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Ringkasan Eksekutif
Sektor logistik dan jasa pengiriman ekspres memiliki kontribusi besar bagi perekonomian
Indonesia. Tercatat sektor ini memberikan kontribusi 5 persen dari PDB nasional, dan masih
dapat tumbuh lagi. Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia mulai di bulan Maret
2020 turut mendorong pertumbuhan di sektor pos dan kurir sebesar 33.62 persen. Industri
jasa pengiriman ekspres juga menjadi pengungkit bagi tumbuhnya industri lain terutama
dengan semakin pentingnya tren ekonomi sirkular dan bisnis digital di ekosistem bisnis
Indonesia.
Tren industri logistik dan jasa pengiriman ekspres yang dipicu oleh naiknya sektor
e-commerce selama pandemi juga ditangkap dalam kajian ini melalui tren mobilitas
masyarakat dan survei persepsi pengguna industri jasa pengiriman. Analisis konten dari
beberapa media utama juga menyebutkan peran krusial industri jasa pengiriman ekspres
dan diperlukan transformasi bisnis digital sehingga industri ini semakin mendukung sektor
perekonomian nasional sekaligus mendukung perkembangan UMKM di Indonesia.
Terkait aspek regulasi, maka UU Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mengatur aspek-aspek
terkait industri logistik seperti infrastruktur fisik dan non-fisik, layanan, dan penyelenggaraan
logistik. Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia,
maka perlu didorong dibuatnya regulasi baru tentang ekosistem logistik nasional yang
mengadopsi bisnis-bisnis digital.
Kajian ini memberikan beberapa rekomendasi yang perlu direspon oleh pemangku
kepentingan di industri jasa pengiriman ekspres. Rekomendasi tersebut antara lain adalah
dukungan terhadap industri logistik berbasis digital dan ekonomi sirkular untuk mendorong
pertumbuhan, perlu peran pemerintah melalui public service obligation oleh BUMN untuk
menyediakan layanan logistik yang terjangkau, serta perbaikan infrastruktur untuk
mewujudkan konektivitas nasional. Hal yang juga harus didorong adalah iklim persaingan
usaha yang sehat yang memungkinkan pemain industri ini bersaing secara kompetitif dan
fair, serta dukungan pertumbuhan UMKM melalui kolaborasi dengan ekosistem logistik
nasional.
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Pendahuluan
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak kasus pertama Maret 2020 telah memberi
dampak luar biasa bagi masyarakat dan sektor perekonomian. Akibat Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang
diterapkan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, beberapa sektor perekonomian
bertransformasi dalam memberikan layanan kepada pengguna seperti sektor logistik,
transportasi, pariwisata, dan juga pendidikan. Di sektor logistik, jasa pengiriman membantu
masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seiring diberlakukannya PSBB
maupun PPKM selama masa pandemi.
Perusahaan penyedia jasa pengiriman ekspres selaku pemain di sektor ini juga berperan
penting dalam perkembangan mobilitas logistik dengan memberikan berbagai layanan
pengiriman bagi konsumen korporat dan masyarakat di tengah keterbatasan layanan akibat
pandemi. Para perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman
Ekspres Indonesia (ASPERINDO) juga mulai dituntut untuk memanfaatkan teknologi dan
inovasi dalam menyesuaikan kebutuhan konsumen selama pandemi. Beberapa inovasi jasa
pengiriman ini memberikan pengaruh yang dirasakan tidak hanya bagi pengguna tetapi juga
pelaku bisnis dalam meningkatkan produktivitas pengiriman dan penerimaan paket.
Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kajian yang menyeluruh akan peran industri logistik
terutama jasa pengiriman ekspres sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Tren
digitalisasi pada sektor bisnis dan jasa pengiriman semakin menambah demand terhadap
sektor logistik ini. Apalagi, di tengah pandemi ini jasa pengiriman naik menjadi salah satu
pendukung utama aktivitas perekonomian masyarakat. Sekolah Bisnis dan Manajemen
Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dan ASPERINDO bekerja sama dalam kajian ini untuk
memperbaharui informasi mengenai kondisi terkini layanan jasa pengiriman ekspres,
regulasi, kondisi ketenagakerjaan, tarif logistik, persepsi pengguna layanan di era digital,
dan outlook logistik di Indonesia ke depan.

Metode
Untuk mendapatkan data yang terkait dengan regulasi dan kondisi terkini dalam jasa
pengiriman ekspres, beberapa metode digunakan dalam kajian ini. Pengumpulan data
sekunder digunakan untuk mengumpulkan data statistik terkini dalam industri logistik atau
layanan pos dengan pengolahan big data dari data terbuka (open source) seperti Google
Mobility dan pustaka pemerintah. Data sekunder lainnya yang digunakan adalah jurnal
ilmiah sebagai kaji banding jasa pengiriman ekspres yang akan disampaikan pada bagian
selanjutnya.
Adapun metode untuk pengumpulan data primer diantaranya adalah melalui rangkaian
Focus Group Discussion (FGD) dan survei kepada masyarakat pengguna layanan
pengiriman ekspres yang diwakili oleh responden dari area Jabodetabek. Rangkaian FGD
diawali diskusi dengan perwakilan anggota ASPERINDO sebelum kemudian dilanjutkan
dengan perwakilan regulator, ahli, dan konsumen di bidang logistik.
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FGD ditujukan untuk menerima berbagai masukan terkait dengan persepsi konsumen
terhadap jasa pengiriman ekspres di Indonesia, perkembangan regulasi pos, aturan tarif,
dan iklim persaingan usaha dalam industri. Narasumber pada FGD lanjutan tersebut adalah
sebagai berikut.
Tabel 1. Narasumber FGD Lanjutan Kajian Logistik
No

Nama

Instansi

1

Ikhsan Baidirus, S.H., LLM.

