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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 Kewajiban 
Pelayanan Publik untuk 
Angkutan Barang di Laut 
Kementerian Perhubungan  

 

 

 

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

menterian-dan-lembaga-pemerintah/ 

Pemerintah menghadapi keterbatasan 
pendanaan dalam pembangunan 
infrastruktur, sehingga dibutuhkan peran 
swasta. Berdasarkan catatan Supply Chain 
Indonesia (SCI) dari data Kementerian 
PPN/Bappenas, total nilai investasi yang 
dibutuhkan dalam pembangunan 
infrastruktur tahun 2015-2019 sebesar Rp 
4.796,2 triliun. Dari jumlah itu, pendanaan 
dari APBN dan APBD sebesar Rp 1.978,6 
triliun (41,3%) dan BUMN sebesar Rp 1.066,2 
triliun (22,2%), sehingga dibutuhkan 
pendanaan dari swasta sebesar Rp 1.751,5 
triliun (36,5%). 

Untuk pembangunan infrastruktur 
transportasi (non-road), data Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan 
bahwa kebutuhan pembiayaannya tahun 
2015-2019 sebesar Rp 1.283 triliun. Dari 
jumlah itu, kemampuan pendanaan APBN 
sebesar Rp 491 triliun sehingga terdapat 
kekurangan yang diharapkan dipenuhi dari 
swasta dan BUMN sebesar 791 triliun. 

SCI juga mencatat sejumlah upaya 
Kemenhub untuk melibatkan peran swasta 
dalam pembangunan infrastruktur. 
Kemenhub mengembangkan skema Kerja 
Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) yang 
berjangka waktu 50 tahun dan dapat 
diperpanjang. 

Untuk pembangunan 10 bandara dan 20 
pelabuhan, misalnya, Kemenhub 
menawarkan kepada swasta dan BUMN. 
Selain itu, pada Asia Europe Meeting – 
Transport Minister Meeting (ASEM-TMM) 
ke-4 di Bali pada 26-28 September 2017, 
Kemenhub menawarkan 12 proyek 
transportasi strategis nasional dengan total 
investasi sekitar Rp40 triliun. 

Kemenhub juga melibatkan swasta dalam 
pengoperasian infrastruktur dan fasilitas 
transportasi. Misalnya, dalam peng-
operasian Program Tol Laut, jembatan 
timbang, dan kapal ternak. 

Keterlibatan swasta dalam pembangunan 
infrastruktur masih rendah karena 
terkendala beberapa permasalahan. Di 
samping nilai investasi yang sangat besar, 
jangka waktu pengembalian investasi 
sangat lama dan tingkat profitabilitas relatif 
rendah dalam bisnis pembangunan 
infrastruktur. 

SCI merekomendasikan lima hal untuk 
meningkatkan peran swasta dalam 
pembangunan infratruktur, terutama 
infrastruktur transportasi dan logistik. 

Pertama, peningkatan kepastian 
perencanaan pembangunan infrastruktur 
dari pemerintah dan regulasi terkait, 
termasuk integrasi perencanaan pem-
bangunan antar infrastruktur. Integrasi ini, 
misalnya, antara pembangunan pelabuhan 
dan jalan aksesnya. 

Kedua, integrasi antara rencana 
pembangunan infrastruktur oleh pe-
merintah pusat dengan rencana pem-
bangunan daerah setempat. 

Ketiga, peningkatan koordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah, termasuk 
masalah regulasi dan birokrasi perizinan. 

Keempat, pemberian insentif fiskal, 
mencakup PPN, PPH, dan bea masuk serta 
kepabeanan lainnya. 

Kelima, dukungan Pemda dalam 
penyesuaian Rencana Umum Tata Ruang 
(RUTR) serta penyediaan dan pembebasan 
lahan yang menjadi salah satu masalah 
utama dan memakan waktu lama di awal 
pembangunan infrastruktur. 

 

 

Selengkapnya: 

http://supplychainindonesia.com/new/perbaikan-
infrastruktur-dan-konektivitas-logistik-nasional/  
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Bisnis.com, Jakarta - Kegiatan penanganan 
kargo impor berstatus less than container 
load (LCL) pada fasilitas pusat konsolidasi 
kargo atau container freight station (CFS 
Centre) di Pelabuhan Tanjung Priok 
meningkat. 

Peningkatan tersebut, dari sebelumnya 
rerata menangani 10.000 billing dokumen 
kargo LCL/bulan kini mencapai lebih dari 
12.000-an dokumen per bulan, atau tumbuh 
sekitar 20%. 

