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Supply Chain Indonesia (SCI) 
Newsletter merupakan buletin bulanan 
yang memberikan informasi seputar 
kegiatan pendidikan, pelatihan, berita, 
artikel, dan info buku & jurnal bidang 
logistik dan supply chain di Indonesia. 
Kami harap SCI Newsletter menjadi 
media informasi yang bermanfaat bagi 
para praktisi, akademisi, birokrasi, 
peneliti, dan pemerhati bidang logistik 
dan supply chain di Indonesia. 

 

Selamat membaca. 

 

 
 Manifes Domestik Perdagangan 

Antarpulau 
Kementerian Perdagangan  

 Konferensi Pers APBN 2018 
Kementerian Keuangan  

 Paket Kebijakan Ekonomi 
(Tahap XV)-Pengembangan 
Usaha dan Daya Saing Penyedia 
Jasa Logistik Nasional 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia 

 Rancangan RKP 2018 
Kementerian PPN/Bappenas 

 Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Jasa Pengurusan 
Transportasi  
Kementerian Perhubungan  

 

 

Selengkapnya: 
www.supplychainindonesia.com/new/unduh/ke

menterian-dan-lembaga-pemerintah/ 
 

Supply Chain Indonesia (SCI), Asosiasi 
Logistik Forwarder Indonesia (ALFI), dan 
ASEAN Federation of Forwarders 
Associations (AFFA) melakukan kerja sama 
penelitian sektor logistik Indonesia. Kerja 
sama bertujuan terutama untuk mendalami 
permasalahan sektor logistik Indonesia 
sebagai dasar perumusan rekomendasi 
perbaikan dan pengembangan sektor 
logistik Indonesia. Rekomendasi akan 
disampaikan kepada Pemerintah melalui 
kementerian dan lembaga terkait. 

Salah satu bentuk kerja sama yang tengah 
dilakukan adalah penelitian melalui jajak 
pendapat sektor logistik Indonesia tahun 
2017-2018 untuk mendapatkan persepsi dari 
para pemangku kepentingan terhadap 
sektor logistik Indonesia tahun 2017 dan 
prediksi tahun 2018. 

Responden penelitian yang dilakukan pada 
15 Januari s.d. 14 Februari 2018 ini adalah 
para praktisi pelaku dan penyedia jasa, 
pemilik barang, akademisi, birokrasi, 
pemerhati, dan pihak-pihak terkait dalam 
bidang logistik. Selain disampaikan kepada 
kementerian/lembaga terkait, hasil 
penelitian akan dipublikasikan di media 
massa. 

Penelitian melalui jajak pendapat ini telah 
dilakukan secara berkala dalam 3 tahun 
terakhir ini. Penelitian yang dilakukan 
terhadap beberapa pilar utama sektor 
logistik dan dikembangkan dengan metode 
ilmiah untuk menjamin validitas dan 
objektivitas. 

Untuk tahun 2017-2018, tingkat kedalaman 
penelitian ditambah. Untuk pilar 
infrastruktur, misalnya, analisis akan 
mencakup hingga per moda transportasi. 
Hal ini penting agar pemerintah 
mendapatkan masukan lebih rinci dalam 

penentuan prioritas pembangunan 
infrastruktur moda transportasi. 

Mengingat logistik yang bersifat 
multisektoral, analisis terhadap pilar 
regulasi juga lebih rinci, mencakup regulasi 
perdagangan dalam negeri, perdagangan 
luar negeri, regulasi transportasi, regulasi 
kepabeanan, dan regulasi daerah. Penelitian 
juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
investasi asing dan efektivitas penerapan 
program pemerintah seperti Program Tol 
Laut. 

Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui 
strategi yang akan dilakukkan oleh para 
praktisi sektor logistik pada tahun 2018. 
Beberapa pilihan strategi yang menjadi 
fokus penelitian ini adalah kolaborasi 
dengan pemain regional/global, investasi 
infrastruktur logistik (pergudangan, 
transportasi, dll.), dan pengembangan SDM. 