Direktur Pos, Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika

2

Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D., CSCP

Peneliti Ahli Logistik, Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

3

Tulus Abadi

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia

Hasil dan Analisis
PERAN INDUSTRI
Industri logistik berperan besar dalam ekonomi dunia. Di tengah wabah pandemi, pasar
logistik global pada tahun 2020 mencapai 8,6 triliun dolar Amerika atau lebih dari 10%
Produk Domestik Bruto (PDB) global senilai 84,54 triliun dolar. Asia disebut sebagai regional
dengan recovery logistik tercepat dan diperkirakan akan mencapai pertumbuhan sebesar
57% antara tahun 2020 hingga 2025 (McKinsey, 2021). Sementara itu, di asia tenggara,
industri logistik baru berkontribusi sebesar 5% dari PDB regional, meskipun sudah menjadi
lapangan pekerjaan bagi 17 juta orang (OECD, 2021). Sehingga, peluang pengembangan
logistik asia tenggara sangat besar karena masih jauh dari potensinya. Dengan lebih dari
40% populasi ASEAN adalah penduduk Indonesia, pasar domestik menjadi peluang baik
untuk menumbuhkan industri logistik nasional yang juga baru berkontribusi sekitar 5%
terhadap PDB nasional pada tahun 2020. Hingga saat ini, sektor logistik di Indonesia
merupakan salah satu sektor critical yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional. Sektor ini 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.
Berdasarkan hasil dari FGD dengan Dir. Pos - Kemkominfo, total produksi layanan pos
dalam negeri dihitung berdasarkan jumlah airway bill adalah 703.416.291 paket pada tahun
2018 dan 4.607.333.597 paket pada tahun 2019 atau naik sebesar 555%. Sedangkan
layanan pos berupa dokumen pada tahun 2018 ialah 388.937 dan 1.170.600.868 pada
tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 300.874%. Sebaliknya, Layanan Pos
Universal (LPU) mengalami tren yang relatif menurun sejak tahun 2010 sampai 2020.
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(a)

(b)

Gambar 1. (a) Produksi Layanan Pos Dalam Negeri; (b) Layanan Pos Universal (Dir. Pos - Kemkominfo, 2021)

Kontribusi PDB dari pos dan kurir juga mengalami peningkatan sebesar 33,62%, dari
24.051,40 miliar rupiah pada triwulan II tahun 2020 menjadi 33.012,30 miliar rupiah pada
triwulan II tahun 2021. Dari segi pendapatan, para penyelenggara pos juga mengalami
peningkatan pendapatan sebesar 30% dari 10,6 triliun rupiah pada semester I tahun 2018
menjadi 13,8 triliun rupiah pada semester I tahun 2019.

(a)

(b)

Gambar 2. (a) Kontribusi Pos kepada PDB; (b) Pendapatan para Penyelenggara Pos (Dir. Pos - Kemkominfo,
2021)

Perkembangan industri pos ekspres seiring dengan perkembangan industri e-commerce.
Jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi pada kuartal III dan IV tahun 2019,
total pengunjung 5 situs e-commerce terbesar di Indonesia meningkat saat masa normal
baru atau kuartal III dan IV tahun 2020. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan nominal
transaksi dan nominal per transaksi elektronik, dimana pembayaran digital semakin banyak
digunakan setelah pandemi Covid-19.
Berdasarkan data transaksi elektronik dari Bank Indonesia (2021), transaksi elektronik
mengalami peningkatan nominal setiap tahun sejak 2015 sampai 2020. Apabila dilihat dari
nominal per transaksi pun juga mengalami peningkatan sejak 2015 sampai 2020. Namun,
hal ini berbeda dengan volume transaksi elektronik. Pada tahun 2020 atau masa pandemi
Covid-19, volume transaksi elektronik mengalami penurunan.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 3. (a) Nominal transaksi elektronik; (b) Nominal per Transaksi Elektronik; (c) Volume Transaksi
Elektronik (Bank Indonesia, 2021); (d) Total Pengunjung Situs E-commerce (iprice.co.id)

Selain kontribusi PDB, industri logistik juga berperan sebagai enabler atau pengungkit bagi
berbagai industri. Terlebih dengan adanya ekonomi sirkular dan tren digital yang semakin
marak setelah pandemi Covid-19, logistik diharapkan dapat berkembang dan berevolusi
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul. Beberapa contoh di antaranya
adalah value added service pada pengiriman manufacturing ke Distribution Center (DC)
berupa reparasi pada kerusakan ringan, dan penerapan consumers’ data analysis untuk
meningkatkan efisiensi waktu pengiriman sekaligus mendukung industri e-commerce.

Gambar 4. Evolusi Logistik E-commerce dan Manajemen Rantai Pasok (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,
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para pemasok merampingkan proses pengiriman mereka melalui DC. 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 eksponensial dalam dua
dekade terakhir. Hingga saat ini, industri logistik terus berkembang seiring dengan
perkembangan bisnis e-commerce.