Informasi yang diperoleh Bisnis pada Jumat 
(2/2/2018) dari pengelola fasilitas tersebut, 
sejak dioperasikan pada 18 November 2017 
s/d akhir Januari 2018, fasilitas CFS centre di 
Pelabuhan Priok, kini mampu melayani 400-
an transaksi (billing) layanan pergudangan 
untuk kargo impor LCL per hari. 

Adapun kecepatan pelayanan billing 
dokumen untuk pengeluaran barang setelah 
clear diverifikasi kepabeanannya pada 
fasilitas tersebut juga mengalami perbaikan 
dari sebelumnya rata-rata memerlukan 
waktu sekitar 7 menit per /dokumen, kini 
hanya sekitar 2 menit per dokumen. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://industri.bisnis.com/read/20180202/9
8/733784/transaksi-layanan-cfs-centre-
priok-tumbuh-20  

Bisnis.com, JAKARTA – ALFI memandang 
transaksi e-commerce harus di-handle oleh 
pengusaha logistik yang sekaligus bertindak 
sebagai distributor agar dapat menjadi 
kepanjangan tangan pihak Ditjen Bea 
Cukai/Ditjen Pajak (DJBC/DJP) dalam 
melakukan pengawasan hak negara 
sekaligus menyederhanakan kegiatan 
distribusinya. 

Menurut Ketua DPP Asosiasi Logistik dan 
Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki 
Nugrahawan Hanafi, dropship untuk barang 
e-commerce, jika dilakukan oleh trader, akan 
semakin membuka celah terjadinya peluang 
incompliance terhadap kebijakan 

kepabeanan dan perpajakan di samping 
menambah pihak yg harus diawasi oleh 
kedua instansi tersebut (pengawasan 
terhadap trader, gudang, transport dan 
clearance). 

Adapun pengaruh terhadap industri dalam 
negeri, lanjutnya, akan dituntut untuk 
bertransformasi kegiatan niaganya dalam 
menyikapi daya saing produk mereka pada 
pasar domestik. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://industri.bisnis.com/read/20180212/98
/737885/transaksi-e-commerce-harus-
libatkan-pengusaha-logistik 

Bisnis.com, Makassar - Pengiriman barang 
lewat udara di Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar dinilai sudah membutuhkan 
armada khusus angkutan kargo untuk 
mendukung penetrasi bisnis pelaku usaha 
sektor tersebut. 

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder 
Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Barat 
(Sulselbar) Syaifuddin Saharudi me-
ngatakan saat ini, volume barang dari 
maupun masuk ke Makassar lewat udara 
masih bertumpu pada penerbangan reguler 
penumpang. Kondisi tersebut menjadi salah 
satu kendala bagi pelaku usaha dalam 
memacu kapasitas maupun volume pe-
ngiriman barang lantaran harus berbagi 
dengan barang milik penumpang pesawat 
udara. 

"Belum lagi jadwal pengiriman harus 
mengikuti penerbangan reguler, sehingga 
memang sudah saatnya mesti ada pesawat 
khusus kargo untuk mengakomodir 
distribusi logistik melalui Bandara Sultan 
Hasanuddin," ujarnya, Senin (19/2/2018). 
 
Selain itu, pertumbuhan volume barang 
yang dikirim melalui udara dari Bandara 
Sultan Hasanuddin juga terus mencatatkan 
pertumbuhan cukup atraktif dalam 
beberapa waktu terakhir. Syaifuddin 
menggambarkan volume barang yang 
dikirim secara rerata harian berada di 
kisaran 60 ton hingga 100 ton, yang mana 
pengirimannya mengacu pada jadwal 
penerbangan reguler. 
 
 
 
Sumber dan berita selengkapnya: 
http://kabar24.bisnis.com/read/20180220/7
8/740560/industri-logistik-minta-
penerbangan-khusus-kargo-di-makassar 

JAKARTA — Pos Indonesia menargetkan 

pendapatan bisa terdongkrak 5%—10% 

menyusul kerja sama dengan Lion Parcel 

dalam bidang berbagi sumber daya. 

Direktur Jasa dan Kurir Pos Indonesia 

(Posindo) Agus F Handoyo mengatakan 

target itu mengacu kerja sama dalam 

bentuk sharing economy atau collaborative 

consumption dengan Lion Parcel, anak 

usaha Lion Air Group. 

“Kita berharap banyak dari kerja sama ini. 

Kita memang masih belum menargetkan 

terlalu besar,” katanya kepada Bisnis, Kamis 

(22/2). 

