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Daerah, Era Pandemi Covid19, merupakan integrasi moda transportasi darat, laut 

dan udara. Transportasi Darat didasarkan data sekunder Instansi terkait Departemen 

Perhubungan, Kepolisian, Kantor Pemerintah Daerah, PTKA, Perusahaan angkutan 

penyebrangan. Angkutan Laut didapat dari semua pelabuhan laut seluruh Indonesia 

baik komersial dan non komersial. Angkutan Udara terdiri dari data primer yang 

dikumpulkan oleh BPS melalu survei dan data sekunder yang didapat dari Direktorat 

Jenderal Transportasi Udara. 

 

Buku ini merupakan pendanaan bersumber pada Hibah Kementerian Ristek BRIN 

nomor Grant of Ministry of Research and Technology, Director of Research and 

Society Development Number 9/E1/KPT/2020, Penelitian Penelitian Desentralisasi 

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 

 

 

 

 

Surabaya, September 2020 

Penulis 

  



iv 
 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR…………..…………………………………………...iii 

DAFTAR ISI……………………………..………………………………….iv 

 

BAB I  TRANSPORTASI KOMUTER JABODETABEK………………..1 

BAB II  TRANSPORTASI KOMUTER MEBIDANG………………..…..23 

BAB III  TRANSPORTASI DAN EKSPOR DAERAH…………………...34 

BAB IV  TRANSPORTASI ANTAR WILAYAH DAN EKONOMI 
DAERAH…………………………………………………..…..…53 

DAFTAR PUSTAKA.……………………………………………………...102 

LAMPIRAN.…………………………………………………………….….112 

 
  



1 
 
 

  

BAB I 



2 
 
 

BAB I 

TRANSPORTASI KOMUTER JABODETABEK 

(DKI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI) 

 

Berdasarkan Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Komuter Jabodetabek 2019 

menunjukkan bahwa dari 29 juta penduduk Jabodetabek yang berumur 5 tahun ke 

atas, sekitar 11 persennya merupakan penduduk komuter. Persentase tertinggi 

terdapat di Kota Depok yaitu 19,6 persen sementara itu kabupaten/kota dengan 

persentase terendah adalah Kabupaten Bekasi yaitu 7,3 persen. 

 

Dari 3,2 juta komuter Jabodetabek, 67 persennya adalah laki-laki. Sebagian besar 

kegiatan utama dari komuter Jabodetabek adalah bekerja (80,6 persen), kemudian 

diikuti oleh sekolah (19,2 persen), dan yang terakhir adalah kursus (0,2 persen). 

 

71 persen komuter di Jabodetabek berada di kelompok umur produktif (15 – 44 

tahun), 19 persennya berada di kelompok umur 45-54 tahun, 4 persen berumur 5-14 

tahun, dan 6 persennya berumur 55 tahun ke atas. Komuter Jabodetabek paling 

banyak di kelompok umur 15-24 tahun (27 persen). 
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Komuter Jabodetabek didominasi oleh yang berstatus kawin, yaitu 54,9 persen. 

Diikuti oleh yang berstatus kawin (41,9 persen), cerai hidup dan cerai mati (3,2 

persen). 

 

Sebagian besar komuter Jabodetabek merupakan tamatan SMA/sederajat (50,7 

persen). Berikutnya adalah tamatan D-IV/S1 (20,7 persen), dan tamatan SMP/ 

sederajat (10,1 persen). 

 

53,3 persen komuter Jabodetabek berstatus migran total, yang berarti 53,3 persen 

komuter Jabodetabek pernah tinggal di luar tempat tinggalnya sekarang. Alasan 

utamanya adalah karena ikut suami/istri/orang tua/anak (32,8 persen), pekerjaan 

(17,3), dan perumahan (15,8). 

 

30,3 persen komuter menempuh jarak dari 10 hingga 20 kilometer untuk menuju ke 

tempat kegiatannya, dan 34,6 persen komuter menghabiskan waktu berangkat rata-

rata selama 30 menit hingga 1 jam. 
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Sebagian besar komuter (80 persen) menggunakan 1 kali moda transportasi untuk 

pergi ke tempat kegiatannya. Komuter yang menggunakan lebih dari 1 moda 

transportasi hanya 18 persen, sisanya adalah jalan kaki. Moda transportasi utama 

yang paling banyak digunakan untuk pulang-pergi tempat kegiatan adalah sepeda 

motor (63,3 persen) dan transportasi umum (26,9 persen). 

 

30,3 persen komuter Jabodetabek menghabiskan dari Rp 15.000 hingga Rp 25.000 

untuk perjalanan pulang-pergi tempat kegiatan, sedangkan komuter yang 

mengeluarkan lebih dari Rp25.000 sebesar 24,7 persen. 

 

Dalam sebulan terakhir dari waktu pencacahan, 15,1 persen komuter Jabodetabek 

mengalami keluhan demam, 27,2 persen mengalami batuk/pilek, 19,2 persen sakit 

kepala, 7,3 persen sakit tenggorokan, 1,7 persen mempunyai keluhan sakit mata, 1,7 

persen mengalami sesak nafas, 31,6 persen mengeluh masuk angin, dan 37,2 persen 

mengalami keluhan pegal-pegal. 

 

Pengalaman buruk yang paling banyak dialami komuter Jabodetabek adalah 

kemacetan parah (69,5 persen), kecelakaan (9,2 persen), gangguan moda 
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transportasi (34 persen), tidak kejahatan (2 persen), dan sedikit yang mengalami 

pelecehan seksual (0,6 persen). 

 

Sebagian besar komuter Jabodetabek bekerja di sektor jasa-jasa (73,4 persen), 

sementara komuter yang bekerja di sektor pertanian paling sedikit (0,7 persen). 

Status pekerjaan utama sebagian besar komuter yang bekerja di Jabodetabek adalah 

buruk/karyawan/pegawai (92 persen). 

 

Dari 8,7 juta rumah tangga di wilayah Jabodetabek, 28,7 persen di antaranya 

merupakan rumah tangga komuter. Persentase rumah tangga komuter tertinggi 

terdapat di Kota Depok (48,6 persen). Sementara itu, kabupaten/kota yang 

persentase rumah tangga komuternya terendah adalah Kabupaten Bekasi yaitu 

sebesar 17,2 persen. 

 

Jumlah komuter DKI Jakarta yang berkegiatan utama di luar DKI Jakarta ada 

sebanyak 250.575 orang yang terdiri dari 70 persen laki-laki dan 30 persen 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (76 persen), 

sisanya adalah sekolah (23 persen) dan kursus (1 persen). 
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Terdapat 1.255.771 komuter dari wilayah Bodetabek yang berkegiatan utama di DKI 

Jakarta, dimana 70 persennya adalah komuter laki-laki dan 30 persennya adalah 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (83 persen), 

sisanya adalah sekolah dan kursus (17 persen). 

 

Jumlah komuter Kabupaten Bogor yang berkegiatan utama di luar Kabupaten Bogor 

ada sebanyak 408.874 orang yang terdiri dari 70 persen laki-laki dan 30 persen 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (75 persen), 

sekolah (25 persen) dan tidak ada yang kursus. 

 

Terdapat 128.023 komuter dari luar Kabupaten Bogor yang berkegiatan utama di 

Kabupaten Bogor, dimana 67,7 persennya adalah komuter laki-laki dan 32,3 

persennya adalah perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama 

bekerja (77 persen), sisanya adalah sekolah (22 persen) dan kursus (1 persen). 

 

Jumlah komuter Kota Bogor yang berkegiatan utama di luar Kota Bogor ada 

sebanyak 80.325 orang yang terdiri dari 76 persen laki-laki dan 24 persen 
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perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (79 persen), 

sisanya adalah sekolah (21 persen) dan tidak ada yang kursus. 

 

Terdapat 118.721 komuter dari luar Kota Bogor yang berkegiatan utama di Kota 

Bogor, dimana 59,5 persennya adalah komuter laki-laki dan 40,5 persennya adalah 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (66 persen), 

sisanya adalah sekolah (34 persen) dan kursus (1 persen). 

Jumlah komuter Kota Depok yang berkegiatan utama di luar Kota Depok ada 

sebanyak 395.093 orang yang terdiri dari 67 persen laki-laki dan 33 persen 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (75 persen), 

sisanya adalah sekolah dan kursus (25 persen). 

 

Terdapat 134.975 komuter dari luar Kota Depok yang berkegiatan utama di Kota 

Depok, dimana 61 persennya adalah komuter laki-laki dan 39 persennya adalah 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (55 persen), 

sisanya adalah sekolah (43 persen) dan kursus (1 persen). 
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Jumlah komuter Kabupaten Tangerang yang berkegiatan utama di luar Kabupaten 

Tangerang ada sebanyak 236.284 orang yang terdiri dari 70 persen laki-laki dan 30 

persen perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (88 

persen), sisanya adalah sekolah (12 persen) dan tidak ada yang kursus. 

 

Terdapat 65,400 komuter dari luar Kabupaten Tangerang yang berkegiatan utama di 

Kabupaten Tangerang, dimana 78,6 persennya adalah komuter laki-laki dan 21,4 

persennya adalah perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama 

bekerja (93 persen), sisanya adalah sekolah (7 persen) dan tidak ada yag kursus. 

Jumlah komuter Kota Tangerang yang berkegiatan utama di luar Kota Tangerang 

ada sebanyak 234.137 orang yang terdiri dari 67,5 persen laki-laki dan 32,5 persen 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (83 persen), 

sisanya adalah sekolah dan kursus (17 persen). 

 

Terdapat 211.819 komuter dari luar Kota Tangerang yang berkegiatan utama di Kota 

Tangerang, dimana 72 persennya adalah komuter laki-laki dan 28 persennya adalah 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (85 persen), 

sisanya adalah sekolah (15 persen) dan tidak ada yang kursus. 



9 
 
 

 

Jumlah komuter Kota Tangerang Selatan yang berkegiatan utama di luar Kota 

Tangerang Selatan ada sebanyak 197.168 orang yang terdiri dari 72 persen laki-laki 

dan 28 persen perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama 

bekerja (84 persen), sisanya adalah sekolah (16 persen) dan tidak ada yang kursus. 

 

Terdapat 152.297 komuter dari luar Kota Tangerang Selatan yang berkegiatan utama 

di Kota Tangerang Selatan, dimana 61 persennya adalah komuter laki-laki dan 39 

persennya adalah perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama 

bekerja (73 persen), sekolah (27 persen) dan tidak ada yang kursus. 

Jumlah komuter Kabupaten Bekasi yang berkegiatan utama di luar Kabupaten 

Bekasi ada sebanyak 240.197 orang yang terdiri dari 61 persen laki-laki dan 39 

persen perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (72 

persen), sisanya adalah sekolah (28 persen) dan tidak ada yang kursus. 

 

Terdapat 120.318 komuter dari luar Kabupaten Bekasi yang berkegiatan utama di 

Kabupaten Bekasi, dimana 72,5 persennya adalah komuter laki-laki dan 27,5 
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persennya adalah perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama 

bekerja (90 persen), sekolah (10 persen) dan tidak ada yang kursus. 

 

Jumlah komuter Kota Bekasi yang berkegiatan utama di luar Kota Bekasi ada 

sebanyak 373.125 orang yang terdiri dari 66,3 persen laki-laki dan 33,7 persen 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (84 persen), 

sisanya adalah sekolah dan kursus (16 persen). 

 

Terdapat 166.197 komuter dari luar Kota Bekasi yang berkegiatan utama di Kota 

Bekasi, dimana 62 persennya adalah komuter laki-laki dan 38 persennya adalah 

perempuan. Sebagian besar komuter tersebut berkegiatan utama bekerja (63 persen), 

sisanya adalah sekolah (37 persen) dan tidak ada yang kursus. 

 

Publikasi ini menyajikan data komuter di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, Bekasi) yang berasal dari hasil pencacahan Survei Komuter di 

wilayah Jabodetabek yang dilaksanakan pada bulan April 2019. Survei Komuter di 

wilayah Jabodetabek tahun 2019 ini merupakan lanjutan dari Survei Komuter 

Jabodetabek pada tahun 2014 yang lalu. 
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Adanya fenomena mobilitas komuter ini bisa memberikan beberapa dampak yang 

positif, yakni dengan mengurangi kepadatan penduduk kota besar. Selain itu, 

mobilitas komuter ini dapat juga dapat menyebabkan semakin berkembangnya 

daerah pinggiran kota sebagai tempat tinggal para komuter. Namun demikian, 

fenomena ini juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak negatif ini dapat 

berupa kemacetan lalu lintas di pusat kota, baik ada pagi ataupun sore harinya. 

 

Dampak positif ataupun negatif pada pergerakan penduduk di kawasan Jabodetabek 

dapat berupa dampak sosial dan ekonomi baik pada daerah tujuan maupun daerah 

asal komuter. Oleh karena itu, keterkaitan antara wilayah dan penduduk ini 

membutuhkan penanganan secara menyeluruh, tidak lagi secara parsial, mengingat 

wilayah tersebut memiliki administratif pemerintahan yang berbeda. 

 

Keberadaan komuter akan memberikan dampak pada pembangunan di daerah asal 

dan daerah tujuan komuter. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti 

fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain, sangat diperlukan untuk 

mendukung keberadaan komuter pada daerah asal. Sementara itu, untuk daerah 
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tujuan komuter, diperlukan penyediaan fasilitas sosial dan umum terutama yang 

berkaitan dengan transportasi perkotaan dengan mempertimbangkan jumlah 

komuter yang datang dan juga jumlah penduduk di kota tersebut. Oleh karena itu, 

ketersediaan data dan informasi statistik komuter menjadi salah satu pertimbangan 

yang penting dalam pengambilan kebijakan mobilitas dan pengembangan 

pembangunan di daerah asal dan tujuan. 

 

Survei Komuter di Jabodetabek dikembangkan untuk menghasilkan perangkat data 

dan sistem pemantauan yang berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan 

mobilitas penduduk dan pengembangan pembangunan daerah asal dan tujuan 

komuter. 

 

Publikasi Statistik Komuter Jabodetabek ini adalah untuk memberikan gambaran 

pola dan karakteristik komuter di Jabodetabek pada tahun 2019. Secara khusus 

penyusunan publikasi Statistik Komuter Jabodetabek bertujuan: 

(1) Mengetahui jumlah dan pola komuter di Jabodetabek. 

(2) Menyajikan informasi mengenai karakteristik komuter di Jabodetabek. 
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(3) Menyajikan informasi mengenai karakteristik rumah tangga komuter di 

Jabodetabek. 

