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Kelangkaan Peti Kemas Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Wabah Covid-19  









Kendala dan Hambatan Pemulihan Industri Logistik Nasional 2020

•Wabah Covid di Wuhan , hentikan 
perdagangan ke /dari China

•Sebagian industri mengalami shock 
akibat stop supply material untuk 
produksi dari China

Q1

•Global Pandemic hambat perdagangan 
dan perjalanan lintas batas ( cross 
border )

•Perusahaan yang terdampak butuh 
relaksasi pemerintah utk bertahan hidup

•Industri Manufaktur terkendala kegiatan 
produksi akibat terhambat supply 
bahan baku dari hampir banyak negara

Q2 •  Kluster Covid di kawasan industri 
menghambat pemulihan ekspor 
produk manufaktur   

•  Kelancaran logistik dan transportasi 
domestik terhambat akibat 
penerapan pembatasan sosial di 
sebagian besar zona terdampak 
wabah 

Q3

•  Terganggu keseimbangan arus peti 
kemas ( kontainer ) untuk ekspor dan 
impor setelah Chna kembali pulih 
perekonomiannya

• Terjadi penumpukan barang hasil 
produksi di pabrik akibat gagal ekspor 
sesuai jadwal yang bisa berdampak 
lebih lanjut dengan terhentinya kegiatan 
produksi manufaktur

Q4



Imbas covid - 19 telah mempengaruhi perilaku Industri Logistik akibat perubahan sektor industri 
sangat kuat , dimana  Internasional Shipment sangat dipengaruhi oleh perdagangan dari dan ke 
Amerika sementara angkutan intra Asia dianggap kurang menguntungkan atau shallow margin  
sehingga secara daya tarik angkutan barang adalah menuju Amerika , Eropa baru kemudian 
Intra Asia . Akibat menurunnya perdagangan Global termasuk aktivitas ekspor Amerika yang 
tidak lagi mengimbangi kondisi importasinya maka  mengakibatkan peti kemas ( kontainer ) eks 
Impor tertahan  yang kemudian mempengaruhi kondisi kelangkaan peti kemas secara global . 
Dengan demikian industri shipping global melakukan rasionalisasi biaya hingga pending 
shipment ( Omission ) . 

Keadaan perdagangan impor dan ekspor di Indonesia memiliki kecenderungan gunakan peti 
kemas 20 feet untuk importasinya , sedangkan eksportasi gunakan peti kemas 40 feet sehingga 
kondisi ini semakin membuat kelangkaannya jadi lebih berat dan mengakibatkan kenaikan harga 
freight yang sangat ekstrim . 

Latar Belakang Kelangkaan Peti Kemas secara Global 



Usulan ALFI 

 Optimalkan utlisasi perputaran peti kemas dengan mengupayakan 
pengeluaran / pemanfaatan peti kemas dengan status un-clearence ( belum 
ada clearance ) di setiap terminal pelabuhan 

 Pihak pelayaran juga bisa secara transparan menyampaikan laporan lebih 
awal kepada eksporter dan instansi terkait jika memang kapasitas muat 
mereka bermasalah atau sudah penuh booking oleh eksportir. Kapasitas 
Muat Kapal utamakan peti kemas isi barang bukan peti kemas kosong ( 
Reposition )

 Diiberikan relaksasi / kemudahan untuk pengalihan barang ekspor / finished 
goods dari pabrik ke gudang logistik, jika pabrik ada fasilitas pabean ( KB 
atau  KITE) maka telah di dukung pihak BC utk berikan kemudahan proses 
ijin relokasi sementara ini dari KB / KITE ke lokasi gudang PLB, TPS atau 
TLDDP (gudang umum dengan jaminan ). 

 Pengendalian teknis sarana muat peti kemas dan ketersediaan peti kemas 
nya dapat di awasi dan di monitor oleh instansi terkait maupun pengguna 
jasa .

 Optimalkan keterlibatan pelaku logistik swasta nasional untuk mendukung 
proyek infrastruktur pemerintah 

 Pembelanjaan BUMN/BUMD dan lembaga negara dari luar negeri 
memanfaatkan incoterm ex-work atau FOB agar peran kegiatan usaha 
logistik swasta nasional lebih ideal 

 Percepatan dan kemudahan perijinan kegiatan berusaha segera dapat 
dirasakan pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan negara yang lebih 
besar ( praktik monopoli , larangan / pembatasan ekspor / impor dan 
sebagainya )

Ada 4 point isu utama yang terjadi saat ini terkait 
terganggunya kelancaran arus barang ekspor dan 
Impor di Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi 
nasional akibat pandemi Covid-19 ,yaitu 

1) Isu kelangkaan peti kemas ( shortage container),  

2) Tidak tersedianya space di kapal (full book), 

3) Isu penumpukan barang ekspor dilokasi pabrik 
yang bisa mengakibatkan stop produksi, 

4) Lemahnya ekosistem data/komunikasi antar 
pelaku moda transport , pemilik barang , forwarder , 
dan Instansi / Lembaga Pemerintah terkait 

Isu dan Usulan




