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Potensi Bisnis
Transportasi dan Logistik Indonesia
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Indonesia Sangat Luas Tantangan Bagi Sektor Transportasi

+/-257.000.000
people population

SUMATERA

Land 25,2%
People 21,3%

JAWA
Land 6,8%
People 57,5%

GDP: 57,86%

KALIMANTAN
Land 28,5%
People 5,8%
GDP: 8,93%

SULAWESI
Land 9,9%
People 7,3%
GDP: 4,61%

MALUKU

Land 4,1%
People 1,1%

GDP: 2,55%

PAPUA
Land 21,8%
People 1,5%
GDP: 2,23%

Urban 
Population 49,79%

Rural
population 50,21%

km 2124
DENSITY

people

PEOPLE

growth
1,49%

in year

Broad 
Sea 
Land
Num of Island 
Num of Provinces 
Width

: 7.660.000 km Sq
: 5.800.000 km sq
: 1.860.360 km sq
: 17.845
: 33
: 5.000 km from west to 

east

GDP: 22,88%

GOD’S BLESSING OR CHALLENGES
For Business in the Transport SectorNatural Resources :

petroleum, natural gas, tin, nickel, timber, bauxite, copper,
coal, gold, silver, palm oil, rubber, Cocoa, and fishery



Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDB 2017

• Industri Pengolahan (Migas dan
Non-Migas) memberikan
kontribusi terbesar (34%)
terhadap PDB.

• Transportasi dan pergudangan
berkontribusi terhadap PDB
sebanyak 5,41%.

Pertanian,

Kehutanan, dan 
Perikanan

12%

Industri 
Pengolahan Non 

Migas
16%

Transportasi dan 
Pergudangan 5,41%

Konstruksi 
9%

Perdagangan 
11%

Informasi dan 
Komunikasi 

3%

Pertambangan dan 
Penggalian

6%

Jasa-jasa
19,6%

DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK BRUTO 2017

Sumber: BPS, diolah

Industri Pengolahan 
Migas
18%



Market Size Transportasi dan Logistik 2013-2018

Integrated Logistics
Solut5ion



Dominasi Transportasi Darat di Indonesia
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Mendominasi



Peran Transportasi Darat:
Pengadaan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Distribusi
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Isu-isu Strategis dan Permasalahan
Transportasi Darat
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Low domestic containerization 

Water Transportation: Tingginya biaya Trans. laut

LAND TRANSPORTATION : Tingginya biaya trans. darat

Key Issues

Penggunaan IT

Harmonisasi Stakeholder

Standarisasi Infrastruktur & Pola operasi

Imbalance Cargo

Kualitas & Konektivitas antar moda
transportasi utamanya menuju pelabuhan

1
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Inventory : Tingginya biaya storage/pergudangan. 

Admin: Tingginya biaya administrasi
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Dwelling time tinggi1

Rendahnya kepastian datangnya barang2

Kepastian/lamanya waktu tunggu3

1

3

1

2

3

96% Domestic Freight masih menggunakan angkutan
darat , 

Tingginya biaya trucking cost = 10 x Shipping cost 
(Rp/Ton/Km) akibat tingginya kemacetan, kualitas jalan, 
dan poor land use planning

Rendahnya backhaul

2

Rendahnya produktivitas pelabuhan

Dangkalnya Water depth di pelabuhan

Point to point network

High Waiting time

Low backhaul
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Tingginya biaya admin di pergudangan

Tingginya biaya admin di land transportation

Tingginya biaya admin di water transportation

Keadaan Sistem Logistik Indonesia 
Saat Ini dan Pokok Permasalahannya
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Isu Strategis Dan Permasalahan Transportasi Darat

• Kecepatan rata-rata di kota rendah
• Peningkatan jumlah kendaraan yang cepat bermotor

• Perkembangan panjang jalan rendah

• Kurangnya disiplin pengguna jalan

Kemacetan Lalu Lintas

• Tingginya jumlah kecelakaan
• Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan

• Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas
• Faktor manusia sebagai penyebab kecelakaan paling

tinggi

Keselamatan 
Transportasi

• Sering terjadi muatan lebih (overload)
• Kerusakan jalan akibat overload
• Penyalahgunaan fungsi jembatan timbang sebagai sumber PAD

• Fasilitas jembatan timbang tidak memenuhi kriteria
• Penegakan hukum tidak menimbulkan efek jera

Angkutan Barang



• Konsumsi energi di bidang transportasi besar
• Ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) / bahan bakar fosil

besar
• Kebutuhan energi bidang transportasi besar

• Kurangnya penggunaan energi terbarukan
• Kurangnya supply gas dan energi baru (misalnya listrik, dll)
• Subsidi BBM tidak mengenai sasaran

Penggunaan Energi Untuk
Transportasi

Isu Strategis dan Permasalahan Transportasi Darat

• Kurangnya penerapan ITS
• Perlunya penerapan pengembangan teknologi

untuk sarana dan prasarana transportasi

Perkembangan Teknologi Transportasi

• Perlunya pemetaan kebutuhan SDM transportasi di
daerah

• Kurang sesuainya formasi jabatan dengan latar belakang pendidikan
terutama untuk tenaga transportasi di daerah