(4) Mengetahui berbagai permasalahan terkait aktivitas komuter seperti 

transportasi, keluhan kesehatan, dan lain-lain. 

 

Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk adalah konsep “de 

jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana iasanya seseorang 

menetap/tinggal” (as usual residence). Mengacu kepada konsep tersebut, penduduk 

Jabodetabek adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Jabodetabek selama 6 

bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi 

bertujuan untuk menetap. 

 

Yang dimaksud dengan komuter adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan 

bekerja/sekolah/kursus di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan secara rutin pergi 

dan pulang (PP) ke tempat tinggalnya pada hari yang sama. Komuter Jabodetabek 

adalah komuter yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, 

Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang 

Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. 
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Yang dimaksud dengan kegiatan utama komuter adalah kegiatan yang dilakukan 

komuter yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan kegiatan lainnya. 

Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan 

untuk bekerja, sekolah, dan kursus. Penjelasan mengenai kegiatan utama komuter: 

 

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam 

seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut 

dan tidak terputus. 

 

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, pendidikan tinggi, termasuk yang sedang libur atau sakit. 

Kursus adalah kegiatan untuk mendapatkan pelajaran/pengetahuan/keterampilan 

yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan baik mendapatkan sertifikat 

maupun tidak, seperti kursus komputer, kecantikan, kesehatan, dan lain-lain. 

 

Umur seseorang dapat diketahui apabila tanggal, bulan, dan tahun kelahiran 

seseorang diketahui. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau 
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umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada 

Kalender Masehi. 

Status perkawinan dibedakan menjadi: Belum kawin adalah status dari seseorang 

yang belum/tidak terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan; Kawin adalah 

status dari seseorang yang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi 

perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam 

hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, 

negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat 

sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri; Cerai hidup  adalah status dari seseorang 

yang telahberpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam 

hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. 

Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya idup terpisah tetapi masih berstatus 

kawin, misalnya suami/ istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena 

sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang 

mengaku belum pernah kawin tetapi mempunyai anak, dianggap cerai hidup; Cerai 

mati adalah status dari seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum 

kawin lagi;  
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Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai 

seseorang dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). Tamat adalah selesai mengikuti 

pelajaran pada kelas tertinggi suatu sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda 

tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi 

ia mengikuti ujian dan lulus, dianggap tamat. Pada Survei Komuter Jabodetabek 

2019, pendidikan yang ditamatkan dibagi menjadi: Tidak/belum pernah 

sekolah/tamat SD; Diploma I/II; SD/MI/sederajat; Diploma III; SMP/MTs/sederajat 

Diploma IV/S1; SMA/MA/sederajat; S2/S3 

 

Status migrasi dibedakan menjadi migran dan nonmigran. Seseorang dikatakan 

migran apabila pernah melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas 

wilayah kabupaten/kota. 

Migran dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

Migran seumur hidup; Migran seumur hidup adalah migrasi berdasarkan tempat 

kelahiran. Seseorang dikategorikan sebagai migran seumur hidup jika 

kabupaten/kota tempat ia dilahirkan berbeda dengan kabupaten/kota tempat 

tinggalnya sekarang (pada saat pencacahan). 
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Migran risen; Migrasi berdasarkan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Seseorang 

dikategorikan sebagai migran risen jika kab/kota tempat tinggalnya 5 tahun yang 

lalu berbeda dengan kab/kota tempat tinggalnya sekarang. 

Migran total; Migran total adalah mereka yang pernah pindah sehingga kab/kota 

tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan kab/kota tempat tinggal sekarang. 

 

Alasan utama para komuter untuk pindah dari daerah tempat tinggal sebelumnya ke 

tempat tinggal yang sekarang dapat dibagi menjadi: Pekerjaan adalah jika 

perpindahan responden ke tempat tinggal sekarang karena pekerjaan, misalnya 

pindah tugas; Mencari pekerjaan adalah jika perpindahan responden ke tempat 

tinggal sekarang karena mencari pekerjaan; Memulai usaha/pekerjaan baru adalah 

jika perpindahan responden ke tempat tinggal sekarang untuk memulai 

usaha/pekerjaan baru maupun membuka cabang baru; Pendapatan yang lebih baik 

adalah jika perpindahan responden disebabkan adanya pendapatan yang lebih baik 

di tempat tinggal sekarang; Pendidikan adalah jika perpindahan responden ke tempat 

tinggal sekarang karena pendidikan termasuk tugas belajar; Perubahan status 

perkawinan ditandai dengan adanya perbedaan status perkawinan ketika pindah dari 

tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal sekarang. Misalnya karena menikah atau 

bercerai; Ikut suami/istri/orangtua/anak adalah jika perpindahan responden ke 
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tempat tinggal sekarang karena ikut suami/istri/orangtua/anak tanpa memperhatikan 

alasan pindah dari orang yang diikutinya. Ikut suami/istri ditandai dengan tidak 

adanya perbedaan status perkawinan ketika pindah dari tempat tinggal yang lama ke 

tempat tinggal sekarang; Ikut saudara/orang lain adalah jika perpindahan responden 

ke tempat tinggal sekarang karena ikut dengan saudara/famili atau orang lain tanpa 

memperhatikan alasan pindah yang diikutinya; Dekat dengan 

famili/teman/komunitas adalah perpindahan responden ke tempat tinggal sekarang 

agar bisa tinggal dekat dengan famili/teman/komunitasnya; Perumahan adalah 

mereka yang pindah tempat tinggal karena menempati rumah yang baru; 

Penggusuran, termasuk relokasi; Keamanan adalah jika perpindahan responden ke 

tempat tinggal sekarang karena faktor keamanan, misalnya karena kerusuhan; 

Bencana, misalnya banjir dan kebakaran; Lainnya, misalnya jika responden 

menjawab tidak ada pilihan lain ataupun ingin mandiri. 

 

Kegiatan utama adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan 

kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu 

yang digunakan untuk bekerja, sekolah, dan kursus. 
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Jarak tempuh ke tempat kegiatan adalah jarak sekali jalan dari rumah sampai ke 

tempat kegiatan, bukan jarak pergi-pulang. 

 

Lama perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kegiatan merupakan lamanya 

perjalanan yang dihitung sejak berangkat dari tempat tinggal sampai ke tempat 

kegiatan, termasuk waktu menunggu kendaraan umum (bagi yang menggunakan 

kendaraan umum). 

 

Lama perjalanan dari tempat kegiatan ke tempat tinggal merupakan lamanya 

perjalanan yang dihitung sejak berangkat dari tempat kegiatan sampai ke tempat 

tinggal, termasuk waktu menunggu kendaraan umum (bagi yang menggunakan 

kendaraan umum). 

 

Penggunaan moda transportasi adalah banyaknya moda transportasi yang digunakan 

untuk pergi/pulang ke/dari tempat kegiatan. Penjelasan mengenai penggunaan moda 

transportasi: Tidak menggunakan, jika berjalan kaki dari rumah sampai ke tempat 

kegiatan; 1 kali, jika hanya perlu 1 kali menggunakan moda transportasi untuk 

sampai ke tempat kegiatan; 2 kali, jika perlu 2 kali menggunakan moda transportasi 
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untuk bisa sampai ke tempat kegiatan; 3 kali atau lebih, jika perlu 3 kali atau lebih 

menggunakan moda transportasi untuk bisa sampai ke tempat kegiatan; Jika 

menggunakan moda transportasi yang sama dengan trayek yang berbeda untuk 

sampai ke tempat kegiatan maka moda transportasi yang dihitung sebanyak trayek 

yang digunakan. 

 

Moda transportasi utama merupakan sarana transportasi yang biasa digunakan untuk 

pergi/pulang ke/dari tempat kegiatan. Apabila menggunakan lebih dari satu moda 

transportasi, maka moda transportasi utama yang digunakan adalah moda 

transportasi untuk jarak terjauh. Jika jarak sama, maka moda transportasii utamanya 

adalah moda transportasi yang membutuhkan waktu paling lama. Penjelasan 

mengenai moda transportasi: Sepeda motor, mencakup sepeda motor pribadi, sepeda 

motor dinas; Mobil, mencakup mobil pribadi dan mobil dinas; Kendaraan umum, 

mencakup sepeda motor ojek, kendaraan omprengan, taksi , dan angkutan kota; 

Komuter di Jabodetabek tidak ada yang menggunakan becak dayung sebagai moda 

transportasi utama 

 

Biaya transportasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam sehari untuk 

melakukan perjalanan pergi dan pulang ke/dari tempat kegiatan. 
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Rencana berhenti menjadi komuter adalah jika dalam jangka waktu setahun ke depan 

memutuskan berhenti menjadi komuter. 

 

Lapangan usaha/bidang pekerjaan adalah bidang kegiatan dari atau bidang usaha 

yang dilakukan perusahaan/usaha/lembaga tempat bekerja, atau yang dihasilkan 

oleh perusahaan/kantor tempat bekerja. Jika selama seminggu yang lalu mempunyai 

lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang membutuhkan waktu terbanyak 

dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang dibutuhkan sama, maka pekerjaan 

yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika 

waktu bekerja dan besar penghasilan juga sama, maka responden mempunyai 

kewenangan untuk menentukan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan utama. 

 

Dalam publikasi ini jenis lapangan pekerjaan utama dibedakan menjadi: Kelompok 

Pertanian, mencakup pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, 

perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertanian lainnya; Kelompok 

Manufaktur, mencakup pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik 

dan gas serta konstruksi/bangunan; Kelompok Jasa-jasa, mencakup perdagangan, 
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hotel dan rumah makan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, 

keungan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, 

pemerintahan dan perorangan, dan lainnya. 

 

Status/kedudukan pekerjaan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan utama. Status 

pekerjaan dapat dibagi menjadi: Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha 

dengan menanggung risiko secara ekonomis, di antaranya dengan tidak kembalinya 

ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak 

menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya 

memerlukan teknologi atau keahlian khusus; Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau 

buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan 

menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau 

buruh/karyawan/pegawai tidak tetap; Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar adalah 

berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang 

buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar; Buruh/karyawan/pegawai adalah 

seseorang yang bekerja pada orang lain atau kantor/perusahaan secara tetap dengan 

menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pekerja yang tidak 

mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai 

tetapi sebagai pekerja bebas. Pekerja dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 
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satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pekerja pada sektor 

bangunan dianggap buruh jika bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan; 

Pekerja bebas, mencakup pekerja bebas di usaha pertanian dan nonpertanian; 

Pekerja keluarga atau tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang 

lain yang berusaha tanpa mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. 
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BAB II 

TRANSPORTASI KOMUTER MEBIDANG 

(MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG) 

 

Berdasarkan Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Komuter wilayah Mebidang 

(Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang) yang dilaksanakan pada 

bulan April 2019. Adanya fenomena mobilitas komuter ini bisa memberikan 

beberapa dampak positif, yakni berkurangnya kepadatan penduduk kota besar. 

Selain itu, mobilitas komuter ini dapat menyebabkan semakin berkembangnya 

daerah pinggiran kota sebagai tempat tinggal para komuter. Namun demikian, 

fenomena ini juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini dapat berupa 

kemacetan lalu lintas di pusat kota, baik pada pagi dan sore hari. 

 

Dampak positif ataupun negatif pada pergerakan penduduk di kawasan Mebidang 

dapat berupa dampak sosial dan ekonomi baik pada daerah tujuan maupun daerah 

asal komuter. Oleh karena itu, keterkaitan antara wilayah dan penduduk ini 

membutuhkan penanganan secara menyeluruh, tidak lagi secara parsial, mengingat 

wilayah tersebut memiliki a ministratif pemerintahan yang berbeda. 
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Keberadaan komuter akan memberikan dampak pada pembangunan di daerah asal 

dan daerah tujuan komuter. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti 

fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain, sangat diperlukan untuk 

mendukung keberadaan komuter pada daerah asal. Sementara itu, untuk daerah 

tujuan komuter, diperlukan penyediaan fasilitas sosial dan umum terutama yang 

berkaitan dengan transportasi perkotaan dengan mempertimbangkan jumlah 

komuter yang datang dan juga jumlah penduduk di kota tersebut. Oleh karena itu, 

ketersediaan data dan informasi statistik komuter menjadi salah satu pertimbangan 

penting dalam pengambilan kebijakan mobilitas dan pengembangan pembangunan 

di daerah asal dan tujuan. 

 

Survei komuter di Mebidang dikembangkan untuk menghasilkan perangkat data dan 

sistem pemantauan yang berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan 

mobilitas penduduk dan pengembangan pembangunan daerah asal dan tujuan 

komuter. 
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Secara umum, penyusunan publikasi Statistik Komuter Mebidang bertujuan untuk 

memberikan gambaran pola dan karakteristik komuter di Mebidang pada tahun 

2019. Sedangkan secara khusus penyusunan publikasi Statistik Komuter Mebidang 

bertujuan: 

(1) Mengetahui jumlah dan pola komuter di Mebidang. 

(2) Menyajikan informasi mengenai karakteristik komuter di Mebidang. 

(3) Menyajikan informasi mengenai karakteristik rumah tangga komuter di 

Mebidang. 

(4) Mengetahui berbagai permasalahan terkait aktivitas komuter seperti 

transportasi, keluhan kesehatan, dan lain-lain. 

 

Pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan penduduk adalah konsep “de 

jure” atau lebih tepatnya konsep “tempat dimana biasanya seseorang 

menetap/tinggal” (usual residence). Mengacu kepada konsep tersebut, penduduk 

Mebidang adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Mebidang selama 6 

bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi 

bertujuan untuk menetap. 
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Komuter adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan bekerja/sekolah/kursus 

di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan secara rutin pergi dan pulang (PP) ke 

tempat tinggalnya pada hari yang sama. Komuter Mebidang adalah komuter yang 

bertempat tinggal di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang. 

 

Yang dimaksud dengan kegiatan utama komuter adalah kegiatan yang dilakukan 

komuter dengan menggunakan waktu terbanyak dibandingkan kegiatan lainnya. 

Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan 

untuk bekerja, sekolah, dan kursus. Penjelasan mengenai kegiatan utama komuter: 

 

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam 

seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut 

dan tidak terputus. Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, termasuk yang sedang 

libur atau sakit. Kursus adalah kegiatan untuk mendapatkan 

pelajaran/pengetahuan/keterampilan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga 

pendidikan baik mendapatkan sertifikat maupun tidak, seperti kursus komputer, 

kecan ikan, kesehatan, dan lain-lain. 
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Hasil Survei Komuter Mebidang 2019 menunjukkan bahwa, dari hampir 4 juta 

penduduk Mebidang berumur 5 tahun ke atas, 9,7 persennya merupakan penduduk 

komuter. Kabupaten Deli Serdang memiliki persentase komuter tertinggi di 

Mebidang dengan 15,8 persen, diikuti Kota Binjai (11,5 persen). Sementara itu, Kota 

Medan memiliki persentase komuter terendah dengan 3,4 persen. 

