
ARTIKEL  
 

 
 
Hlm. 1 
  

 
 
 

 
Taman Melati B1/22 Bandung 40194 Indonesia 

Telepon : +62 22 720 5375  |  Mobile : +62 821 1515 9595 
 E-mail : sekretariat@SupplyChainIndonesia.com 

Website : www.SupplyChainIndonesia.com  
 

TRANSPORTASI KARGO UDARA SANGAT PENTING UNTUK E-COMMERCE  

Oleh: Joni Gusmali 

Praktisi Transportasi Kargo Udara dan Senior Consultant 

Supply Chain Indonesia 

Kinerja transportasi kargo udara global melebihi 238 miliar FTK (freight 

ton kilometer) pada tahun 2018 dan diharapkan tumbuh lebih dari 4% 

setiap tahun hingga tahun 2038. Kemudian wabah COVID-19 melanda 

dan menyebabkan kekurangan pada kapasitas perut pesawat 

penumpang dan kargo (PCA = passenger & cargo aircraft, tidak 

termasuk CAO = cargo aircraft only) karena volume e-commerce terus tumbuh. 

Pada tahun 2020 lebih dari 2 miliar orang berbelanja online. Angka ini mendekati seperempat 

populasi dunia. Wabah memaksa pemerintah untuk menutup perbatasan dan mengambil 

tindakan drastis untuk melindungi masyarakat dan memastikan masih tetap tersedianya 

layanan umum, menciptakan tantangan tambahan untuk rantai pasok e-commerce. 

Pada tahun 2019, nilai tahunan penjualan barang e-commerce global mencapai $2 triliun dan 

diperkirakan melebihi $4,4 triliun pada tahun 2025. Hingga bulan Desember tahun 2020 lalu, 

e-commerce hanya mewakili 14% dari total penjualan ritel. Ini berarti masih banyak ruang 

untuk pertumbuhan karena konsumen terus beralih ke online dengan perilaku: 

• e-commerce lintas batas diangkut melalui paket pos udara;  

• e-commerce bergerak 10 tahun dalam 90 hari. Menurut McKinsey & Co, "e-commerce 

telah bergerak 10 tahun ke depan hanya dalam 90 hari". Namun, juga terjadi 

penurunan sebesar 60% pada kiriman paket pos karena keterbatasan kapasitas 

pesawat penumpang dan kargo.  

• 2,05 miliar orang berbelanja online pada tahun 2020. 

Angka-angka logistik mendukung promosi 11.11 (11 November) tahun 2020: 

• 500.000 truk; 

• 2.3 miliar paket; 

• 4.000 pesawat; 

• 3.000.000 pekerja. 

Berikut prediksi 2021 untuk tren belanja: 

• 73% konsumen pakaian online baru mengatakan mereka akan melanjutkan 

pembelian mereka pasca tren covid-19 ini; 

• 2,14 miliar pembeli online diperkirakan pada tahun 2021; 
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• > 80% Dari pesanan 11.11 diprediksi oleh algoritme Cainiao's AI (Artificial Intelligent)  

berdasarkan perilaku pembeli; 

• Akan terdapat 1/2 juta pesanan per detik pada 11.11 tahun 2021.  
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Kenaikan penjualan selama event belanja online tahun 2020, hampir dua kali lipat angka 

tahun sebelumnya, menggambarkan dengan jelas nilai e-commerce, terutama saat terjadi 

wabah. 

Acara belanja 2020 mencapai dua kali lipat tahun sebelumnya 

• $ 10,8 miliar MONDAY CYBER meningkat dari $ 9,4 miliar  

• $ 9 miliar BLACK FRIDAY meningkat dari  $ 7,4 miliar  

• $ 10,4 miliar AMAZON PRIME DAY  meningkat dari $ 7,16 miliar  

• $ 74,1 miliar BELANJA SATU HARI 11.11 meningkat $ 30,7 miliar. 

Peningkatan penjualan online telah menghasilkan peningkatan yang identik pada limbah 

kemasan. Menurut Greenpeace, volume limbah kemasan yang dihasilkan di Tiongkok sendiri 

diperkirakan mencapai 9,4 juta ton pada tahun 2018 dan diproyeksikan mencapai 41,3 juta 

ton pada tahun 2025. 

Kekurangan kapasitas 

Menurut Ssuara konsumen untuk kemasan berkelanjutan pada tahun 2018, diperkirakan 

limbah kemasan Tiongkok sebanyak 9,4 juta. 

• 13,5% Peningkatan volume pada Juli 2020 vs Juli 2019; 

• 81% konsumen lebih memilih pengiriman paket netral karbon; 

• 244.000 banyak bahan kemasan dihilangkan oleh Amazon; 

• 61% konsumen lebih memilih kemasan yang berkelanjutan; 

• 4 juta kotak yang dapat digunakan kembali digunakan oleh layanan grosir online 

(daring) Alibaba pada 11.11; 

• 80.000 pusat daur ulang didirikan oleh Cainiaoin China. 

Oleh karena wabah dan pengurangan 95% dalam penggunaan pesawat penumpang yang 

mempunyai kompartemen kargo membuat pengiriman kargo dan surat di ruang kargo bawah 

pesawat menjadi sangat sulit dan dengan demikian perlu langkah-langkah untuk 

menanggulangi peningkatan perubahan perilaku konsumen. 
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*Isi artikel merupakan pemikiran penulis dan tidak selalu mencerminkan pemikiran atau 

pandangan resmi Supply Chain Indonesia. 