Agus menjelaskan poin penting dari 

kolaborasi kedua perusahaan itu adalah 

saling memanfaatkan potensi yang dimiliki 

kedua belah pihak. 

Lion Parcel ingin mendapatkan manfaat dari 

bekerja sama dengan Posindo yang punya 

ribuan kantor di Indonesia. 

Sumber dan berita selengkapnya: 

Bisnis Indonesia, edisi cetak Selasa, 23 

Februari 2018 

 

BERITA FEBRUARI 2018 

BACA JUGA BERITA LAINNYA 

 Gelar Raker, ALFI Komitmen 
Perkuat Konektivitas Pelabuhan 
di KTI   

 Pengusaha Industri Logistik 
Keluhkan Tingginya Biaya Labuh  

 Pusat Logistik Berikat: Indonesia 
Butuh PLB Dagang-el  

 Berantas Pungli, Pelindo I 
Luncurkan e-Berthing  

 Kendaraan Sumbu Tiga Dilarang 
Gunakan Tol Jakarta-Cikampek 
Saat Libur Panjang: Pengusaha 
Kelabakan 

 Ekspansi Pelayaran: Djakarta 
Lloyd Siap Masuk Tol Laut 

 

KUNJUNGI 
www.SupplyChainIndonesia.com 

Transaksi Layanan CFS 
Centre Priok Tumbuh 20%

Sumber: industri.bisnis.com
Oleh: Akhmad Mabrori

Transaksi e-Commerce 
Harus Libatkan Pengusaha 

Logistik 
Sumber: industri.bisnis.com

Oleh: Akhmad Mabrori

Industri Logistik Minta 
Penerbangan Khusus 

Kargo di Makassar 
Sumber: kabar24.bisnis.com

Oleh: Amri Nur Rahmat

Pengiriman Barang: 
Posindo dan Lion Parcel 
Berkongsi Sumber Daya 

Sumber: Bisnis Indonesia, edisi cetak 
Selasa, 23 Februari 2018
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Sebuah organisasi dalam sistem rantai 
pasok harus menerapkan strategi yang 
berbeda kepada setiap kelompok pemasok 
karena perbedaan tingkat kepentingan 
pemasok terhadap organisasi. Satu 
pemasok dapat menyediakan beberapa 
item, begitu juga satu item dapat disediakan 
oleh beberapa pemasok. 

Pendekatan yang diterapkan oleh organisasi 
dalam memandang item yang dibeli adalah 
Kraljic’s matrix (Supplier Positioning Model), 
dimana pengelompokan barang/item/ 
bahan mentah/inventori yang disediakan 
oleh bagian pengadaan barang 
dikelompokkan berdasarkan dua kategori, 
yaitu tingkat risiko pasokan dari pemasok 
dan nilai bisnis. Penentuan tinggi rendahnya 
kategori tersebut bisa dilakukan dengan 
pendekatan berikut: 

Risiko pasokan 
Risiko yang tinggi bisa dinilai dengan: 
pemasok yang sulit mengirim barangnya, 
ketersediaan barang sangat jarang, biaya 
kirim yang tinggi karena infrastuktur tidak 
mendukung, barang harus diimpor dan 
frekuensi pengiriman terbatas sehingga 
perusahaan harus menyediakan inventori 
tinggi, atau peraturan pemerintah/ 
peraturan internasional yang menghambat 
kelancaran pasokan. 

Nilai transaksi bisnis 
Bisa dihitung dengan konsep Pareto, 
dimana 20% dari seluruh item yang dibeli 
organisasi dari seluruh pemasok senilai 80% 
dari keseluruhan item yang dibeli organisasi 
masuk ke dalam kategori ‘tinggi’. Sisanya, 
80% item yang bernilai 20% dari seluruh 
item masuk dalam kategori ‘rendah’. 

Strategi mengelompokkan pemasok ke 
dalam empat kuadran tersebut dapat 
membantu organisasi atau perusahaan 
membuat prioritas pekerjaan, waktu, dan 
mengembangkan strategi bagi setiap 
pemasok.  

Tidak semua pemasok harus diajak diskusi 
untuk memastikan pasokan atau pemasok 
mana yang diprioritaskan untuk mem-
bangun hubungan jangka panjang. 

 

Selengkapnya: 
http://supplychainindonesia.com/new/strat
egi-analisis-pemasok/ 
 

 

Perdagangan antarnegara telah lama 
dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia. 
Keunggulan komparatif menjadi salah satu 
motif perdagangan antarnegara atau sering 
dikenal perdagangan internasional. Ekspor 
dan impor merupakan bentuk perdagangan 
internasional. Banyak manfaat yang 
diperoleh dari perdagangan internasional 
ini, utamanya adalah mengangkat branding 
suatu negara. 