 

Komuter Mebidang menurut komposisi jenis kelamin yaitu 65 persen laki-laki dan 

35 persen perempuan. Sebagian besar komuter (66 persen) memiliki kegiatan utama 

bekerja dan sisanya (34 persen) berkegiatan utama sekolah. 

 

Enam puluh sembilan persen komuter di Mebidang berada di kelompok umur yang 

sangat produktif (15–44 tahun), 16 persen berumur antara 45–54 tahun, dan hanya 7 

persen yang berumur 55 tahun ke atas. Pelaku komuter di Mebidang paling banyak 

berada di kelompok umur 15–24 tahun (38 persen). 
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Komposisi komuter menurut status perkawinan, 50 persen berstatus belum kawin, 

47 persen berstatus kawin, dan sisanya (3 persen) adalah komuter yang berstatus 

cerai hidup dan cerai mati. 

 

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar komuter Mebidang adalah 

SMA/ sederajat (47 persen). Komuter tamatan SMP/sederajat berada di peringkat 

kedua dengan 21 persen. Berikutnya 16 persen tamatan perguruan tinggi, dan 

sisanya tidak tamat SMP/sederajat. 

 

Empat puluh dua persen komuter Mebidang berstatus migran seumur hidup, mereka 

lahir bukan di kabupaten/kota tempat tinggal yang sekarang. Sepuluh persen 

komuter merupakan penduduk yang tempat tinggal lima tahun lalunya berbeda 

dengan tempat tinggal sekarang (migran risen). Empat puluh empat persen komuter 

merupakan penduduk yang berasal dari luar kabupaten/kota tempat tinggalnya atau 

berstatus migran total. Alasan terbanyak mereka pindah ke tempat tinggal sekarang 

adalah karena ikut suami/istri/orang tua/anak (39 persen), kedua karena perubahan 

status kawin (17 persen), dan ketiga karena dekat dengan famili/teman/komunitas (9 

persen). 
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Tujuh puluh tujuh persen komuter menempuh jarak perjalanan kurang dari 20 km 

untuk sampai ke tempat kegiatannya, sedangkan 23 persen sisanya menempuh jarak 

20 km atau lebih. 

 

Sebanyak 50 persen komuter menempuh perjalanan selama setengah jam sampai 

kurang dari satu jam untuk mencapai tempat kegiatannya. Sementara itu, 37 persen 

komuter menempuh perjalanan ke tempat kegiatannya selama kurang dari setengah 

jam, sedangkan 13 persen sisanya selama minimal 1 jam. 

 

Sebagian besar komuter (92 persen) menggunakan 1 kali moda transportasi untuk 

pergi ke tempat kegiatannya dan 7,6 persen komuter menggunakan 2 kali atau lebih 

moda transportasi. Kurang dari 1 persen komuter yang berjalan kaki untuk pergi ke 

tempat kegiatannya. 

 

Moda transportasi utama yang paling banyak digunakan untuk pergi dan pulang 

ke/dari tempat kegiatan adalah sepeda motor (70 persen). Sedangkan penggunaan 

kendaran umum hanya digunakan oleh 20 persen komuter. 



32 
 
 

 

Sebanyak 290.949 (97 persen) komuter Mebidang yang dalam perjalanan 

beraktivitasnya berjalan kaki, menggunakan transportasi pribadi atau bersama tidak 

ingin beralih menggunakan moda transportasi umum, dengan dua alasan utama 

terbesar yaitu waktu tempuh lama (33 persen) dan tidak praktis (31 persen). 

 

Untuk perjalanan pergi dan pulang (PP) dalam sehari, sekitar 76 persen komuter 

mengeluarkan biaya transportasi kurang dari Rp. 15.000,-. Tujuh belas persen 

komuter mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000,- sampai kurang dari Rp. 25.000,- 

dan 7 persen komuter mengeluarkan biaya transportasi paling sedikit Rp. 25.000,-. 

Dalam sebulan terakhir dari waktu pencacahan, 32 persen komuter mengalami 

keluhan pegal-pegal, 28 persen masuk angin, dan 20 persen mengalami keluhan 

batuk/pilek. 

 

Selama menjadi komuter, 62 persen komuter pernah mengalami kemacetan parah, 

43 persen pernah mengalami gangguan moda transporta i, dan 8 persen komuter 

pernah mengalami kecelakaan. 
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Sebagian besar dari komuter yang bekerja (65 persen) bergelut pada lapangan 

pekerjaan utama di sektor jasa-jasa. Status pekerjaan utama sebagian besar komuter 

yang bekerja adalah buruh/ karyawan/pegawai (84 persen). 

 

Dari 1,1 juta rumah tangga di wilayah Mebidang, 25 persen diantaranya merupakan 

rumah tangga komuter. Persentase rumah tangga komuter tertinggi terdapat di Kota 

Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (39 persen dan 30 persen). Sementara itu, 

persentase rumah tangga komuter terendah terdapat di Kota Medan dengan 

persentase kurang dari 10 persen. 

 

Tujuh puluh delapan persen rumah tangga komuter menempati tempat tinggal milik 

sendiri. Mayoritas jenis lantai terluas adalah keramik (67 persen), dengan lantai per 

kapita di atas 7,2 m2 (95 persen). Jenis atap terluas adalah seng (91 persen), dinding 

terluas adalah tembok (92 persen), sumber penerangan utama adalah listrik PLN 

dengan meteran (99 persen), memasak dengan elpiji (95 persen), dan sumber utama 

air minum memakai air isi ulang (68 persen). 
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Jumlah komuter Kota Medan yang berkegiatan utama di luar Kota Medan ada 

sebanyak 64 ribu orang yang terdiri atas 67 persen laki-laki dan 33 per en 

perempuan. Enam puluh tujuh persen komuter tersebut memiliki kegiatan utama 

bekerja dan sisanya bersekolah. 

 

Terdapat lebih dari 280 ribu komuter dari luar Kota Medan yang setiap harinya 

berkegiatan utama di Kota Medan, dimana 65 persennya adalah komuter laki-laki 

dan 35 persen komuter perempuan. Sebagian besar bekerja (67 persen), dan sisanya 

(33 persen) bersekolah. 

Jumlah komuter Kota Binjai yang berkegiatan utama di luar Kota Binjai sebanyak 

25 ribu orang. Sementara, komuter yang berasal dari luar Kota Binjai yang 

berkegiatan utama di Kota Binjai adalah sebanyak 23 ribu orang. 

 

Jumlah komuter Kabupaten Deli Serdang yang berkegiatan utama di luar Kabupaten 

Deli Serdang sebesar 296 ribu orang, sedangkan komuter yang berasal dari luar 

Kabupaten Deli Serdang yang berkegiatan utama di Kabupaten Deli Serdang hampir 

mencapai 67 ribu orang. 
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BAB III 

TRANSPORTASI DAN EKSPOR DAERAH 

 

Menurut rekomendasi yang tercantum dalam manual International Merchandise 

Trade Statistics (IMTS) 2010, statistik perdagangan internasional mencatat semua 

barang yang menambah atau mengurangi stok sumber daya suatu negara dengan cara 

masuk (impor) atau keluar (ekspor) ke/dari wilayah teritorial ekonominya. Seiring 

dengan perkembangan globalisasi, kegiatan ekspor maupun impor menjadi semakin 

penting karena merupakan salah satu penggerak perekonomian bagi suatu negara. 

 

Era globalisasi dan perdagangan bebas telah mendorong persaingan antar negara 

menjadi semakin ketat. Tantangan perdagangan internasional saat ini tidak hanya 

daya saing produk, tetapi juga transaksi perdagangan yang tepat waktu dan dapat 

diandalkan. Kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman menjadi faktor penentu 

daya saing perdagangan internasional suatu negara. 

 

Berdasarkan IMTS 2010, moda transportasi merupakan jenis transportasi yang 

digunakan untuk mengangkut barang masuk/keluar ke/dari wilayah teritorial suatu 
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negara. Informasi mengenai perkembangan ekspor Indonesia menurut moda 

transportasi sangat diperlukan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan 

transportasi dan memantau rute transportasi internasional. Informasi tersebut juga 

penting bagi dunia usaha dalam menentukan strategi usahanya. Atas dasar inilah 

Subdirektorat Statistik Ekspor menyusun publikasi mengenai perkembangan ekspor 

Indonesia menurut moda transportasi. 

 

Ekspor Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$167,7 miliar atau turun 6,85 persen 

dibanding tahun 2018. Sebagian besar (91,98 persen) dari total nilai ekspor 

Indonesia tahun 2019 dimuat dengan menggunakan moda transportasi laut, yaitu 

mencapai US$154,2 miliar. Namun dibanding tahun 2018, nilai ini turun 8,04 

persen. Sementara itu, berat ekspor yang diangkut moda transportasi laut mencapai 

647,2 juta ton atau meningkat 7,78 persen dibanding tahun 2018.  

 

Pada tahun 2019, nilai ekspor dengan moda transportasi darat tercatat US$142,1 juta 

atau mengalami kenaikan sebesar 30,18 persen dari tahun sebelumnya. Kontribusi 

nilai ekspor dengan menggunakan moda transportasi ini hanya mencapai 0,08 persen 

dari total nilai ekspor tahun 2019. Sedangkan dari sisi beratnya, peranan ekspor 

dengan moda transportasi darat sebesar 0,04 persen. 
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Ekspor menggunakan moda transportasi udara mencapai US$10,2 miliar pada tahun 

2019 atau naik sebesar 16,12 persen dibanding tahun 2018. Nilai tersebut memiliki 

peranan sebesar 6,08 persen terhadap total ekspor tahun 2019. Berbeda dengan 

nilainya, berat ekspor dengan moda transportasi ini justru mengalami penurunan, 

yaitu dari 171,5 ribu ton pada tahun 2018 menjadi 160,2 ribu ton pada tahun 2019 

atau turun sebesar 6,62 persen. 

 

Nilai ekspor melalui moda transportasi pipa mencapai US$3,0 miliar pada tahun 

2019 atau turun 9,49 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai ini memiliki peranan 

sebesar 1,81 persen terhadap total ekspor Indonesia tahun 2019. Berat ekspor 

melalui moda transportasi ini juga mengalami penurunan sebesar 15,39 persen, yaitu 

dari 8,0 juta ton pada tahun 2018 menjadi 6,8 juta ton pada tahun 2019. 

 

Nilai ekspor Indonesia melalui moda transportasi pos tercatat sebesar US$74,4 juta 

pada tahun 2019 atau meningkat 55,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi 

berat, ekspor dengan moda transportasi pos tercatat sebesar 1,9 ribu ton atau hanya 

meningkat 0,01 persen dibandingkan dengan berat pada tahun 2018. 
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Secara garis besar, ekspor Indonesia ter agi menjadi dua jenis komoditas, yaitu migas 

dan nonmigas. Komoditas nonmigas memiliki peranan sebesar 92,97 persen 

terhadap total nilai ekspor tahun 2019, sedangkan komoditas migas memiliki 

peranan sebesar 7,03 persen. 

 

Komoditas ekspor migas dan nonmigas Indonesia sebagian besar diangkut 

menggunakan moda transportasi laut. Nilai ekspor migas yang diangkut dengan 

moda transportasi laut pada tahun 2019 tercatat sebesar US$8,7 miliar atau 

mengalami penurunan sebesar 36,66 persen dibandingkan tahun 2018. Selain itu, 

berat ekspor migas yang melalui moda transportasi laut juga turun 32,01 persen 

menjadi 19,7 juta ton pada tahun 2019. Negara tujuan utama ekspor migas yang 

menggunakan moda transportasi laut pada tahun 2019 adalah Jepang sebesar US$2,2 

miliar, Tiongkok sebesar US$2,1 miliar dan Korea Selatan sebesar US$1,1 miliar. 

 

Nilai ekspor migas dengan moda transportasi darat mencapai US$1,6 juta pada tahun 

2019 atau turun 32,08 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut sejalan 

dengan beratnya yang juga mengalami penurunan dari 3,3 ribu ton pada tahun 2018 
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menjadi 2,1 ribu ton pada 2019. Negara tujuan ekspor migas dengan moda 

transportasi darat pada tahun 2019 adalah Timor Leste sebesar US$1,5 juta dan 

Papua Nugini sebesar US$39,9 ribu. 

 

Ekspor menggunakan moda transportasi pipa hanya untuk komoditas migas, yaitu 

berupa gas petroleum yang dimuat dari Kepulauan Riau diekspor ke Singapura dan 

Malaysia. Nilai ekspor komoditas migas melalui pipa tersebut mengalami penurunan 

sebesar 9,49 persen, yakni turun dari US$3,4 miliar pada tahun 2018 menjadi 

US$3,0 miliar pada tahun 2019. Sejalan dengan nilainya, berat ekspor migas melalui 

moda transportasi ini juga mengalami penurunan sebesar 15,39 persen dibanding 

tahun 2018. 

 

Ekspor nonmigas melalui moda tranportasi udara tercatat dengan nilai US$10,2 

miliar pada tahun 2019 atau meningkat 16,12 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. Berbeda dengan nilainya, berat ekspor komoditas nonmigas dengan 

moda transportasi udara mengalami penurunan 6,62 persen atau menjadi 160,2 ribu 

ton pada tahun 2019. Negara tujuan utama ekspor nonmigas melalui moda 

transportasi udara pada tahun 2019 antara lain Singapura US$3,6 miliar, Hongkong 

US$1,4 miliar, dan Amerika Serikat US$1,2 miliar. 
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Ekspor komoditas nonmigas melalui moda transportasi laut tercatat US$145,5 miliar 

pada tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 5,47 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

 

Berlawanan dengan hal tersebut, berat ekspor komoditas nonmigas melalui moda 

transportasi laut meningkat dari 571,5 juta ton pada tahun 2018 menjadi 627,5 juta 

ton pada tahun 2019. Negara tujuan utama ekspor nonmigas dengan moda 

transportasi laut pada tahun 2019 antara lain Tiongkok sebesar US$25,4 miliar, 

Amerika Serikat sebesar US$16,5 miliar, dan Jepang sebesar US$13,2 miliar. 

