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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang 

Indonesia adalah bangsa maritim yang sangat berkaitan erat dengan 

perdagangan dan pelayaran. Maka perlu adanya Industri Maritim yang berfokus 

untuk mengembangkan dan memanfaatkan segenap potensi dan sumberdayanya 

untuk berbagai industri dan jasa maritim baik dalam negeri ataupun dunia, dan 

harus memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar dan memberikan manfaat 

sosial yang luas. Hal ini mencakup pengembangan industri perkapalan dan 

galangan kapal, pengembangan jasa-jasa kelautan, ekowisata dan bahari.  

Pemerintah harus fokus pada sektor kemaritiman yang akan membawa 

tantangan luar biasa berat tetapi peluang yang juga luar biasa besar. Proses 

logistik maritim dinilai masih terkendala dalam hambatan infrastruktur yang 

sangat tinggi. Selain itu, distribusi sejumlah barang dinilai masih bergantung 

kepada kapal asing. Data yang di ungkap oleh Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa kapal asing masih 

mendominasi tata niaga kelautan Indonesia. Sementara pemberlakuan asas 

cabotage masih terkendala minimnya jumlah kapal berbendera Indonesia.  

Dalam hal ukuran kapal (DWT), Indonesia menempati urutan ke-19 dunia 

dengan proporsi 0,88 persen dari total muatan perdagangan dunia. Sementara dari 

jumlah kapal menempati posisi ke-2 dunia dengan proporsi 7,24 persen dari total 

dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi untuk 

pergerakan domestik adalah kapal-kapal kecil. Hal ini juga diperparah dengan 

umur rata-rata kapal niaga nasional sekitar 20-25 tahun (sumber:www.bumn.go.id) 

Adapun dominasi pelayaran asing memang terlihat dari muatan (freight) kapal 

asing yang mengangkut muatan luar negeri (ekspor/impor), yakni menguasai 

90,51 persen (522,5 juta ton). Sementara muatan dalam negeri, kapal asing 

menguasai 50 persen dari seluruh angkutan total barang (89,8 juta ton) 

(sumber:www.bumn.go.id). 

Riset Asosiasi Pelayaran Niaga Indonesia (INSA) memperkirakan pada 

tahun 2020 Indonesia membutuhkan armada kapal dengan total volume 45 juta 
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ton bobot mati (DWT) untuk melayani sekitar 370 juta ton muatan laut domestik 

dan 550 juta ton muatan laut internasional. Data Indonesia National Shipowners 

Association (INSA) menunjukkan penambahan jumlah kapal yang semakin 

bertambah dari hari ke hari. Jumlah armada kapal niaga nasional hingga 

pertengahan tahun 2017 tercatat naik 132,8%, menjadi 14,064 unit atau dari 

sebelumnya 6,041 unit di tahun 2016 (sumber:www.bumn.go.id). Pertumbuhan 

jumlah kapal niaga ini bisa jadi untuk mengantisipasi rata-rata pertumbuhan 

volume kargo yang terus tumbuh di kisaran 15%-25% per tahun. Angka ini 

menunjukkan masa depan bisnis pelayaran nasional terlihat cerah di masa 

mendatang.  

Kendati kapal niaga terus tumbuh, jumlahnya masih dirasakan kurang 

memenuhi jumlah ideal. Hal ini harus diantisipasi oleh pelaku pasar dan 

pemerintah. Untuk mengantisipasi akan membludaknya angkutan ekspor-impor, 

maka harus bersiap-siap mengantisipasinya. Setidaknya, INSA memprediksi 

kurang lebih 1.000 unit kapal per tahun diperlukan oleh industri pelayaran. 

Dengan potensi pasar industri yang besar serta perkembangan industri maritim di 

masa mendatang sangat prospektif, maka Kementerian Perindustrian menyiapkan 

peta jalan (road map) pembangunan industri perkapalan di Indonesia hingga tahun 

2025. Salah satu sasarannya pada 2020, industri perkapalan nasional harus sudah 

mampu memproduksi kapal berbobot 200 ribu ton (sumber:www.bumn.go.id).  

