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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. 

 
 Pelaksanaan Pemeriksaan Tata 

Niaga Impor di Luar Kawasan 
Pabean (Post Border) 
Kementerian Perdagangan  

 Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan No. 
272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logistik Berikat 
Kementerian Keuangan  

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

 Penugasan Kepada PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) untuk 
Menyelenggarakan Angkutan 
Perintis 
Kementerian Perhubungan 

 
 

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

menterian-dan-lembaga-pemerintah/ 

Supply Chain Indonesia (SCI) mendukung 
rencana Kementerian Perhubungan 
mendorong penyediaan fasilitas pendingin 
di kapal Tol Laut untuk mengoptimalkan 
muatan balik kapal yang selama ini masih 
tergolong rendah. Ketersediaan fasilitas 
pendingin ini memungkinkan kapal me-
muat produk atau komoditas khusus. 

Penyediaan fasilitas pendingin atau 
penanganan reefer container di kapal 
merupakan salah satu upaya yang tepat 
untuk meningkatkan muatan balik dari 
kawasan timur ke kawasan barat, terutama 
untuk pengangkutan komoditas perikanan. 

Dengan mempertimbangkan waktu peng-
angkutan yang lama, fasilitas penanganan 
kontainer (misalnya reefer plug) harus 
tersedia pula di pelabuhan asal maupun 
pelabuhan tujuan. 

Komoditas perikanan menjadi salah satu 
prioritas karena potensinya yang besar di 
kawasan timur, yaitu sekitar 32,94% dari 
volume komoditas perikanan Indonesia. 

Potensi itu menjadi semakin besar dengan 
meningkatnya potensi sumber daya ikan di 
Indonesia. Berdasarkan data dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP), diperkirakan potensi itu sebesar 7,31 
juta ton pada 2013 dan meningkat menjadi 
9,93 juta ton pada 2015. Pada 2017, 
diperkirakan potensi itu sebesar 12,54 juta 
ton, sehingga potensi di kawasan timur 
Indonesia sebesar 4,13 juta ton. 

Di lain sisi, sebagian besar penduduk 
Indonesia (sekitar 56,7%) di Pulau Jawa dan 
sekitar 43% industri pengolahan ikan juga 
berlokasi di Pulau Jawa, sehingga sangat 
diperlukan upaya pengangkutan dari 
kawasan timur tersebut.  

 
Dengan memperhatikan karakteristik 
komoditas perikanan yang mudah rusak 
(perishable) dan jarak angkut yang jauh, 
maka fasilitas pendingin atau penanganan 
reefer container di kapal Tol Laut menjadi 
keharusan. 

SCI memberikan apresiasi kepada KKP, 
terutama Direktorat Logistik, Ditjen 
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan 
dan Perikanan, yang memfasilitasi berbagai 
program pembangunan industri perikanan 
nasional. 

Salah satu upaya yang dilakukan KKP 
adalah penentuan collecting center di salah 
satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), 
yaitu WPP 718. Collecting center itu 
bertujuan sebagai alternatif off taker bagi 
nelayan termasuk eks cantrang yang 
beroperasi di wilayah itu dan sebagai pusat 
konsilidasi muatan dengan menggunakan 
refeer container untuk mempertahankan 
mutu serta nilai ekonomi ikan hasil 
produksi. 

Penentuan collecting center ini sangat tepat 
sebagai implementasi metode hub & spoke 
dan harus terintegrasi dengan jalur Tol 
Laut. 

Dalam cakupan yang lebih besar, Program 
Tol Laut harus terintegrasi dengan Sistem 
Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan Program 
Percepatan Pembangunan Industri 
Perikanan Nasional. 

Keseimbangan muatan antara barat dan 
timur akan mengoptimalkan Program Tol 
Laut. Dalam jangka menengah dan jangka 
panjang, hal ini sangat penting untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap 
subsidi dalam Program Tol Laut. 

 
 
 
 
 

Selengkapnya: 

http://supplychainindonesia.com/new/sci-
dukung-kapal-tol-laut-berfasilitas-pendingin/  
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Belakangan ini, e-commerce merupakan 
bagian dari e-business yang tidak hanya 
perniagaan, tetapi juga mencakup 
kolaborasi dari mitra bisnis seperti Usaha 
Kecil Menengah (UKM), online store, 
marketplace, pembayaran non tunai (e-
payment), dan perusahaan per-pos-an (jasa 
pengiriman). 