 

Nilai ekspor nonmigas Indonesia melalui moda transportasi darat pada tahun 2019 

mencapai US$140,6 juta sedangkan beratnya mencapai 274,2 ribu ton. Nilai dan 

berat ekspor komoditas nonmigas melalui moda transportasi darat mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu masing-masing sebesar 31,51 persen 

dan 34,58 persen. Negara tujuan ekspor nonmigas dengan menggunakan moda 

transportasi darat pada tahun 2019 antara lain Malaysia sebesar US$123,9 juta, 

Timor Leste sebesar US$14,8 juta dan Papua Nugini sebesar US$1,9 juta. 
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Hingga saat ini, ekspor menggunakan moda transportasi pos hanya digunakan untuk 

komoditas nonmigas. Nilai ekspor komoditas nonmigas melalui moda transportasi 

ini tercatat sebesar US$74,4 juta pada tahun 2019 atau meningkat 55,22 persen 

dibandingkan tahun 2018. Berat ekspor komoditas nonmigas yang menggunakan 

moda transportasi ini juga mengalami sedikit peningkatan, yaitu 0,01 persen 

dibanding tahun sebelumnya sehingga kembali tercatat sebesar 1,9 ribu ton pada 

tahun 2019. Negara tujuan utama ekspor melalui moda transportasi pos pada tahun 

2019 antara lain Amerika Serikat sebesar US$24,8 juta, Australia sebesar US$6,5 

juta, dan Jepang sebesar US$5,8 juta. 

Nilai dan berat ekspor periode 2018-2019 berdasarkan moda transportasi ekspor 

yang digunakan dan provinsi dimana pelabuhan muat ekspor berada. Secara umum, 

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai ekspor terbesar untuk moda 

transportasi laut, udara, dan pos. 

 

Sebagian besar ekspor Indonesia dengan moda transportasi udara dimuat dari DKI 

Jakarta dan Jawa Timur. Total kontribusi kedua provinsi tersebut mencapai 94,96 

persen terhadap keseluruhan ekspor dengan menggunakan moda transpotasi udara. 

Pada tahun 2019 ekspor dari DKI Jakarta dengan moda transportasi udara mencapai 
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US$7,1 miliar atau naik 10,04 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh 

Jawa Timur dengan nilai sebesar US$2,6 miliar atau naik 36,70 persen. 

 

Provinsi Bali dan Sumatera Utara memberikan kontribusi masing-masing sebesar 

3,25 persen dan 0,88 persen terhadap keseluruhan ekspor dengan moda transportasi 

udara. Ekspor dengan moda transportasi udara melalui Bali mencapai US$331,2 juta 

dengan berat 15,3 ribu ton, sedangkan dari Sumatera Utara mencapai US$90,2 juta 

dengan berat 7,6 ribu ton. 

 

Pada tahun 2018−2019 sepuluh provinsi muat ekspor Indonesia dengan nilai 

tertinggi yang menggunakan moda transportasi laut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, 

Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, 

Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi muat ekspor yang 

menggunakan moda transportasi darat yaitu Kalimantan Barat berbatasan dengan 

Malaysia, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, dan Papua 

yang berbatasan dengan Papua Nugini. 
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Ekspor Indonesia pada tahun 2019 dengan moda transportasi laut paling banyak 

dimuat dari DKI Jakarta yaitu sebesar 30,42 persen terhadap total ekspor yang 

menggunakan moda transportasi laut atau senilai US$46,9 miliar. Angka tersebut 

mengalami penurunan 2,38 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Posisi 

selanjutnya adalah Jawa Timur dengan nilai ekspor sebesar US$17,7 miliar atau 

turun 4,21 persen dibandingkan tahun 2018. Kalimantan Timur dan Riau merupakan 

provinsi muat yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap ekspor moda 

transportasi laut, yaitu US$16,2 miliar dan US$12,4 miliar dengan peranan masing-

masing sebesar 10,49 persen dan 8,05 persen. 

 

Pada tahun 2019 nilai ekspor Indonesia dengan moda transportasi darat paling 

banyak dimuat dari Kalimantan Barat yaitu sebesar 87,18 persen dengan nilai 

US$123,9 juta. Kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar US$16,3 juta, 

mengalami penurunan sebesar 8,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor 

dari Papua dengan moda transportasi darat tercatat sebesar US$1,9 juta, turun 34,41 

persen dibandingkan tahun 2018. 
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Ekspor dengan moda transportasi pos melalui DKI Jakarta tercatat sebesar US$63,7 

juta dengan berat mencapai 1,7 ribu ton pada tahun 2019. Nilai ekspor tersebut 

mencapai 85,54 persen terhadap total ekspor melalui pos. Provinsi berikutnya  

adalah Bali, dengan nilai ekspor US$10,8 juta dengan share 14,45 persen. 

 

Ekspor dengan moda transportasi pipa hanya dimuat dari Kepulauan Riau. Nilai 

ekspornya tercatat sebesar US$3,0 miliar dengan berat 6,8 juta ton pada tahun 2019. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, nilai dan berat ekspor melalui moda 

transportasi ini mengalami penurunan masing-masing sebesar 9,49 persen dan 15,39 

persen. 

 

Pelabuhan udara utama untuk ekspor menggunakan moda transportasi udara antara 

lain Soekarno-Hatta di Jakarta, Juanda di Jawa Timur, Ngurah Rai di Bali, Kuala 

Namu di Sumatera Utara, dan Husein Sastranegara di Jawa Barat. Pada tahun 2019, 

sebesar 69,25 persen ekspor melalui pelabuhan udara dimuat dari Soekarno-Hatta. 

Ekspor dari pelabuhan udara tersebut mencapai US$7,1 miliar atau naik 10,16 

persen, sedangkan beratnya mencapai 118,4 ribu ton atau turun 9,92 persen dari 

tahun 2018. Komoditas utama dari pelabuhan tersebut yaitu HS 71 
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(perhiasan/permata) US$3,3 miliar, HS 85 (mesin dan perlengkapan elektrik) 

US$1,1 miliar, dan HS 62 (pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan)) US$534,2 juta. 

 

Ekspor menggunakan moda transportasi udara terbesar kedua adalah melalui Juanda, 

dengan peranan 25,71 persen terhadap total ekspor melalui moda udara pada tahun 

2019. Ekspor dari pelabuhan tersebut mencapai US$2,6 miliar, naik 36,70 persen 

dibandingkan tahun 2018. Komoditas utama dari pelabuhan tersebut yaitu HS 71 

(perhiasan/permata) US$2,3 miliar, HS 04 (susu, mentega, telur) US$121,5 juta, dan 

HS 30 (produk farmasi) US$62,3 juta. Pelabuhan udara dengan nilai ekspor terbesar 

selanjutnya adalah Ngurah Rai dengan nilai ekspor US$331,2 juta, naik 12,47 persen 

dari tahun 2018. Barang utama yang diekspor dari Ngurah Rai antara lain HS 71 

(perhiasan/permata) US$72,3 juta, HS 62 (pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan)) 

US$64,1 juta, dan HS 03 (ikan dan udang) US$64,0 juta. 

 

Sepuluh pelabuhan muat ekspor dengan nilai ekspor terbesar yang menggunakan 

moda transportasi laut antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Jawa 

Timur, Dumai di Riau, Belawan di Sumatera Utara, Tanjung Emas di Jawa Tengah, 

Batu Ampar di Kepulauan Riau, Samarinda di Kalimantan Timur, Kolonedale di 

Sulawesi Tengah, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, dan Musi River/Boom Baru 
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di Sumatera Selatan. Dari sepuluh pelabuhan muat tersebut, hanya tiga pelabuhan 

muat yang nilai ekspornya mengalami peningkatan di tahun 2019, yaitu Kolonedale 

(naik 30,80 persen) dan Batu Ampar (naik 11,99 persen) dan Musi River/Boom Baru 

(naik 3,52 persen). 

 

Tanjung Priok merupakan pelabuhan laut dengan nilai ekspor terbesar pada tahun 

2019 dengan kontribusi sebesar 30,42 persen terhadap total ekspor melalui moda 

laut. Peranan tersebut naik 1,76 persen dibandingkan tahun 2018. Nilai ekspor dari 

pelabuhan tersebut pada tahun 2019 mencapai US$46,9 miliar dengan berat 15,3 juta 

ton. Komoditas utama yang diekspor dari Tanjung Priok yaitu HS 87 (kendaraan dan 

bagiannya) US$7,4 miliar, HS 84 (mesin dan peralatan mekanik) US$3,9 miliar, dan 

HS 85 (mesin dan perlengkapan elektrik) US$3,8 miliar. 

 

Pelabuhan laut dengan nilai ekspor terbesar kedua adalah Tanjung Perak. Pada tahun 

2019, nilai ekspor dari pelabuhan tersebut mencapai US$15,5 miliar atau turun 4,42 

persen, sedangkan berat ekspornya mencapai 8,9 juta ton turun 0,49 persen dari 

tahun 2018. 
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Komoditas utama yang diekspor dari pelabuhan tersebut antara lain HS 44 (kayu dan 

barang dari kayu) US$1,3 miliar, HS 74 (tembaga dan barang daripadanya) US$1,1 

miliar, dan HS 03 (ikan dan udang) US$1,1 miliar. Pelabuhan laut terbesar 

selanjutnya adalah Dumai dengan nilai ekspor mencapai US$9,0 miliar atau turun 

28,36 persen dan berat 18,9 juta ton atau turun 16,50 persen dibandingkan tahun 

2018. Komoditas utama ekspor dari pelabuhan Dumai tersebut adalah HS 15 (lemak 

dan minyak hewan/nabati) US$6,8 miliar, HS 38 (berbagai produk kimia) US$1,0 

miliar, dan HS 27 (bahan bakar mineral) US$818,2 juta. 

 

Pelabuhan ekspor dengan moda transportasi darat yaitu Nanga Badau, Jagoibabang, 

dan Entikong di Kalimantan Barat; Atapupu, Atambua, dan Tenau di Nusa Tenggara 

Timur; serta Jayapura di Papua. Pada tahun 2019 ekspor dari pelabuhan-pelabuhan 

tersebut mencapai US$142,1 juta naik 30,18 persen dibandingkan tahun 2018, 

sedangkan beratnya naik 33,45 persen menjadi 276,3 ribu ton. 

 

Ekspor dengan moda transportasi darat paling besar melalui Nanga Badau dengan 

nilai ekspor US$92,2 juta naik 37,96 persen dibandin kan tahun 2018. Berat ekspor 

dari Nanga Badau 195,1 ribu ton, naik 50,84 persen dari tahun 2018. Komoditas 
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yang diekspor dari pelabuhan tersebut yaitu HS 15 (lemak dan minyak 

hewan/nabati) US$92,2 juta. 

 

Pada tahun 2019 ekspor melalui Jagoibabang mencapai US$21,8 juta, naik 58,35 

persen dari tahun 2018, begitu juga beratnya naik 122,65 persen menjadi 3,5 ribu 

ton. Komoditas yang diekspor dari Pelabuhan Jagoibabang yaitu HS 24 (tembakau 

dan rokok) US$17,2 juta dan HS 53 (serat tekstil nabati lainnya) US$3,3 juta. Ekspor 

melalui Atapupu pada tahun 2019 dengan nilai ekspor US$15,0 juta dan berat 

sebesar 66,7 ribu ton. Komoditas utama dari pelabuhan tersebut yaitu HS 25 (garam, 

belerang, batu, dan semen) US$2,5 juta, HS 87 (kendaraan dan bagiannya US$1,7 

juta, HS 94 (perabotan dan alat penerangan) US$1,7 juta, dan HS 22 (minuman, 

alkohol, dan cuka) US$1,1 juta. 

 

Kegiatan ekspor menggunakan moda transportasi pipa dilakukan melalui pelabuhan 

Tarempa, Belakang Padang dan Pulau Sambu yang terdapat di Kepulauan Riau. 

Komoditas yang dimuat dari pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah gas petroleum 

dengan negara tujuan ekspor Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2019, sebanyak 

47,18 persen gas petroleum dimuat dari pelabuhan Tarempa sedangkan sisanya 

dimuat dari Belakang Padang dan Pulau Sambu masing-masing sebesar 44,65 persen 



50 
 
 

dan 8,17 persen. Ekspor dari Tarempa mengalami penurunan sebesar 17,30 persen 

menjadi US$1,4 miliar pada tahun 2019, sedangkan beratnya turun 11,62 persen 

menjadi 3,4 juta ton. Demikian juga dengan ekspor dari Belakang Padang, beratnya 

turun 31,91 persen menjadi 2,8 juta ton dan nilai ekspornya turun 16,44 persen dari 

US$1,6 miliar menjadi US$1,4 miliar. 

 

Pada tahun 2019 ekspor melalui pelabuhan Soekarna-Hatta menempati urutan 

pertama dengan moda pos. Ekspor dengan moda pos yang melalui pelabuhan 

tersebut mencapai US$60,5 juta atau mengalami peningkatan sebesar 800,50 persen. 

Urutan kedua adalah pelabuhan Ngurah Rai dengan nilai US$10,8 juta, turun sebesar 

12,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian di urutan ketiga pelabuhan 

Tanjung Priok dengan nilai US$3,2 juta, naik 53,78 persen. 

 

Ekspor Indonesia menurut moda transportasi dan negara tujuan dapat dilihat pada 

Tabel 5. Negara tujuan utama ekspor dengan moda transp rtasi udara antara lain 

Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, Swiss, Jepang, Tiongkok, Uni Emirat Arab, 

Australia, Thailand, dan Jerman. Pada tahun 2019 nilai ekspor melalui moda 

transportasi udara ke Singapura sebesar 35,19 persen dari keseluruhan ekspor 

dengan menggunakan moda transportasi udara. Ekspor ke Singapura mencapai 
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US$2.709,4 juta pada tahun 2018 kemudian meningkat hingga menjadi US$3.587,7 

juta pada tahun 2019. Selanjutnya ekspor melalui moda transportasi udara ke 

Hongkong pada tahun 2019 mencapai US$1.373,9 juta dan beratnya mencapai 11,4 

ribu ton. 

 

Negara tujuan utama ekspor dengan moda transportasi laut antara lain Tiongkok, 

Amerika Serikat, Jepang, India, Malaysia, Korea Selatan, Filipina, Singapura, 

Thailand dan Vietnam. Pada tahun 2019 nilai ekspor dengan moda transportasi laut 

ke Tiongkok sebesar 17,79 persen, dengan nilai ekspor US$27.438,5 juta dan berat 

225.401,5 ribu ton. Terjadi peningkatan masing-masing sebesar 2,80 persen dan 

23,85 persen untuk nilai dan berat ekspor tahun 2019 dibandingkan tahun lalu. 

