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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 

 Pengaturan Lalu Lintas Selama 
Masa Pembangunan Proyek 
Infrastruktur Strategis Nasional 
di Ruas Jalan Tol Jakarta - 
Cikampek 
Kementerian Perhubungan  

 

 
Selengkapnya: 

www.supplychainindonesia.com/new/unduh/ke

menterian-dan-lembaga-pemerintah/ 

Implementasi green freight di Indonesia 
belum efektif, bahkan masih sedikit 
perusahaan transportasi barang yang sudah 
menerapkannya. Sebagian pelaku masih 
menganggap penerapan green freight 
sebagai sesuatu yang mahal karena biaya 
investasi yang tinggi, sehingga dianggap 
bertentangan dengan prinsip bisnis yang 
berorientasi terhadap pencapaian ke-
untungan (profit). 

Efisiensi yang diperoleh dari penerapan 
green freight dalam jangka panjang dapat 
diharapkan akan melebihi nilai investasi 
yang dikeluarkan, sehingga perusahaan-
perusahaan harus membuat strategi 
investasi yang tepat untuk mendapatkan 
daya saing yang berkelanjutan. 

Selain dengan investasi baru (penggantian 
armada dengan yang lebih ramah 
lingkungan), penerapan green freight bisa 
dilakukan melalui praktik-praktik 
operasional yang efisien dan ramah 
lingkungan. Misalnya, eco-driving, penerap-
an strategi, teknik, dan operasional 
transportasi yang efisien, termasuk dengan 
pemanfaatan teknologi informasi. 

Selain itu, green freight juga bisa dilakukan 
dengan kolaborasi antarpelaku (antar 
perusahaan transportasi atau perusahaan 
transportasi dan manufaktur/retailer). 
Misalnya pengaturan jadwal pengantaran 
dan bongkar-muat barang. 

Selain pelaku usaha, penerapan green freight 
melibatkan banyak pihak. Misalnya, 
pabrikan truk (produsen armada), 
Kementerian Perindustrian (rancang 
bangun kendaraan bermotor), Kementerian 
Perhubungan (uji tipe dan uji emisi gas 

buang berkala kendaraan bermotor), 
Kementerian Lingkungan Hidup (ambang 
batas emisi gas buang), Kementerian ESDM 
(pengembangan spesifikasi bahan bakar), 
Pertamina (produksi dan pendistribusian 
bahan bakar), dan Kepolisian (penegakan 
peraturan). 

Salah satu kendala utama yang dihadapi 
pelaku usaha transportasi adalah biaya 
penggantian armada. Harga mahal setiap 
unit armada antara lain karena beban bea 
masuk (BM) dan pajak-pajak (PPN, PPH, 
BBN, dan PKB). Berdasarkan analisis Supply 
Chain Indonesia (SCI), nilai total bea masuk 
dan pajak-pajak tersebut mencapai sekitar 
52,5% dari harga pabrik setiap unit armada. 

SCI merumuskan beberapa rekomendasi 
penerapan green freight bagi pemerintah 
dan para pemangku kepentingan. 

Pemberian insentif berupa penghapusan 
atau pengurangan bea masuk dan pajak-
pajak untuk pembelian armada yang ramah 
lingkungan, penyediaan skema pembiayaan 
pengadaan armada dengan bunga 
kompetitif (7-8%) karena selama ini 
diberlakukan bunga komersil (12-15%), 
peningkatan jumlah dan ketersebaran 
infrastruktur dan fasilitas pengisian bahan 
bakar ramah lingkungan, peningkatan 
kualitas bahan bakar dan program konversi 
BBM, peningkatan pemahaman dan 
kompetensi pelaku usaha mengenai konsep 
dan penerapan green freight, serta insentif 
keringanan pajak perusahaan bagi pelaku 
yang menerapkan green freight. 

 

 

 

 

 
 
 

Selengkapnya: 

http://supplychainindonesia.com/new/penerapan
-green-freight-di-indonesia-terkendala-bea-

masuk-dan-pajak/  
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JAKARTA, suaramerdeka.com- Kementeri-
an Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan 
Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan 
Laut dan Pantai (KPLP) terus meningkatkan 
pengawasan terhadap kegiatan bongkar 
muat barang berbahaya di kapal. 