Industri e-commerce di dunia semakin 
berkembang dan di Indonesia, menjadi 
salah satu negara dengan pertumbuhan e-
commerce yang sangat pesat dan memiliki 
potensi yang sangat besar. 

Namun, angka kontribusi produk lokal dari 
UKM yang masuk di online marketplace 
Indonesia masih terbilang sangat kecil. 
Dalam hal ini presentase angkanya masih 
debatable. 

ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa 
Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik 
Indonesia), selaku wadah dari perusahaan-
perusahaan nasional yang bergerak di 
bidang jasa pengiriman barang maupun 
dokumen, baik yang bergerak di sektor 
kurir maupun kargo, memiliki peran 
penting dalam industri ini. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
https://swa.co.id/swa/trends/asperindo-
majukan-e-commerce-di-perhelatan-shop-
2018 

 
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi 
mengatakan bahwa dwelling time akan 
dilakukan secara optimal dengan waktu 3 
hari. 

Upaya terkait optimalisasi dwelling time 
terus dilakukan oleh Menhub Budi dengan 
melakukan berbagai pengembangan. 

Demikian disampaikan Menhub Budi Karya 
Sumadi usai mengunjungi PT Jakarta 

International Container Terminal (PT JICT) 
dalam rangka paparan stakeholder terkait 
Dwelling Time dan Delivery Order (DO) 
Online, Kamis (5/4/2018). 

Menhub juga acapkali menghadiri seminar 
dwelling time untuk membahas upaya 
peningkatan, fakta dari lapangan, dan tarif 
progresif yang berlaku. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://beritatrans.com/2018/04/06/menhub
-ingin-dwelling-time-ditekan-maksimal-
tiga-hari/ 

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi 
Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) 
mengaku kurang sepakat dengan 
ketetapan tiga paket kebijakan Tol Jakarta-
Tangerang. 

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi 
Jabodetabek (BPTJ) menyatakan akan 
menerapkan tiga paket kebijakan di Tol 
Jakarta-Tangerang secara bersamaan. 

Paket kebijakan tersebut antara lain 
penerapan skema ganjil genap untuk 
kendaraan pribadi pada pintu Tol Kunciran 
2 dan Tangerang 2 arah Jakarta, 
pembatasan kendaraan berat angkutan 
barang (Golongan III, IV, V) di ruas Cikupa 
Tomang serta pemberlakuan Lajur Khusus 
Angkutan Umum (LKAU) mulai ruas 
Tangerang Kebon Jeruk. 

"Kebijakan yang diterapkan di Tol Jakarta 
Tangerang ini mirip dengan yang telah 
diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek ruas 
Bekasi Jakarta mulai 12 Maret 2018 lalu," 
jelas Kepala BPTJ Bambang Prihartono 
dalam keterangan resminya, Rabu (11/4). 

Menyikapi hal ini, Ketua Umum ALFI Yukki 
Nugrahawan Hanafi mengaku keberatan 
dengan keputusan tersebut. 

"Untuk Tol Jakarta-Cikampek, kami 
memaklumi, tapi untuk (pembatasan 
angkutan berat) di ruas tol lain, kami 
kurang sepakat," jawabnya ketika 
dihubungi Kontan.co.id, Rabu (11/4). 
 
 

Sumber dan berita selengkapnya: 
https://industri.kontan.co.id/news/tanggap
an-alfi-soal-rencana-ganjil-genap-di-tol-
jakarta-tangerang 

 
INDUSTRY.co.id – Makassar - Maskapai 
nasional Garuda Indonesia melalui lini 
layanan Garuda Indonesia Cargo 
meresmikan Cargo Service Center (CSC) 
kerja sama operasi (KSO) di Bandara Sultan 
Hasanuddin, Makassar. 

"Dengan diresmikannya CSC tersebut, 
hingga kini Garuda Indonesia telah 
membuka sebanyak tiga outlet layanan 
pengiriman kargo udara di Makassar 
(setelah CSC Pettarani dan CSC Kalla)," 
kata VP Cargo Commercial, Rene van Joost 
di Makassar, Rabu (18/4/2018) 

Dia mengatakan, dengan peresmian CSC 
itu maka jumlah secara keseluruhan CSC di 
Indonesia bertambah menjadi 93 CSC di 
berbagai wilayah Indonesia. Dari total 
tersebut, 53 CSC berlokasi di bandara dan 
40 CSC di pusat kota. 