 

Ekspor ke Amerika Serikat dengan moda transportasi laut pada tahun 2019 

mengalami penurunan sebesar 3,81 persen untuk nilai dan 21,26 persen untuk berat. 

Nilai ekspor ke Amerika Serikat mencapai US$16.557,9 juta pada 2019 atau 10,75 

persen dari total ekspor dengan moda transportasi laut. 
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Nilai ekspor ke Jepang melalui moda transportasi laut pada tahun 2019 mencapai 

US$15.405,6 juta atau turun 18,17 persen dari tahun sebelumnya. Demikian juga 

berat ekspor ke Jepang tahun 2019 juga menurun 5,62 persen, sehingga beratnya 

menjadi 39.218,6 ribu ton. 

 

Pada tahun 2019, sebesar 87,18 persen nilai ekspor Indonesia melalui moda 

transportasi darat ditujukan ke Malaysia, kemudian sebesar 11,45 persen ditujukan 

ke Timor Leste sisanya sebesar 1,36 persen ditujukan ke Papua Nugini. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2018, berat dan nilai ekspor melalui moda transportasi 

darat ke Malaysia pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Nilai ekspor 

Indonesia ke Malaysia melalui moda transportasi darat mencapai US$123,9 juta dan 

beratnya mencapai 205,8 ribu ton pada tahun 2019. 

 

Nilai dan berat ekspor ke Timor Leste pada tahun 2019 melalui darat mengalami 

penurunan, masing-masing sebesar 8,54 persen (menjadi US$16,3 juta) dan 0,93 

persen (menjadi 68,5 ribu ton). Demikian juga, ekspor ke Papua Nugini dengan 

moda transportasi darat. Pada tahun 2019 nilai ekspor ke Papua Nugini melalui moda 

transpotasi darat mencapai US$1,9 juta dengan berat 2,0 ribu ton 
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Nilai ekspor terbesar menggunakan moda transportasi pos antara lain ditujukan ke 

Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, dan Taiwan. Nilai ekspor ke lima 

negara tujuan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan 

dengan tahun 2018, kecuali Taiwan yang mengalami sedikit penurunan sebesar 1,11 

persen. Peningkatan tertinggi terjadi untuk nilai ekspor ke Australia, yaitu naik 90,36 

persen. 

 

Jika dilihat berdasarkan share-nya, Amerika Serikat merupakan negara tujuan 

dengan dengan share terbesar untuk moda transportasi pos, yaitu 33,30 persen dari 

total moda pos atau mencapai US$24,8 juta dengan berat 631,2 ton. 

 

Ekspor Indonesia melalui moda transportasi pipa ditujukan ke Singapura dan 

Malaysia. Pada tahun 2019 sebesar 94,38 persen nilai ekspor melalui moda 

transportasi pipa ditujukan ke Singapura sementara sisanya sebesar 5,62 persen 

ditujukan ke negara Malaysia. Ekspor ke Singapura melalui moda transportasi pipa 

mencapai US$2.869,8 juta pada tahun 2019 atau menurun 8,49 persen. Ekspor ke 
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Malaysia melalui moda transportasi pipa mencapai US$170,7 juta, turun 23,46 

persen dari tahun 2018 yang mencapai US$223,1 juta. 
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BAB IV 

TRANSPORTASI ANTAR WILAYAH DAN EKONOMI DAERAH 

 

Perdagangan antar wilayah mempunyai peran penting dalam perekonomian 

masyarakat. Perdagangan antar wilayah menggambarkan rangkaian jalur 

perpindahan suatu barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Berdasarkan 

Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 

Tentang Perdagangan Antarpulau, Perdagangan antarpulau adalah kegiatan 

perdagangan dan atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam 

satu provinsi atau antarprovinsi, yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan 

antarpulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud dengan menggunakan 

angkutan laut atau sungai. Dengan demikian, perdagangan antar wilayah dapat 

diartikan sebagai perdagangan dan perdistribusian barang dari satu provinsi ke 

provinsi lain yang berbeda dalam negara yang sama. 

 

Ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda serta 

fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi menjadi 

faktor pendorong terjadinya perdagangan antar wilayah. Selain itu, saat ini belum 
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tersedia data yang menggambarkan perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu pada 

tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Perdagangan Antar 

Wilayah Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Survei PAW 2019. Hasil dari 

kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan 

gambaran peta perdagangan antar wilayah sebagai acuan dibangunnya sistem 

distribusi perdagangan yang 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi. Setiap provinsi 

melakukan perdagangan antar wilayah dengan provinsi lainnya. Terdapat 11 

provinsi yang memiliki surplus pada neraca perdagangan antar wilayahnya. Hal ini 

berarti bahwa total nilai transaksi penjualan dari provinsi tersebut ke provinsi 

lainnya lebih besar dari total nilai transaksi pembelian provinsi tersebut dari provinsi 

lainnya. 

 

Meskipun beberapa provinsi lainnya mengalami defisit, namun agregat total 

penjualan antar provinsi masih lebih besar dari pada agregat total pembelian antar 

provinsi. Neraca perdagangan total seluruh provinsi di Indonesia mengalami surplus 

sebesar 2.099,91 triliun rupiah.  
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Sumatera Utara merupakan provinsi asal pembelian maupun provinsi tujuan 

penjualan dengan persentase tertinggi yakni mencapai 68 persen dari total nilai 

transaksi pembelian dari luar provinsi dan hampir mencapai 100 persen dari total 

nilai transaksi penjualan ke luar provinsi. Selain itu beberapa provinsi seperti 

Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan 

Gorontalo juga terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi 

Aceh. 

 

Beberapa kelompok komoditas hasil industri merupakan kelompok komoditas yang 

mendominasi transaksi pembelian dari luar provinsi Aceh, di mana mobil, sepeda 

motor dan LNG merupakan tiga komoditas utama dalam transaksi pembelian dari 

luar provinsi Aceh, sedangkan minyak kelapa sawit (CPO) merupakan komoditas 

yang paling banyak dijual ke luar provinsi Aceh. Lebih dari 73 persen penjualan ke 

luar provinsi Aceh merupakan penjualan kelompok komoditas industri minyak 

makan dan lemak nabati dan hewani. 
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Sumatera Utara merupakan provinsi asal pembelian maupun provinsi tujuan 

penjualan dengan persentase tertinggi yakni mencapai 68 persen dari total nilai 

transaksi pembelian dari luar provinsi dan hampir mencapai 100 persen dari total 

nilai transaksi penjualan ke luar provinsi. Selain itu beberapa provinsi seperti 

Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan 

Gorontalo juga terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi 

Aceh. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Aceh sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni hampir 

mencapai 98 persen. Hal ini sejalan dengan Sumatera Utara yang merupakan 

provinsi utama asal pembelian maupun tujuan penjualan, berbatasan langsung 

dengan provinsi Aceh. Selain itu juga terdapat masing-masing sekitar 1 persen 

penggunaan moda transportasi angkutan air dan angkutan udara untuk pengiriman 

komoditas yang dibeli dan atau dijual dari dan ke luar pulau sumatera. 

 

Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional menjadi kelompok 

komoditas yang paling dominan yang dibeli dri luar provinsi Sumatera Barat yakni 

hampir mencapai 33 persen, di mana Obat untuk ternak merupakan komoditas utama 
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yang paling banyak dibeli, sedangkan makanan ternak menjadi komoditas yang 

paling banyak dijual ke luar provinsi Sumatera Utara. 

 

DKI Jakarta merupakan provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

hampir mencapai 48 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, 

sedangkan provinsi Riau dengan persentase di atas 43 persen dari total nilai transaksi 

penjualan, menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan nilai transaksi penjualan 

ke provinsi lainnya. Selain itu beberapa provinsi sekitar seperti Aceh, Sumatera 

Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur juga terlibat dalam 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Sumatera Utara. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Sumatera Utara sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

yakni mencapai 75 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang berbatasan 

langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik pembelian dari luar 

maupun penjualan ke luar provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga terdapat sekitar 

20 persen penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 5 persen angkutan 

udara untuk pengiriman komoditas yang dibeli dan atau dijual dari dan ke luar pulau 

sumatera. 
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Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani dengan persentase hampir 

mencapai 28 persen, merupakan kelompok komoditas yang paling banyak dibeli dari 

luar provinsi Sumatera Barat. Demikian halnya dengan transaksi penjualan ke luar 

provinsi Sumatera Barat, kelompok komoditas industri minyak makan dan lemak 

nabati dan hewani menjadi yang tertingi dengan persentase mencapai 57 persen dari 

total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi. 

 

DKI Jakarta merupakan provinsi asal pembelian maupun provinsi tujuan penjualan 

dengan persentase tertinggi yakni mencapai 28 persen dari total nilai transaksi 

pembelian dari luar provinsi dan 38 persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar 

provinsi. Selain itu beberapa provinsi sekitar seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, 

Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur juga terlibat dalam aktivitas 

perdagangan antar wilayah dengan provinsi Sumatera Barat. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Sumatera Barat sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

yakni mendekati 95 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang 
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berbatasan langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik 

pembelian dari luar maupun penjualan ke luar provinsi Sumatera Barat. Selain itu 

juga terdapat penggunaan moda transportasi angkutan air sekitar 4 persen dan 

angkutan udara sekitar 1 persen untuk pengiriman komoditas yang dibeli dan atau 

dijual dari dan ke luar pulau sumatera. 

 

Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani serta industri kenderaan 

bermotor roda empat atau lebih menjadi dua kelompok komoditas utama yang dibeli 

dari luar provinsi Riau dengan total persentase keduanya hampir mencapai 83 

persen. Sementara itu, kelompok komoditas yang paling banyak dijual ke luar 

provinsi antara lain industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani, industri 

karet dan barang dari karet serta industri makanan lainnya dengan persentase 

masing-masing di atas 20 persen. 

 

DKI Jakarta merupakan provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

hampir mencapai 58 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, 

sedangkan provinsi Sumatera Utara juga dengan persentase di atas 55 persen dari 

total nilai transaksi penjualan, menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan nilai 

transaksi penjualan ke provinsi lainnya. Selain itu beberapa provinsi sekitar seperti 
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Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Selatan juga terlibat dalam 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Riau. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Riau sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni sekitar 

86 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang berbatasan langsung 

terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik pembelian dari luar maupun 

penjualan ke luar provinsi Riau. Selain itu juga terdapat sekitar 12 persen 

penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 2 persen angkutan udara 

untuk pengiriman komoditas yang dibeli dan atau dijual ari dan ke luar pulau 

sumatera. 

 

Industri kenderaan bermotor roda empat atau lebih menjadi kelompok komoditas 

utama dalam transaksi pembelian dari luar provinsi Jambi dengan persentase hampir 

mencapai 29 persen, di mana mobil merupakan komoditas yang paling banyak 

dibeli. Sementara itu, Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani dengan 

persentase lebih dari 49 persen, menjadi kelompok komoditas paling dominan dalam 

transaksi penjualan ke luar provinsi Jambi, di mana minyak kelapa sawit (CPO) 

merupakan komoditas yang paling banyak dijual. 
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DKI Jakarta merupakan provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

mencapai 74 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, sedangkan 

provinsi Jawa Barat dengan persentase sekitar 27 persen dari total nilai transaksi 

penjualan, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan nilai transaksi 

penjualan ke provinsi lainnya. Selain itu beberapa provinsi sekitar seperti Riau, 

Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung juga terlibat dalam aktivitas 

perdagangan antar wilayah dengan provinsi Jambi. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Jambi sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni 

mencapai 89 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang berbatasan 

langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik pembelian dari luar 

maupun penjualan ke luar provinsi Jambi. Selain itu juga terdapat sekitar 7 persen 

penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 4 persen penggunaan moda 

angkutan udara untuk pengiriman komoditas yang dibeli dan atau dijual dari dan ke 

luar pulau sumatera. 
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Lebih dari 36 persen pembelian dari luar provinsi Sumatera Selatan merupakan 

pembelian kelompok komoditas industri karet dan barang dari karet, sedangkan hasil 

pertambangan batu bara merupakan kelompok komoditas utama dengan persentase 

mencapai 58 persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi 

 

DKI Jakarta dan Jambi merupakan dua provinsi asal pembelian dengan persentase 

tertinggi yakni hampir mencapai 40 persen dan 37 persen dari total nilai transaksi 

pembelian dari luar provinsi, sedangkan DKI Jakarta dan Lampung dengan 

persentase sekitar 30 persen dan 28 persen dari total nilai transaksi penjualan, 

menjadi dua provinsi yang mendominasi jika dibandingkan dengan nilai transaksi 

penjualan ke provinsi lainnya. Selain itu beberapa provinsi lainnya seperti Banten, 

Jawa Barat dan Jawa Timur juga terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah 

dengan provinsi Sumatera Selatan. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Sumatera Selatan sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

yakni hampir mencapai 86 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang 

berbatasan langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik 

pembelian dari luar maupun penjualan ke luar provinsi Sumatera Selatan. Selain itu 
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juga terdapat penggunaan moda transportasi angkutan air sekitar 13 persen dan 

angkutan udara sekitar 1 persen untuk pengiriman komoditas yang dibeli dan atau 

dijual dari dan ke luar pulau sumatera. 

 

Industri kenderaan bermotor roda empat atau lebih menjadi kelompok komoditas 

utama dalam transaksi pembelian dari luar provinsi Bengkulu dengan persentase 

lebih dari 37 persen, di mana mobil merupakan komoditas yang paling banyak dibeli. 

Sementara itu, Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani dengan 

persentase hampir mencapai 75 persen, menjadi kelompok komoditas paling 

dominan dalam transaksi penjualan ke luar provinsi Bengkulu, di mana minyak 

kelapa sawit (CPO) merupakan komoditas yang paling banyak dijual. 

 

DKI Jakarta merupakan provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

hampir mencapai 62 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, 

sedangkan Sumatera Barat dengan persentase di atas 51 persen dari total nilai 

transaksi penjualan, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan nilai 

transaksi penjualan ke provinsi lainnya. Selain itu beberapa provinsi sekitar lainnya 

seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara dan Jawa Barat juga 

terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Bengkulu. 
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Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Bengkulu sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni 

mencapai 93 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang berbatasan 

langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik pembelian dari luar 

maupun penjualan ke luar provinsi Bengkulu. Selain itu juga terdapat penggunaan 

moda transportasi angkutan air sekitar 5 persen dan angkutan udara sekitar 2 persen 

untuk pengiriman komoditas yang dibeli dan atau dijual dari dan ke luar pulau 

sumatera. 

