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Tantangan dan Proyeksi Industri Pengiriman Ekspres

Highlights
● Jasa pengiriman berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional dan
layanan yang dibutuhkan selama pandemi
logistik
telah
berkontribusi
● Industri
menyerap 4% angkatan kerja Indonesia
● Teknologi dan inovasi ekosistem jasa
pengiriman dengan beragam karakteristik
dan dinamikanya merupakan bagian penting
dalam adaptasi bisnis di era digital, terlebih
di masa pandemi
● Kolaborasi antar stakeholders sangat
diperlukan untuk dapat bertahan di kondisi
pandemi saat ini
jasa
pengiriman
sudah
● Perusahaan
berupaya
untuk
meningkatkan
kesejahteraan para kurirnya
● Pandemi dan regulasi menjadi tantangan
utama industri logistik saat ini
pemerintah
yang
hanya
● Kebijakan
menerapkan formulasi dalam peraturan
tarif
memberikan
fleksibilitas
para
penyelenggara jasa pengiriman
● Para penyelenggara jasa pengiriman
mengharapkan peraturan pemerintah yang
tidak memberatkan industri logistik serta
adanya keterlibatan Kementerian terkait
dalam mengembangkan industri logistik

Evolusi Industri Logistik
Pelayanan pos ekspres dan logistik yang prima
beserta turunannya (seperti dokumen,
barang, keuangan, keagenan, logistik)
merupakan hak masyarakat dengan berbagai
kepentingan
(kepentingan
individu,
pemerintah, dan korporasi) dan motif (motif
sosial,
ekonomi,
politik).
Amanat
Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2009
tentang Pos menyebutkan dalam Pasal 26
bahwa “Setiap Orang berhak mendapat
layanan pos.”
Hingga saat ini, sektor logistik di Indonesia
telah melayani berbagai sektor lain seperti
kesehatan, rumah tangga, militer, dan sektor
lainnya dengan beragam segmen pengiriman
baik domestik (antar kota, provinsi, dan
nasional) maupun internasional. Oleh sebab
itu, sudah sejak lama logistik merupakan salah
satu sektor critical yang turut berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
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Gambar 1. The Evolution of E-commerce Logistics & Supply Chain Management (Sumber: iThinkLogistics, disajikan kembali)

Dalam perkembangannya, industri logistik
telah berevolusi untuk memperluas pelayanan
dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan
konsumen dengan baik. Di era 1970-an,
pemasok dan grosir melakukan pengiriman
langsung ke berbagai toko retail. Kemudian di
tahun 1980-an, para pemasok merampingkan
proses pengiriman mereka melalui distribution
centers. Pada dekade selanjutnya, pemasok
tidak hanya melakukan pengiriman domestik,
melainkan juga melayani pengiriman luar
negeri melalui pusat impor. Konsep
e-commerce mulai berkembang sebagai
segmen baru logistik sejak tahun 2000-an,
para peritel mulai mengembangkan jaringan

distribusi
mereka
untuk
memenuhi
permintaan masyarakat di seluruh dunia.
Ekosistem e-commerce ini telah membagi
konsumen logistik menjadi dua yaitu penjual
dan pembeli.
Selama bertahun-tahun, bisnis e-commerce
telah berkembang. Tidak hanya berdampak
pada
perekonomian
tetapi
juga
memungkinkan berbagai industri logistik
tumbuh. Jaringan distribusi ini telah
berkembang secara masif dalam beberapa
dekade terakhir. Hingga saat ini, industri
logistik terus berkembang seiring dengan
perkembangan bisnis e-commerce.

