
 
 

1 PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Umar dan Hussen (2001) menyatakan asas cabotage adalah kegiatan 

angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan 

menggunakan kapal berbendera nasional serta diawaki awak kapal negara 

tersebut. Pemberlakuan asas cabotage yang tertuang dalam Instruksi Presiden 

nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran , 

merupakan hal yang penting bagi perkembangan dan kemandirian angkutan laut 

nasional Kemenhub(2005).  Keberadaan asas cabotage ini merupakan 

pemberdayaan  angkutan  laut  nasional  dalam  kegiatan  lalu lintas angkutan  

barang sehingga menutup kemungkinan bagi angkutan laut asing untuk 

melakukan kegiatan didalam wilayah perairan Indonesia 

(antarpulau/antarpelabuhan). Pengaturan tentang asas   cabotage   diatur   dalam   

PP. nomor 20 Tahun 2010   tentang   Angkutan   di   Perairan.   

 

 
 
 

  Gambar 1 Bagan alir permasalahan 

Implikasi pemberlakuan asas cabotage bagi angkutan laut nasional tentu 

membawa   dampak   bagi   perkembangan   jumlah   armada   angkutan   laut   

serta peningkatan pangsa muatan angkutan barang dalam negeri yang dilayani. 

Dengan demikian hal ini akan berdampak pada pemasukan dibidang jasa angkutan  

dan  menyerap tenaga kerja, peningkatan produktivitas industri galangan kapal 

serta menjaga kedaulatan bangsa dan  dibidang pertahanan dan  keamanan. Kapal- 

kapal yang berbendera Indonesia, baik yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia 

maupun Badan Hukum Indonesia   sebanyak 14.156 unit kapal dengan total 18,9 

Juta GT (DJPL 2014). Angka ini meningkat tajam sejak tahun 2005 dengan 

jumlah kapal sebanyak 6.041 unit. Setelah hampir 9 Tahun diberlakukankannya 

asas cabotage di Indonesia kapal-kapal yang berbendera Indonesia telah menguasi 

lalu lintas angkutan laut dalam negeri dengan pangsa pasar mencapai 99,99% dari 

total barang yang diangkut  (Kemenhub 2011). Penerapan azas cabotage ini 

dianggap cukup berhasil karena kita telah berhasil dengan berbagai  macam 

kekurangan dan kelebihan yang ada. Kekurangan yang masih terlihat cukup jelas 

yaitu ukuran kapasitas kapal-kapal yang berbendera Indonesia masih sangat kecil 



2 
 
 

jika dibandingkan dengan negara-negara lain.  

 Tabel 1 Jumlah lalu lintas angkutan barang dalam negeri 2013-2014 

NO. 
Armada / 

Kapal 

Jumlah dan pangsa muatan  angkutan laut dalam 

negeri (ton) 

2013 % 2014 % 

1 Nasional 386,297,016 99,68 408,552,545 99,99 

2 Asing 1,249,509 0,32 53,730 0,01 

 
Total 387,546,525 100 408,606,275 100 

Sumber : Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan tahun (2014) 
 
 

Saat ini kapal-kapal berbendera asing masih  menguasi lalu lintas angkutan 

laut luar negeri terutama barang-barang ekspor kita, karena 88,99%  dari 653,27 

juta ton lalu lintas barang angkutan laut luar negeri kita masih diangkut  oleh 

kapal-kapal berbendera asing yang sudah  jelas memiliki kapasitas kapal jauh 

lebih besar dari Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah 

memberlakukan  Permenkeu no. 41 Tahun 2014, tentang   Tata cara pengisian 

Nilai Transaksi Ekspor dalam Bentuk Cost, Insurance and Freight pada 

Pemberitahuan Ekspor Barang, hal ini untuk menguasai lalu lintas barang 

angkutan luar negeri terutama ekspor kita Kemenkeu(2014). Metode pengiriman 

barang dengan CIF lebih menguntungkan bagi negara pengekspor karena barang-

barang tersebut diangkut oleh kapal-kapal berbendera negara pengekspor sehingga 

memberikan nilai tambah bagi negara pemilik barang serta biaya angkut dan 

asuransi diterima oleh negara pengekspor. 