PERSEPSI JASA PENGIRIMAN DI MANCANEGARA
Pandemi Covid-19 dan pembatasan pemerintah menyebabkan gangguan dalam operasi
industri logistik global dan infrastruktur serta pengurangan volume transportasi (Dantas dkk.,
2020; Le Quéré dkk., 2020; Li dkk., 2020; Sharma dkk., 2020). Beberapa negara merespon
dengan cara yang berbeda. Serangkaian tindakan dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok
untuk merangsang konsumsi dengan menerbitkan kupon konsumsi untuk belanja dan
perjalanan serta memperluas skala transportasi dengan menerapkan kebijakan lalu lintas
jalan bebas hambatan, permintaan pasar logistik Tiongkok akan meningkat secara bertahap
(Xinhua, 2020b; Sina, 2020). Sementara Amerika Serikat berkomitmen untuk membangun
infrastruktur pusat logistik dan tingkat 'wilayah negara bagian', yang kondusif untuk
menjalankan fungsi koordinasi antar hub dan meningkatkan efisiensi logistik (Qi dkk. 2020).
Pada sektor swasta, beberapa perusahaan logistik terkemuka hongkong telah menyebarkan
big data, artificial intelligence, 5G, dan teknologi relevan lainnya secara luas untuk
meningkatkan efisiensi operasional dalam keadaan darurat (Liu dkk., 2020). Menurut Sina
(2020), pelanggan lebih suka membeli kebutuhan melalui platform e-commerce sejak
pandemi, mode layanan logistik baru juga muncul, seperti pengiriman tanpa kontak. Pada
tahun 2020 lalu, Meituan (salah satu aplikasi pemesanan makanan online terbesar
Tiongkok) memimpin peluncuran layanan pengiriman tanpa kontak di Tiongkok (CNS, 2020).
Mode layanan ini diadopsi secara luas oleh perusahaan ekspres besar lainnya di sana,
seperti Suning dan JD Logistics (Xinhua, 2020a).
Menurut Yanling Xu (2021), pada masa pandemi, logistik berfokus pada kemampuan
memanfaatkan teknologi untuk melakukan inovasi layanan logistik, serta meningkatkan
efisiensi rantai pasok, dalam mendukung berbagai industri lainnya (Track and Trace &
Timeliness) dan membangun kompetensi logistik berbasis teknologi, untuk meningkatkan
daya saing logistik nasional (Logistics Competence).
Melalui penelitiannya, Ivanov dan Dolgui (2020) mengemukakan bahwa model manajemen
rantai pasokan terkomputerisasi yang mewakili status jaringan untuk momen tertentu secara
nyata dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan selama pandemi.
Menurut Zhou (2021), tren dalam sistem logistik pada masa pandemi dan pasca pandemi
Covid-19 adalah penggunaan berbagai Information and Communication Technology (ICT)
pada sistem logistik bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini diharapkan
dapat menjadi solusi bagi sistem logistik.
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Faktor penting lainnya yang mempengaruhi kualitas layanan jasa pengiriman adalah
layanan penjemputan dan pengemasan. Pelanggan memiliki persepsi bahwa layanan antar
jemput merupakan salah satu fitur layanan yang paling diperhatikan oleh pelanggan (Chen
et al., 2015), sedangkan penelitian oleh Hsiao et al. (2017) dan Chen dkk. (2015)
menemukan bahwa jasa pengemasan sangat mempengaruhi persepsi pelanggan dalam
menilai penyedia jasa logistik. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas layanan jasa
pengiriman di luar faktor pandemi telah dibahas secara luas pada tahun-tahun sebelumnya,
seperti biaya (Avlonitis & Indounas, 2005), layanan garansi (Parasuraman, 2000; Ribbink &
Grimm, 2014; Wang et al., 2003), layanan pelacakan (Saura dkk., 2008; Lewis & Soureli,
2006), area layanan pengiriman (Bansal dkk., 2004), layanan pengiriman ke rumah (Boyer
dkk., 2003a), ketersediaan informasi pengiriman (Chen dkk., 2015), serta penanganan klaim
(Firnstahl, 1989; Spreng dkk., 1995).

TREN DAN TANTANGAN
Dengan pengaruh perkembangan logistik di mancanegara, industri di dalam negeri juga
terdapat banyak perubahan. Dua hal yang menjadi tren dan tantangan sektor pos di
Indonesia adalah perkembangan logistik dan e-commerce terutama dengan adanya faktor
pandemi serta perkembangan dari kualitas pelayanan yang prima.

Logistik dan e-commerce
Logistics Performance Index, World Bank (LPI), mencatat bahwa Indonesia menunjukan
peningkatan dalam LPI baik secara global maupun asia tenggara dengan menduduki
peringkat ke-46 dari 160 negara secara global dan ke-5 dari 8 negara ASEAN (Logistic
Performance Index, 2018). 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.
Menurut Saragih (2020), sektor e-commerce mengalami pertumbuhan pada masa pandemi
karena diperkirakan terjadi peningkatan pengguna belanja online pada tahun 2020.
Logistik telah menjadi segmen paling berkembang yang menawarkan ruang untuk inovasi
dan perbaikan proses berkelanjutan di perusahaan, komunitas, dan manajemen rantai
pasok (Jurik, 2018). Inovasi tersebut menjadi kebutuhan dalam kondisi pandemi saat ini,
dimana sektor logistik mengalami dampak yang cukup signifikan akibat perubahan daya beli
masyarakat dan perubahan perilaku pengguna jasa logistik. Inovasi ini juga didorong oleh
berkembangnya bisnis e-commerce selama masa pandemi. Dengan adanya ekosistem
logistik e-commerce, pengiriman ekspres tidak terbatas dalam hitungan hari tetapi juga
memungkinkan pengiriman dalam hitungan jam. Namun demikian, beberapa perusahaan
masih mengalami kesulitan dalam bersaing dengan pemain logistik yang sudah lebih dulu
menyasar segmen e-commerce. Dengan terkoneksinya jasa pengiriman ekspres dan
penyedia layanan e-commerce, tingkat pertukaran informasi konsumen menjadi lebih tinggi.
Risiko ini perlu dimitigasi oleh semua pihak, baik regulator, pelaku industri, maupun
konsumen sejalan dengan Rancangan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi.
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Kondisi di atas sejalan dengan data mobilitas pada gambar di bawah ini. 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 sebelum pandemi
mengindikasikan orang-orang lebih banyak beraktifitas dirumah. Akibatnya, penggunaan
e-commerce pun menjadi pilihan utama mereka.

