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PERAN PENYEDIA LAYANAN LOGISTIK  

DALAM SISTEM LOGISTIK KOLABORATIF (Bagian 2 dari 2 tulisan) 

Oleh: Nova Indah Saragih  

Dosen Program Studi Teknik Industri 

Universitas Widyatama  

Peran penyedia layanan logistik dalam logistik kolaboratif mulai dari 

pembawa muatan (carrier), penyedia layanan logistik (logistics service 

provider atau LSP), dan penyedia layanan logistik pihak keempat (logistics 

service intermediary atau LSI) dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Model Sistem Logistik Kolaboratif 

Sumber: Stefansson (2004) dalam Stefansson (2005) 

Masing-masing penyedia layanan logistik di atas dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Pembawa muatan (carrier) 

Layanan yang paling umum adalah dalam pengaturan jaringan point-to-point yang mana 

operator transportasi melakukan pengangkutan produk dari satu titik ke titik lain, 

seringkali dengan muatan truk penuh (Sheffi, 1990; Sink dkk., 1996 dalam Stefansson, 
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2005). Demikian pula, dalam pengaturan jaringan multistop, operator transportasi 

mengangkut muatan truk penuh dengan banyak pemberhentian pada sepanjang rute 

yang telah ditentukan. Jika mengangkut produk tepat waktu ke pelanggan, maka utilitas 

waktu dapat dihasilkan dan bahkan utilitas tempat saat produk tersedia untuk penerima 

(Coyle, 1994 dalam Stefansson, 2005). Layanan yang disediakan oleh pembawa muatan 

adalah: 

a) Transportasi inbound and outbound; 

b) Layanan transportasi dari pintu ke pintu; dan 

c) Pengiriman kontrak. 

Selain itu, beberapa layanan administrasi juga disediakan yaitu: 

a) Administrasi transportasi; 

b) Penanganan dokumentasi; 

c) Penjadwalan transportasi; 

d) Melacak informasi; dan 

e) Alat kinerja pengiriman. 

Beberapa pembawa muatan menyediakan layanan khusus sampai batas tertentu, tetapi 

yang disebutkan tersebut adalah yang paling umum. Cakupan layanan pembawa muatan, 

baik fisik maupun administrasi, terutama melakukan transportasi fisik dalam struktur 

transportasi. Pembawa muatan dapat menyediakan fungsi transhipment dalam 

pengaturan transportasi dengan unit muatan dipindahkan dari satu moda transportasi ke 

yang lain. Layanan ini sering berlaku dalam pengaturan antar moda kereta api ke truk dan 

operator kereta api mengoperasikan terminal sendiri. Pembawa muatan yang lebih besar 

bahkan dapat menjalankan terminal cross docking dimana unit muatan, palet, atau 

sejenisnya, digeser dari satu jalur truk ke jalur truk lainnya, dengan demikian pembawa 

muatan dapat mengambil alih struktur jaringan transportasi, sebagian atau keseluruhan. 

Pembawa muatan pada umumnya memiliki bagian yang siginifikan dari sumber dayanya. 

2. Penyedia layanan logistik (logistics service provider atau LSP) 

Penyedia layanan logistik menyediakan beragam layanan selain layanan transportasi. 

Cakupan layanan disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga, luas, dan dapat 

mencakup transportasi tetapi tidak perlu dilakukan dalam armada sendiri. Jika 

transportasi dialihkan ke pembawa muatan, layanan terkait transportasi yaitu: 

a. Tender dan kontrak pembawa muatan 

b. Layanan ekspedisi; dan 

c. Melacak pergerakan dalam perjalanan. 

Layanan terkait operasi pergudangan dan pusat distribusi serta operasi terminal yaitu: 

a. Cross docking di terminal; 

b. Konsolidasi dan dekonsolidasi; 

c. Memilih sesuai pesanan dan kemasan (pilih dan bungkus); 
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d. Perakitan komponen; 

e. Mengoperasikan vendor management inventory di toko atau fasilitas 

penyimpanan stok; 

f. Daur ulang dengan penanganan dan rekondisi limbah; 

g. Persiapan untuk pembekuan, pencairan, dan penggergajian; 

h. Pengemasan, pengemasan ulang, dan pelabelan; 

i. Mengatur bangunan, pengurutan, penggunaan, dan pelabelan produk; 

j. Membongkar dan kontrol kualitas; 

k. Pengembalian barang; 

l. Penyimpanan dengan penerimaan yang baik; 

m. Mempersiapkan pengiriman dan pengemasan; dan 

n. Pengiriman dari penyimpanan. 

Selain layanan fisik, beberapa layanan administrasi penting juga disediakan, yaitu: 

a. Administrasi pesanan dan layanan pelanggan; 

b. Peramalan dan manajemen persediaan; 

c. Administrasi persediaan minimum dan protektif; 

d. Pembelian dan panggilan; 

e. Inventarisasi; 

f. Penanganan klaim; 

g. Izin ekspor dan izin impor; 

h. Perencanaan dan manajemen pengiriman dan tindak lanjut; 

i. Melacak informasi; 

j. Manajemen exception; 

k. Jasa asuransi; dan 

l. Layanan pembayaran. 

Layanan ini memungkinkan produsen dan distributor untuk melakukan outsourcing pada 

semua kegiatan distribusi, menyimpan stok di gudang atau pusat distribusi, melakukan 

layanan bernilai tambah sebelum pengiriman, dan akhirnya mengangkut barang ke 

pelanggan. Pada banyak kasus, penyedia layanan logistik adalah berbasis aset karena 

memiliki truk dan trailer, peralatan penanganan dan gudang, pusat distribusi, atau 

fasilitas terminal. 

3. Perantara layanan logistik (logistics service intermediary atau LSI) 

Perantara layanan logistik tidak secara fisik menangani barang, tetapi mengatur kegiatan 

logistik yang berbeda. Layanan yang diberikan yaitu: 

a. Rancangan pengaturan logistik individu; 

b. Implementasi pengaturan logistik; 

c. Pengoperasian pengaturan logistik untuk pelanggan; 

d. Penyediaan pembelian layanan logistik satu atap; 
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e. Tender dan kontrak penyedia layanan logistik; 

f. Tender dan kontrak pembawa muatan; 

g. Layanan ekspedisi; 

h. Layanan informasi maju; 

i. Melacak dengan manajemen exception; 

j. Layanan bea cukai; 

k. Jasa keuangan; 

l. Layanan pembayaran; dan 

m. Jasa asuransi. 

Perantara layanan logistik meng-outsource semua aktivitas fisik yang berarti bahwa 

layanan yang diberikan merupakan tambahan dari layanan yang telah disediakan oleh 

kontraktor, penyedia layanan logistik, dan pembawa muatan (Stefansson, 2005). 
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