 

Industri logam dasar besi dan baja merupakan kelompok komoditas yang menjadi 

penyumbang terbesar nilai transaksi pembelian yakni hampir mencapai 94 persen, 

sedangkan nilai transaksi penjualan tertinggi terjadi pada kelompok komoditas 

industri makanan hewan yang hampir mencapai 79 persen. 

 

Banten merupakan provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

mencapai 75 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, sedangkan 

DKI Jakarta dengan persentase lebih dari 84 persen dari total nilai transaksi 



68 
 
 

penjualan, menjadi provinsi yang mendominasi jika dibandingkan dengan nilai 

transaksi penjualan ke provinsi lainnya. Selain itu beberapa provinsi lainnya seperti 

Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur juga terlibat dalam 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Lampung. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Lampung sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni 

hampir mencapai 95 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang 

berbatasan langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik 

pembelian dari luar maupun penjualan ke luar provinsi Sumatera Selatan. Selain itu 

juga terdapat sekitar 5 persen penggunaan moda transportasi angkutan air untuk 

pengiriman komoditas yang dibeli dan atau dijual ari dan ke luar pulau sumatera. 

 

Sepeda motor, rokok kretek dengan filter dan mobil menjadi tiga komoditas utama 

yang dibeli dari luar provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, kelompok 

komoditas yang paling banyak dijual ke luar provinsi adalah industri minyak makan 

dan lemak nabati dan hewani yakni hampir mencapai 71 persen dari total nilai 

transaksi penjualan ke luar provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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DKI Jakarta merupakan provinsi asal pembelian maupun provinsi tujuan penjualan 

dengan persentase tertinggi yakni mencapai 65 persen dari total nilai transaksi 

pembelian dari luar provinsi dan hampir mencapai 49 persen dari total penjualan ke 

luar provinsi. Beberapa provinsi lainnya yang juga ikut terlibat dalam aktivitas 

perdagangan antar wilayah dengan provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain 

provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar menggunakan moda transportasi 

angkutan air yakni sekitar 71 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis yang 

berbentuk kepualaun. Selain itu juga terdapat sekitar 19 persen penggunaan moda 

transportasi angkutan darat dan sekitar 10 persen penggunaan moda transportasi 

angkutan udara. 

 

Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani menjadi kelompok komoditas 

utama dalam transaksi pembelian dari luar provinsi Kepulauan Riau dengan 
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persentase hampir mencapai 46 persen, di mana minyak biji sawit (PKO) merupakan 

komoditas yang paling banyak dibeli. Sementara itu, Industri pembuatan kapal dan 

perahu dengan persentase lebih dari 52 persen, menjadi kelompok komoditas paling 

dominan dalam transaksi penjualan ke luar provinsi Kepulauan Riau. 

 

DKI Jakarta menjadi provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

mencapai 42 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, sedangkan 

provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta dengan total persentase keduanya di 

atas 74 persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi, merupakan yang 

tertinggi jika dibandingkan dengan nilai transaksi penjualan ke provinsi lainnya. 

Beberapa provinsi lainnya yang juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar 

wilayah dengan provinsi Kepulauan Riau antara lain provinsi Riau, Jambi, 

Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan 

Kalimantan Selatan. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Kepulauan Riau sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan air yakni 

sekitar 69 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis yang berbentuk 
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kepualaun. Selain itu juga terdapat sekitar 18 persen penggunaan moda transportasi 

angkutan udara dan sekitar 13 persen penggunaan moda transportasi angkutan darat. 

 

Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati merupakan kelompok komoditas 

yang paling banyak dibeli dari luar provinsi sekaligus yang paling banyak dijual ke 

luar provinsi DKI Jakarta dengan persentase hampir mencapai 49 persen dari total 

nilai transaksi pembelian dan 20 persen dari total nilai transaksi penjualan, di mana 

beras menjadi komoditas utama yang paling banyak dibeli maupun dijual. 

 

Jawa Barat menjadi provinsi utama asal pembelian sekaligus provinsi tujuan 

penjualan dengan persentase tertinggi yakni mencapai 57 persen dari total nilai 

transaksi pembelian dari luar provinsi dan hampir mencapai 45 persen dari total nilai 

transaksi penjualan ke luar provinsi DKI Jakarta. Beberapa provinsi lainnya yang 

juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi DKI 

Jakarta antara lain provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. 
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Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi DKI 

Jakarta sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni sekitar 

87 persen. Hal ini sejalan dengan lokasi beberapa provinsi utama yang melakukan 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi DKI Jakarta, juga berada di 

pulau jawa. Selain itu juga terdapat sekitar 9 persen penggunaan moda transportasi 

angkutan air dan sekitar 4 persen penggunaan moda transportasi angkutan udara. 

 

Industri ba an kimia menjadi kelompok komoditas utama dalam transaksi pembelian 

dari luar provinsi Jawa Barat dengan persentase hampir hampir mencapai 22 persen, 

di mana bijih plastik merupakan komoditas yang paling banyak dibeli. Sementara 

itu, Industri mesin untuk keperluan khusus dengan persentase hampir mencapai 49 

persen, menjadi kelompok komoditas paling dominan dalam transaksi penjualan ke 

luar provinsi Jawa Barat, di mana alat-alat berat merupakan komoditas yang paling 

banyak dijual. 

 

DKI Jakarta merupakan provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

hampir mencapai 73 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, 

sedangkan penjualan ke provinsi DKI Jakarta juga menjadi yang tertinggi jika 

dibandingkan dengan penjualan ke provinsi lainnya yakni dengan persentase hampir 
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mencapai 84 persen dari total nilai transaksi penjualan. Selain itu beberapa provinsi 

lainnya antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Bali, Lampung dan Aceh juga 

terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Jawa Barat. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Jawa Barat sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni 

hampir mencapai 79 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang 

berbatasan langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik 

pembelian dari luar maupun penjualan ke luar provinsi Jawa Barat. Selain itu juga 

terdapat sekitar 15 persen penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 6 

persen penggunaan moda transportasi angkutan udara untuk pengiriman komoditas 

yang dibeli dan atau dijual dari dan ke luar pulau jawa. 

 

Mobil, kain polos dan lampu led merupakan komoditas utama yang paling banyak 

dibeli dari luar provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, industri pakaian jadi dan 

perlengkapannya menjadi kelompok komoditas paling dominan yang dijual ke luar 

provinsi Jawa Tengah dengan persentase mencapai 58 persen, di mana komoditas 

yang paling banyak dijual adalah celana pria. 
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Jawa Barat merupakan provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

hampir mencapai 50 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, 

sedangkan Jawa Timur dengan persentase hampir mencapai 44 persen dari total nilai 

transaksi penjualan, menjadi provinsi tujuan yang mendominasi jika dibandingkan 

dengan nilai transaksi penjualan ke provinsi lainnya. Selain itu beberapa provinsi 

lainnya seperti Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan NTT juga terlibat dalam 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Jawa Tengah. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Jawa Tengah sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni 

mencapai 81 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang berbatasan 

langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik pembelian dari luar 

maupun penjualan ke luar provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat sekitar 15 

persen penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 4 persen penggunaan 

moda transportasi angkutan udara untuk pengiriman komoditas yang dibeli dan atau 

dijual dari dan ke luar pulau jawa. 
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Mobil, kain sintesis dan susu bubuk merupakan komoditas utama yang paling 

banyak dibeli dari luar provinsi. Untuk penjualan ke luar provinsi, industri barang 

kimia lainnya merupakan kelompok komoditas yang paling dominan yakni hampir 

mencapai 26 persen, di mana barang-barang kosmetik menjadi komoditas yang 

paling banyak dijual. 

 

Jawa Tengah dan DKI Jakarta merupakan provinsi asal pembelian dengan persentase 

tertinggi yakni total keduanya mencapai 79 persen dari total nilai transaksi 

pembelian dari luar provinsi DI Yogyakarta, sedangkan Jawa Tengah dengan 

persentase lebih dari 72 persen dari total nilai transaksi penjualan, menjadi provinsi 

tujuan yang mendominasi jika dibandingkan dengan nilai transaksi penjualan ke 

provinsi lainnya. Selain itu beberapa provinsi lainnya seperti Banten, Jawa Barat, 

Jawa Timur dan Bali juga terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan 

provinsi DI Yogyakarta. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi DI 

Yogyakarta sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni 

hampir mencapai 93 persen. Hal ini sejalan dengan beberapa provinsi yang 

berbatasan langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik 
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pembelian dari luar maupun penjualan ke luar provinsi DI Yogyakarta. Selain itu 

juga terdapat sekitar 4 persen penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 

3 persen penggunaan moda transportasi angkutan udara untuk pengiriman komoditas 

yang dibeli dan atau dijual dari dan ke luar pulau jawa. 

 

Kelompok komoditas yang paling banyak dibeli adalah hasil industri minyak makan 

dan lemak nabati dan hewani yakni dengan persentase mencapai 25 persen dari total 

nilai transaksi pembelian dari luar provinsi Jawa Timur, di mana minyak kelapa 

sawit (CPO) menjadi komoditas yang paling banyak dibeli. Sementara itu, industri 

produk pengilangan minyak bumi merupakan kelompok komoditas utama yang 

paling banyak dijual ke luar provinsi Jawa Timur. 

 

Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten merupakan tiga provinsi utama asal pembelian 

dengan persentase masing-masing di atas 15 persen dari total nilai transaksi 

pembelian dari luar provinsi. Sementara itu, DKI Jakarta dengan persentase sekitar 

46 persen dari total nilai transaksi penjualan, menjadi provinsi tujuan penjualan yang 

dominan jika dibandingkan dengan nilai transaksi penjualan ke provinsi lainnya. 

Selain itu beberapa provinsi lainnya seperti Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, 
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Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan juga terlibat dalam 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Jawa Timur. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Jawa Timur sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni 

mencapai 78 persen. Hal ini sejalan dengan sebagian besar provinsi yang terlibat 

dalam aktivitas perdagangan antar wilayah baik pembelian dari luar maupun 

penjualan ke luar provinsi Jawa Timur, berada di pulau Jawa. Selain itu juga terdapat 

sekitar 18 persen penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 3 persen 

penggunaan moda transportasi angkutan udara untuk pengiriman komoditas yang 

dibeli dan atau dijual dari dan ke luar pulau jawa. 

 

Perikanan Tangkap menjadi kelompok komoditas utama dalam transaksi pembelian 

dari luar provinsi Banten dengan persentase lebih dari 48 persen, di mana udang 

merupakan komoditas yang paling banyak dibeli. Sementara itu, Industri logam 

dasar besi dan baja dengan persentase hampir mencapai 21 persen, menjadi 

kelompok komoditas paling dominan dalam transaksi penjualan ke luar provinsi 

Banten, di mana baja lembaran merupakan komoditas yang paling banyak dijual. 
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Jawa Barat merupakan provinsi asal pembelian maupun provinsi tujuan penjualan 

dengan persentase tertinggi yakni hampir mencapai 47 persen dari total nilai 

transaksi pembelian dari luar provinsi dan sekitar 61 persen dari total nilai transaksi 

penjualan ke luar provinsi. Selain itu beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Lampung juga terlibat dalam 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Banten. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Banten sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni 

mencapai 96 persen. Hal ini sejalan dengan provinsi yang terlibat dalam aktivitas 

perdagangan antar wilayah baik pembelian dari luar maupun penjualan ke luar 

provinsi Banten sebagian besar berada di pulau jawa. Selain itu juga terdapat 

penggunaan moda transportasi angkutan air sekitar 3 persen dan angkutan udara 

sekitar 1 persen untuk pengiriman komoditas yang dibeli dan atau dijual dari dan ke 

luar pulau jawa. 
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Hasil industri menjadi komoditas yang dominan baik yang dibeli dari luar provinsi 

Bali maupun yang dijual ke luar provinsi Bali. Industri barang galian bukan logam 

lainnya, industri barang dari plastik dan industri minuman merupakan tiga kelompok 

komoditas utama dalam transaksi pembelian dari luar provinsi, sedangkan kelompok 

komoditas yang paling dominan yang dijual ke luar provinsi Bali adalah industri 

pengolahan dan pengawetan daging yakni mencapai 77 persen, di mana kornet sapi 

menjadi komoditas yang paling banyak dijual. 

 

DKI Jakarta merupakan provinsi utama asal pembelian maupun provinsi utama 

tujuan penjualan dengan persentase sekitar 75 persen dari total nilai transaksi 

pembelian dan sekitar 80 persen dari total nilai transaksi penjualan. Selain itu 

beberapa provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan 

Papua juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi 

Bali. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi Bali 

sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat yakni mencapai 83 

persen. Hal ini sejalan dengan provinsi yang terlibat dalam aktivitas perdagangan 

antar wilayah baik pembelian dari luar maupun penjualan ke luar provinsi Bali 
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sebagian besar berada di pulau jawa yang masih bisa dijangkau dengan angkutan 

darat. Selain itu juga terdapat penggunaan moda transportasi angkutan air sekitar 8 

persen dan angkutan udara sekitar 9 persen untuk pengiriman komoditas yang dibeli 

dan atau dijual dari dan ke luar pulau jawa. 

 

Hasil industri menjadi komoditas yang dominan yang dibeli dari luar provinsi Nusa 

Tenggara Barat yakni kelompok komoditas industri mesin untuk keperluan khusus, 

industri pengolahan tembakau dan industri produk pengilangan minyak bumi dengan 

persentase masing-masing di atas 11 persen. Sementara untuk transaksi penjualan ke 

luar provinsi, pertanian tanaman semusim dengan persentase hampir mencapai 74 

persen, menjadi yang paling dominan dengan komoditas utama adalah bawang 

merah, padi dan jagung. 

 

Jawa Timur merupakan provinsi utama asal pembelian maupun provinsi utama 

tujuan penjualan dengan persentase sekitar 44 persen dari total nilai transaksi 

pembelian dan sekitar 47 persen dari total nilai transaksi penjualan. Selain itu 

beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Barat, 

Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan juga ikut terlibat dalam aktivitas 

perdagangan antar wilayah dengan provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Nusa Tenggara Barat sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan 

darat yakni mencapai 80 persen. Selain itu juga terdapat penggunaan moda 

transportasi angkutan air sekitar 11 persen dan angkutan udara sekitar 9 persen. 

 

Hasil industri menjadi komoditas yang paling dominan yang dibeli dari luar provinsi 

Nusa Tenggara Timur, di mana sepeda motor, rokok kretek dengan filter dan mobil 

sebagai tiga komoditas paling utama. Sementara untuk transaksi penjualan ke luar 

provinsi, pertanian tanaman tahunan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap 

menjadi kelompok komoditas utama dengan persentase masing-masing di atas 14 

persen. 

