
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Tol laut merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Nawacita Presiden 

Jokowi dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, berupa 

konektivitas laut secara efektif dengan adanya kapal yang berlayar secara rutin dan 

terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Gagasan tol laut adalah upaya untuk 

mewujudkan Nawacita pertama yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim 

dan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, selain itu tol 

laut juga menjadi penegasan, bahwa negara memang benar hadir ke seluruh daerah 

melalui kapal-kapal yang menyambangi di wilayah tersebut. Tol laut adalah jalur 

pelayaran bebas hambatan (efisien, teratur dan terjadwal) yang menghubungkan 

pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi serta menurunkan disparitas ekonomi (Bappenas 2015).  

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya tol laut adalah menjamin 

ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga serta menjamin 

kelangsungan pelayanan penyelenggaraan barang ke daerah tertinggal, terpencil, 

terluar dan perbatasan (3TP).  Tol laut diharapkan dapat mendorong pemanfaatan 

potensi potensi ekonomi yang ada serta membuka pasar baru untuk produk yang 

dihasilkan di kawasan timur Indonesia. Peluang kerja dan kesempatan berusaha 

menjadi terbuka, produktivitas, daya saing diprediksi akan mengalami peningkatan 

serta biaya logistik akan turun sehingga harga-harga barang semakin murah.  

Program tol laut dilatarbelakangi oleh adanya disparitas harga yang cukup 

tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia karena adanya kesenjangan 

pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang, terlihat dari perkembangan PDB 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yaitu 18,6% 

berbanding 81,4%. KBI mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sedangkan 

KTI meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua (RPJMN 

2015-2019). Banyaknya daerah di KTI yang belum berkembang, sehingga 

diperlukan sarana transportasi untuk mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan 

barang penting menurut Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015, dari daerah yang 

sudah lebih berkembang/maju. Tol laut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

atau berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi baru sesuai dengan potensi 

daerahnya serta mendorong ketersedian infrastruktur yang memadai, agar terjadi 

keseimbangan pengangkutan barang sehingga kapal yang membawa muatan dari 

barat ke timur kembali ke barat dengan kondisi kapal mengangkut muatan. Selain 

untuk pemengembangkan KTI, program ini menjadi terobosan dalam mengatasi 

kesenjangan antara KTI dengan KBI yang telah berlangsung selama puluhan tahun 

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, pelabuhan mempunyai peran 

penting pada sistem transportasi laut (Huang et al. 2008). Pelabuhan adalah node 

antara sistem transportasi laut dan sistem transportasi darat dalam rangka mendukung 

dan mengembangkan suatu pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara (Dewa  

2016). Pelabuhan juga merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat 

(B/M) komoditas perdagangan (Steenken et al. 2004), embarkasi dan debarkasi 

penumpang kapal (Steenken et al. 2004). Perencanaan dan pengembangan sistem 

transportasi laut perlu mempertimbangkan dan mengintegrasikan banyak aspek, 
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seperti: layanan kapal di pelabuhan, infrastruktur pelabuhan yang meliputi lapangan 

penumpukan petikemas, potensi wilayah dan jaringan transportasi darat dari dan ke 

wilayah hinterland pelabuhan (Notteboom 2009). 

Konsep tol laut akan mengkoneksikan jalur pelayaran dari barat ke timur 

Indonesia juga akan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian 

selatan ke negara Asia bagian Timur. Ide dari konsep tol laut tersebut akan 

membuka akses regional dengan cara membuat dua pelabuhan besar berskala hub 

international yang dapat melayani kapal-kapal niaga besar diatas 3.000 TEU atau 

sekelas kapal panamax 6000 TEU (Bappenas 2015). Melalui realisasi rencana 

tersebut diharapkan Indonesia dapat memiliki peran yang signifikan dalam 

mendukung distribusi logistik internasional. 

Berdasarkan kajian oleh Bappenas, tol laut didukung oleh 24 pelabuhan yang 

terdiri dari 5 pelabuhan utama atau hub dan 19 pelabuhan feeder. Lima pelabuhan 

hub yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pelabuhan 

Makassar, dan Pelabuhan Bitung. Sedangkan 19 pelabuhan feeder adalah 

Malahayati Aceh, Batu Ampar Batam, Telur Bayur Padang, Jambi, Palembang, 

Pelabuhan Panjang Lampung, Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Pontianak, 

Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Karingau Balikpapan, 

Palaran Samarinda, Pantoloan Sulawesi Tengah, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan 

Tenau Kupang, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Ambon, dan 

pelabuhan Sorong. Dasar pertimbangan dalam penentuan pelabuhan strategis 

tersebut adalah sebaran wilayah, kondisi dan kapasitas pelabuhan eksisting, potensi 

pengembangan maksimum pelabuhan dan hinterlandnya, arus barang dan liners 

yang telah melayani, serta kemampuan pemerintah dan BUMN dalam 

merealisasikannya.  

Untuk merealisasikan rute/jaringan pelayaran tersebut, diperlukan kebijakan 

strategis yaitu: 

1. Penataan jaringan trayek angkutan laut (revisi SK Trayek). 

2. Perluasan jaringan trayek, peningkatan frekuensi layanan, serta peningkatan 

keandalan kapal untuk angkutan laut dan keperintisan. 

3. Optimalisasi penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) angkutan laut 

penumpang maupun barang, mengingat jumlah muatan barang dari wilayah 

Indonesia Timur yang masih rendah. 

 

Dalam konsep tol laut, dikembangkan jaringan armada kapal yang 

menghubungkan kedua pelabuhan hub internasional dengan melalui pelabuhan hub 

nasional dari wilayah barat Indonesia hingga wilayah timur, kapal besar akan 

berlayar secara rutin bolak balik dari Pelabuhan Belawan di kawasan Barat ke 

pelabuhan-pelabuhan hub nasional hingga Pelabuhan Bitung di kawasan timur,. 

Kemudian kargo/logistik dari pelabuhan hub nasional akan didistribusikan ke 

pelabuhan feeder menggunakan kapal yang berbeda pula. Konsep konektivitas laut 

diatas kemudian dilayani oleh armada kapal secara rutin dan terjadwal dari barat 

sampai timur Indonesia kemudian disebut sebagai konsep Tol Laut (Bappenas 

2015) seperti terlihat dalam Gambar 1. 
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Sumber: Bappenas (2015)  

Gambar 1 Rencana Pengembangan Konsep Tol Laut 

 

Ukuran kinerja logistik suatu negara yang umum dipakai adalah Logistics 

Performance Index (LPI). LPI merupakan benchmarking tools yang dikembangkan 

oleh Bank Dunia untuk mengukur kinerja rantai pasok dalam suatu negara dan 

diperingkat bersama negara-negara lainnya. Berdasarkan survei Bank Dunia, pada 

tahun 2014 biaya logistik nasional cukup besar yaitu 24% produk domestik bruto 

(PDB) atau dua kali lipat negara-negara tetangga, dengan adanya tol laut dan 

ditambah peningkatan infrastruktur jalan darat, pemerintah menargetkan rasio biaya 

logistik turun menjadi 19,2% pada tahun 2019. Berdasarkan survei LPI 2016, skor 

dan peringkat LPI tertinggi  adalah Jerman, untuk negara ASEAN peringkat LPI 

tertinggi Singapura pada peringkat 5, diikuti Malaysia peringkat 32, Thailand 

peringkat 45, Indonesia peringkat 63, Vietnam peringkat 64, Filipina peringkat 71. 

Peringkat LPI Indonesia turun dari 53 pada 2014 menjadi 63 pada 2016. Setidaknya 

ada empat faktor utama penyebab rendahnya daya saing logistik (LPI) Indonesia, 

yakni keterbatasan infrastruktur, mahalnya bea dan cukai atau kepabeanan, 

perkapalan internasional, dan kompetensi sumber daya manusia di sektor logistik 

dan trucking. Dari keempat penghambat daya saing tersebut, yang membuat 

peringkat LPI Indonesia menurun yaitu rendahnya kualitas infrastruktur logistik 

serta proses kepabeanan yang masih perlu diperbaiki secara signifikan. Tuntutan 

terhadap infrastruktur logistik tidak hanya mengenai kualitas, melainkan juga 

mengenai kapasitas dan konektivitas (Mulyani 2016). 

Terbukanya akses regional melalui implementasi konsep tol laut dapat 

memberikan peluang industri logistik nasional untuk berperan dalam distribusi 

internasional, dimana saat ini 40% melalui wilayah Indonesia. Untuk menjadi 

pemain di negeri sendiri serta mendukung asas cabotage serta beyond cabotage, 

maka saat ini Pemerintah telah menetapkan dua pelabuhan yang berada di wilayah 

depan sebagai hub-internasional, yaitu pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan 

Bitung. 

Distribusi logistik di wilayah depan (pelabuhan hub internasional) akan di-

hubungkan ke wilayah dalam melalui pelabuhan-pelabuhan hub nasional 

(pelabuhan pengumpul) yang kemudian diteruskan ke pelabuhan feeder dan 

diteruskan ke sub-feeder dan atau pelabuhan rakyat. Sesuai dengan konsep wilayah 

depan dan wilayah dalam tersebut maka armada kapal yang melayani pergerakan 

http://maritimenews.id/wp-content/uploads/2015/07/rencana-pengembangan-konsep-tol-laut1.png
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kargo/logistik internasional akan berbeda dengan armada kapal yang melayani 

pergerakan kargo domestik.  

Menurut Permenhub No. PM 93 tahun 2013, penyelenggaraan angkutan laut 

untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh menteri, 

gubernur dan/atau walikota dengan pelayaran perintis dan penugasan. Kegiatan 

pelayaran perintis diselenggarakan dengan menggunakan kapal yang laik laut untuk 

mengangkut penumpang, barang dan/atau barang dan penumpang. Program tol laut 

merupakan bentuk pelayaran perintis yang khusus untuk pengangkutan barang, 

selama ini angkutan laut perintis yang ada peruntukannya untuk pengangkutan 

untuk penumpang dan barang dalam satu kapal, sehingga muatan yang diangkut 

terbatas dan tidak bias memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah 3TP.  

Jaringan pelayaran angkutan laut perintis menurut hasil studi ADB tahun 

2014-2015, didominasi jaringan pelayaran yang melingkar atau berkeliling, hanya 

sebagian kecil yang berpusat hal ini mengakibatkan kinerja layanan waktu layar 

lebih lama dan frekwensi pelayaran yang kecil. Jarak antar pelabuhan 45-75 mil 

laut dan dalam satu trayek jaraknya 830-1730 mil laut yang rata-rata ditempuh 

dalam waktu 20-21 hari (Gurning 2017). 

Terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dengan pelayaran, kapal dan 

pelabuhan. Di daerah yang perekonomiannya belum berkembang, diperlukan 

pembangunan dengan konsep ship promote the trade, dimana kapal singgah di 

pelabuhan unuk menciptakan perdagangan, sehingga perlu stimulus untuk 

menciptakan jalur pelayaran untuk menjaga ketersediaan layanan pengiriman untuk 

mendukung pengangkutan penumpang dan muatan. Di daerah yang tingkat 

perekoniannya sudah berkembang berlaku konsep ships follow the trade, dimana 

kapal akan berlayar mengikuti perdagangan sesuai volume atau nilai muatan 

sehingga biaya logistik relatif rendah, terbuka akses muatan ke pasar sehingga 

menguntungkan secara ekonomi(Gurning 2017), seperti terlihat pada Gambar 2. 

 
Sumber : (Gurning 2017) 

Gambar 2  Hubungan antara economic level and market level dengan kapal, 

pelayaran dan pelabuhan 

Pemerintah melalui program tol laut hadir untuk menstimulus agar tercipta 

jalur perdagangan dengan membangun konektivitas di KTI dan menurunkan biaya 

logistik dengan memberikan subsidi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
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Harapannya setelah jalur perdagang sudah tercipta, perkonomian daerah 3TP 

menjadi berkembang dan akan ada kapal komersial melayani daerah tersebut.  

Implementasi konsep tol laut diawali melalui pelabuhan hub berdasarkan 

sebaran wilayah serta potensi muatannya dan berdampak terhadap efisiensi apabila 

dilayani oleh armada yang bergerak seperti pendulum dari barat ke timur Indonesia 

(Bappenas 2015). Pelabuhan pangkal tol laut merupakan pelabuhan hub, 

sebagamana termaktub dalam RPJMN 2015-2019 sedangkan pelabuhan singgah 

merupakan pelabuhan feeder atau pengumpan dimana muatan yang diangkut oleh 

kapal tol laut akan didistribusikan di daerah hinterland pelabuhan singgah dan 

diangkut lanjut dengan menggunakan kapal perintis, kapal pelayaran rakyat 

maupun dengan pesawat udara. Tol laut diharapkan tidak hanya untuk menekan 

biaya logistik nasional, namun kedepannya program tol laut dapat mengacu ke 

konsep intermoda chain supply systems yang dapat memperkuat konektivitas 

nasional. Selain itu tol laut juga membangun jaringan suplai dan distribusi barang 

dan logistik di seluruh Indonesia karenanya perlu pengembangan jalur pendukung 

dari pelabuhan utama ke pelabuhan pengumpul dan pengumpan  dan didukung 

dengan akses di daratan dan udara.  

Jumlah pelabuhan di Indonesia saat ini 1.241 pelabuhan, terdiri dari 111 

pelabuhan komersial, 1.130 pelabuhan non-komersail dan +/- 914 terminal khusus 

dan terminal untuk kepentingan sendiri. Dengan jumlah pelabuhan yang begitu 

banyak sehingga perlu dilakukan analisis  terhadap pelabuhan yang akan disinggahi 

oleh kapal-kapal tol laut. Pelabuhan non komersial juga perlu dikembangkan selain 

pelabuhan komersial, sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, 

mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi, membuka keterisolasian dan 

meningkatkan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar sejalan 

dengan agenda strategis pemerintah terkait konektivitas nasional. Terdapat 

beberapa pelabuhan di KTI yang memiliki peran dan fungsi sebagai pusat distribusi 

barang logistik secara nasional dan memiliki beberapa jenis barang industri lainnya 

yang berpotensi untuk diantarpulaukan (Jinca 2011). 

Program Tol Laut dimulai pada tahun 2015 dengan mengoperasikan 3 trayek 

kapal tol laut dari 2 pelabuhan pangkal dan singgah di 10 pelabuhan, tahun 2016 

ada 6 trayek dengan 3 pelabuhan pangkal dan 29 pelabuhan singgah, tahun 2017 

ada 13 trayek dengan 2 pelabuhan pangkal dan 39 pelabuhan singgah untuk tahun 

2018 ditetapkan 15 trayek dengan 3 pelabuhan pangkal dan 58 pelabuhan singgah 

sedangkan untuk tahun 2019 direncanakan akan ada 19 trayek.  

Selama ini belum ada kretiria dalam menentukan pelabuhan pelabuhan 

singgah untuk tol laut, berbeda dengan pelayaran perintis untuk penumpang dan 

barang yang penentuan pelabuhannya berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah 

kemudian dilakukan analisis terhadap kelayakan fasilitas pelabuhannya. Penentuan 

pelabuhan dan penetapan jaringan trayek didasarkan atas kesepakatan berdasarkan 

pembahasan bersama/Forum Group Discussion (FGD) antara Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 

PT. Pelni dan DPP INSA untuk kemudian ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut 

Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan melakukan revisi terhadap 

trayek kapal tol laut tahun 2016 dan tahun 2017 dilakukan 5 kali revisi, dimana 

setiap perubahan trayek berpengaruh terhadap pelabuhan singgah. Trayek yang ada 

selama ini adalah rute loop (tidak langsung) sehingga kapal harus kembali ke 

pelabuhan singgah sebelumnya walaupun tidak ada muatan yang diangkut. Perlu 
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dilakukan analisis yang sistematis terhadap kriteria pelabuhan singgah sehingga 

subsidi yang dikeluarkan pemerintah dapat tepat sasaran dan mampu mendorong 

terjadinya konektivitas dan sinergisitas antara pelayaran perintis, tol laut dan pelaku 

usaha pelayaran untuk mendorong distribusi barang. 

 

Perumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah yang disampaikan, rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah : 

1. Banyaknya pelabuhan dengan berbagai latar belakang serta keterbatasannya, 

sehingga sangat diperlukan kajian untuk menetapkan kriteria-kriteria sebagai 

dasar penentuan pelabuhan singgah tol laut. 

2. Wilayah timur Indonesia dimaksud adalah di Provinsi NTT, sehingga 

diperlukan kajian terkait kesiapan pelabuhan-pelabuhan yang berada di 

Provinsi NTT untuk menjadi pelabuhan singgah tol laut. 

3. Bila telah tersusun kriteria penentuan dan terpilih pelabuhan singgah, 

kemudian bagaimana cara menyusun jaringan trayeknya agar  kapal tol laut 

berjalan secara optimal. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dan diuraikan sebagai berikut: 

1. Menetapkan kriteria-kriteria sebagai dasar penentuan pelabuhan singgah tol 

laut. 

2. Menentukan pelabuhan-pelabuhan yang berada di Provinsi NTT untuk menjadi 

pelabuhan singgah tol laut.  

3. Menyusun jaringan trayeknya agar  kapal tol laut berjalan secara optimal. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi dan masukkan bagi pemerintah, untuk dijadikan bahan 

kebijakan dalam menentukan pelabuhan dan menyusun trayek tol laut.  

2. Sebagai bahan informasi bagi pelaku ekspedisi kapal laut, untuk menentukan 

mempersiapkan logistik pelayaran. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan akan 

dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu tambahan bahan 

analisis. 

3. Sebagai bahan penelitian lanjutan bagi daerah-daerah lain yang belum 

mempunyai kajian tentang kriteria penentuan pelabuhan dan penyusun trayek tol 

laut.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan: 

1. Salah satu tujuan tol laut adalah untuk menjamin kelangsungan pelayanan 

penyelenggaraan angkutan barang ke daerah 3TP, oleh karenanya pelabuhan-

pelabuhan di Provinsi NTT dijadikan obyek penelitian. Provinsi NTT berbatasan 

dengan negara Timor Leste dan Australia selain itu berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 

2015–2019 ada 18 kabupaten di Provinsi NTT yang masuk daerah tertinggal dari 
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122 kabupaten di seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut akan dipilih 

pelabuhan yang terletak di kabupaten tertinggal untuk disinggahi kapal tol laut. 

2. Pelabuhan pangkal Tanjung Perak dipilih karena merupakan pelabuhan hub 

nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan menjadi gerbang utama distribusi 

muatan ke wilayah KTI. Segala jenis barang dan komoditi penggerak 

perekonomian KTI berasal dari Surabaya melalui pelabuhan Tanjung Perak. 

Pelabuhan Tanjung Perak adalah pelabuhan hub nasional dalam konsep tol laut 

yang disusun oleh Bappenas. 

3. Fokus dari penelitian ini  pada aspek prasara dalam program tol laut dengan 

asumsi aspek sarana berupa kapal ketersediaannya dianggap tetap jumlahnya.  

4. Dalam pemilihan pelabuhan untuk disinggahi kapal tol laut tidak 

mempertimbangkan kelas pelabuhan dalam hirarki, karena seperti halnya 

penetapan trayek tol laut selama ini tidak mempertimbangkan hirarki dan kelas 

pelabuhan. 

5. Dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor operasional di pelabuhan 

yang menyangkut masalah kinerja pelabuhan dan kongesti di pelabuhan singgah. 

 

 

2 METODE 

Tahap penelitian 

Beberapa tahapan penelitian yaitu studi literatur mengenai permasalahan, 

melakukan pengumpulan data, menentukan fungsi tujuan dari permasalahan, 

mencari solusi dengan menggunakan AHP dan TSP. Diagram alir tahapan 

penelitian pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Diagram Alir Penelitian 
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