Gambar 2. Tren aktivitas masyarakat Indonesia selama pandemi (Sumber: Google Mobility, disajikan kembali)
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Tren dan Tantangan Industri Logistik
Sebagai
perusahaan
logistik,
para
penyelenggara jasa pengiriman ekspres perlu
memenuhi tiga dimensi diantaranya dimensi
fisik (seperti gudang, kendaraan, SDM),
dimensi finansial, dan dimensi elektronik.
Dalam industri logistik, coverage layanan
menjadi salah satu hal yang penting dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada
konsumen.
Asosiasi
Perusahaan
Jasa
Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik
Indonesia (Asperindo) telah memiliki total
lebih dari 60.000 jaringan di seluruh
Indonesia. Perusahaan pengiriman di bawah
Asperindo akan melakukan kerjasama dengan
provider lokal apabila belum memiliki cabang
di suatu daerah. Selain cakupan area,
pelayanan prima mencakup kepastian waktu,
kepastian biaya, dan kejelasan prosedur.
Dalam kondisi pandemi saat ini, sektor logistik
mengalami dampak yang cukup signifikan
akibat perubahan daya beli masyarakat dan
perubahan perilaku pengguna jasa logistik.
Menyikapi hal tersebut, para pemain di sektor
logistik perlu melakukan inovasi jasa
pengiriman untuk menyesuaikan kebutuhan
konsumen selama pandemi. Proses digitalisasi
dan keberadaan e-commerce dinilai dapat
memberikan pengaruh yang baik bagi
pengguna jasa logistik karena mendukung
perubahan trend pembelian langsung menjadi
online dan perubahan pembayaran langsung
menjadi digital payment. Oleh karena itu,
demand logistik diprediksi akan naik setelah
pandemi bersamaan dengan perubahan
perilaku pengguna jasa logistik.
Dibandingkan
sub-sektor logistik lain,
pergudangan dan jasa pos dan kurir
mengalami pertumbuhan positif tercepat
ditunjang dengan pertumbuhan last mile
delivery dari e-commerce. Asosiasi Logistik
Indonesia (ALI) mencatat arus pengiriman
barang mengalami pertumbuhan hingga 40%

selama pandemi COVID-19. Kenaikan ini
banyak disumbang oleh industri farmasi, alat
kesehatan, dan barang-barang konsumsi.
Selain e-commerce, pendidikan juga menjadi
segmen konsumen dari industri logistik
selama masa pandemi, dimana pihak sekolah
atau universitas mengirimkan keperluan
pembelajaran
kepada
siswa
atau
mahasiswanya. Namun di sisi lain, pengiriman
untuk segmen korporasi seperti industri
manufaktur, retail, perbankan, dan tambang
mengalami penurunan selama masa pandemi.
Penutupan beberapa kantor dan kebijakan
pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah
telah mempengaruhi demand logistik untuk
segmen-segmen tertentu.
Menanggapi dampak penurunan demand
untuk
segmen
korporasi,
beberapa
perusahaan penyelenggara jasa pengiriman
berinovasi
dengan
mengembangkan
pelayanan mereka untuk segmen e-commerce.
Inovasi ini didorong oleh berkembangnya
bisnis e-commerce selama masa pandemi.
Namun demikian, beberapa perusahaan
masih mengalami kesulitan dalam bersaing
dengan pemain logistik yang sudah lebih dulu
menyasar segmen e-commerce. Dengan
adanya ekosistem logistik e-commerce,
pengiriman ekspres tidak terbatas dalam
hitungan hari tetapi juga memungkinkan
pengiriman dalam hitungan jam.
Kondisi-kondisi yang disampaikan sebelumnya
sejalan dengan data mobilitas pada Gambar 2.
Kategori grocery and pharmacy mengalami
peningkatan yang signifikan, sehingga wajar
bila logistik pada kategori itu meningkat.
Kategori perkantoran menunjukan penurunan
mobilitas atau aktivitas yang signifikan karena
ada aturan Work From Home (WFH).
Akibatnya, orang-orang cenderung berada
dirumah dan permintaan logistik di sektor
tersebut juga mengalami penurunan. Terakhir,
kenaikan kategori residence dibanding
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sebelum
pandemi
mengindikasikan
orang-orang
lebih banyak beraktifitas
dirumah. Akibatnya, penggunaan ecommerce
pun menjadi pilihan utama mereka.
Selain pandemi, tantangan lain juga datang
dari pemerintah terkait regulasi ekspor-impor
untuk pengiriman internasional. Regulasi
tersebut membuat Indonesia memiliki logistic
cost yang tinggi. Pengguna jasa logistik
menginginkan layanan yang dapat memenuhi