 

Jawa Timur merupakan provinsi utama asal pembelian maupun provinsi utama 

tujuan penjualan dengan persentase sekitar 69 persen dari total nilai transaksi 

pembelian dan sekitar 84 persen dari total nilai transaksi penjualan. Selain itu 

beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, 
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Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan juga ikut terlibat dalam 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Nusa Tenggara Timur sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan air 

yakni mencapai 86 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis Nusa Tenggara 

Timur yang merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di 

Indonesia. Selain itu juga terdapat penggunaan moda transportasi angkutan udara 

sekitar 9 persen dan angkutan darat sekitar 5 persen. 

 

Hasil industri menjadi komoditas yang paling dominan yang dibeli dari luar provinsi 

maupun yang dijual ke luar provinsi Kalimantan Barat. Industri makanan lainnya, 

industri produk pengilangan minyak bumi dan industri mesin untuk keperluan umum 

merupakan tiga kelompok komoditas utama yang dibeli dari luar provinsi dengan 

persentase masing-masing di atas 14 persen, sedangkan industri minyak makan dan 

lemak nabati dan hewani menjadi kelompok komoditas yang paling banyak dijual 

ke luar provinsi dengan persentase mencapai 77 persen, di mana minyak kelapa 

sawit (CPO) merupakan komoditas yang paling banyak dijual. 
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Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi tiga provinsi utama asal pembelian 

dengan persentase masing-masing sekitar 45 persen, 24 persen dan 22 persen, 

sedangkan Riau dengan persentase hampir mencapai 71 persen, menjadi provinsi 

utama tujuan penjualan yang berasal dari provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, 

provinsi Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah juga ikut 

terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Kalimantan 

Barat. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Kalimantan Barat sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan air 

yakni hampir mencapai 69 persen. Hal ini sejalan dengan sebagian besar provinsi 

yang melakukan aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Kalimantan 

Barat merupakan provinsi di luar pulau kalimantan. Selain itu juga terdapat 

penggunaan moda transportasi angkutan darat sebesar 17 persen dan angkutan udara 

sebesar 14 persen. 
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Industri kenderaan bermotor roda empat atau lebih menjadi kelompok komoditas 

utama dalam transaksi pembelian dari luar provinsi Kalimantan Tengah dengan 

persentase hampir mencapai 32 persen, di mana mobil merupakan komoditas yang 

paling banyak dibeli. Sementara itu, Industri minyak makan dan lemak nabati dan 

hewani dengan persentase mencapai 91 persen, menjadi kelompok komoditas paling 

dominan dalam transaksi penjualan ke luar provinsi Kalimantan Tengah, di mana 

minyak kelapa sawit (CPO) merupakan komoditas yang paling banyak dijual. 

 

Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi tiga provinsi utama asal 

pembelian dengan persentase masing-masing sekitar 40 persen, 29 persen dan 22 

persen, sedangkan Jawa Timur dan DKI Jakarta dengan persentase masing-masing 

hampir mencapai 43 persen dan 25 persen, menjadi dua provinsi utama tujuan 

penjualan yang berasal dari provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, provinsi Riau, 

Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan juga ikut terlibat 

dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Kalimantan Tengah. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Kalimantan Tengah sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

yakni hampir mencapai 71 persen. Selain itu juga terdapat sekitar 26 persen 
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penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 4 persen penggunaan moda 

transportasi angkutan udara untuk pengiriman dari dan ke luar pulau kalimantan. 

 

Pembelian kelompok komoditas industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan 

besi lainnya yang hampir mencapai 87 persen merupakan yang tertinggi jika 

dibandingkan dengan pembelian kelompok komoditas lainnya dari luar provinsi, di 

mana emas batangan sebagai komoditas yang paling banyak dibeli. Kelompok 

komoditas yang dominan dalam transaksi penjualan ke luar provinsi yakni sekitar 

32 persen ialah industri produk pengilangan minyak bumi, di mana biosaolar sebagai 

komoditas yang paling banyak dijual. 

 

DKI Jakarta menjadi provinsi utama asal pembelian dengan persentase mencapai 92 

persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, sedangkan Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Tengah dengan persentase masing-masing lebih dari 33 

persen dan 31 persen, menjadi dua provinsi utama tujuan penjualan yang berasal dari 

provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, provinsi Riau, Jawa Tengah dan Jawa Timur 

juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi 

Kalimantan Selatan. 
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Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Kalimantan Selatan sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

yakni mencapai 62 persen. Selain itu juga terdapat sekitar 33 persen penggunaan 

moda transportasi angkutan air dan sekitar 5 persen penggunaan moda transportasi 

angkutan udara untuk pengiriman dari dan ke luar pulau kalimantan. 

 

Pertambangan batu bara merupakan kelompok komoditas yang paling dominan baik 

dalam traksaksi pembelian dari luar provinsi yakni hampir mencapai 75 persen 

maupun dalam transaksi penjualan ke luar provinsi yakni hampir mencapai 53 

persen. Selain itu, industri produk pengilangan minyak bumi juga cukup banyak 

dijual ke luar provinsi dengan persentase hampir mencapai 43 persen. 

 

Jawa tengah menjadi provinsi utama asal pembelian dengan persentase hampir 

mencapai 34 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, sedangkan 

Sulawesi Barat dengan persentase hampir mencapai 42 persen dari total nilai 

transaksi penjualan, menjadi provinsi utama tujuan penjualan yang berasal dari 

provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, beberapa provinsi lainnya seperti provinsi 
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DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung dan Bali juga ikut terlibat 

dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Kalimantan Timur. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Kalimantan Timur sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan air 

yakni mencapai 58 persen. Hal ini sejalan dengan sebagian besar provinsi yang 

melakukan aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Kalimantan Timur 

merupakan provinsi di luar pulau kalimantan. Selain itu juga terdapat sekitar 33 

persen penggunaan moda transportasi angkutan darat dan sekitar 9 persen 

penggunaan moda transportasi angkutan udara. 

 

Hasil industri menjadi komoditas yang paling dominan yang dibeli dari luar provinsi 

Kalimantan Utara dengan tiga komoditas utamanya adalah handphone, rokok putih 

dan sepatu/sandal dewasa. Sementara untuk transaksi penjualan ke luar provinsi, 

penjualan kelompok komoditas pertambangan batu bara menjadi yang paling tinggi 

hingga mencapai persentase 65 persen dari total nilai transaksi penjualan dari 

provinsi Kalimantan Utara ke provinsi lainnya. 
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Kalimantan Timur dan Jawa Timur menjadi provinsi asal pembelian dengan 

persentase tertinggi yakni masing-masing sekitar 47 persen dan 40 persen, 

sedangkan Maluku Utara dan Jawa Timur dengan persentase masing-masing sekitar 

41 persen dan 26 persen, menjadi dua provinsi utama tujuan penjualan yang berasal 

dari provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, provinsi DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa 

Tengah, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan juga ikut terlibat dalam aktivitas 

perdagangan antar wilayah dengan provinsi Kalimantan Utara. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Kalimantan Utara sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan air 

yakni mencapai 53 persen. Hal ini sejalan dengan sebagian besar provinsi yang 

melakukan aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Kalimantan Utara 

merupakan provinsi di luar pulau kalimantan. Selain itu juga terdapat sekitar 32 

persen penggunaan moda transportasi angkutan darat dan sekitar 15 persen 

penggunaan moda transportasi angkutan udara. 

 

Industri makanan lainnya merupakan kelompok komoditas yang paling dominan 

dalam transaksi perdagangan provinsi Sulawesi Utara dengan provinsi lainnya yakni 

sekitar 51 persen untuk transaksi pembelian dan hampir mencapai 87 persen untuk 
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transaksi penjualan, di mana makanan ringan (snack) menjadi komoditas yang 

paling banyak dibeli maupun dijual. 

 

Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi provinsi asal pembelian dengan persentase 

tertinggi yakni masing-masing sekitar 30 persen dan 38 persen, sedangkan 

Gorontalo dan Maluku Utara dengan persentase masing-masing sekitar 45 persen 

dan 44 persen, menjadi dua provinsi utama tujuan penjualan yang berasal dari 

provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah 

juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi 

Sulawesi Utara. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Sulawesi Utara sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

yakni hampir mencapai 49 persen. Selain itu juga terdapat penggunaan moda 

transportasi angkutan air sekitar 38 persen dan angkutan darat sekitar 13 persen 

untuk pengiriman komoditas dari luar maupun ke luar pulau sulawesi. 
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Industri pengolahan tembakau dengan persentase sekitar 29 persen dari total nilai 

transaksi pembelian, merupakan yang paling dominan dalam transaksi pembelian 

dari luar provinsi, di mana rokok kretek dengan filter menjadi komoditas yang paling 

banyak dibeli. Sementara untuk transaksi penjualan ke luar provinsi Sulawesi 

Tengah, kelompok komoditas yang paling dominan dengan persentase sekitar 57 

persen adalah industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani, di mana minyak 

kelapa sawit (CPO) sebagai komoditas yang paling banyak dijual. 

 

DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi provinsi asal pembelian dengan persentase 

tertinggi yakni masing-masing mencapai 38 persen dan 36 persen, sedangkan 

Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat dengan persentase masing-masing sekitar 34 

persen dan 31 persen, menjadi dua provinsi utama tujuan penjualan yang berasal dari 

provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, beberapa provinsi lain seperti Jawa Tengah, 

Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua juga ikut terlibat dalam aktivitas 

perdagangan antar wilayah dengan provinsi Sulawesi Utara. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Sulawesi Tengah sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

dan angkutan air dengan persentase masing-masing sekitar 50 persen dan 43 persen. 
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Selain itu juga terdapat penggunaan moda transportasi angkutan udara yang hanya 

sekitar 7 persen untuk pengiriman komoditas dari luar maupun ke luar pulau 

sulawesi. 

 

Industri kenderaan bermotor roda empat atau lebih menjadi kelompok komoditas 

utama dalam transaksi pembelian dari luar provinsi Sulawesi Selatan dengan 

persentase mencapai 51 persen, di mana mobil sebagai komoditas yang paling 

banyak dibeli. Sementara itu, Industri barang bukan logam lainnya dengan 

persentase lebih dari 48 persen, menjadi kelompok komoditas paling dominan dalam 

transaksi penjualan ke luar provinsi Sulawesi Selatan, di mana semen sebagai 

komoditas yang paling banyak dijual. 

 

DKI Jakarta menjadi provinsi asal pembelian dengan persentase tertinggi yakni 

mencapai 71 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, sedangkan 

Sulawesi Barat dengan persentase hampir mencapai 24 persen, menjadi provinsi 

utama tujuan penjualan yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, 

beberapa provinsi lainnya juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar 

wilayah dengan provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya provinsi Jawa Barat, Jawa 
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Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi 

Tenggara. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Sulawesi Selatan sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

dengan persentase hampir mencapai 51 persen. Selain itu juga terdapat sekitar 34 

persen penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 15 persen 

penggunaan moda transportasi angkutan udara untuk pengiriman komoditas dari luar 

maupun ke luar pulau sulawesi. 

 

Industri produk pengilangan minyak bumi merupakan kelompok komoditas yang 

paling dominan dalam transaksi perdagangan antar wilayah provinsi Sulawesi 

Tenggara yakni lebih dari 99 persen baik dalam transaksi pembelian dari luar 

provinsi maupun penjualan ke luar provinsi. Biosolar dan bensin pertamax menjadi 

dua komoditas utama yang paling banyak dibeli maupun dijual. 

 

Lebih dari 48 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi merupakan 

pembelian yang berasal dari provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Sulawesi 
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Selatan dan Sulawesi Tengah dengan persentase masing-masing mencapai 50 persen 

dan 36 persen, menjadi dua provinsi utama tujuan penjualan yang berasal dari 

provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, beberapa provinsi lainnya juga ikut terlibat 

dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Sulawesi Tenggara, di 

antaranya provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Sulawesi Tenggara lebih banyak menggunakan moda transportasi angkutan air 

dengan persentase mencapai 60 persen. Selain itu, juga terdapat sekitar 36 persen 

penggunaan moda transportasi angkutan darat dan sisanya 4 persen menggunakan 

moda transportasi angkutan udara. 

 

Industri kertas dan barang dari kertas menjadi kelompok komoditas yang paling 

dominan dibeli dari luar provinsi yakni mencapai 88 persen dari total nilai transaksi 

pembelian. Sedangkan tiga komoditas unggulan yang paling banyak dijual ke luar 

provinsi berturut-turut adalah gula pasir, jagung dan kopra. 
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Hampir mencapai 93 persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi 

merupakan pembelian dari provinsi DKI Jakarta, sedangkan Sulawesi Utara dan 

Jawa Timur dengan persentase masing-masing di atas 27 persen, menjadi dua 

provinsi utama tujuan penjualan yang berasal dari provinsi Gorontalo. Selain itu, 

beberapa provinsi lainnya juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar 

wilayah dengan provinsi Gorontalo, di antaranya provinsi Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Gorontalo lebih banyak menggunakan moda transportasi angkutan darat dan 

angkutan air dengan persentase masing-masing mencapai 58 persen dan 40 persen. 

Selain itu, juga terdapat sekitar 2 persen penggunaan moda transportasi angkutan 

udara. 

 

Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani merupakan kelompok 

komoditas yang paling dominan dalam transaksi pembelian dari luar provinsi 

maupun dalam transaksi penjualan ke luar provinsi yakni hampir mencapai 66 

persen dari total nilai transaksi pembelian dan 67 persen dari total nilai transaksi 
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penjualan, di mana minyak kelapa sawit (CPO) menjadi komoditas yang paling 

banyak dibeli maupun dijual. 

 

Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan dengan persentase masing-masing sekitar 

55 persen dan 31 persen dari total nilai transaksi pembelian, merupakan dua provinsi 

utama asal pembelian. Sementara itu, hampir 66 persen dari total nilai transaksi 

penjualan ke luar provinsi merupakan penjualan ke provinsi Sumatera Utara. 

Beberapa provinsi lainnya yang juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar 

wilayah dengan provinsi Sulawesi Barat antara lain provinsi DKI Jakarta, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Sulawesi Barat sebagian besar menggunakan moda transportasi angkutan darat 

dengan persentase hampir mencapai 84 persen. Selain itu, juga terdapat sekitar 12 

persen penggunaan moda transportasi angkutan air dan sekitar 4 persen penggunaan 

moda transportasi angkutan udara. 
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Sepeda motor, mobil dan alat-alat kesehatan menjadi komoditas yang paling banyak 

dibeli dari luar provinsi, sedangkan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan 

biota air merupakan kelompok komoditas unggulan dalam transaksi penjualan yakni 

hampir mencapai 74 persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi 

Maluku, di mana ikan beku menjadi komoditas yang paling banyak dijual. 

 

DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan dua provinsi utama yang melakukan 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Maluku. Lebih dari 91 persen 

dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi merupakan pembelian dari 

provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Begitu pun dengan arus penjualan, hampir 93 

persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi merupakan penjualan ke 

kedua provinsi tersebut. Selain itu, beberapa provinsi lainnya juga ikut terlibat dalam 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Maluku, di antaranya provinsi 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua 

Barat. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Maluku cenderung menggunakan moda transportasi angkutan air sekitar 72 persen 

dan angkutan udara sekitar 24 persen. Hal ini dimungkinkan karena kondisi 
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geografis dari provinsi Maluku yang merupakan salah satu provinsi kepulauan di 

Indonesia. Meskipun begitu, juga terdapat sekitar 4 persen penggunaan moda 

transportasi angkutan darat. 

 

Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati merupakan kelompok komoditas 

yang paling dominan dalam transaksi pembelian yakni mencapai 31 persen dari total 

nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, di mana beras menjadi komoditas utama 

yang paling banyak dibeli. Sementara itu, kelompok komoditas yang paling dominan 

dalam transaksi penjualan ke luar provinsi yakni hampir mencapai 52 persen dari 

total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi Maluku Utara adalah pertanian 

tanaman tahunan, di mana kopra sebagai komoditas yang paling banyak dijual. 

 

Jawa Timur dan Sulawesi Utara merupakan dua provinsi utama yang melakukan 

aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Maluku Utara. Lebih dari 82 

persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi merupakan pembelian 

dari provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Begitu pun dengan arus penjualan, 

lebih dari 97 persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi merupakan 

penjualan ke kedua provinsi tersebut. Selain itu, beberapa provinsi lainnya juga ikut 
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terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Maluku, di 

antaranya provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Maluku Utara cenderung menggunakan moda transportasi angkutan air yakni lebih 

dari 84 persen. Hal ini dimungkinkan karena kondisi geografis dari provinsi Maluku 

Utara yang merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Selain itu, juga 

terdapat sekitar 8 persen penggunaan moda transportasi angkutan udara dan juga 

sekitar 8 persen penggunaan moda transportasi angkutan darat. 

 

Mobil, industri pengolahan dan pengawetan daging serta beras menjadi komoditas 

yang paling banyak dibeli dari luar provinsi. Sementara itu, kelompok komoditas 

yang paling dominan dalam transaksi penjualan ke luar provinsi yakni hampir 

mencapai 59 persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi Papua Barat 

adalah industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani, di mana minyak kelapa 

sawit (CPO) sebagai komoditas yang paling banyak dijual. 
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Jawa Timur merupakan salah satu provinsi utama yang melakukan aktivitas 

perdagangan antar wilayah dengan provinsi Maluku Utara. Lebih dari 62 persen dari 

total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi merupakan pembelian dari provinsi 

Jawa Timur. Begitu pun dengan arus penjualan, lebih dari 66 persen dari total nilai 

transaksi penjualan ke luar provinsi merupakan penjualan ke provinsi tersebut. 

Selain itu, beberapa provinsi lainnya juga ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan 

antar wilayah dengan provinsi Papua Barat antara lain Sumatera Selatan, DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Papua Barat cenderung menggunakan moda transportasi angkutan air dan angkutan 

udara dengan persentase masing-masing mencapai 78 persen dan 21 persen. Hal ini 

sejalan dengan letak geografis provinsi Papua Barat yang berbeda pulau dengan 

sebagian besar provinsi asal pembelian maupun tujuan penjualan. Selain itu, juga 

terdapat sekitar 1 persen penggunaan moda transportasi angkutan darat. 

 

Kelompok komoditas yang paling dominan dalam transaksi pembelian adalah 

industri kenderaan bermotor roda empat atau lebih dengan persentase di atas 26 

persen dari total nilai transaksi pembelian dari luar provinsi, di mana komoditas yang 
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paling banyak dijual adalah mobil. Sementara itu, industri penggergajian dan 

pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dengan persentase melebihi 93 

persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar provinsi, merupakan kelompok 

komoditas yang paling dominan dalam transaksi penjualan di mana kayu balok 

menjadi komoditas yang paling banyak dijual. 

 

Jawa Timur dan DKI Jakarta dengan persentase masing-masing mencapai 47 persen 

dan 46 persen dari total nilai transaksi pembelian, merupakan dua provinsi utama 

asal pembelian. Sementara itu, 99 persen dari total nilai transaksi penjualan ke luar 

provinsi juga merupakan penjualan ke provinsi Jawa Timur. Beberapa provinsi 

lainnya seperti provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Barat juga 

ikut terlibat dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dengan provinsi Papua. 

 

Pengiriman komoditas yang dibeli dari luar maupun yang dijual ke luar provinsi 

Papua cenderung menggunakan moda transportasi angkutan air dan angkutan udara 

dengan persentase masing-masing mencapai 62 persen dan 35 persen. Hal ini sejalan 

dengan letak geografis provinsi Papua yang berbeda pulau dengan sebagian besar 

provinsi asal pembelian maupun tujuan penjualan. Selain itu, juga terdapat sekitar 3 

persen penggunaan moda transportasi angkutan darat. 
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Perdagangan antar wilayah terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini 

mengindikasikan bahwa masing-masing provinsi tersebut saling terikat satu sama 

lain khususnya dalam hal perdagangan. Total penjualan antar provinsi di Indonesia 

mencapai 8.302,84 triliun rupiah, sedangkan total pembelian antar provinsi di 

Indonesia mencapai 6.202,93 triliun rupiah. Dengan demikian perdagangan antar 

provinsi yang dilakukan oleh seluruh provinsi di Indonesia terdapat surplus sebesar 

2.099,91 triliun rupiah. 

 

Dilihat secara regional, terda at 11 provinsi yang mengalami surplus pada neraca 

perdagangan antar wilayahnya. Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan surplus 

neraca perdagangan antar wilayah terbesar yakni mencapai 2.181,22 triliun rupiah, 

sedangkan Kalimantan Tengah menjadi provin i dengan surplus terendah yakni 

sebesar 2,37 triliun rupiah. Sementara itu, provinsi Lampung menjadi provinsi 

dengan defisit neraca perdagangan antar wilayah tertinggi yakni mencapai 205,08 

triliun rupiah. 
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LAMPIRAN 

 

KERJASAMA DAN KUNJUNGAN MITRA PENELITIAN SERTA UJI COBA 
PRODUK PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   52/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Presiden IORA  
di Bandung 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Rabu 
Tanggal : 25 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   51/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran  
di Jatinangor 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Rabu 
Tanggal : 25 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 





 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   53/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Ketua LPPM Universitas Pakuan  
di Bogor 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Rabu 
Tanggal : 25 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
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Terms of Reference 

(TOR) 

DISKUSI PUBLIK 
Strategi Diplomasi Indonesia Melalui Pariwisata Era Teknologi 4.0 

Universitas Nasional, Jakarta 
Jakarta, 26 November  2020 

 
Latar Belakang 

Memasuki era Revolusi Industri 4.0 membuat berbagai bidang mengalami 
perkembangan sistem. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali 
di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini 
merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup 
berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D printing hingga robotik yang diyakini mampu 
meningkatkan produktivitas. Seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia kini 
mempersiapkan hal tersebut. Menurut Global Competitiveness Report terbaru, sebuah 

laporan tahunan yang diterbitkan World Economic Forum, Indonesia saat ini berada di 
urutan ke-36 dari 137 ekonomi yang ada di dunia.  

Tidak hanya industri manufaktur yang mengalami hal tersebut. Industri 
Pariwisata yang notabene saat ini sedang naik daun juga tidak terlepas dari revlusi 
tersebut. Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya memaparkan visi pariwisata 
Indonesia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0. Menpar meyakini, saat ini 
digital adalah sebuah keniscayaan karena semua ekosistem juga telah menggunakan 
aplikasi digital mulai dari hotel, transportasi, finansial, hingga bandara.  

Industri pariwisata erat kaitannya dengan soft diplomacy sebuah negara. 
Pariwisata dijadikan alat diplomasi yang efektif terutama menyasar generasi kaum 
millenial. Terkait era 4.0, Kemenpar Indonesia sendiri akan menerapkan tiga strategi 
dalam mengembangkan pariwisata. Tiga hal yang dimaksud yakni deregulasi, teknologi, 
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dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tentu saja membutuhkan 
strategi-strategi tersendiri terutama yang berkenaan dengan dunia digital seperti saat 
ini. 
 
Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan 

1. Memberikan pemahaman terkait strategi diplomasi dari kacamata pariwisata di 
era teknologi 4.0 

 
Topik dan Narasumber 
Kegiatan ini diadakan dengan mengundang Narasumber untuk memberikan Paparan 
mengenai strategi pariwisata yang harus dilakukan di era teknologi 4.0 sebagai berikut: 
Narasumber: 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, ST, MT. (Universitas Narotama) 
2. Suhanto, M.Si. (Universitas Nasional) 
3. Hilmi Rahman Ibrahim, M.Si. (Universitas Nasional) 

 
Moderator: 

1. Harry Darmawan, S.Hum., M.Si 
(Universitas Nasional) 

 
Waktu dan Tempat 
Hari/Tanggal  : Kamis / 26 November 2020 
Waktu   : Pukul 13.30 s/d selesai 
Tempat  : Universitas Nasional 
 
Peserta 
Peserta kegiatan ini berjumlah 30 orang, terdiri dari perwakilan Dosen dan Mahasiswa 
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Nasional. 
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Penyelenggara  
Kegiatan ini merupakan kegiatan Program Studi Hubungan Internasional 
 
 
 

RUN DOWN ACARA 
 

Waktu Kegiatan Pengisi/PJ 

13.00-14.00 Registrasi  Panitia 

14.00-14.15 Pembukaan: Wadek Bid. Kemahasiswaan 
FISIP Universitas Nasional 

14.15-15.00 Diskusi Publik:  

Moderator Harry Darmawan, M.Si 

Narasumber 1 Dr. M. Ikhsan Setiawan, ST, 
MT. 

Narasumber 2 Suhanto, M.Si. 

Narasumber 3 Hilmi Rahman Ibrahim, M.Si 

15.00-15.30 Discussion  Moderator 

 
 
 
 

 

 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   55/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Ketua INKINDO DKI Jakarta  
di Jakarta 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Kamis 
Tanggal : 26 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 
 
 
 





 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   56/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
President iPEST  
di Jakarta 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Kamis 
Tanggal : 26 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 
 
 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   54/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Direktur PT. Cakra Buana Consultant  
di Jakarta 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Kamis 
Tanggal : 26 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   58/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Ketua Prodi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana  
di Jakarta 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Jum’at 
Tanggal : 27 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
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Fakultas Teknik 
KAMPUS MENARA BHAKTI 
Jl. Raya Meruya Selatan No. 1, Kembangan, Jakarta Barat 1650  
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Psw : 5200 
Fax. 021-5871335 /021-587374 
http://www.mercubuana.ac.id, email: fakultasteknik@mercubuana.ac.id 

 
 
 
Jakarta, 17 November 2020 
 
Nomor    : 13-2/0241/F/XI/2020 
Perihal    : Kunjungan Industri/Mitra Riset dan Uji Coba Produk Riset 
Lampiran: - 
 
Kepada: 
Yth. Bapak. Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM  
Rektor Universitas Narotama 
Jalan Arief Rachman Hakim No. 51 
Surabaya 60117 
 
Dengan hormat,  
 
Teriring salam dan doa semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, 
kesehatan, dan keberkahan kepada Bapak/Ibu dan keluarga.  
 
Sehubungan dengan adanya Surat Bapak Nomor: 58/NR-R/05/XI/2020 tanggal 16 November 
2020, perihal Surat Permohonan Kunjungan Industri/Mitra Rirest dan Uji Coba Produksi Riset, 
kami sangat senang dan menghargai rencana kunjungan ini oleh delegasi dari Universitas 
Narotama ke Program Studi Teknik Sipil – Universitas Mercu Buana.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan menerima kunjungan delegasi dari Universitas 
Narotama pada:: 
 
Hari/Tanggal : Jumat / 27 November 2020 
Pukul  : 09.30 – 11.30 WIB 
Tempat : Universitas Mercu Buana Kampus Jatisampurna 
     
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. 
 
 
Hormat kami, 
 
Ketua Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana 

 
 
Acep Hidayat, S.T.,M.T. 



 

Arsip : Sekretariat Rektor/My 
 

Nomor :   57/NR-R/05/XI/2020 
Lampiran :   - 
Perihal :   Surat Permohonan Kunjungan Industri / Mitra Riset dan  

    Uji Coba Produk Riset 
 
 
Kepada Yth. 
Ketua STIE Mulia Pratama  
di Bekasi 
 
 
Dengan hormat,  
Bersama ini perkenankan kami Universitas Narotama memberikan salam hangat pada 
Bapak. Sehubungan dengan ekspansi kerjasama Universitas Narotama dengan 
Industri / Mitra Riset, kami berencana melakukan kunjungan Industri / Mitra Riset 
dan Uji Coba Produk Riset tentang : 
 

1. Pariwisata 4.0, Pariwisata Berbasis Digital Guna Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat di Jawa Timur 

2. Sustainable Mobility, Pengembangan Transportasi Publik Terintegrasi 
Teknologi 4.0 GIS Mendukung Pembangunan Daerah 

 
Rencananya akan dilaksanakan pada : 
 

Hari  : Jum’at 
Tanggal : 27 November 2020 
Waktu  : Menyesuaikan 

 
Adapun delegasi Universitas Narotama yang akan mengikuti kunjungan tersebut  
adalah : 
 

1. Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T. 
2. Agus Sukoco, S.T.,  M.M. 
3. Ronny Durotun Nasihien, S.T., M.T. 
4. Amrun Rasyid, S.T.,  M.M. 

 
Besar harapan Kami, Bapak berkenan memenuhi permohonan ini dan atas perhatian 
serta perkenan Bapak, Kami menyampaikan terima kasih. 
 
 
Surabaya, 16 November 2020 
Rektor, 

 
 
 

Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.  
NIDN. 0724066602 
 
 
 



 
 

Realisasi Keterlibatan/Kontribusi Mitra 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