 

  Tabel 2 Jumlah lalu lintas angkutan barang luar negeri 2013-2014 

NO. 
Armada / 

Kapal 

Jumlah dan pangsa muatan angkutan laut luar negeri 

(ton) 

2013 % 2014 % 

1 Nasional 67,511,611 10,91 71,943,419 11,01 

2 Asing 551,576,580 89,09 581,327,245 88,99 

 
Total 619,088,191 100 653,270,664 100 

Sumber : Laporan tahunan Kementerian Perhubungan tahun (2014) 

 

   Indonesia berada diurutan ke 23 dunia dengan total 17.029.510 DWT 

(Death Weight Ton) dari jumlah 1.657 unit kapal yang terdaftar pada CVS 

(Convention Vessel Standard) (UNCTAD 2014). Sisanya merupakan kapal – 

kapal NCVS (Non Convention Vessel Standard)  dari total 14.156 unit yang 

terdaftar di Ditjen Hubla Kemenhub (DJPL 2014). Jika melihat rata-rata kapasitas 

angkut kapal Nasional berdasarkan CVS, kapal-kapal Indonesia hanya memiliki 

ukuran 10.277,31 DWT/Unit Kapal. Namun kapal dengan kepemilikan Indonesia 

yang berbendera Indonesia hanya berjumlah 1504 dengan total kapasitas 

12.908.580 DWT memiliki rata-rata kapasitas sebesar 8.582,83DWT, sisanya 153 

kapal kepemilikan Indonesia tetapi berbendera asing.     



3 

 Tabel 3 Daftar negara dengan kapasitas kapal terbesar dunia 

No. 

FLAG OF REGIS. Total DWT 

unit 

rata-rata Ket. Flag of 

OWNERSHIP (000) ton (000 ton) Register 

 

Total all economies 1,734,561.37 48,525 35.75  

 1 Greece 279,429.79 4,017 69.56  Closed Register 

2 Japan 230,675.18 3,986 57.87  Closed Register 

3 China 157,557.21 4,966 31.73  Closed Register 

4 Germany 122,035.63 3,532 34.55  Open Register 

5 Singapore 84,022.25 2,356 35.66  Closed Register 

6 Korea, Republic of 80,181.48 1,618 49.56  Closed Register 

7 China, Hong Kong SAR 75,321.27 1,258 59.87  Closed Register 

8 United States 60,266.08 1,974 30.53  Rigid Closed Reg. 

9 United Kingdom 48,381.90 1,227 39.43  Closed Register 

10 Norway 46,370.54 1,857 24.97  Closed Register 

11 China, Taiwan Province of 45,514.32 869 52.38  Closed Register 

12 Bermuda 42,222.43 322 131.13  Open Register 

13 Denmark 36,179.66 930 38.90  Closed Register 

14 France 35,082.98 717 48.93  Open Register 

15 Turkey 27,687.77 1,530 18.10  Closed Register 

16 Italy 22,002.18 803 27.40  Closed Register 

17 India 21,815.15 844 25.85  closed Register 

18 Brazil 20,459.29 391 52.33  Closed Register 

19 Belgium 20,089.74 243 82.67  Closed Register 

20 Russian Federation 18,324.08 1,739 10.54  Closed Register 

21 Iran (Islamic Republic of) 18,080.14 227 79.65  Closed Register 

22 Switzerland 17,896.44 338 52.95  Open Register 

23 Indonesia 17,029.51 1,657 10.28  closed Register 

24 Netherlands 17,005.61 1,220 13.94  Open Register 

25 Malaysia 16,137.88 608 26.54  Closed Register 

Sumber : UNCTAD (2014) 

  Namun permasalahan timbul karena kapal-kapal berbendera Indonesia 

yang menangani lalu lintas angkutan laut luar negeri  masih relatif sedikit secara 

unit dan total GRT yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan negera-negara 

yang lebih kecil secara territorial dibandingkan Indonesia  dan perdagangannya 

sehingga mengakibatkan penguasaan kapal-kapal berbendera Indonesia yang 

menguasai lalu lintas angkutan laut luar negeri kita hanya mencapai 11,01 % dari 

volume yang ada (DJPL 2014).  

Salah satu usaha untuk meningkatkan jumlah kapal baik secara unit dan total 

GRT adalah dengan membangun kapal di galangan kapal dalam negeri dan luar 

negeri atau membeli kapal baru maupun bekas dari negara luar, namun hal ini 

sangat cukup sulit dilakukan karena membutuhkan dana yang sangat besar dan 

waktu yang cukup lama. Alternatif lain yaitu dengan cara pengalihan bendera 

kapal-kapal asing menjadi kapal berbendera Indonesia dengan kemudahan proses 

pendaftaran tanda kebangsaan kapal. 

Indonesia menganut sistem pendaftaran tertutup (close registry ) yang 

berarti kapal – kapal berbendera Indonesia dimiliki oleh  WNI atau Badan Hukum 

Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 314 KUHD dan Pasal 158 
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UU.No.17/2008 Indonesia tidak dapat menerima pendaftaran kedua (second 

registry) seperti yang dilakukan beberapa negara tertentu terhadap kapal yang 

dicarter kosong (bareboat carter) karena pendaftaran kapal di Indonesia 

berdasarkan kepemilikan. Keuntungan dari sistem pendaftaran tertutup yaitu    total 