Ketua Umum ALFI dan Chairman AFFA, 
Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan 
bahwa selama ini Indonesia terlalu 
tergantung dari hasil penelitian dari 
lembaga dan konsultan asing, termasuk 
untuk sektor logistik. Oleh karena itu, kerja 
sama penelitian SCI dan ALFI tersebut 
penting sebagai penelitian sektor logistik 
yang dimotori oleh lembaga dan asosiasi 
dalam negeri. 

SCI dan ALFI menggandeng AFFA untuk 
memperkuat penelitian dalam perspektif 
regional ASEAN, sehingga hasil penelitian 
yang akan bermanfaat dalam upaya 
peningkatan daya saing logistik Indonesia 
juga akan dilihat dalam perspektif negara-
negara ASEAN. 

  

 

 

 

 

Selengkapnya: 

http://supplychainindonesia.com/new/perbaikan-
infrastruktur-dan-konektivitas-logistik-nasional/  

PRAKATA 

INFO REGULASI  TERBARU 

SCI-ALFI-AFFA Bekerja 
Sama dalam Penelitian 
Logistik 
Oleh: Setijadi, Chairman of 
Supply Chain Indonesia 
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Bisnis.com, JAKARTA - Kegiatan bongkar 
muat barang umum non peti kemas dari dan 
ke kapal di pelabuhan-pelabuhan komersial 
Indonesia diproyeksikan tumbuh 5% pada 
tahun ini seiring menggeliatnya 
pembangunan infrastruktur oleh 
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat 
Asosiasi perusahaan bongkar muat 
Indonesia (DPP APBMI) HM Fuadi 
mengatakan proyeksi pertumbuhan 
bongkar muat kargo tersebut bakal mulau 
terjadi memasuki akhir triwulan pertama 
2018 yakni pada bulan Maret tahun ini, 
terutama di sejumlah pelabuhan utama di 
Indonesia termasuk di Pelabuhan Tanjung 
Priok. 

"Awal tahun biasanya Perusahaan Bongkar 
Muat (PBM) masih menghabiskan sisa order 
kontrak yang belum terselesaikan. Kontrak 
order baru kegiatan bongkar muat dengan 
consignee biasanya terjadi pada periode 
Februari dan pada Maret biasanya PBM 
mulai melaksanakan kegiatan kontrak 
baru," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu 
(7/1/2018). 

 Sumber dan berita selengkapnya: 
http://industri.bisnis.com/read/20180107/98
/723924/aktivitas-bongkar-muat-di-
pelabuhan-diyakini-tumbuh-5-tahun-ini 

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha 
menilai pemanfaatan moda transportasi 
dengan menggunakan kereta barang masih 
kurang mendukung dari sisi infrastruktur 
sehingga biayanya cenderung lebih mahal 
dari angkutan truk. 

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan 
Forwarders Indonesia (ALFI), Yukki 
Nugrahawan Hanafi mengaku fasilitas untuk 
kereta penumpang sudah baik. Akan tetapi 
untuk kereta barang masih jauh dan bayak 
hal yang harus diperbaiki. 

Oleh karena itu, dalam waktu dekat masih 
belum bisa diandalkan. "Belum lagi dari sisi 
cost, kereta jauh di atas angkutan truk," 

katanya kepada Bisnis.com, Senin 
(15/1/2018). 

Meski begitu, ALFI sangat mendorong dan 
mendukung upaya pemerintah memberikan 
alternatif pilihan multimoda baik itu 
angkutan darat, laut dan udara. 