Gambar 5. Tren aktivitas masyarakat Indonesia selama pandemi (Google Mobility, disajikan kembali)

Berdasarkan hasil survei preferensi konsumen pengguna jasa logistik di Jabodetabek pada
periode Oktober 2021, rata-rata konsumen di Indonesia mengirimkan barang berukuran kecil
sebanyak 1 hingga 10 kali setiap triwulan. Paparan media terhadap sektor ini juga
meningkat selama pandemi. Selama Februari 2020 hingga September 2021, terdapat 607
artikel berita terkait industri logistik dan e-commerce yang teridentifikasi dari 12 situs berita
online. Isu terkait industri logistik yang banyak dibicarakan diantaranya; pandemi mendorong
transformasi bisnis logistik melalui digitalisasi, isu terkait biaya logistik yang dinilai cukup
mahal, penambahan layanan penyedia jasa pengiriman selama pandemi, dan dampak
PPKM darurat pada sektor logistik. Sedangkan isu terkait e-commerce yang sering
dibicarakan antara lain adalah; pandemi mendorong akselerasi e-commerce dan perubahan
cara berbelanja online, jumlah transaksi dan pelaku UMKM di e-commerce meningkat pesat,
serta sistem logistik e-commerce dinilai dapat membantu UMKM di masa pandemi.
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Gambar 6. Tren artikel berita terkait logistik, e-commerce, dan pandemi

Isu beraksentuasi positif terkait dengan layanan digital, digitalisalisasi di sektor logistik,
sistem logistik e-commerce membantu UMKM, dan peningkatan jumlah transaksi
e-commerce selama pandemi. 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 tren
pembelian langsung menjadi online dan perubahan pembayaran langsung menjadi
pembayaran digital. Oleh karena itu, demand logistik diprediksi akan naik setelah pandemi
bersamaan dengan perubahan perilaku pengguna jasa logistik. 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. Sebaliknya, isu negatif
muncul terkait biaya logistik yang dinilai cukup mahal. Isu ini mulai menjadi perhatian media
massa sejak Maret 2021 dan masih menjadi pembicaraan hingga September 2021.
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Gambar 7. Distribusi sentimen dari headline berita terkait industri logistik dan e-commerce selama masa
pandemi

Kualitas Pelayanan Prima
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 UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menyebutkan dalam Pasal
26 bahwa “Setiap orang berhak mendapat layanan pos.” Namun, regulasi ekspor-impor
untuk pengiriman internasional saat ini masih membuat logistic cost Indonesia sangat tinggi.
Pengguna jasa logistik menginginkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka
dengan baik. Hal ini diwujudkan penyedia jasa layanan dalam bentuk pelayanan prima.
Pelayanan prima mencakup kepastian waktu, kepastian biaya, dan kejelasan prosedur.
Sebagian pelayanan prima menjadi perhatian media massa selama pandemi, seperti
layanan pengiriman paket, kurir, dan konsumen logistik. Pada periode Februari 2020 hingga
September 2021, terdapat 551 artikel berita terkait layanan pengiriman paket, kurir, dan
konsumen logistik yang teridentifikasi dari 14 situs berita online. Isu terkait pengiriman paket
diantaranya; pertumbuhan jasa pengiriman di tengah pandemi, persaingan bisnis jasa
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pengiriman yang semakin ketat, peningkatan pengiriman barang saat lebaran dan PPKM,
inovasi dan ekspansi layanan, kolaborasi pelaku sektor logistik serta transformasi digital
layanan logistik. Sedangkan isu terkait kurir dan konsumen logistik antara lain; keluhan
keterlambatan paket dari konsumen, regulasi perlindungan kurir, dan perlakuan kurang baik
dari konsumen ke kurir COD.

Gambar 8. Tren artikel berita terkait pengiriman paket, kurir, dan konsumen logistik

Isu beraksentuasi positif dalam berita-berita tersebut diantaranya; pertumbuhan jasa
pengiriman, inovasi dan ekspansi layanan, serta transformasi digital sektor logistik. Selama
masa pandemi, para perusahaan jasa pengiriman ekspres melakukan berbagai inovasi
(seperti layanan digital) dan ekspansi cakupan layanan pengiriman untuk memenuhi
kebutuhan konsumen. Hal ini disambut baik oleh para konsumen logistik.
Pada aspek kepastian layanan dan kenyamanan, isu negatif yang muncul terkait dengan
keluhan konsumen akibat keterlambatan paket. Ketepatan waktu kedatangan dan
keamanan paket menjadi perhatian khusus dari konsumen. Terdapat juga beberapa
indikator yang ditemukan dari hasil survei. Mayoritas pengguna merasa cukup dengan
mengantarkan paket ke lokasi penyedia layanan secara langsung tanpa layanan jemput.
Dari sisi garansi, pengguna setuju bahwa garansi produk yang dikirimkan dapat
dikompensasi dengan biaya tambahan. Untuk paket yang gagal terkirim, penyedia jasa
logistik akan menghubungi konsumen untuk meminta informasi lebih, dan penyedia jasa
akan melakukan pengiriman ulang terhadap paket yang belum terkirim. Selain itu, apabila
terjadi kerusakan terhadap barang paket, pengguna setuju bahwa penyedia jasa logistik
perlu memberikan kompensasi senilai minimal 50% dari harga paket yang dikirimkan.
Kegagalan pengiriman paket saat ini banyak terkait dengan jenis layanan baru, yaitu jenis
layanan bayar di tempat atau Cash on Delivery (COD). Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) mencatat, dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir, 30-35% pengaduan yang
diterima YLKI terkait dengan logistik. Walau demikian, kerap sekali pengaduan tersebut
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salah sasaran, terutama jika terkait e-commerce. Beberapa contoh pengaduan tersebut
adalah pengiriman barang yang tidak sesuai dan kendala pengembalian dana jika dilakukan
pembatalan. Oleh sebab itu, konsumen sebaiknya mendapat edukasi lebih lanjut terkait
penyampaian komplain untuk paket COD agar tidak merugikan kurir paket selain juga
kepastian dan perlindungan hukum terhadap layanan pos secara umum.