Sebagai contoh, kita mengenal Korea 
Selatan dengan branding negara pembuat 
smartphone dan peralatan elektronik 
canggih lainnya. Branding smartphone yang 
disematkan ke negara Korea Selatan ini 
karena kita tahu negara tersebut 
pengekspor smartphone seperti Samsung 
dan LG. Dua produk smartphone yang kini 
banyak digunakan pengguna smartphone di 
seluruh dunia. 

Kita juga mengenal Jepang sebagai negara 
dengan branding otomotif. Jepang sebagai 
produsen dan pengekspor terbesar otomotif 
dunia dengan merek mobil terkenal seperti 
Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, 
Daihatsu, dan Nissan. Selain otomotif, 
Jepang juga telah lama menyandang 
branding negara elektronik. Merek produk 
elektronik seperti Toshiba, Sharp, 
Panasonic, Sony, Sanyo, dan lain-lain telah 
lama menjadi brand produk peralatan 
elektronik rumah tangga dan perkantoran. 

Indonesia dikenal dunia dengan brand Bali-
nya, sebagai negara tujuan wisata menarik 
untuk dikunjungi para wisatawan dari 
berbagai mancanegara. Selain Bali, 
Indonesia juga dikenal sebagai negara kopi, 
teh, karet, dan berbagai komoditi lainnya. 
Zaman dulu Indonesia telah lama dikenal 
sebagai negara rempah-rempah karena 
memperdagangkan rempah-rempah ke 
berbagai negara terutama Eropa. 

Suatu negara menyandang branding produk 
atau jasa tertentu karena negara tersebut 
mengekspor produk, jasa, atau komoditi ke 
negara lain dalam perdagangan inter-
nasional.  

 

Selengkapnya: 
http://supplychainindonesia.com/new/meni
ngkatkan-ekspor-indonesia-bagian-1-dari-
2-tulisan/ 

“Pelatihan Persiapan 
Sertifikasi Kompetensi 
Profesi Supply Chain 
Manager” 
Hotel Ibis Styles Sunter, Jakarta 
13-15 Februari 2018 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN ARTIKEL 
 

Strategi Analisis 
Pemasok 
Oleh: Ricky Martono 
Trainer, Lecturer, Consultant  
PPM Manajemen 

 

Meningkatkan 
Ekspor Indonesia 
(Bagian 1 dari 2 
tulisan) 
Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP. 
Head of Consulting Division  
Supply Chain Indonesia 

 

KUNJUNGI 
www.SupplyChainIndonesia.com 
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INFO BUKU & JURNAL 

 

 

 

 
DOKUMENTASI  KEGIATAN 

INFORMASI MEDIA SCI 

LinkedIn:  
Supply Chain Indonesia 

Facebook:  
Supply Chain Indonesia 

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

www.SupplyChainIndonesia.com 

SCI 
NEWSLETTER 

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

Email: 
sekretariat@SupplyChainIndonesia.com    

  

  

 

Rapat Kerja Nasional 

SAMUDERA LOGISTICS 2018 

Bali, 14 Februari 2018 

Marine and Fisheries 
Business and Investment 
Forum 
“Peran Jasa Logsitik Dalam 
Mendukung Pembangunan 
Industri Perikanan Nasional” 

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 
Jakarta, 12 Februari 2018 

INFO BUKU & JURNAL 
 

 

INFO BUKU & JURNAL 
 

Demand-Driven Inventory Optimization and Replenishment: Creating 
A More Efficient Supply Chain, 2nd Edition 

Oleh  : Robert A. Davis 
Penerbit  : John Wiley & Sons, 2015 
Jumlah halaman : 320 halaman  
 

Supply Chain Management for Sustainable Food Networks 
Oleh  : Eleftherios Iakovou, Dionysis Bochtis, Dimitrios Vlachos, Dimitrios Aidonis 
Penerbit  : John Wiley & Sons, 2016 
Jumlah halaman : 328 halaman 

 

TRUCKMAGZ Ed 44 Februari 2018 

Lagi-lagi Menyoal Sopir 
Penerbit  : Arveo Pionir Mediatama 
Jumlah halaman : 94 halaman 

Optimizing Supply Chain Performance: Information 
Sharing and Coordinated Management 

Oleh  : Michael Roe, Wei Xu, Dongping Song 
Penerbit  : Springer, 2015 
Jumlah halaman : 214 halaman 

 

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

 

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