SDM Transportasi



Tantangan Trsnsportasi Darat untuk Peningkatan kinerja
logistik sebagai pilar Ekonomi



Fakta tidak semua Pelaku usaha
Angkutan Barang menikmati

Potensi pertumbuhan industri
logistik Indonesia diprediksi naik

15-20% pertahun, 

Ketergantuangan Pada
Perusahaan asing

Pertumbuhan angkutan barang Indonesia 2017-2018 tidak merata di setiap segmen :
• Segmen angkutan barang Freight Forwarding

Pertumbuhannya kurang bagus khususnya yang fokus pada jasa kepabeanan atau
custom clearance yaitu 20-30%

• Non-segmen angkutan barang Freight Forwarding, Pertumbuhannya cukup bagus,
hampir 70%, terdiri
 Segmen transporter tumbuh 10%-12%,
 Third party logistic meningkat 15%-20% per tahun,
 Jasa kurir malah bisa mencapai 40% jika turut melayani e-commerce

Tantangan Jasa Transportasi di  Pasar Global 2019

 Volume perebuatan bisnis logistik, masih dikuasai
perusahaan asing.

 Penguasaan pasar para pemain logistik lokal kesulitan
dalam melakukan pengiriman ke luar negeri.

 Hampir 99% pengiriman jasa ekspres ataupun logistik yang
masuk dan ke luar Indonesia masih dikuasai perusahaan
asing.

Pemerintah harus proaktif untuk
memperkuat posisi tawar angkutan

barang dalam negeriSolusi



Tantangan Domestik Bisnis Transportasi Darat 2019

INDONESIA SEBAGAI 
NEGARA YANG TINGKAT 
KONSUMSI YANG PALING 

BESAR

Mendorong banjirnya peningkatan produk-produk impor ke Indonesia

Semua industri di Indonesia belum mempunyai 100% input atau bahan baku di
dalam negeri

Ketergantungan rata-rata manufaktur di Indonesia itu masih 50%-70% adalah
bahan baku impor.

Pasar industri logistik Indonesia diprediksi tumbuh sekitar 14-15 persen dalam
kurun waktu 5 tahun mendatang.

Jasa Angkutan Barang, 
Cargo, Forwarder

Menjamur

Globalisasi Bisnis di jasa
Transportasi darat

• Jasa transportasi darat sangatlah fragmented. Tidak ada satu pelaku usaha yang
menguasai secara dominan. Iklim industri logistik asli Indonesia nyatanya sama sekali
belum siap menghadapi hal tersebut.

• Banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk di bisnis ini di Indonesia, baik
melalui proses akuisisi, joint venture, kerjasama operasi dan berbagai bentuk
kerjasama lainnya

• Customer cenderung menentukan pilihan berdasarkan harga sehingga Pelaku usaha
jasa transportasi darat lebih fokus menawarkan harga ekonomis daripada
menciptakan layanan yang memiliki nilai tambah (value added service) atau Inovasi .

Reaksi

Akibatnya



Penutup
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1) Pemerintah harus memperhatikan angkutan darat sebaik atensi terhadap moda lain, baik yang mengangkut
penumpang maupun barang. Angkutan darat tidak hanya membutuhkan jalan, tetapi fasilitas lain seperti tarif,
bahan bakar, dan kemudahan berusaha/perizinan.

2) Pangsa angkutan darat yang sangat dominan itu menggambarkan peran luar biasa kendaraan niaga terhadap
perkembangan sektor logistik. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor logistik banyak ditopang
oleh maraknya bisnis e-commerce, yang memicu permintaan terhadap angkutan kargo. Perhatian pemerintah
terhadap angkutan darat tidak sebaik perhatian terhadap moda angkutan lain. Kondisi ini berimbas pada
kinerja pelaku usaha logistik dan industri kendaraan niaga.

3) Sistem transportasi darat di Indonesia sedang menghadapi berbagai hambatan baik tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, maupun pembiayaan.

4) Perencanaan penerbitan kebijakan yang akan di keluarkan pemerintah terkait pelarangan angkutan barang
seharusnya melibatkan pelaku usaha termasuk perusahaan Industri, logistik dan transportasi, serta dirumuskan
bersama pada awal tahun berdasarkan kalender libur yang ada sepanjang tahun tersebut.

5) Usulan alternatif kebijakan penggunaan angkutan barang tanpa memberhentikan operasional sebagai berikut:

 Perlu ada pengalihan arus hanya jika terjadi kemacetan di jalan tertentu saja.

 Dibuat sistem buka tutup jalan jika terjadi kemacetan.

 Pembatasan waktu operasi bukan empat hari, tetapi hanya pada hari Senin dan Jumat, dan bukan melarang sama
sekali, tetapi membatasi jam operasionalnya.