Joost mengatakan, melalui CSC, Garuda 
Indonesia bertujuan untuk memberi 
kemudahan akses pengiriman paket bagi 
pengguna jasa, serta sebagai upaya untuk 
mendukung pesatnya kemajuan industri 
retail dan e-commerce di indonesia. Dengan 
adanya CSC, pengirim barang tidak perlu 
membawa paket ke bandara, cukup datang 
ke outlet CSC, dan barang akan dikirim 
langsung ke rumah penerima meng-
gunakan produk GO Express. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://www.industry.co.id/read/31489/garu
da-indnesia-resmikan-cargo-service-center 
 

BERITA APRIL 2018 

BACA JUGA BERITA LAINNYA 

 Terminal Jamrud Selatan Tanjung 
Perak Dioptimalkan untuk Tol Laut 

 Pengelola Pusat Logistik Berikat 
Optimalkan Gudang 

 Pelarangan Truk Barang Hanya 
Solusi Sementara  

 KEK Sei Mangkei Akan Jadi 
Kawasan Industri Pertama dengan 
Kereta Api 

 Perusahaan Perikanan Diminta 
Patuhi Syarat Ekspor  

KUNJUNGI 
www.SupplyChainIndonesia.com 

ASPERINDO Majukan  
e-Commerce di Perhelatan 

SHOP 2018 
Sumber: swa.co.id 

Oleh: Eva Martha Rahayu 

 Menhub Ingin Dwelling 
Time Ditekan Maksimal 

Tiga Hari 
Sumber: beritatrans.com 

Oleh: Helmi 

Garuda Indnesia Resmikan 
Cargo Service Center 

Sumber: industry.co.id 
Oleh: Herry Barus 

 Tanggapan ALFI Soal 
Rencana Ganjil-Genap di 

Tol Jakarta-Tangerang 
Sumber: kontan.co.id 
Oleh: Yudho Winarto 



SCI NEWSLETTER | Edisi 06/April 2018 3 

 

 

 

Bagi para pelanggannya, Kopi Klotok di 
Kledokan Pakem, Jalan Kaliurang 
Jogjakarta selalu memberikan suasana 
tentram dan terasa pulang ke rumah 
kampung halaman. Pelanggan yang pernah 
datang dan menikmati menu makanan di 
warung Kopi Klotok ingin kembali lagi. 

Di Kopi Klotok, pelanggan disuguhi segelas 
kopi panas dengan rasa dan aroma kopi 
yang khas, menu makanan masakan Jawa 
rumahan dengan rasa kenangan masa kecil. 
Penyajian makanan secara prasmanan. 
Selayaknya tamu, pelanggan bebas 
mengambil menu masakan sendiri 
langsung dari dapur. 

Nama Kopi Klotok disematkan dari proses 
memasak minuman kopi. Klotok atau 
nglotok – Bahasa Jawa, berarti mengelupas. 
Proses mengelupasnya kopi adalah saat air 
disiramkan ke panci yang lengket dengan 
kopi yang dimasak tanpa air. Penyajian 
Kopi Klotok dihasilkan dari kopi bubuk yang 
dimasak dalam panci panas tanpa air. 
Setelah beraroma sedikit gosong, panci 
disiram dengan air hingga mendidih. Kopi 
bubuk di panci pun mengelupas dan 
nglotok. 

Kopi Klotok menjadi menu favorit setiap 
tamu di warung yang berada di kampung 
pedesaan ini. Rasa pahit yang pas dan 
aroma kopi yang sedap, mengingatkan 
penikmat Kopi Klotok kenangan masa kecil. 
Para tamu menikmati Kopi Klotok dengan 
pisang goreng atau menu masakan nasi dan 
lauk rumahan seperti sayur atau jangan 
lodeh lombok ijo, lodeh terong, dan lodeh 
kluwih. Semuanya menu disajikan di dapur 
atau pawon. Proses memasak dengan 
tungku yang dipanaskan dari kayu bakar. 

Harga minuman dan makanan di Kopi 
Klotok sangatlah terjangkau. Bahkan 
beberapa menu, pelanggan diberikan 
kebebasan untuk mengambil porsi 
tambahan sepuasnya dengan harga tetap 
satu porsi. 