Dengan pilihan moda tersebut, Hanafi 
meyakini akan mempermudah pelaku usaha 
dalam memilih alternatif sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan yang lebih 
efisien dan efektif. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://industri.bisnis.com/read/20180115/98
/726636/alfi-minim-infrastruktur-kereta-
barang-masih-mahal  

INDUSTRY.co.id - JAKARTA- Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Darmin 
Nasution mengatakan Batam memiliki 
kesempatan untuk menjadi pusat logistik 
tingkat nasional yang mampu menjangkau 
berbagai daerah di Indonesia. 

"Batam punya kemungkinan untuk pusat 
logistik nasional, apakah melalui pusat 
logistik berikat atau jenis lain" kata Darmin 
dalam pelantikan pejabat Badan 
Pengusahaan (BP) Batam di kompleks 
Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 
malam. 

Pejabat yang dilantik yaitu Mayjen TNI Eko 
Budi Soepriyatno sebagai Deputi Bidang 
Pengusahaan Sarana Lainnya Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. 

Darmin mengatakan Batam dapat 
dimanfaatkan sebagai lokasi untuk 
menjangkau berbagai daerah ke arah 
sebelah timur maupun daerah-daerah lain di 
Indonesia. 
Ia juga mengatakan bahwa Batam 
mempunyai berbagai kelebihan terutama 
menyangkut infrastruktur. Peran BP Batam 
dan Pemerintah Kota Batam diperlukan 
untuk memanfaatkan keunggulan infra-
struktur tersebut supaya menjadi tumpuan 
berbagai kegiatan. 

"Saya optimis dengan kepemimpinan para 
pejabat yang sekarang bisa mewujudkan BP 
Batam yang lebih baik," kata Darmin. 

 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://industri.bisnis.com/read/20180115/98
/726636/alfi-minim-infrastruktur-kereta-
barang-masih-mahal  

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan 
Indonesia III (Persero) akan mengeluarkan 
aplikasi bernama HomeTerminal untuk 
mendukung sistem Enterprise Resource 
Planning dan Delivery Order Online. 

Direktur Operasional dan Komersial 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III 
Mohammad Iqbal mengatakan Home-
Terminal merupakan aplikasi pertama di 
Indonesia yang mengintegrasikan layanan 
jasa kepelabuhan. 

Aplikasi ini berisi layanan kapal, aktivitas 
pelabuhan, logistik, dan manajemen 
kontainer. Semuanya diluncurkan secara 
bertahap mulai dari layanan kapal yang akan 
resmi pada awal Februari. "Sudah ada tujuh 
shipping line yang pakai [kerja sama]," 
ujarnya saat berkunjung ke kantor redaksi 
Bisnis Indonesia pada Selasa (30/1/2018). 

Iqbal menjelaskan dalam layanan kapal 
pengguna aplikasi bisa melihat total biaya 
pengiriman serta melacak posisi kapal saat 
itu juga. Tidak lupa pula bisa memilih 
pemandu yang terbaik. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://industri.bisnis.com/read/20180131/98
/732264/pelindo-iii-segera-luncurkan-
aplikasi-pendukung-do-online 

 

BERITA JANUARI 2018 

BACA JUGA BERITA LAINNYA 

 2018 Kementerian Perhubungan 
Optimalkan Jembatan Timbang  

 Perkuat Inaportnet, Dirjen Hubla 
– JICA Gelar Seminar EDI di 
Pelabuhan 

 Program Tol Laut Diintegrasikan 
dengan Sentra LogistikPelindo I 
Siapkan Investasi Rp6 Triliun di 
2018 