Gambar 9. Distribusi sentimen headline berita terkait pengiriman paket, kurir, dan konsumen logistik selama
pandemi

Terkait aspek waktu, durasi pengiriman luar pulau Jawa cenderung lebih lama dibanding
pengiriman pulau Jawa karena kesenjangan infrastruktur. Meskipun demikian, pengguna
jasa pengiriman ekspres mengapresiasi ketersediaan layanan ini. Pengguna mengapresiasi
penyedia jasa logistik yang selalu hadir memberikan layanan meskipun dalam hari libur.
Masyarakat juga berpendapat bahwa penyedia jasa logistik perlu memberikan beberapa
opsi waktu perkiraan pengiriman dalam bentuk variasi paket pengiriman serta akses untuk
menghubungi pihak penyedia jasa seperti melalui layanan telepon, aplikasi, maupun situs
resmi. Pengguna juga tertarik pada penyedia jasa yang memberikan berbagai opsi perkiraan
waktu pengiriman.
Layanan pos diharapkan dapat menjangkau seluruh Indonesia termasuk daerah 3T
(terdepan, tertinggal, dan terluar). Sebagai perusahaan logistik, para penyelenggara jasa
pengiriman ekspres perlu memenuhi tiga dimensi diantaranya dimensi fisik (seperti gudang,
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kendaraan, Sumber Daya Manusia atau SDM), dimensi finansial, dan dimensi elektronik.
Dalam industri logistik, coverage layanan menjadi salah satu hal yang penting dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen. Saat ini terdapat 746 penyelenggara
pos dengan lebih dari 40.000 titik layanan seperti pada gambar di bawah. ASPERINDO
telah memiliki total lebih dari 60.000 jaringan di seluruh Indonesia. Perusahaan pengiriman
di bawah ASPERINDO akan melakukan kerjasama dengan penyedia layanan lokal apabila
belum memiliki cabang di suatu daerah. Namun, pengguna jasa pengiriman ekspres
menganggap beberapa lokasi masih sulit dijangkau oleh layanan penyedia jasa logistik.

Gambar 10. Sebaran Penyelenggara Pos di Indonesia (Layanan Pos Komersial Direktorat Pos - Kemkominfo,
2021)

Seiring dengan perkembangan proses digitalisasi, penggunaan sistem yang memudahkan
pelacakan proses delivering akan menjadi tren logistik di kemudian hari. Secara umum, saat
ini pengguna dapat melakukan pelacakan terhadap paket yang dikirimkan dengan
menggunakan moda telepon, laman resmi, maupun aplikasi. Ketersediaan informasi
pelacakan paket dan estimasi pengiriman produk sudah terinformasikan dengan baik,
seperti dalam bentuk peta lokasi terkini dari paket yang sedang dikirimkan.
Dalam hal tempat penyedia jasa logistik berada atau servicescape, pengguna
mengharapkan ruangan berpendingin udara, ruang tunggu yang memadai, perlengkapan
yang baik, informasi petunjuk yang jelas, kualitas layanan dari agen yang baik, pakaian rapi
dan sopan, serta kemampuan untuk memberikan jawaban yang jelas dan sopan. Pengguna
juga berpendapat bahwa penyedia jasa logistik harus menggunakan jasa brand ambassador
yang tepat agar populer di masyarakat. Pengguna juga sangat mengapresiasi jika layanan
disertai dengan warna, logo, serta tagline layanan paket yang mudah diingat dan dikenali.
Pengguna telah merasakan kemudahan penggunaan layanan pengiriman. Pengguna juga
memiliki pendapat terhadap komponen pelayanan prima. Penyedia jasa pengiriman harus
memenuhi indikator physical evidence dari layanan yang diberikan, process yang jelas
mengenai layanan pengiriman, dan people yang bertanggung jawab untuk melayani
pengguna dan memberikan informasi yang lengkap. Penyedia layanan memiliki dampak
yang signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Kemudian kepercayaan pelanggan
terhadap layanan yang diberikan oleh penyedia layanan logistik juga memiliki pengaruh
yang cukup besar terhadap loyalitas pelanggan. Selain itu, fitur layanan tertentu juga penting
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bagi pengguna. Dengan mengetahui fitur dan kebutuhan layanan yang penting untuk
pelanggan, penyedia jasa dapat meningkatkan kualitas layanan yang ada atau membuat
layanan baru. Dengan semakin berkembanganya industri logistik di Indonesia dan juga
kemutakhiran teknologi informasi, maka para para anggota ASPERINDO perlu
memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan pengguna dalam menentukan jasa
pengiriman ekspres.