Pelanggan Kopi Klotok menikmati 
minuman kopi dan makanan di warung 
yang dibangun dalam bentuk rumah joglo 
limasan yang teduh, di tengah 
pemandangan sawah, dan pohon-pohon 
pedesaan yang asri. 

 

 
 

Belajar Ekonomi Keberkahan 
Pelanggan yang datang ke Kopi Klotok 
tidak hanya menemukan kepuasan dalam 
menikmati minum kopi dan masakan 
rumahan di masa kecil. Pelanggan juga 
menemukan kebahagiaan dan kedamaian. 

Selengkapnya: 
http://supplychainindonesia.com/new/ekon
omi-keberkahan-klotok/ 

Bahan makanan di dalam sebuah restoran 
merupakan investasi yang sangat besar. 
Jika sebuah restoran tidak dapat menjaga 
ketersediaan bahan makanan, maka besar 
kemungkinan restoran tersebut akan 
mengalami kerugian. 

Penyimpanan bahan makanan (food 
storage) di dalam sebuah restoran 
merupakan salah satu cara untuk menjaga 
ketersediaan bahan makanan agar tidak 
kekurangan pada saat dibutuhkan. 
Penyimpanan bahan makanan di restoran 
harus sangat diperhatikan karena bahan 
makanan pada dasarnya memiliki sifat 
mudah rusak, apalagi jika disimpan di 
dalam gudang yang tidak bersih, tidak 
teratur, dan juga tidak dijaga dengan baik. 

Beberapa restoran yang kurang 
memperhatikan proses penyimpanan 
bahan makan pada akhirnya akan 
mengalami kerusakan bahan makanan, 
kerugian, dan bahkan berakibat pada 
kebangkrutan. Oleh karena itu, pihak 
restoran harus banyak memberikan 
perhatian dalam proses penyimpanan dan 
pemakaian bahan makanan, salah satunya 
dengan menyediakan gudang 
penyimpanan bahan makanan (food store). 

Dalam proses penyimpanan bahan 
makanan, ada beberapa faktor yang harus 
diperhatikan, di antaranya: 

 Pengendalian suhu dan kelembaban 

 Pengaturan dan penempatan bahan 

makanan 

 Penanggalan bahan makanan (labelling) 

 Letak gudang penyimpanan 

 Pencatatan bahan makanan 

 Keamanan. 

 

 

 

 

Pengendalian Suhu dan Kelembaban 
Setiap bahan makanan harus mendapatkan 
perlakuan yang berbeda-beda, terutama 
saat di simpan di dalam gudang. Bahan 
makanan harus di simpan di gudang 
dengan suhu dan kelembaban yang 
berbeda, karena jika tidak, bahan makanan 
akan mengalami kerusakan dan hal ini 
dapat merugikan pihak restoran. Suhu dan 
kelembaban gudang juga harus 
diperhatikan dengan baik. 

Controller bahan makanan dan petugas 
gudang harus memeriksa alat pengukur 
suhu secara berkala untuk memastikan 
suhu dapat terpelihara dan terjaga dengan 
baik. 

 Dry storage merupakan gudang untuk 

menyimpan bahan makanan dalam 

kemasan, makanan dalam kaleng, 

plastik, kardus, botol, atau bahan 

makanan kering lainnya. Dry storage 

biasanya dipertahankan pada suhu 

antara 18°C-38°C (50°F-70°F). Hal ini 

bertujuan agar gudang terhindar dari 

serangan hama dan serangga. 

 Cold storage merupakan gudang 

penyimpanan yang tersedia untuk 

bahan makanan yang mudah rusak 

(perishable) dan dairy products, seperti 

telur, mentega, daging, dan susu. 

Bahan makanan akan terjaga jika 

disimpan pada suhu antara -1°C sampai 

-7°C  (30°F-45°F). Selain itu, di dalam 

cold storage, bahan makanan juga harus 

diletakkan pada rak yang terpisah, 

karena jika disatukan, dapat 

menyebabkan terjadinya kontaminasi 

yang berakibat pada kerusakan bahan 

makanan. 
 Freezer storage merupakan gudang 

penyimpanan dengan suhu -18°C (0°F) 

atau lebih rendah. Freezer digunakan 

untuk menyimpan berbagai jenis 

daging dan frozen food, dan es krim 

yang dikonsumsi dalam jangka waktu 

yang cukup lama. 

