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JAKARTA CITY OF COLLABORATION

Gambaran Logistik Dalam Perekonomian Jakarta (1)
Secara ekonomi, Provinsi DKI Jakarta
memang
telah
lama
menjadi
poros
terpenting perekonomian nasional. Perannya
bukan hanya sebagai ibu kota dan pusat
pemerintahan, namun sebagai juga hub dan
pusat bisnis utama di Indonesia. Kontribusi
Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi DKI
Jakarta terhadap perekonomian nasional
bahkan mencapai 17,17 persen pada 2021 (BPS,
2022).
Stuktur
perekonomian
DKI
Jakarta
mengkonfirmasi adanya kebutuhan terkait
sistem distribusi logistik, mengingat sektor
perdagangan menjadi sektor utama yang
berkontribusi besar terhadap perekonomian
DKI Jakarta
Apabila dilihat berdasarkan kinerja ekonomi,
sektor perdagangan memiliki sumbangsih
terbesar
dalam
sektoral
DKI
Jakarta.
Sumbangannya konsisten berada pada angka
di atas 16 persen. Oleh karena itu,
peningkatan kinerja sektor perdagangan
perlu terus didorong melalui dukungan
sistem distribusi logistik yang kompetitif

Sumber: BPS, 2021
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JAKARTA CITY OF COLLABORATION

Gambaran Logistik Dalam Perekonomian Jakarta (2)
Perkembangan
logistik
dapat
terus
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
yang stabil. Manajemen rantai pasokan
menjadi isu prioritas tinggi untuk menjaga
daya saing dan keunggulan kompetitif.
Sehingga, dengan menilik daya saing
Jakarta
yang
terletak
pada
sektor
perdagangan
dan
jasa,
maka
pengembangan logistik ini menjadi perlu
untuk dioptimalkan. Terlebih, posisi Jakarta
yang
strategis
sebagai
pintu
masuk
perdagangan barang dan jasa baik domestik
maupun internasional. Sebagai contoh,
Tanjung Priok bagi Pulau Jawa memiliki
posisi strategis dalam mempengaruhi logistik
karena menjadi kontributor utama arus
perdagangan di Indonesia dan Intra-regional.

Mendorong
peningkatan daya
saing

Menunjang efisiensi

Logistik

Mendorong
pertumbuhan
perekonomian
Menjamin
ketersediaan, akses,
stabilitas, harga &
kualitas barang
Enabler sektor
perdagangan

Sumber: Policy Brief Menakar Peran Pemerintah dalam Pengembangan Logistik
di DKI Jakarta, PIPP Bappeda 2022
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Logistik Dalam Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan (1)

JAKARTA CITY OF COLLABORATION

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta
2005-2025.
Misi 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana
Wilayah
Arah Kebijakan: Meningkatkan sistem transportasi terpadu berbasis
angkutan umum massal

Daya tarik ekonomi
mendorong semakin
tinggi dan
terkonsentrasinya
mobilitas populasi dan
mobilitas aliran barang
untuk memenuhi
kebutuhannya.

Kemacetan berdampak
pada naiknya biaya
transportasi.
adanya konflik
pembangunan logistik
dan aktivitas populasi.

Pengembangan sistem angkutan umum massal dilaksanakan
dengan mengembangkan dan memperluas koridor busway yang
terjangkau dan melayani seluruh wilayah Kota Jakarta dan wilayah
sekitarnya serta meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan,
pembangunan MRT koridor Selatan-Utara untuk melayani
pergerakan orang dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
kota, revitalisasi jalur transportasi kereta api dalam kota yang
melayani pusat-pusat pelayanan kota dan mewujudkan integrasi
antar moda transportasi untuk memudahkan perpindahan
pergerakan orang dan barang di dalam kota
Rancangan Perda RTRW DKI Jakarta 2042
Tujuan penataan ruang : terciptanya penataan ruang
mendukung peran jakarta sebagai kota bisnis berskala global

yang

Kebijakan penataan ruang : pengembangan sistem logistik kota
yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan sistem logistik
regional/ internasional
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Konsep Pengembangan
Timeline RTRW
Kedudukan RTRW dan Isu Strategis
Rencana Penataan Ruang
Sinkronisasi RTRW dan RDTRProgres KLHS
Spasial
VISI

TUJUAN

Pemusatan kegiatan dan penduduk di
sekitar titik transit untuk mencapai 70%
PNT
Perwujudan perjalanan penduduk
menggunakan tranportasi publik
55% mode share

KEBIJAKAN

Pengembangan dan peningkatan mutu
kawasan khusus

1. Terciptanya
pembangunan kota
yang berorientasi
transit dan digital

Peningkatan kualitas kawasan
perkampungan dengan prinsip
partisipatif untuk mencapai nol RW
kumuh
Penyediaan sarana prasarana dan
utilitas yang terintegrasi di setiap
lingkungan permukiman