 Blue Bird Group Makin Serius 
Kembangkan Bisnis Logistik 

 Menhub: AP II Akan Bangun 
Kawasan Gudang Logistik di 
Bandara Soetta  

 Pengangkutan Barang: 
Menunggu KA Jadi Idola 

KUNJUNGI 
www.SupplyChainIndonesia.com 

Aktivitas Bongkar Muat di 
Pelabuhan Diyakini 

Tumbuh 5% Tahun Ini
Sumber: industri.bisnis.com

Oleh: Akhmad Mabrori

ALFI: Minim Infrastruktur, 
Kereta Barang Masih 

Mahal 
Sumber: industri.bisnis.com

Oleh: Jaffry Prabu Prakoso

Batam Berpeluang Jadi 
Pusat Industri Logistik 

Nasional
Sumber: industry.co.id

Oleh: Herry Barus

Pelindo III Segera 
Luncurkan Aplikasi 

Pendukung DO Online
Sumber: industri.bisnis.com

Oleh: Jaffry Prabu Prakoso
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Transshipment adalah pemindahan barang 
dari satu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan hub station sebagai tempat 
untuk melakukan keseluruhan kegiatan 
tersebut. 

Transshipment ini terjadi ketika di mana dari 
daerah asal terjadi penumpukan barang 
(cargo) untuk diangkut sementara moda 
transportasinya ataupun kapasitas peng-
angkutnya terbatas sehingga meng-
akibatkan terlambatnya jadwal keberang-
katan serta mahalnya biaya transportasi 
yang harus ditanggung oleh konsumen. 

Kegiatan air transshipment ini semakin 
menarik ketika pemerintah di China 
membantu industri dalam negerinya ter-
masuk industri rumahannya (industri kecil 
menengah) dengan memberikan insentif 
ekspor, sehingga terjadi lonjakan per-
mintaan barang dari seluruh dunia dan 
mengakibatkan industri kargo udara juga 
terkena imbasnya. Hal ini membuat 70% 
market origin (negara asal) untuk airfreight 
industry di dunia ini berasal dari China. 

Dengan persentase tersebut maka harga 
pengiriman kargo udara (airfreight) dari 
China ke beberapa negara menjadi sangat 
mahal, karena berbicara mengenai kargo 
udara berarti terbatasnya ruangan kompar-
temen kargo di pesawat, sementara per-
mintaan menjadi tinggi. Direct flight dari 
suatu asal dengan kapasitas kargo yang 
sangat besar (misal: China) ke tujuan akhir, 
sehingga dicarilah alternatif dengan me-
lakukan air transshipment melalui negara 
lain dan berganti maskapai untuk men-
dapatkan harga yang kompetitif dan transit 
time yang masih sesuai permintaan pe-
langgan. 

Jenis Air Transshipment yang Dapat 
Dilakukan di Indonesia: 
Sebagai negara kepulauan dengan 34 
provinsi, Indonesia menjadi sangat potensial 
untuk kegiatan air transshipment tersebut. 
Untuk hub airport sebagai transshipment, 
yang paling memungkinkan adalah airport di 
Cengkareng (CGK) dengan jumlah 43 
maskapai internasional yang beroperasi 
ke/dari CGK dan Denpasar (DPS).  

Selengkapnya: 
http://supplychainindonesia.com/new/2819
0-2/ 

 

 

Strategi logistik yang dieksekusi perusahaan 
banyak ragamnya. Antarperusahaan bisa 
saja berbeda strategi logistik yang 
dijalankan. Keputusan strategi logistik yang 
diambil akan berimplikasi pada kinerja 
keuangan perusahaan. Para pemimpin 
organisasi bisa menggunakan strategi 
logistik untuk menentukan kinerja 
keuangan. 

Umumnya perusahaan menggunakan 
Return on Investment (RoI) sebagai ukuran 
kinerja keuangan. RoI mengukur kinerja 
keuangan perusahaan dari perspektif 
investor, baik investor ekuitas maupun 
investor kreditor. 

RoI merupakan rasio yang mengukur 
profitabilitas perusahaan dari return yang 
dihasilkan atas penggunaan aset untuk 
menghasilkan penjualan (capital employed). 
Secara sederhana, RoI dihitung dengan 
membagi laba bersih dengan aset. 

Dari rumus tersebut, untuk meningkatkan 
RoI paling tidak ada dua faktor yang harus 
dikendalikan perusahaan, yaitu laba dan 
aset. 
 