Penempatan dan Pengaturan Bahan 
Makanan 
Setiap bahan makanan yang disimpan 
harus diletakkan secara terpisah menurut 
jenisnya, dalam wadah (container) masing-
masing. Hal ini bertujuan untuk 
menghindari terjadinya kontaminasi bahan 
makanan dan juga kerusakan.. 

Selengkapnya: 
http://supplychainindonesia.com/new/pros
es-penyimpanan-bahan-makanan-di-
gudang/ 

 

ARTIKEL 
 

Ekonomi 
Keberkahan Klotok 
Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP. 
Head of Consulting Division 
Supply Chain Indonesia 

 

Penyimpanan 
Persediaan Bahan 
Makanan 
Oleh: Hikari Citra K. 
Alumnus Akademi Pariwisata NHI 
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Bisnis.com, JAKARTA – Moda kereta api 
bisa menjadi salah satu alternatif penting 
pengalihan beban pengangkutan barang di 
Jalur Pantura antara Surabaya dan Jakarta 
akibat pelarangan truk di beberapa ruas 
jalan. 

Ketua Umum Supply Chain Indoensia (SCI) 
Setijadi mengatakan salah satu potensi 
yang bisa dimanfaatkan adalah 
ketersediaan Container Yard (CY) di 
beberapa lokasi sehingga barang juga tidak 
harus melalui Pelabuhan Tanjung Priok 
yang jalan aksesnya sangat padat. 

 “Untuk kawasan Bekasi terdapat CY di 
Cikarang, Klari, dan Cibungur. Untuk 
wilayah Cilegon yang kapasitas jalur kereta 
apinya terkendala karena KRL dan kereta 
bandara, terdapat dua CY yang dikelola PT 
BCS dan PT KBS,” katanya, Minggu 
(22/4/2018). 

Setijadi menjelaskan pihak swasta juga 
telah berinisiatif meningkatkan peng-
gunaan KA barang, seperti PT Lookman 
Djaja yang membangun logistics park dan 
terintegrasi dengan rel kereta api di 
Karawang. 

Akan tetapi upaya peningkatan peng-
gunaan KA barang memerlukan pen-
dekatan dengan perusahaan-perusahaan 
pemilik barang di sekitar lokasi CY. 

Untuk daerah Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, 
dan Banyuwangi baru tersedia lahan 
tersebut. PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa 
bekerja sama dengan pihak swasta untuk 
pembangunan dan pengoperasian CY. 

Menurutnya peningkatan penggunaan KA 
barang memerlukan sinergi antara PT KAI 
dengan perusahaan pengelola CY untuk 
proses lift-on lift-off dan perusahaan truk 
yang mengirim langsung ke lokasi. 

Pemerintah perlu mempertimbangkan 
pembangunan jalur rel khusus barang 
karena kapasitas jalur KA semakin terbatas, 
termasuk kemungkinan perpanjangan rute 
KA Bandara sampai Bekasi. 

Sumber dan berita selengkapnya: 
http://industri.bisnis.com/read/20180422/9
8/787273/angkutan-barang-truk-dilarang-
di-tol-kereta-api-bisa-jadi-pilihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Persiapan Sertifikasi 
Kompetensi Profesi  
"Supply Chain Manager" Batch 13  
Hotel ibis Styles Sunter Jakarta  
10-12 Juli 2018 

 
 
SCI Conference  
Jakarta International Expo 
Kemayoran, Jakarta Pusat 
12-14 September 2018 

 

INFO BUKU & JURNAL 

OPINI  

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 

 Angkutan Barang: Truk 
Dilarang di Tol, Kereta Api 

Bisa Jadi Pilihan 
Sumber: industri.bisnis.com 

Oleh: Jaffry Prabu Prakoso 

INFO BUKU & JURNAL 
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TRUCKMAGZ Ed 46 April 2018 

Mencari Kejelasan Overdimension Cargo 

Penerbit  : Arveo Pionir Mediatama 
Jumlah halaman : 94 halaman 

Sustainable Supply Chain Management 

Oleh  : Joëlle Morana 
Penerbit  : Wiley, 2013 
Jumlah halaman : 224 halaman 

Supply Chain as Strategic Asset: The Key to Reaching Business Goals 

Oleh  : Vivek Sehgal 
Penerbit  : John Wiley & Sons, 2010 
Jumlah halaman : 305 halaman 

 

INFORMASI KEGIATAN 
 

 

INFO BUKU & JURNAL 
 

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

 

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