Hal tersebut tertuang dalam Telegram 
Ditjen Perhubungan Laut No.20/II/DN-18 
tanggal 27 Februari 2018 perihal Peningkat-
an Pengawasan Terhadap Kegiatan Bongkar 
Muat Barang Berbahaya di Kapal. 

Direktur KPLP, Capt. Jhonny R Silalahi 
mengatakan bahwa syahbandar harus 
meningkatkan pengawasan agar peristiwa 
kecelakaan kapal dalam kegiatan bongkar 
muat barang berbahaya sehingga meng-
akibatkan kerugian material, dan hilangnya 
jiwa seseorang tidak terulang kembali. 

"Untuk mencegah terulangnya peristiwa 
tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan 
Laut menginstruksikan syahbandar untuk 
membuat standar operasional prosedur 
bongkar muat barang berbahaya sesuai 
dalam buku Internasional Maritime 
Dangerous Goods Code (IMDG Code)," kata 
Capt. Jhonny. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://www.suaramerdeka.com/news/detail
/17718/Pengawasan-Kegiatan-Bongkar-
Muat-Barang-di-Kapal-Ditingkatkan 

Bisnis.com, JAKARTA - Tingginya 
pengiriman barang akibat melonjaknya 
pembelian produk melalui daring membuat 
pelaku usaha kurir berlomba membuat 
tempat pengumpulan paket dengan skala 
besar atau megahub. 

Peneliti Senior Supply Chain Indonesia (SCI) 
Zaroni Samadi mengatakan megahub yang 
memiliki mesin sortir sangat perlu dalam 
proses kiriman pos atau parcel untuk 
mempercepat sorting sesuai dengan kota 
tujuan dan alamat penerima. 

 "Selain kecepatan, mesin sortir diperlukan 
untuk keakuratan sorting sehingga 
mengurangi tingkat kesalahan," katanya 
kepada Bisnis, Selasa (13/3/2018). 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://industri.bisnis.com/read/20180313/98
/749513/tingginya-pengiriman-barang-
desak-kebutuhan-megahub 

Liputan6.com, Jakarta Menteri 
Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi 
mengaku akan memberlakukan paket 
kebijakan yang diterapkan di Tol Jakarta-
Cikampek pada Jalan Tol Tangerang-
Jakarta. Salah satunya terkait aturan ganjil 
genap di tol. Keberadaan kebijakan ini 
diharapkan bisa mengurangi kepadatan di 
jalan tol tersebut. 

“Yang kemungkinan ada ganjil-genap 
adalah di Tol Tangerang. Tangerang itu akan 
sama dengan yang ada di Bekasi. Semuanya 
(kebijakan) ada, ada bus (jalur khusus), ada 
ganjil genap, ada (pembatasan operasional) 
truk. Tangerang mungkin sebelum puasa 
jadi kita akan diskusi dulu karena kita harus 
diskusi jalan arterinya mana,” ujar Menhub 
dalam keterangannya, Selasa (20/3/2018). 

Selain memberi kesempatan untuk mencari 
jalan arteri alternatif, Menhub saat ini juga 
memberi kesempatan kepada stakeholder 
khususnya operator bus di Tangerang untuk 
menentukan tarif bus. Terkait hal ini, 
Menhub menyebut pihaknya lebih memilih 
tarif bus tidak Rp 20 ribu tetapi Rp 10 ribu. 

Selain itu, Menhub juga sekaligus 
memastikan tidak akan memberlakukan 
kebijakan sistem ganjil genap pada 
kendaraan pribadi di ruas jalan arah pintu 
Tol Jagorawi seperti yang diterapkan di 
pintu Tol Bekasi arah Jakarta. 