Regulasi Industri
UU Nomor 38 Tahun 2009 telah mengatur
aspek-aspek terkait industri logistik seperti
infrastruktur fisik dan non fisik, tarif, layanan,
serta penyelenggaraan logistik. Layanan dalam
lingkup penyelenggaraan pos adalah layanan
komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik,
paket, logistik, transaksi keuangan, dan
keagenan pos.
Layanan logistik terdiri dari titik layanan yang
tersebar di setiap daerah dan saling
terintegrasi secara fisik maupun nonfisik. Tarif
layanan logistik tersebut ditentukan oleh
perusahaan penyelenggara menggunakan
rumus yang tercantum dalam Peraturan

Kurir dan Kemitraan Logistik
Dalam hal kemitraan, para pemain sektor
logistik selalu bekerjasama untuk memberikan
jasa dalam satu rantai logistik. Secara umum,
kemitraan berdasarkan layanan keagenan bisa
berbentuk karyawan tetap, outsourcing, dan
crowdsourcing. Tantangan terbesarnya dalam
kemitraan ialah dimana peraturan mengenai
crowdsourcing belum ada saat ini. Meskipun
begitu, UU mengenai mitra dalam pengiriman
ekspres sedang disiapkan. Sebagai masukan,
UU tersebut juga perlu mempertimbangkan

kebutuhan mereka dengan baik. Seiring
dengan perkembangan proses digitalisasi,
penggunaan sistem yang memudahkan
pelacakan proses delivering akan menjadi tren
logistik di kemudian hari. Dengan demikian,
anggota Asperindo tidak dapat fokus hanya
pada satu hal tetapi perlu mempertimbangkan
berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas
layanan pengiriman yang disediakan, mulai
dari coverage layanan, cost, hingga sistem
yang digunakan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
Tahun 2012.
Selain itu, perusahaan penyelenggara juga
diwajibkan untuk melakukan peningkatan
layanan. Dalam industri logistik yang bersifat
multisektoral, koordinasi menjadi kunci
kesuksesan pelayanan logistik. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah penetapan
kebijakan atau pengaturan dan pengendalian
oleh menteri untuk memfasilitasi serta
membantu perbaikan layanan. Di samping
peningkatan
pelayanan,
penyelenggara
layanan logistik juga diharuskan menggunakan
perangkat yang telah memenuhi standar
teknis nasional maupun internasional.

secara holistik yakni dari kepentingan agen,
perusahaan dan konsumen.
Adapun kurir secara spesifik sudah
diperhatikan oleh para perusahaan jasa
pengiriman ekspres termasuk diantaranya
masalah pendapatan dan status pekerjaan.
Beberapa perusahaan saat ini sudah
menyediakan asuransi bagi para kurirnya serta
program lain seperti kepemilikan kendaraan.
Kesejahteraan kurir menjadi penting dalam
industri ini karena para perusahaan jasa
pengiriman tumbuh di atas kinerja para kurir.
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Secara umum, sektor transportasi dan
pergudangan telah menyerap lebih dari 4%
angkatan kerja Indonesia (BPS, 2021). Dengan
demikian, industri ini termasuk kontributor

signifikan terhadap penyediaan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat. Pergudangan, jasa
penunjang angkutan, pos dan kurir telah
menyumbang PDB sebesar 64.8 triliun Rupiah
pada triwulan 1 dan 2 tahun 2021 (BPS, 2021).

Gambar 3. Formula tarif layanan pos komersial (Sumber: Peraturan Menteri Kominfo 1/2012, disajikan kembali)

Tarif Logistik
Secara umum, layanan logistik berfokus
kepada 7 rights of logistics (product, customer,
quantity, condition, place, time, and cost).
Selain itu, rights condition juga perlu didukung
oleh
ketepatan arus informasi dari
management
service.
Dalam
penyelenggaraannya, para penyedia jasa
pengiriman menerapkan beberapa strategi
guna memberikan pelayanan logistik yang
prima kepada konsumen, salah satunya tarif.
Pemerintah membebaskan tarif atau harga
layanan pos komersial kepada industri.

