalan. 



CONTOH BAHAN UNTUK TBM

 Mengemudi pada Journey Management Plan atau JMP dengan 4 Jam 
mengemudi, 30 menit istirahat.

 Bahaya mengemudi pada kondisi fatigue atau keletihan.

 Tips mengemudi pada waktu hujan.

 Safety driving dengan 3 zona ( Zona Melihat, Zona Merancang dan 
Zona bertindak ).

 Mengemudi pada jarak yang aman.

 Cara aman mendahulu kendaraan didepannya.

 Tips aman mengemudi pada saat darurat Ban pecah, dll.



Journey Management
FTW (Fitness To Work)

 FTW adalah untuk memastikan bahwa driver yang akan bertugas 

melakukan delivery dalam keadaan sehat secara jasmani;

 FTW dilakukan sesaat sebelum driver berangkat (sebelum 

diberikan TBM oleh staff operasional);

 FTW terdiri dari pengecekan tensi (tekanan) darah dan suhu 

tubuh;

 Yang melakukan FTW adalah staff operasional atau seseorang 

yang telah dilatih atau di induksi untuk menggunakan peralatan 

FTW.



REKAP FTW (Fitness To Work) PER DRIVER



Journey  Management 
GPS Monitoring



Maintenance Management



Maintenance & Tire Management

 Maintenance management merupakan faktor yang sangat penting 
dalam menopang kelayakan operasional angkutan barang dijalan.

 Banyak ditemukan kejadian kecelakaan dijalan diakibatkan oleh 
pengelolaan maintenance yang kurang baik, sehingga berdampak 
kepada rem blong, dll. 

 Target dan  Tujuannya pengelolaan maintenance adalah:

➢Ketersediaan truck untuk operasi.

➢ Truck tidak Break down atau storing pada saat jalan.



ASPEK DALAM  MAINTENANCE & TIRE 
MANAGEMENT YANG BAIK

 Pengelolaan Tire Management yang baik.

 Pengelolaan workshop dan peralatannya.

 Pembinaan dan pengelolaan SDM Maintenance.

 Pemenuhan jumlah minimal team mekanik.

 Program trainning untuk mekanik.

 Pengukuran produktivitas mekanik.



THANK YOU

DPP APTRINDO 2016
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