Selengkapnya: 
http://supplychainindonesia.com/new/strat
egi-logistik-dan-implikasinya-terhadap-
keuangan/ 

 

COFFE MORNING 
“Diskusi Optimalisasi 
Kereta Barang Dan 
Sinergi Multimoda” 
Supply Chain Indonesia dan STIMLOG 
STIMLOG Bandung, 20 Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL LAINNYA 

 Retailer vs E-Commerce 
Oleh: Gita Anggaranie  
Junior Consultant 
Supply Chain Indonesia 

 Shared-Service Center  
Oleh:   Dr. Zaroni, CISCP., CFMP. 
Head of Consulting Division 
Supply Chain Indonesia 

 Dugaan Korupsi Sektor Swasta 
dalam Bidang Logistik 
Oleh:   Dr. (Cand). Drs. Achmad 
Ridwan Tentowi., S.H., M.H.  
Ketua Bidang Maritim APDHI 
Pemerhati dan Pengamat Masalah 
Maritim dan Logistik 

 

KUNJUNGI 

www.SupplyChainIndonesia.com 

DOKUMENTASI KEGIATAN ARTIKEL 
 

Air Transshipment 
Business 
Oleh: Widia Erlangga 
Technical Advisor for Small Medium 
Enterprises, Bonded Logistics Center, and 
Air Transshipment 

 

Strategi Logistik dan 
Implikasinya 
terhadap Keuangan 
Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP. 
Head of Consulting Division  
Supply Chain Indonesia 

KUNJUNGI 
www.SupplyChainIndonesia.com 
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ITB Civil Engineering Expo 
“Call for Paper ICEE”  
Teknik Sipil Institut Teknologi 
Bandung 
Bandung, 26 Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASI KEGIATAN 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

SCI 
NEWSLETTER 

Newsletter 

Telepon: +62 22 720 5375 
Mobile: +62 821 1515 9595 

Email: 
sekretariat@SupplyChainIndonesia.com    

INFORMASI MEDIA SCI 

LinkedIn:  
Supply Chain Indonesia 

Facebook:  
Supply Chain Indonesia 

Mailing list : 
SupplyChainIndonesia@googlegroups.com 
jasa-logistik@googlegroups.com  

www.SupplyChainIndonesia.com 

INFO BUKU & JURNAL 
 

 

INFO BUKU & JURNAL 
 

Retail Supply Chain Management: Quantitative Models and 
Empirical Studies 

Oleh  : Narendra Agrawal, Stephen A. Smith 
Penerbit  : Springer Science & Business Media, 2009 
Jumlah halaman : 340 halaman  
 

Logistics and Supply Chain Innovation: Bridging the Gap between 
Theory and Practice 

Oleh  : Henk Zijm, Matthias Klumpp, Uwe Clausen, Michael ten Hompel 
Penerbit  : Springer, 2015 
Jumlah halaman : 431  halaman 

Sustainable Operations and Supply Chain Management 
Oleh  : Valeria Belvedere, Alberto Grando 
Penerbit  : John Wiley & Sons, 2017 
Jumlah halaman : 248  halaman 

 

TRUCKMAGZ Ed 43 Januari 2018 

Menyorot Bisnis Logistik Benderangkah? 

Penerbit  : Arveo Pionir Mediatama 
Jumlah halaman : 94 halaman 

Green Logistics and Transportation: A Sustainable Supply Chain 
Perspective 

Oleh  : Behnam Fahimnia, Michael G.H. Bell, David A. Hensher, and Joseph Sarkis 
Penerbit  : Springer International Publishing, 2015 
Jumlah halaman : 197 halaman 

 Selengkapnya: 
www.SupplyChainIndonesia.com/category/info
-buku 

 

Selengkapnya: 
www.SupplyChainIndonesia.com/category/info
-buku 