Rekomendasi untuk Pemerintah dan
Industri
Kondisi pandemi telah mempengaruhi
demand logistik pada segmen korporasi
seperti industri manufaktur, retail, perbankan,
dan tambang. Oleh sebab itu, para
penyelenggara jasa pengiriman berharap agar
pemerintah tidak menekan industri logistik

Kebijakan
pemerintah
yang
hanya
menerapkan formulasi dalam peraturan tarif
memberikan
fleksibilitas
kepada para
penyelenggara jasa pengiriman. Namun
demikian, tarif layanan logistik dapat
dipengaruhi oleh kebijakan tarif dari carrier
lain khususnya dari moda transportasi udara.
Di samping itu, tarif yang terlalu rendah juga
dapat
mempengaruhi
keberlangsungan
industri logistik karena Indonesia memiliki
tarif yang sudah cukup murah. Dengan entry
barrier dari industri logistik yang rendah,
pricing strategy menjadi mekanisme pasar
pada industri logistik saat ini.

dengan kebijakan pembatasan seperti PPKM
yang terus diperpanjang. Regulasi yang
diterapkan juga perlu mempertimbangkan
berbagai kepentingan secara holistik baik dari
perusahaan, agen, dan konsumen.
Dalam menyikapi dampak perubahan demand
di masa pandemi, perusahaan penyelenggara
jasa pengiriman juga perlu melakukan inovasi
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dengan mengembangkan pelayanan mereka
untuk segmen e-commerce. Kolaborasi antar
stakeholders sangat diperlukan untuk dapat
bertahan di kondisi saat ini.
Kemudian seiring dengan perkembangan
proses digitalisasi, para pelaku industri logistik
diharapkan mulai mengimplementasikan
penggunaan sistem yang memudahkan
pelacakan proses delivering. Selain itu, proses
digitalisasi dan keberadaan e-commerce akan
mendukung perubahan tren pembelian
langsung menjadi online dan perubahan
pembayaran langsung menjadi digital
payment. Oleh sebab itu, perusahaan
penyelenggara
jasa
pengiriman
perlu
mempersiapkan sistem pembayaran yang
sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini.
Terkait dengan coverage layanan, beberapa
daerah di Indonesia masih memerlukan
pengembangan bisnis yang lebih lanjut karena

keterbatasan layanan yang tersedia saat ini.
Konektivitas logistik antar moda transportasi
diperlukan
untuk
meningkatkan
kesinambungan pelayanan logistik dari dan ke
daerah terpencil.
Selain itu, diharapkan adanya keterlibatan
Kementerian terkait dalam mengembangkan
industri logistik. Hal ini juga tertuang dalam
UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Pasal
36 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa Menteri
melakukan penetapan kebijakan, pengaturan,
pengendalian, dan memfasilitasi peningkatan
dan pengembangan penyelenggaraan pos.
Kementerian terkait seperti Kemenko,
Kominfo, Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub,
dan
Kemenaker
diharapkan
dapat
memberikan masukan baik untuk kepentingan
para penyelenggara jasa pengiriman maupun
mitra (UMKM dan berbagai platform
e-commerce).

Policy Brief ini adalah hasil kajian Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, bersama Asosiasi
Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres (ASPERINDO) melalui Focus Group Discussion untuk menjaring insight dan
aspirasi dari para perwakilan anggota asosiasi. FGD dihadiri oleh Trian Yuserma (Sekjen Asperindo), Yekti Suradji
(Kabid Pendidikan dan SDM Asperindo), beserta 25 perwakilan anggota Asperindo. Diskusi fokus kepada situasi
terkini, proyeksi, serta tantangan jasa pengiriman ekspres dari segi industri, mitra kurir, strategi, dan tarif.
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