Dia beralasan, kapasitas Tol Jagorawi belum 
melebihi seperti di Bekasi. “Tidak ada ganjil 
genap di Tol Jagorawi, untuk Tol Jagorawi 
itu hanya menambahkan jalur bus. 
Kapasitasnya belum over di Tol Jagorawi 
cuma kita menambah level of service dengan 
membuat jalur khusus untuk bus. Dua 
pekanlah paling lama kita akan lakukan,” dia 
menuturkan. 

 
Sumber dan berita selengkapnya: 
http://www.liputan6.com/bisnis/read/33895

61/mulai-mei-aturan-ganjil-genap-berlaku-

di-pintu-tol-tangerang 

Nilai barang yang masuk (impor) ke 
Sulawesi Selatan lewat beberapa pelabuhan 
di provinsi ini selama sebulan penuh atau 
pada Februari 2018 tercatat sebanyak 
US$80,26 juta. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi 

Selatan, Nursam Salam, mengatakan angka 

US$80,26 juta pada bulan Februari sedikit 

lebih rendah dibandingkan dengan bulan 

sebelumnya, yakni sebesar US$82,74 juta. 

"Untuk aktivitas bongkar barang impor di 
beberapa pelabuhan memang ada 
penurunan tapi penurunannya tidak begitu 
besar dari 82,74 juta dolar ke 80,26 juta dolar 
AS atau kalau secara persentase itu sekitar 
3,00 persen," katanya di Makassar, Minggu 
(25/3/2018). 

Ia mengatakan, turunnya nilai impor 
pastinya menjadi hal yang baik, apalagi jika 
dibarengi dengan peningkatan nilai ekspor 
komoditas unggulan provinsi ini. 

Adapun beberapa komoditas impor yang 
menyumbang nilai transaksi terbesar yakni 
Bahan Bakar Mineral (BBM) dengan nilai 
sebesar US$27,97 atau dengan persentase 
secara keseluruhan nilai impor itu sebesar 
34,85%. 

Sumber dan berita selengkapnya: 

https://www.wartaekonomi.co.id/read1750

45/nilai-impor-barang-sulsel-sebanyak-

us8026-juta.html 

 

BERITA MARET 2018 

BACA JUGA BERITA LAINNYA 

 Urai Kemacetan di Pelabuhan, Ini 
Rencana Konsep Pemerintah 

 Jasa Forwarder Berguguran, ALFI 
Desak Sri Mulyani Revisi Aturan 

 Bekasi Fajar Kaji Penambahan 
Kawasan Industri 

 DPRD Riau Wacanakan Kereta 
Api Barang Sebagai Pengganti 
Truk, Ini Alasannya 

 Kadin Dukung Rencana 
Pemerintah Pangkas Tarif Tol 

 

KUNJUNGI 
www.SupplyChainIndonesia.com 

Pengawasan Kegiatan 
Bongkar Muat Barang di 

Kapal Ditingkatkan
Sumber: suaramerdeka.com

Oleh: Budi Nugraha

Tingginya Pengiriman 
Barang Desak Kebutuhan 

Megahub 
Sumber: industri.bisnis.com

Oleh: Jaffry Prabu Prakoso

Mulai Mei, Aturan Ganjil 
Genap Berlaku di Pintu Tol 

Tangerang 
Sumber: liputan6.com

Oleh: Ilyas Istianur Praditya

Nilai Impor Barang Sulsel 
Sebanyak US$80,26 Juta 

Sumber: wartaekonomi.co.id
Oleh: Ratih Rahayu
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Pada satu seminar atau FGD di mana para 
praktisi dan akademisi sedang berbicara di 
sana, penulis mendengar ada yang 
mengatakan “ship follow the trade” dan “ship 
promote the trade”. Yang mana duluan, nih? 

Pada kesempatan ini, penulis ingin 
mendudukkan secara tepat istilah “ship 
follow the trade” karena persepsi kita 
sebagai orang Indonesia seringkali belum 
tepat dalam mendudukan istilah tersebut. 
  
Kapal, khususnya kapal bulk carrier (baik itu 
dry bulker maupun liquid bulk carrier atau 
kapal tanker) secara normatif selalu “manut” 
atau “patuh” dengan penyewanya 
(charterer). 