REGULASI DI INDONESIA
UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menggantikan UU Nomor 6 Tahun 1984 karena
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan
teknologi di bidang pos. UU ini 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 Menteri
(PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012. Setelahnya, Pemerintah melalui
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 menyiapkan Cetak Biru Sistem Logistik
Nasional (Sislognas). Saat ini, dengan berkembangnya e-commerce di Indonesia, cetak biru
tersebut juga sudah dianggap tidak sesuai lagi dan sedang dirumuskan regulasi baru
tentang ekosistem logistik nasional.
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memasukkan beberapa ketentuan pos seperti
perizinan usaha terpusat, penyesuaian penanaman modal asing, dan penerapan sanksi
yang lebih ringan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perizinan Usaha, Aktivitas Pos (KBLI 53100) dan Aktivitas Kurir (KBLI 53201)
merupakan kegiatan usaha risiko tinggi, sedangkan Aktivitas Agen Kurir (KBLI 53202) risiko
menengah rendah. Implikasinya, keagenan kurir akan lebih mudah dalam mendapatkan
lisensi usaha.
Pada PP lainnya Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan di Sektor Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran, juga terdapat beberapa perubahan ketentuan. PP ini
menggantikan regulasi pelaksanaan pos sebelumnya, yaitu PP Nomor 15 Tahun 2013.
Penyelenggara pos asing dapat menyelenggarakan pos di wilayah NKRI dengan syarat
wajib bekerja sama dengan penyelenggara pos dalam negeri melalui usaha patungan
dengan batas wilayah operasinya pada ibukota provinsi dan tidak dapat melaksanakan
pengiriman antarkota. Selain itu, terdapat pula layanan tabungan pos yaitu dilakukan
dengan menghimpun dana dari masyarakat, dilarang memberikan pinjaman dan/atau kredit,
dan diawasi oleh Menteri yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. Implikasi layanan kedua ini akan
menjangkau lebih banyak masyarakat yang saat ini belum sama sekali bersentuhan dengan
bank.
PM Kominfo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos sebagai kelanjutan dari
pelaksanaan Cipta Kerja di sektor pos juga memuat beberapa hal penting. Penyelenggara
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LPU diwajibkan untuk menyelenggarakan LPU di seluruh wilayah NKRI. Setiap
penyelenggara pos juga wajib membayar kontribusi penyelenggaraan LPU sebesar 0.25%
dari keuntungan bersih penyelenggaraan pos setelah dikurangi pajak untuk seluruh jenis
layanan. Penyelenggara pos asing dapat bekerja sama dengan penyelenggara pos dalam
negeri. Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dilakukan
paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan/atau secara insidentil terhadap layanan
transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas pemindahan dana dilakukan oleh Bank
Indonesia. Kerangka kebijakan pada sektor ini dapat dilihat seperti pada gambar berikut.

Gambar 11. Kerangka Kebijakan Sektor Pos di Indonesia

Perusahaan penyelenggara diwajibkan untuk melakukan peningkatan layanan. Dalam
industri logistik yang bersifat multisektoral, koordinasi menjadi kunci kesuksesan pelayanan
logistik. Regulasi yang juga akan ditetapkan adalah pembagian risiko (risk-sharing) antar
sektor yang saat ini digunakan sebagai infrastruktur logistik. Salah satu jasa yang dimaksud
adalah jasa titipan oleh angkutan orang atau penumpang yang saat ini masih diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005. 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.
Industri logistik juga terbagi dua, yaitu pengiriman port to port dan pengiriman door to door.
Pengiriman port to port merupakan pengiriman volume besar yang umumnya disebut
pengiriman kargo oleh masyarakat. Sesuai dengan namanya, pengiriman ini pada mulanya
hanya melayani pengiriman antar port. Seiring berjalannya waktu, muncul permintaan untuk
mengembangkan pengiriman volume besar port to port menjadi door to door. Bahkan, saat
ini sedang dikembangkan pasar logistik segmen baru yaitu port to door. Pengiriman door to
door menyediakan layanan pengiriman dengan volume lebih kecil yang mencakup dokumen,
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paket, dan uang sekaligus layanan keagenan. Di masyarakat, pengiriman ini kerap disebut
sebagai kurir atau pos.
Dari sisi perjalanannya, penyedia jasa dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu first/last mile
dan middle mile. Setiap kategori memiliki karakteristik yang berbeda. Penyedia jasa
eksisting yang sudah memiliki kompetensi pada satu kategori dapat bekerjasama dengan
penyedia jasa dari kategori lain melalui interkoneksi yang tersedia baik antar penyedia
maupun oleh pemerintah. Kategori-kategori dan interkoneksi tersebut dapat diilustrasikan
seperti gambar di bawah ini.

Gambar 12. Kategori penyedia jasa logistik

Penyedia jasa pada kategori A berperan sebagai pengelola pengiriman logistik antar
pelabuhan, baik laut maupun udara. Sebaliknya, penyedia jasa kategori B saat ini hanya
melayani pengiriman dari satu titik langsung ke titik tujuan yang biasanya dalam cakupan
dalam kota. Pada kategori C, penyedia jasa melakukan pooling pada DC sebelum dilakukan
pengiriman antar kota. Pada kategori D, penyedia jasa melakukan layanan pengiriman
secara menyeluruh dari port hingga titik tujuan akhir. Namun, arus barang dan informasi
menjadi kurang efisien jika para penyedia jasa bergerak sendiri-sendiri. Sementara itu,
streamline pada supply dan demand dapat dilakukan apabila para penyedia jasa dapat
bekerjasama dalam menyediakan layanan. Peran Pemerintah sangat penting dalam
menginterkoneksikan para pelaku industri dengan regulasi ekosistem logistik nasional
sebagai enabler agar para penyedia jasa dapat berkolaborasi.