Perwujudan kota hijau yang
berkontribusi terhadap penanganan
perubahan iklim untuk mencapai
pengurangan gas rumah kaca
Perwujudan water adaptive city
yang bebas banjir dan berbasis
pelestarian sumber daya air

2. Terciptanya hunian
yang layak huni dan
berkeadilan serta
lingkungan
permukiman yang
mandiri (selfsufficient
neighbourhood)

Pengembangan pusat budaya perkotaan

5. Terwujudnya
pengembangan kawasan
pesisir, perairan, dan
Kepulauan Seribu yang
berkelanjutan dan
berkeadilan

VISI:

Peningkatan
ketahanan
pangan

Perwujudan pengelolaan
sampah yang
berkelanjutan

Pengembangan kawasan ekonomi
kelautan inklusif yang dilengkapi
dukungan ruang hidup bagi nelayan
Pelestarian kawasan pesisir dan
Kepulauan Seribu dengan
mempertimbangkan
keanekaragaman hayati
Pariwisata maritim berkelanjutan
berskala global

“Jakarta sebagai kota
berketahanan yang
berbasis transit dan digital”

3. Terwujudnya ruang dan pelayanan kota yang berketahanan
dan terintegrasi dengan wilayah sekitar Bodetabekpunjur

Peningkatan ketahanan kota
atas bencana dan penyebaran
wabah penyakit

Peningkatan konektivitas dan
dukungan sarana prasarana serta
utilitas kawasan pesisir dan
Kepulauan Seribu yang terintegrasi
dengan daratan Jakarta

Pelestarian dan peningkatan fungsi cagar
budaya

6. Terciptanya penataan ruang yang
mendukung peran Jakarta sebagai
pusat pemerintahan dan kebudayaan

Pergeseran pola mobilitas dan aktivitas
kota ke arah digital

Peningkatan kuantitas dan kualitas
hunian vertikal terjangkau perkotaan

Appendix

Pengembangan sebagai Pusat
Ekonomi Biru
Peningkatan kelembagaan dan SDM
pesisir dan Kepulauan Seribu

4. Terciptanya penataan
ruang yang mendukung
peran Jakarta sebagai kota
bisnis berskala global

Peningkatan daya saing bisnis dan
investasi Jakarta sebagai kota bisnis
berskala global

Pengembangan sistem logistik kota yang efisien, hierarkis dengan pusatpusat logistik yang berada di daerah perbatasan dan terkoneksi secara
optimal dengan sistem logistik regional/internasional
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Logistik Dalam Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan (2)
Strategi
Mengembangkan dan memusatkan pusat
distribusi logistik di kawasan pelabuhan
internasional, bandara internasional, dan
gerbang-gerbang perbatasan wilayah

Mengembangkan konektivitas pusatpusat distribusi logistik dengan
jaringan transportasi dan sistem
logistik regional/ internasional

Mengembangkan
sistem
interkoneksi
antara
pusat-pusat
distribusi
logistik
dengan sistem distribusi logistik dalam kota
melalui sistem angkutan pengumpan
(feeder)

JAKARTA CITY OF COLLABORATION

Ketentuan
Kawasan Peruntukan
industri dapat
dikembangkan fungsi
tambahan sebagai pusat
distribusi logistik barang
dengan arahan :
Berlokasi pada kawasan
peruntukan industri di
wilayah perbatasan dan
terintegrasi dengan
simpul transportasi
utama berupa
pelabuhan laut/
pelaubuhan udara/
terminal barang
regional/ stasiun skala
regional

Kawasan Industri dan
Pergudangan Cengkareng,
Kalideres dan sekitarnya

Kawasan Industri dan
Pergudangan Tanjung Priok

Kawasan Industri dan
Pergudangan Pulo Gadung,
Cipinang, dan sekitarnya

Sumber: Ranperda RTRW Provinsi DKI Jakarta 2042

Kawasan Perdagangan dan
Jasa dapat berperan sebagai
bagian dari sistem logistik
dengan ketentuan:

Pusat distribusi logistik
bahan pokok berbentuk
pasar induk dan terminal
agri dengan skala pelayanan
regional dan kota yang
terintegrasi dan terhubung
dengan jaringan distribusi
logistik berupa jaringan
angkutan barangberbasis
jalan dan/ atau rel

Ciracas

Pulo Gadung

Jaringan
Transportasi
ketentuan
umum
zonasi
jaringan
Kereta Api

termasuk
kegiatan logistik
barang yang
tidak
menganggu
keamanan dan
keselamatan lalu
lintas dan
angkutan umum
massal , termasuk
tidak
mengganggu
konstruksi rel dan
fasop kereta
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RTRW JAKARTA

Mendukung Jakarta Kota Bisnis berskala Global

Sistem Logistik Perkotaan

Pusat
Distribusi
(PD)