Mengapa demikian? Charterer yang 
membayar “freight” kapal, sehingga siapa 
yang membayar “freight” kapal berkuasa 
menentukan arah atau tujuan pelayaran 
kapal. Misalnya, saya sebagai charterer 
menentukan kapal ke Tianjin, China, ya 
kapal akan ke sana atau ke Mundra, India, ya 
kapal akan ke sana, tidak akan berbelok-
belok ke tempat lain. 

Yang dimaksud dengan “ship follow the 
trade” adalah kapal akan bergerak sesuai 
dengan perintah charterer. Artinya, pemilik 
kapal akan tunduk kepada siapa yang 
membayar “freight”. Gambaran kasar yang 
dimaksud dengan “ship follow the trade” ya 
seperti itu.  

Istilah itu sudah ratusan tahun yang lalu 
berlaku dan digaung-gaungkan terutama di 
negara asalnya yang dikenal luas oleh 
orang-orang maritim di seluruh dunia, yaitu 
Inggris. Tidak akan pernah berubah istilah 
“ship follow the trade” menjadi “ship promote 
the trade”. 

Selengkapnya: 
http://supplychainindonesia.com/new/poro
s-maritim-dunia-dan-penggunaan-jasa-
terkait-angkutan-di-perairan-kasus-
implementasi-permendag-no-82-tahun-
2017/ 

 

Sebagai negara yang rawan bencana, 
Indonesia perlu melakukan pengelolaan 
penanggulangan bencana dengan baik. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) Merujuk Undang-Undang Nomor 24 
tahun 2007, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
mendefinisikan bencana sebagai peristiwa 
atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, 
baik oleh faktor alam, faktor non alam 
maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. 

Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, 
tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 
Bencana non alam diakibatkan oleh 
peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam 
antara lain berupa gagal teknologi, gagal 
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

Sementara bencana sosial merupakan 
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang 
diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antarkelompok atau 
antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

BNPB mendefinisikan kejadian bencana 
sebagai peristiwa bencana yang terjadi dan 
dicatat berdasarkan tanggal kejadian, 
lokasi, jenis bencana, korban ataupun 
kerusakan. Jika terjadi bencana pada 
tanggal yang sama dan melanda lebih dari 
satu wilayah, maka dihitung sebagai satu 
kejadian. 
 
Jenis bencana yang berpotensi terjadi di 
Indonesia adalah gempa bumi, letusan 
gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, 
banjir bandang, dan kekeringan.  
 
 
 
Selengkapnya: 
http://supplychainindonesia.com/new/benc
ana-dan-penanggulangannya-dalam-
perspektif-logistik-bagian-1-dari-3-tulisan/ 
 

 

Pelatihan Persiapan Sertifikasi 
Kompetensi Profesi  
"Supply Chain Manager" Batch 12  
Hotel ibis Styles Sunter Jakarta  
3-5 April 2018 

 

e2eCommerce Indonesia is back. 
Save the date 17-18 Oct 2018! 

 

Bisnis.com, JAKARTA – Program Jembatan 
Udara perlu mempertimbangkan faktor 
ketersediaan dan kondisi lapangan atau 
tempat pendaratan pesawat terbang dalam 
pemilihan jenis pesawat. 
 
Ketua Umum Supply Chain Indonesia (SCI) 
Setijadi mengatakan beberapa jenis 
pesawat seperti Boeing 733-F memerlukan 
landas pacu yang tidak tersedia di beberapa 
bandara Papua. 
 
Padahal tipe tersebut yang digunakan untuk 
moda pengiriman dan sedang dalam 
mencari pemenang tender. 
 
“Pertimbangan penting lainnya adalah 
harga beli, kapasitas angkut, jarak jelajah, 
dan biaya operasional. Selain itu, masalah 
perawatan dan ketersediaan suku cadang 
pesawat juga harus dipertimbangkan,” 
katanya kepada Bisnis pada Kamis 
(8/3/2018). 
 
Menurut Setijadi, helikopter menjadi pilihan 
terbaik saat ini untuk beberapa wilayah 
pedalaman di Papua ataupun daerah terluar 
dan terpencil lainnya yang tidak mempunyai 
landasan pacu. 