KETENAGAKERJAAN PADA JASA PENGIRIMAN
Dalam hal ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merilis
Peta Okupasi Bidang Logistik dan Supply Chain pada awal Maret 2021. Dokumen tersebut
telah memetakan keahlian yang diperlukan dalam bidang ini sesuai dengan standar dan
sertifikasi nasional yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Melalui
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 94 Tahun 2019 dan Nomor 170
Tahun 2020, telah terpetakan 66 unit kompetensi dari 13 okupasi, diantaranya Warehouse
Operator, Logistics Administrative Officer, Warehouse Supervisor, Freight Forwarder, Supply
Chain Manager, Freight Handler, Junior Warehouse Operator, Logistics Data Entry Officer,

Whitepaper: Jasa Pengiriman Ekspres di Indonesia

16

Material Handling Equipment Operator, Pick Up and Delivery Order, Purchasing Manager,
Senior Purchasing Officer, dan Motorcycle Courier. Keterbukaan UU Cipta Kerja
memungkinkan SDM nasional bersinggungan dan bersaing dalam okupasi tersebut.
Pemenuhan okupasi juga menjadi tantangan bagi pelaku industri untuk terus
mengembangkan kompetensi tenaga kerja maupun mitra kerjanya.

Gambar 13. Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain (Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, 2021)

Spesifik pada kurir dan kemitraan, para pelaku sektor logistik selalu bekerjasama untuk
memberikan jasa dalam satu rantai logistik. Secara umum, kemitraan berdasarkan layanan
keagenan dapat berbentuk karyawan tetap, outsourcing, dan crowdsourcing. Tantangan
terbesarnya dalam kemitraan ialah dimana peraturan mengenai crowdsourcing belum ada
saat ini di Indonesia. Meskipun begitu, regulasi mengenai mitra dalam pengiriman ekspres
atau regulasi perlindungan kurir sedang disiapkan. Regulasi tersebut perlu
mempertimbangkan secara holistik kepentingan agen, perusahaan dan konsumen.
Adapun kurir secara spesifik sudah diperhatikan oleh para perusahaan jasa pengiriman
ekspres termasuk diantaranya masalah pendapatan dan status pekerjaan. Meskipun, masih
terdapat beberapa berita media massa terkait pendapatan kurir paket yang dinilai minim
meskipun pengiriman barang naik. Para perusahaan jasa pengiriman ekspres telah
berusaha maksimal untuk memperhatikan kesejahteraan kurir termasuk diantaranya
masalah pendapatan dan status pekerjaan. Saat ini beberapa perusahaan sudah
menyediakan asuransi bagi para kurir serta program insentif 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). Selain itu, sektor pendidikan juga perlu untuk dapat
menghasilkan angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi industri seperti
contoh SKKNI pada peta okupasi di atas. Proyeksi pertumbuhan logistik regional yang
mencapai lebih dari 50% hingga tahun 2025 (McKinsey, 2021) harus dicapai dengan
kesiapan SDM yang memadai.

TARIF JASA PENGIRIMAN EKSPRES
Secara umum, layanan logistik berfokus kepada 7 rights of logistics (product, customer,
quantity, condition, place, time, dan 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 sesuai
dengan struktur pasar dengan banyak pelaku usaha sehingga tarif yang ditawarkan kepada
konsumen akan fair. 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.

Gambar 14. Formula Tarif Layanan Pos Komersial (PM Kominfo 1/2012, disajikan kembali)

Analisa lebih lanjut pada kehadiran kata atau frasa dalam suatu headline berita dilakukan
dengan memanfaatkan model n-grams (bi-grams dan tri-grams). Media massa memberi
perhatian pada jasa atau layanan logistik yang dinilai berkontribusi terhadap pemulihan
ekonomi nasional serta menjadi layanan yang dibutuhkan selama pandemi. Selain itu, biaya
logistik juga menjadi topik perhatian media massa. Beberapa frasa yang sering muncul
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terkait biaya logistik diantaranya “biaya logistik”, “pangkas biaya logistik”, “tekan biaya
logistik”, dan “turunkan biaya logistik”.

(a)

(b)

Gambar 15. (a) 10 Bigrams; dan (b) 10 Trigrams Paling Sering Muncul di Headline Berita (dari 12 Berita Online)