tonase kapal yang terdaftar benar-benar asset nasional,    mudah melakukan 

pengawasan dan penegakan hukum karena pemilik kapal berkedudukan di 

Indonesia,    kapal berbendera Indonesia tidak dianggap oleh negara lain sebagai 

kapal yang substandard seperti kapal-kapal yang terdaftar di negara yang 

menganut sistem pendaftaran terbuka (open registry) yang biasa disebut negara 

bendera kemudahan (flag of convenience),    dalam keadaan darurat atau perang 

semua kapal berbendera Indonesia dapat dengan mudah dimobilisasi karena 

semuanya benar-benar aset nasional,    iuran yang harus dibayar sebagai anggota 

IMO yang besarnya sesuai dengan total tonase kapal yang terdaftar di Indonesia 

benar-benar untuk kapal milik nasional dan setiap kebijaksanaan pemerintah 

untuk kapal berbendera Indonesia yang berupa subsidi, insentif, harga BBm dan 

biaya pelabuhan betul-betul dinikmati oleh kapal milik nasional. 

Sedangkan konsekuensi  sistem pendaftaran tertutup yaitu jumlah kapal 

berbendera Indonesia di pelayaran internasional tidak signifikan, karena kapal-

kapal milik WNI/BHI sebagian besar hanya berlayar di dalam negeri dan sekitar 

Asia tenggara, sehingga kapal berbendera Indonesia tidak begitu dikenal dalam 

pelayaran internasional yang mengakibatkan ekspor dan impor kita banyak 

diangkut oleh kapal asing, tidak bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi 

pelaut Indonesia untuk bekerja di kapal Indonesia. Berdasarkan paparan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang faktor-faktor yang 

mengakibatkan angkutan lalu lintas barang luar negeri Indonesia masih dikuasi 

oleh kapal-kapal berbendera asing. 
 

Perumusan Masalah 

Dari paparan diatas, masalah ukuran dan kapasitas angkut kapal-kapal 

Indonesia yang kecil menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti walaupun 

secara nasional total unit keseluruhan bertambah secara cukup signifikan melalui 

pemberlakuan asas cabotage. Tingginya pangsa muatan barang ekspor yang 

diangkut  oleh kapal berbendera asing apakah di pengaruhi oleh kapasitas kapal-

kapal berbendera Indonesia yang tergolong kecil dan faktor lain apa saja yang 

mungkin timbul dari rendahnya penguasaan pangsa muatan ekspor oleh kapal-

kapal berbendera Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat diuraikan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

 

1. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi peningkatan penguasaan  

pangsa muatan  angkutan laut luar negeri oleh kapal berbendera 

Indonesia dalam industri pelayaran. 

2. Apakah peningkatan kapasitas kapal berbendera Indonesia berpengaruh  

terhadap penguasaan pangsa muatan lalu lintas angkutan barang 

ekspor? 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan  dari penelitian ini sebagai berikut :  



5 

1. Menganalisis faktor –faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 

penguasaan pangsa muatan angkutan laut ekspor oleh kapal berbendera 

Indonesia.  

2. Menganalisa peningkatan kapasitas kapal berbendera Indonesia memiliki 

hubungan terhadap peningkatan penguasaan pangsa muatan lalu lintas 

angkutan barang ekspor 

 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan atau aturan 

terkait peningkatan kapasitas kapal-kapal berbendera Indonesia.  

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik kapal maupun  pelaku industri 

pelayaran  

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian dan batasan masalah 

Penelitian ini hanya mencakup masalah peningkatan kapasitas kapal 

berbendera Indonesia melalui pengadaan kapal pada pendaftaran kapal berbendera 

Indonesia dan proses pengalihan bendera atau tanda kebangasaan kapal . 

 

    

2 TINJAUAN PUSAKA 

 

Landasan Teoritis 

 

Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang uraian 

pemecahan masalah  yang  akan  ditemukan  pemecahannya  melalui  

pembahasan-pembahasan secara teoritis. Teori-teori yang akan dikemukakan 

merupakan dasar-dasar penulis untuk meneliti masalah – masalah yang akan 

dihadapi penulis pada pelaksanaan pengumpulan data.   

 

Pengertian kapal, kapasitas kapal dan angkutan 

 Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal  

adalah   kendaraan   air   dengan   bentuk   dan   jenis tertentu, yang   digerakkan  

dengan  tenaga  angin,  tenaga mekanik,  energi lainnya,  ditarik  atau   ditunda,   

termasuk kendaraan yang   berdaya  dukung  dinamis,  kendaraan   di bawah  

permukaan   air,   serta   alat   apung  dan   bangunan terapung  yang  tidak   

berpindah-pindah. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan 

Indonesia sesuai peraturan perundang – undangan. Sedangkan kapal asing adalah 

kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar 

kapal Indonesia.  

Menurut Render dan Heizer (2006), Kapasitas adalah hasil 

produksi atau volume pemrosesan (throughput) atau jumlah unit yang 

dapat ditangani, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas 
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