INFORMASI KEGIATAN 

OPINI  

ARTIKEL 
 

Poros Maritim Dunia 
dan Penggunaan 
Jasa Terkait 
Angkutan di 
Perairan (Kasus 
Implementasi 
Permendag No. 82 
Tahun 2017) 
Oleh: Bambang S. Gunawan 
Ketua Kompartemen Maritim 
DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder 
Indonesia 

 

Bencana dan 
Penanggulangannya 
dalam Perspektif 
Logistik (Bagian 1 
dari 3 tulisan) 
Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP. 
Head of Consulting Division  
Supply Chain Indonesia 

 

Jembatan Udara Mau 
Terealisasi? Perhatikan 

Sejumlah Hal Ini
Sumber: industri.bisnis.com

Oleh: Jaffry Prabu Prakoso
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Dalam jangka menengah pemerintah juga 
perlu menyiapkan infrastruktur, terutama 
bandara yang memadai sehingga pengirim-
an barang dapat dilakukan menggunakan 
pesawat berkapasitas besar. 
 
Setijadi menambahkan perlu ada pengem-
bangan moda transportasi lainnya, 
termasuk transportasi kereta api dan air 
sesuai dengan karakteristik wilayahnya. 
 
Meski begitu SCI mengapresiasi upaya 
pemerintah dalam meningkatkan keter-
sediaan dan menurunkan disparitas harga 
terutama di Papua dengan Program Tol Laut 
dan Jembatan Udara.  
 
“Kombinasi kedua program itu diharapkan 
menurunkan permasalahan tersebut, 
termasuk di wilayah-wilayah pedalaman 
karena banyak wilayah terpencil yang masih 
sulit dijangkau dengan transportasi darat 
atau sungai,” ujarnya. 

JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan 
menambah jumlah jembatan udara menjadi 
empat kali lipat dari 12 titik pada 2017 
menjadi 41 lokasi tahun ini. 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
Kemenhub Agus Santoso mengatakan ada 
tujuh tempat yang masih menunggu 
persetujuan dari Kementerian 
Perdagangan. 

Dia menjelaskan, peraturan tersebut 
merupakan kawasan yang berada di wilayah 
selain Papua yakni tiga untuk wilayah 
Kalimantan dan empat untuk Sulawesi. 

Beleid itu akan menentukan mengenai jenis 
barang yang bisa diangkut serta dibutuhkan 
daerah tersebut. 

Dia menegaskan program yang sudah 
dijalankan sejak November 2017 di Papua itu 
berpengaruh pada penurunan harga 
pangan. 

“Penurunan komoditas yang sudah ada di 
Papua mencapai 79%,” katanya kepada 
Bisnis, Kamis (8/3). 

 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://papua.bisnis.com/read/20180309/450

/747779/subsidi-transportasi-titik-layanan-

jembatan-udara-terus-ditambah-

#.WqrqatUZM9U.whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO BUKU 
& JURNAL 

 

SCI 
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 

Subsidi Transportasi: 
Titik Layanan Jembatan 

Udara Terus Ditambah
Sumber: industri.bisnis.com

Oleh: Jaffry Prabu Prakoso

INFO BUKU & JURNAL 
 

 

INFO BUKU & JURNAL 
 

Port Management 

Oleh  : H. Haralambides 
Penerbit  : Springer, 2015 
Jumlah halaman : 367 halaman  
 

Protean Supply Chains: Ten Dynamics of Supply and Demand 
Alignment 
Oleh  : James A. Cooke 
Penerbit  : John Wiley & Sons, 2015 
Jumlah halaman : 256 halaman 

 

TRUCKMAGZ Ed 45 Maret 2018 

Tumpang Tindih Regulasi 
Penerbit  : Arveo Pionir Mediatama 
Jumlah halaman : 92 halaman 

Supply Chain Metrics that Matter 

Oleh  : Lora M. Cecere 
Penerbit  : John Wiley & Sons, 2014 
Jumlah halaman : 400 halaman 

 

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

 

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