Biaya penyelenggaraan logistik memang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Walaupun pengaduan terkait biaya logistik rendah, promosi “gratis ongkos kirim” pada
e-commerce menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen di Indonesia yang pada
dasarnya sensitif terhadap harga. Dari sisi konsumen, pengguna jasa sudah menganggap
ongkos kirim yang ada saat ini sudah logis baik untuk pengiriman jarak jauh maupun
pengiriman jarak dekat. Pengguna jasa menganggap penyedia jasa logistik sebaiknya lebih
fokus dalam menentukan harga dari sisi berat (kg) dibandingkan dengan ukuran (meter).
Pengguna juga mengapresiasi metode pembayaran biaya pengiriman yang sudah beragam
disediakan oleh penyedia jasa logistik. Saat ini para penyedia jasa pengiriman ekspres
sudah menerima metode pembayaran di luar uang tunai, bahkan sampai uang digital.
Upaya penekanan biaya penyelenggaraan layanan banyak mengalami hambatan pada
pelaksanaannya. Kesalahan penulisan alamat oleh konsumen mengakibatkan biaya
pengiriman dapat melonjak hingga dua kali lipat. Terlebih, jika daerah tujuan merupakan
daerah padat penduduk sehingga sering terjadi kemacetan. Tidak hanya kerugian finansial
yang ditanggung perusahaan, tapi juga kerugian waktu. Namun, tarif pada daerah yang
memiliki akses infrastruktur dan density yang baik (contohnya kota-kota besar) cenderung
lebih murah karena efisiensi operasional. Selain itu, masih adanya intangible cost dalam
struktur biaya seperti pungutan liar, pungutan legal, serta biaya tol selama dalam perjalan
yang justru lebih menguntungkan pengendara pribadi membuat beban penyedia jasa
semakin tinggi. Monopoli penyedia jasa penerbangan penumpang sebagai mitra penyedia
jasa pengiriman ekspres juga sering merugikan. Biaya pengiriman dengan pesawat dapat
mengalami lonjakan sewaktu-waktu jika permintaan sedang tinggi. Di sisi lain, permainan
harga maupun monopoli oleh pemain pasar sangat dihindari dalam industri ini. Dengan
adanya barrier to entry yang rendah dan batasan subsidi, iklim persaingan usaha yang sehat
pada industri jasa pengiriman ekspres diharapkan dapat terus dipertahankan.
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Kesimpulan
Industri logistik berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi baik global, regional, maupun
nasional. Kondisi pandemi telah mempengaruhi demand logistik pada segmen korporasi
seperti industri manufaktur, retail, perbankan, dan tambang. Kontraksi ekonomi dapat
dimanfaatkan sebagai waktu untuk memperbaiki infrastruktur logistik seperti ekosistem
logistik nasional serta pengembangan logistik pada ekonomi sirkular dan rantai dingin atau
cold-chain seperti di negara-negara maju lainnya.
Regulasi yang diterapkan juga perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan secara
holistik baik dari perusahaan, agen, dan konsumen. Perubahan regulasi pos terbaru
mendukung daya saing nasional pada tingkat global melalui relaksasi penanaman modal
asing. Hal ini perlu didukung dengan kesiapan SDM seperti telah tertuang dalam peta
okupasi logistik dan supply chain. Regulasi tarif layanan pos yang dibuka sesuai mekanisme
pasar juga mendukung fleksibilitas kepada para penyelenggara jasa pengiriman dan
mendorong iklim persaingan usaha yang sehat
Bagi penyedia jasa, aspek yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah inovasi, pemutakhiran
layanan, dan cakupan layanan Inovasi diperlukan untuk mengembangkan pelayanan bagi
segmen e-commerce. Kemudian seiring dengan perkembangan proses digitalisasi, para
pelaku industri logistik diharapkan mulai melakukan pemutakhiran layanan seperti
penggunaan sistem yang memudahkan pelacakan proses delivering dan mendukung
perubahan tren pembelian langsung menjadi online dan perubahan pembayaran langsung
menjadi digital payment. 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, keterlibatan Kementerian terkait juga sangat penting 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 seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dan berbagai platform e-commerce.
Dengan demikian, peran industri logistik sebagai pendukung industri lain di Indonesia perlu
terus ditingkatkan. Pemerintah dan pelaku industri, baik BUMN maupun swasta, dapat
mengoptimalkan pertumbuhan melalui 10 rekomendasi berikut ini.
1. Mulai mendukung pengembangan industri logistik melalui ekonomi sirkular masa
depan seperti jaringan untuk repair dan recycle dan teknologi logistik yang baru.
2. Memaksimalkan peran Public Service Obligation (PSO) oleh BUMN di daerah
dengan biaya logistik yang tinggi.
3. Memperkecil gap infrastruktur untuk mempersingkat waktu pengiriman ke dan dari
luar Jawa sekaligus meningkatkan customer density dan volume angkut
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4. Membangun infrastruktur pusat logistik dan tingkat wilayah/provinsi, yang kondusif
untuk menjalankan fungsi koordinasi antar hub dan meningkatkan efisiensi logistik.
5. Menekan biaya logistik, baik yang bersumber dari pungutan ilegal dan legal seperti
pungutan daerah serta biaya jalan tol.
6. Mempromosikan iklim persaingan usaha yang sehat dengan kebijakan harga yang
kompetitif dan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
7. Membuat payung regulasi risk-sharing untuk interkoneksi antar para pelaku industri
logistik di sektor pos dan dengan pelaku di sektor transportasi.
8. Mendorong pertumbuhan UMKM serta memperkecil gap cakupan area dan teknologi
antar stakeholders dengan membangun kolaborasi ekosistem logistik nasional
melalui interkoneksi antara penyedia jasa pengiriman ekspres middle mile dan/atau
backbone dengan penyedia jasa pada segmen first mile dan last mile. Pelaku industri
jasa pengiriman ekspres tradisional dan on-demand platform merupakan bagian
penting di dalam ekosistem jasa pengiriman di Indonesia sehingga kolaborasi
keduanya akan meningkatkan kualitas industri logistik di Indonesia
9. Memanfaatkan teknologi untuk melakukan inovasi layanan logistik, serta
meningkatkan efisiensi rantai pasok, dalam mendukung berbagai industri lainnya
(Track and Trace & Timeliness) dengan tetap melindungi data pribadi konsumen.
10. Membangun kompetensi logistik berbasis teknologi bersamaan dengan penerapan
protokol kesehatan, untuk meningkatkan daya saing logistik nasional (Logistics
Competence).
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