-

pelayanan regional
fungsi pemasok ke PJD,
penyalur, dan logistik
penyimpanan

Logistik
Barang

Berada di kawasan industri
dan pergudangan di wilayah
perbatasan dekat dengan
hub transportasi laut, udara,
terminal barang, dan stasiun
regional

Logistik Pasar induk, terminal agri,
Bahan pusat perkulakan (Kep.
Pokok Seribu)

Pasar besar dan lokal, toko,
Pasar
kios, los dan tenda, swadaya
Tradisional masyarakat atau koperasi

Prasarana
Jaringan
Distribusi
(PJD)

-

pelayanan lokal
fungsi penyalur ke

Toko
modern

Sumatera,
Banten,
ekspor, impor

Antar PD dihubungkan
oleh jaringan jalan
arteri, jalur KA
logistik, dan alur
pelayaran

PD

Kawasan
Industri dan
Pergudangan
Tj. Priok

Kepulauan Seribu,
luar pulau, ekspor,
impor

PD
Kawasan
Industri dan
Pergudangan
Pulogadung, Pasar
Induk Cipinang

Kawasan Industri
dan Pergudangan
sekitar Cengkareng,
Kalideres, dll

PD
Jabar, DIY,
Jateng, Jatim,
Bali

Antar PD dan PJD
menggunakan transportasi
feeder dengan kelas jalan
arteri dan kolektor

Minimarket,
supermarket,
department
store,
hypermarket, dan grosir

Agen/ sub agen penyalur ke
konsumen

PD

Pasar Induk
Kramat Jati

konsumen

Berdasarkan hasil kajian dari Center for Logistics and Supply Chain Studies,

Institut Teknologi Bandung

Banten, Jabar, DIY,
Jateng, Jatim

Focus Group Discussion Angkutan Barang Berbasis Rel di DKI Jakarta dalam Perspektif Rencana dan Aksi

JAKARTA CITY OF COLLABORATION

Kelembagaan logistik & Peluang Potensi (1)
Dalam Perpres No 26 Tahun 2012
tentang Cetak Biru Pengembangan
Sistem Logistik Nasional,
Pemerintah telah menyusun acuan
dalam rangka penyusunan
kebijakan dan rencana kerja yang
terkait pengembangan Sistem
Logistik Nasional di bidang tugas
masing-masing, dituangkan dalam
dokumen rencana strategis
masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian dan pemerintah
daerah sebagai bagian dari
dokumen perencanaan
pembangunan.
Ranperda RIT Jakarta
•Pengembangan jaringan angkutan
barang berbasis rel dapat terdiri dari:
•Jalur rel yang sudah ada
•Jalur kereta lingkar luar Parung
Panjang – Citayam – Nambo –
Cikarang – Tj Priok
•Jalur kereta lingkar dalam Kamal
Muara – Rawa Buaya – Lb Bulus –
Margonda – Cibubur – Cakung Pulo
gebang – Tj Priok
•Jalur kereta Bandara Soetta – Kamal
Muara – Pluit - Angke

Perpres No 55/ 2018 RIT Jabodetabek
•Strategi/ program/ kegiatan melalui
Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Logistik Terpadu (Logistic
Center) Multimoda berbasis Kereta
•Pembangunan sistem logistik di
wilayah barat Jabodetabek
•Pembangunan sistem logistik di
wilayah selatanJabodetabek
•Pembangunan sistem logistik di
wilayah timur Jabodetabek
•Pembangunan logistic center di
Tanjung Priok
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Kelembagaan Logistik dan Peluang Potensi (2)

JAKARTA CITY OF COLLABORATION

Posisi DKI Jakarta sebagai pintu masuk aliran
barang
memiliki
konsekuensi
relasi
pembangunan infrastruktur dengan daerah
penyangga lainnya. Artinya, baik perencanaan
hingga penetapan regulasi tidak akan
terlepas dengan daerah/ wilayah sekitar

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDRB) Akses dari dan ke Pusat Distribusi Logistik dan Terminal
pembinaan
dan
pengawasan
oleh
Dinas
Provinsi DKI Jakarta terhadap perekonomian Barang,
Perhubungan, serta kerjasama manajemen logistik melalui
nasional 17,17 persen pada 2021 (BPS, 2022).
Badan Usaha (Pelindo, KCI/ Kalog dengan BUMD)

Kewenangan dalam
penyelenggaraan
manajemen lalu
lintas dan
infrastruktur dari
dan ke Pusat
Distribusi logsitik

Kewenangan akses
dan integrasi
SAUM (berbasis
rel) dari dan ke
Pusat Distribusi
Logistik

Kewenangan
pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
angkutan barang

Kewenangan dalam
penugasan Badan
Usaha untuk
melakukan
kerjasama operasi
melalui
pendayagunaan
ekuitas
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