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Gambaran Bisnis Logistik Indonesia di masa depan

Ada dua hal penyebab pertumbuhan pasar logistik di Indonesia, pertama pertumbuhan secara
fisik dan kedua dari sisi jarak pendistribusian barang (menggunakan jasa Trucking). Dua hal
tersebut menyebabkan bisnis logistik menjadi besar. Berikut ini beberapa analisa pendukung:

 Derasnya aliran modal diperkirakan akan mendorong kegiatan manufaktur di Indonesia dan
meningkatkan permintaan logistik.

 Bisnis yang terkait dengan forwarding ekspor/impor dan pengiriman akan tetap kuat berkat
kegiatan perdagangan eksternal yang berkelanjutan.

 Saat ini, perusahaan yang dulu melakukan kegiatan logistiknya sendiri (Truk Sendiri),
sekarang kegiatan logistiknya di-outcourcing ke perusahaan logistik (sewa Truk), hal ini telah
mendorong pertumbuhan logistik di Indonesia.

 Pertumbuhan market logistik tidak hanya di Jabodetabek tetapi di luar Jabodetabek
pertumbuhan logistik luar biasa besar. Ditambah lagi ,dengan menjamurnya minimarket yang
mulai banyak membangun distribution center, hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku
usaha angkutan barang (Truk).



Permasalahan

Yang Dihadapi Pelaku Usaha

Angkutan Barang Truk



Permasalahan Logistik Nasional ( TRUCKING)

INFRASTUKTUR

• Terbatasnya SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi di sektor
logistik khususnya para operator dan pengemudi Truk

SUMBER DAYA MANUSIA 

(SDM)

• Belum terbangunnya sistem informasi online (e-logistics dan e-licensing) yang
terintegrasi untuk menyediakan nformasi dan data mengenai sumber penyediaan
dan permintaan barang, Tariff, ketersediaan transportasi, serta pelayanan birokrasi
(perizinan).

TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI (TIK)

• Belum sinkronya regulasi/birokrasi di sektor logistik khususnya terkait Trucking,
baik antar K/L Pusat maupun antara K/LPusat dengan Daerah, sehingga tidak
harmonisnya regulasi dan birokrasi yang tidak mendukung sistem logistik yang
efisien.

REGULASI

• Potensi pasar jasa logistik yang besar dengan pertumbuhan sekitar 15,2 % sampai
tahun 2019, tapi belum dinikmati secara dominan oleh Penyedia Jasa Logistik (PJL)
nasional termasuk pelaku usaha trucking.

UMUM

• Belum terbangunnya sistem transportasi yang terintegrasi (multimoda) untuk
menghubungkan angkutan barang dari pedesaan, perkotaan, intra pulau, dan antar
pulau



Tantangan

Pelaku Usaha

Trucking Dan Rantai Pasok



Mengoptimalkan Infrastruktur dan Konektifitas Transportasi Angkutan 
Darat Guna Mendukung Daya Saing angkutan barang menggunakan Truk

Jasa Angkutan Barang dianggap masih mahal, karena: Biaya angkutan menjadi Pro Logistik dengan:

Volume arus barang tidak imbang antara arus kirim
dan arus balik

Membangun kluster untuk memudahkan distribusi
barang dan mengurangi biaya

Infrastruktur jalan belum memadai
Membangun dan memperbaiki infrastruktur darat yang 
mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan angkutan
barang

Tidak adanya peta transportasi barang menyulitkan
proses transportasi angkutan barang

Pembuatan peta jalan logistik nasional khususnya 
angkutan darat yang disertai dengan koordinasi pihak 
berkaitan dalam implementasinya

Hambatan dan Tantangan Saran Kebijakan



Rekomendasi

Strategi Menyelesaikan 

Masalah Angkutan Barang Di 

Indonesia menjadi Pro Logistik



Dukungan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Dalam Meningkatkan 
Daya Saing Angkutan Barang Menjadi Pro Logistik:

Pertumbuhan e-Commerce di Indonesia sangat pesat harus di dukung dengan perbaikan Infrastruktur

pelabuhan dan pergudangan untuk menunjang perkembangan pergerakan logistik dari angkutan darat dan

laut:

• Penyediaan infrastruktur yang memadai (jenis, jumlah/kapasitas, dan sebaran) untuk mendukung

peningkatan konektivitas dengan mengacu kepada sistem transportasi multimoda dengan transportasi laut

sebagai backbone, dimana angkutan barang darat (truk) terintegrasi di dalamnya.

• Penyediaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan

kemampuan tracking & tracing.

• Menambah infrastruktur transportasi yang diperlukan yaitu pengembangan dermaga pelabuhan dengan

penyediaan tempat parkir sementara Truk.

• Para penyedia jasa logistik masih menghadapi persoalan kejelasan dan konsistensi regulasi terkait sektor

logistik dan transportasi. Diperlukan penyederhanaan dan reformasi regulasi, termasuk yang terkait

dengan perizinan, serta sinkronisasi regulasi, baik regulasi antar kementerian/lembaga maupun antara

pemerintah pusat dan daerah:


