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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur  kepelabuhanan merupakan isu yang selalu berkembang 

sesuai   dengan  arah  tuntunan  perkembangan aktivitas manusia yang hidup didalamnya. 

Infrastruktur kepelabuhanan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan tingkat perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Atas dasar 

pertimbangan inilah pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 

Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 

mencanangkan upaya percepatan pembangunan insfrastruktur sebagai sebuah kebutuhan 

yang mendesak. 

Upaya pembangunan infrastruktur kepelabuhanan di Indonesia telah mendapatkan 

sinyal di masa Kabinet Indonesia Bersatu, adapun upaya realisasi pemerintah dalam 

mewujudkan pembangunan di bidang infrastruktur sudah tampak dengan dibentuknya Tim 

Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur (TPPI), serta diselenggarakannya Infrastruktur 

Summit, 17-18 Januari 2005. Berbagai ide dan konsep dilontarkan dan mengerucut pada 

suatu kesimpulan, yaitu penekanan pada perhitungan kebutuhan dana dan identifikasi 

sumber-sumber dana yang diperkirakan dapat dimobilisasi untuk pembangunan 

infrastruktur. 

Kebutuhan investasi di bidang infrastruktur kepelabuhanan tidak dapat 

dikembangkan dengan hanya bersandar pada sumber penghasilan pemerintah. Harus dicari 

solusi yang kreatif untuk mengerahkan dana-dana dari berbagai sumber alternatif untuk 

mengisi kesenjangan antara investasi yang dibutuhkan dan budget yang ada. Terdapat tiga 

sumber potensial sumber dana lokal selain APBN/APBD untuk membiayai infrastruktur 

yaitu perbankan, pinjaman, dan penanaman modal lokal/domestik dan asing. 

Perkembangan infrastruktur kepelabuhanan khususnya graving dock untuk fasilitas 

pembangunan dan pemeliharaan kapal di Pulau Jawa masih lambat, yang ada sekarang 

DKB Jakarta, DKB Cirebon, DKB Semarang, DPS Surabaya, PT. PAL Surabaya, dan 

Rukindo Surabaya adalah peninggalan Belanda, ukuran graving dock rata-rata berukuran 

kecil dan sudah tua, saat ini beberapa perusahaan swasta di Jawa, Batam dan Belawan 

mengambil peluang untuk membangun graving dock dengan ukuran yang lebih besar dan 
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fasilitas yang lebih lengkap. Pembangunan graving dock saat ini masih memanfaatkan 

tanah-tanah pelabuhan, sehingga salah satu konsepsi yang cukup penting, sehubungan 

dengan kerjasama adalah public-private partnertship (P3), P3 dipandang perlu sebagai 

perjanjian kontrak (kerjasama) antara pelabuhan, kabupaten/kota, provinsi dan sektor 

swasta, ini sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 61 

Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan pasal 32 dan pasal 74 serta Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah dimana sumber daya kedua belah pihak 

disumbangkan untuk melayani kepentingan dan fasilitas-fasilitas umum. 

  

1.1.1 Gambaran Umum PT. Janata Marina Indah 

Indonesia sebagai negara kepulauan menyimpan kekayaan samudra yang luar biasa 

besar potensinya. Hadirnya transportasi air dengan perangkat sarana pelayaran dan 

perkapalan menjadi kebutuhan vital dalam upaya menggali anugerah alam ini. Membidik 

satu sisi yang paling tepat sesuai dengan kesiapan dan keahlian sumber daya manusia saat 

itu, maka pada bulan Februari 1977 berdirilah PT. Jasa Marina Indah, atau lebih dikenal 

dengan nama JMI, yang bergerak dalam teknologi  perkapalan, keterpaduan antara 

pembangunan kapal baru maupun dok dan perbaikan kapal. 

Peningkatan kapasitas pelayanan terus dikembangkan selaras dengan meningkatnya 

tuntutan kebutuhan pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perawatan kapal dalam 

docking, repairing dan  floating repair, serta pembuatan kapal baru, maka pada tanggal 29 

Desember 1982 mulai dioperasikanlah graving dock atau dok gali di pelabuhan Tanjung 

Emas, Semarang. 

Dua dasawarsa terlewati sudah, JMI berkembang pesat sesuai dengan gerak laju 

pertumbuhan perekonomian dan industri negeri ini. Untuk menanggapi permintaan pasar 

maka dibangunlah galangan unit II di pelabuhan  Tanjung Emas pada tahun  1993. Selain 

memiliki kapasitas dan fasilitas lebih besar bila dibandingkan dengan unit I, maka unit II 

ini pun hadir lebih lengkap dan modern bila semuanya sudah lengkap dibangun sesuai 

rencana induk. Kedua unit ini beroperasi secara terpadu untuk melayani pelanggan dari 

perusahaan-perusahaan swasta serta pemerintah, bahkan luar negeri termasuk untuk ekspor 

kapal baru dan sesuai tututan pasar PT. Jasa Marina  Indah mulai tahun 2009 mengganti 

nama menjadi PT. Janata Marina Indah.   
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1.1.2 Peningkatan Pelayanan pada Pelanggan  

Layanan pekerjaan PT. Janata Marina Indah adalah meliputi pengedokan dan 

perawatan kapal, replating, Overhauling, listrik, radio, tank cleaning, serta jasa-jasa lain 

yang berhubungan dengan kelautan. Sejak tahun 1983 JMI juga telah aktif menerima 

pesanan pembangunan kapal-kapal baru untuk segala macam jenis dan ukuran, dimulai 

dari Mooring Boat, tugboat, Barges, Ferry Boat, Cargo Container, sampai dengan Tanker. 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, JMI telah meningkatkan fasilitas 

galangan pada medio 1985. Building bert yang semula berukuran 90 meter x 20 meter 

diperpanjang menjadi 102 meter x 20 meter sehinga kapasitas meningkat dari 2.250 ton 

menjadi 7.000 ton. Graving dock juga diperpanjang dari ukuran semula 90 meter x 20 

meter dengan kapasitas 3.000 ton menjadi 110 meter x 20 meter sehingga kapasitas juga 

meningkat menjadi 8.000 ton. Selain perluasan bangunan dok, juga dibangun bengkel 

pelat, mesin, dan listrik. Penambahan mobile crane, tower crane, dan peralatan lainnya 

menjadikan JMI sebagai galangan pembangunan dan perbaikan kapal yang patut 

diperhitungkan dalam industri perkapalan nasional maupun internasional. 

Di samping sumber daya mekanik yang selalu ditingkatkan, kinerja sumber daya 

manusia adalah faktor penentu keberhasilan PT. Janata Marina Indah dalam mengabdi 

kepada masyarakat maritim selama dua dasawarsa lebih usianya. 

Kukuh kembang layar perusahaan didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang datang dari 

berbagai macam disiplin ilmu baik manajerial, administratif, maupun teknik dengan tingkat 

pendidikan yang beragam pula. Hingga saat ini kegiatan usaha JMI didukung oleh lebih 

kurang 360 orang staf dan karyawan organik dan non-organik serta sekitar 1200 orang 

tenaga sub kontraktor. 

Keahlian para tenaga kerja di JMI telah menghasilkan produksi 57 unit kapal dari 

segala jenis dan ukuran selama 22 tahun, dan pengedokan antara 60-70 kapal setiap 

tahunnya. Berkat profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dari para personil, PT. Janata 

Marina Indah berhasil menjalin kerjasama alih teknologi dan pengetahuan sejak tahun 

1988 dengan Jurong Shipyards, Ltd. (Singapura) dan AKASAKA Diesel Engine (Jepang), 

serta beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, seperti Institut 

Teknologi Surabaya (Surabaya, Indonesia) dan Kobe University (Kobe,Jepang). Dalam 

pembangunan kapal-kapal baru, JMI, sesuai dengan kontrak, didampingi oleh galangan-

galangan luar negeri sebagai partner sekaligus sub kontraktor, misalnya NIIGATA 
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Engineering (Jepang) untuk pembangunan kapal motor tanker dan Damen Shipyards 

(Belanda) untuk pembangunan kapal-kapal navigasi. 

Di samping memperkaya wawasan teknis dan manjerial para personil PT. Janata 

Marina Indah, bentuk kerjasama dengan para sub kontraktor dari luar negeri telah 

menciptakan suatu sistim supervisi yang ketat mulai dari awal hingga akhir proses 

produksi sehingga kapal-kapal yang dibangun terjamin kualitasnya. Dengan demikian 

standar dan kelas yang dipersyaratkan oleh pemesan, serta peraturan perkapalan baik 

nasional maupun internasional, dapat dipenuhi dengan hasil memuaskan. 

Selain alih teknologi dan pengetahuan di lapangan, JMI juga secara berkala 

mengirimkan para personil berkualitas untuk mengikuti pelatihan di dalam dan luar negeri 

baik dalam bidang manajerial maupun teknis. JMI juga menyediakan beasiswa untuk para 

staf dan karyawan yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat 

yang lebih tinggi. Saat ini JMI sedang membangun kapal DCV 18.500 DWT pesanan dari 

Perancis bekerja sama dengan PT. PAL Surabaya dan Barger pesanan dalam negeri. 

 

1.1.3 Gagasan Pembangunan Graving Dock 

Menghadapi pasar yang masih terbentang luas baik didalam maupun diluar negeri, 

menuju pasar global di kawasan ASEAN melalui AFTA pada tahun 2003 dan di kawasan 

Asia Pasifik melalui APEC pada tahun 2010, manajemen PT. Janata Marina Indah akan 

terus mempersiapkan diri untuk menyongsong globalisasi  

Peran swasta baik nasional maupun luar negeri sangat penting di dalam menunjang 

pembangunan infrastruktur  di Indonesia. Hanya saja  pemerintah harus selalu mempunyai 

framework yang jelas dalam melibatkan pihak swasta agar suatu hari kemudian tidak 

berdampak pada penguasaan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pemerintah harus 

memberikan rambu-rambu mana sektor infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan 

pihak swasta. Adapun untuk sektor-sektor infrastruktur yang menguasai hajat hidup orang 

banyak, pemerintah tetap harus menjadi pengelolanya. Sektor-sektor tersebut misalnya 

listrik dan bahan bakar minyak. 

Keterlibatan swasta di dalam membangun infrastruktur harus diberikan payung 

hukum yang jelas sehingga kenyamanan investasi dan kepastian hukum dapat dirasakan 

oleh investor. Sebagai contoh, pemerintah membuka kesempatan keterlibatan di subsektor 

telekomunikasi di mana swasta dapat mengelola telekomunikasi secara lebih leluasa lagi. 
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Hasilnya, pertelekomunikasian di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat sekali. 

Pelajaran yang dapat dicermati, pemerintah harus mau, mampu dan jeli melepas sektor 

infrastrukturnya untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak swasta (mitra private) 

sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi yang berujung 

pada kesejahteraan masyarakat.  

Melalui manajemen risiko perjanjian atau kontrak kerjasama ini aset-aset atau 

sumberdaya kedua belah pihak disumbangkan untuk melayani kepentingan umum dan 

fasilitas-fasilitas umum. Dalam proses sharing sumberdaya tersebut, maka masing-masing 

pihak membagi risiko dan keuntungannya pada setiap sektor yang akan dikerjasamakan. 

Swasta memainkan peran memperbaiki, membangun, mengoperasikan, memelihara, 

dan/atau mengelola hanya sebagian atau seluruh fasilitas atau sistem yang menyediakan 

pelayanan umum. Setiap kerjasama selalu berprinsip pada kesetaraan, keterbukaan, dan 

kepercayaan. Dengan demikian, tujuan kerjasama pemerintah dan swasta dalam 

penyediaan infrastruktur yaitu efisiensi pelayanan infrastruktur umum dapat dicapai. 

Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan graving dock PT. Janata 

Marina Indah Unit II yang dimulai pada tahun 2007. Untuk membangun graving dock PT. 

Janata Marina Indah Unit II pemilik menganggarkan dana sebesar 97 milyar rupiah. Maka 

untuk pembiayaan dan pembangunan konstruksi graving dock dilaksanakan secara 

bertahap, seperti dijelaskan pada Gambar 1.1 di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber: PT. Janata Marina Indah 2006 
 

Gambar 1.1 Tahap-tahap pembangunan graving dock PT. Janata Marina Indah Unit II. 
 
 
 

TAHAP I 
 

Pemancangan 
 Pemancangan SSP (Sheet pile 

baja) 
 Pemancangan tiang pancang. 
 Pemancangan sheet pile beton 

TAHAP II 
 

Penggalian 
 Penggalian tanah dock 
 Pembuatan bracing 
 Pemasangan deatment 

TAHAP III 
 

Pekerjaan Struktur 
 Pengecoran lantai beton 
 Pengecoran dinding beton 
 Pengecoran sabuk beton 
 Pengecoran jalan beton 

TAHAP IV 
 

Pekerjaan Perlengkapan 
 Pembuatan pintu dock 
 Pemasangan pompa isap 
 Pemasangan instansi listrik 

TAHAP V 
 

Pengerukan Alur 
 Pengerukan depan pintu 
 Pengerukan alur 
 Pengerukan kolam apung 
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1.2 Permasalahan. 

Menyikapi prospek dunia pelayaran dan perkapalan nasional maupun internasional 

yang sangat cerah, maka dibangunlah galangan unit II di pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang dengan kapasitas 4 kali lebih besar dibandingkan unit I. 

Menempati areal seluas 8,2 hektar, dok gali di unit II ini, bila telah selesai dibangun, 

akan mampu menampung kapal-kapal besar berkapasitas hingga 20.000 DWT. Sementara 

itu building dock yang telah selesai  dibangun akan mampu untuk membangun kapal-kapal 

berukuran hingga 30.000 DWT. Dermaga beton sepanjang 465 meter akan menunjang 

kebutuhan galangan untuk perawatan terapung sebelum dan sesudah dock serta 

penyelesaian kapal baru sesudah diluncurkan. Sedangkan perlengkapan galangan secara 

bertahap telah ditingkatkan dengan investasi pembelian mobile crane kapasitas 150 ton, 

tower crane kapasitas 32 ton, forklift, trailer, mesin press, mesin bubut dan NC. 

Peluang pengembangan industri kapal dalam negeri, untuk memanfaatkan potensi 

pangsa pasar dalam dan luar negeri, masih cukup besar. Apalagi kondisi tersebut sudah 

didukung dengan Inpress No.5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran 

Nasional, dengan penerapan azas cabotage secara konsekuen di dalamnya, yang 

berdampak pada meningkatnya kebutuhan angkutan kapal di dalam negeri,di mana di 

dalam azas cabotage tersebut memuat beberapa ketentuan :  

• Pelayaran dalam negeri di perbolehkan dan tidak di kenakan sangsi 

perdagangan WTO. 

• Semua angkutan barang dalam negeri diangkut dengan menggunakan 

perusahaan pelayaran nasional. 

• Kapal yang digunakan adalah produksi dalam negeri dan awak kapal yang 

digunakan dari dalam negeri. 

• Pelabuhan-pelabuhan Internasional dibatasi jumlahnya untuk pengangkutan 

barang di dalam negeri. 

Dengan penelitian ini diharapkan permasalahan untuk mendapatkan berbagai 

informasi mengenai karakteristik peluang kerjasama pemerintah-swasta pada 

pembangunan graving dock dan pengelolaan galangan kapal  di pelabuhan Tanjung Emas, 

guna mengatasi percepatan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi, dengan    harapan   dapat   menjawab pertanyaan penelitian 

(research question) sebagai berikut :  
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“Bagaimana Peluang Kerjasama Pemerintah – Swasta pada pembangunan  Graving 

dock dan Pengelolaan Galangan kapal ?” Studi kasus  di PT.Janata Marina Indah 

pelabuhan Tanjung Emas Semarang  

Salah satu masalah inti yang dihadapi industri galangan kapal, yang bisa disebutkan 

adalah, sampai sejauh mana dukungan pihak lembaga keuangan dalam mendukung industri 

perkapalan. Minimnya lembaga pendanaan di dalam negeri mendukung kapal, akibatnya, 

jika perusahaan pelayaran akan memesan kapal harus dengan kesiapan dananya. 

Di negara-negara yang industri galangannya maju, pemesan kapal cukup memberikan 

dana 10% dari total biaya pembangunan kapal kepada perusahaan galangan kapal. Pihak 

galangan kapal yang mendapatkan pesanan itu, langsung membangun kapal karena 

mendapatkan dukungan dari pihak perbankan. Setelah kapal itu jadi, perusahaan pelayaran 

pun tidak sulit untuk membayar kapal tersebut, karena sudah ada pihak perbankan yang 

siap mengucurkan dananya pada perusahaan pelayaran. 

 

1.3   Tujuan dan Sasaran 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk “Mengkaji peluang kerjasama public-private 

pada pembangunan graving dock dan pengelolaan galangan kapal” dari sudut pandang 

kerjasama public-private  partnership. 

Sasaran penelitian yang akan dilakukan meliputi : 

1. Mengkaji bentuk kerjasama yang telah dilakukan (seleksi kondisi existing) 

2. Mengkaji sumber-sumber pendapatan dari galangan kapal yang dapat menarik 

investasi. 

3. Mengkaji kriteria  kerjasama public - private yang diprioritaskan pada pembangunan 

graving dock dan pengelolaan  galangan kapal. 

4. Mengkaji bentuk  kerjasama public- private yang diprioritaskan pada pembangunan 

graving dock dan pengelolaan galangan kapal. 

5. Mengkaji risiko yang timbul pada pembangunan graving dock dan pengelolaan 

galangan kapal. 

6. Membandingkan bentuk kerjasama public- private pada pembangunan graving dock 

dan pengelolaan galangan kapal PT. Janata Marina Indah Unit II dengan bentuk 

kerjasama public- private pambangunan graving dock dan pengelolaan galangan 

kapal  PT. Janata Marina Indah  Unit  I. 
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7. Merumuskan saran/rekomendasi kerjasama public- private yang efisien bagi 

pembangunan graving dock dan pengelolaan galangan kapal.  

Dengan diketahuinya Peluang Kerjasama public-private pada Pembangunan graving 

dock dan Pengelolaan galangan kapal di pelabuhan Tanjung Emas Semarang, akan 

diketahuinya tingkat keberhasilan atas program pembangunan dimaksud. 

 

1.4  Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup penelitian adalah lokasi galangan kapal PT. Janata Marina Indah Unit 

II yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur, diujung Jalan Yos Sudarso No.1 

pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1.2. 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

 Ruang lingkup materi meliputi : 

• Kerjasama public-private dalam pembangunan graving dock dan pengelolaan atau 

penyediaan insfrastruktur kepelabuhanan. Kerjasama swasta diperlukan untuk 

mempercepat penyediaan insfrastruktur dan secepatnya pula memberikan manfaat 

bagi pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat. 

• Kriteria yang diprioritaskan untuk menentukan bentuk kerjasama public-private. 

Kriteria yang dimaksud disini adalah prioritas kriteria yang dapat dipakai untuk 

menentukan bentuk kerjasama publik pada pembangunan graving dock dan 

pengelolaan galangan kapal. Kriteria-kriteria yang dimaksud diperoleh dari kajian 

normatif dari bentuk-bentuk kerjasama swasta yang biasa digunakan. 

• Bentuk kerjasama public-private  pada pembangunan graving dock dan pengelolaan 

galangan kapal, bentuk kerjasama swasta mengacu pada bagaimana kerjasama yang 

terbina antara Owner dan mitranya berada dalam sebuah sistem yang mengatur 

tanggung jawab masing-masing dan pembangian sumberdaya (aset) yang dibutuhkan 

untuk membangunan graving dock di pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Bentuk 

kerjasama yang satu berbeda dengan bentuk kerjasama yang lain dalam hal 

pembagian tanggung jawab dan pembagian aset. 
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Sumber : Pelabuhan tanjung Emas Semarang 2005 

Gambar 1.2  Lokasi pembangunan graving dock PT.Janata Marina Unit II pelabuhan 
Tanjung Emas Semarang. 
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