Jawa Timur adalah salah satu daerah penghasil semen terbesar di Indonesia 

dengan memanfaatkan elektabilitas produksi yang sangat besar maka diperlukan 

juga alat angkut yang banyak untuk pendistribusiannya ke seluruh daerah di 

Indonesia. Sorong, Papua Barat yang merupakan wilayah timur Indonesia yang 

mulai berkembang dan salah satu penghasil biji cokelat (cacao) maka diperlukan 

alat transportasi berupa kapal general cargo untuk mengangkut semen dan biji 

cokelat (cacao) dalam kemasan baik dari Jawa Timur menuju Sorong maupun 

sebaliknya. 

Oleh karena itu perlu dirancang dan dibangun Kapal General Cargo 

pelayaran Pelabuhan Tanjung Perak - Pelabuhan Sorong, yang dapat mengangkut 

semen dalam kemasan dari Jawa Timur menuju Sorong karena tingginya tingkat 

konsumsi semen di daerah Sorong dan sebaliknya dari Sorong akan mengangkut 
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biji cokelat (cacao) dalam kemasan menuju Jawa Timur dan juga perancangan ini 

di tujukan untuk mensukseskan adanya program Tol Laut yang merupakan  

program dengan tujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang 

ada di nusantara sehingga hubungan antara pelabuhan-pelabuhan ini akan lancar 

dalam kegiatan distribusi barang hingga ke pelosok.  

Dengan mempelajari fungsi dan kegunaan dari jenis kapal General Cargo, 

maka data tersebut akan menjadi bahan masukan dan bahan studi perbandingan 

didalam merancang kapal General Cargo selanjutnya 

I.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan tujuan perencanaan kapal General Cargo adalah untuk 

mengangkut muatan berupa barang-barang guna kebutuhan perdagangan. Melihat 

data rute pelayaran tersebut, kapal General Cargo ini direncanakan akan 

melakukan pelayaran dengan satu rute pelayaran tanpa singgah ke pelabuhan 

lainnya (pelayaran tipe Linear) dengan sistem bongkar muat muatan dengan crane 

sendiri ataupun yang ada pada pelabuhan yang disinggahi. Pada perancangan ini 

mencangkup aspek teknik dari perancangan kapal yang meliputi pemenuhan 

kriteria hidrostatik, berat kapal, kekuatan konstruksi, manuvering, tahanan, 

propulsi, stabilitas, keamanan, keselamatan dan kelaiklautan kapal serta 

peluncuran kapal. 

Selain itu Pertimbangan komponen-komponen kapal seperti daya mesin dan 

pemilihan mesin, berat kapal dan radius pelayaran dalam sea miles juga perlu 

diperhatikan. Dan pemberlakuan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga 

tercipta kapal yang ekonomis, ergonomis dan, dapat memberikan kepuasan sesuai 

yang telah dipesan oleh pemilik kapal dan sesuai dengan perancangannya secara 

langsung dan juga terjamin keamanannya. Data kapal yang telah disetujui oleh 

pihak-pihak yang berwenang segera dibawa ke perusahaan yang telah ditunjuk 

untuk direncanakan sehingga tercipta sebuah kapal baru yang sesuai dengan 

permintaan owner. Dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam 

pembuatannya dalam hal perancangan ini menggunakan peraturan dari Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI). 

Perhitungan dan analisa kapal ini diharapkan tidak menemui kendala dalam 

proses perencanaannya. 
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I.3 Tujuan Penelitian 

Sebagai Negara yang berpenduduk lebih dari 167 juta jiwa (sensus 2017), 

dimana penyebrangnya yang tidak merata serta kondisi geografi yang merupakan 

negara kepulauan (archipelagic state) sering kali menjadi kendala dalam rangka 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu kendala yang paling 

dominan adalah kendala transportasi yang bisa menghambat mobilitas dan 

distribusi barang yang berupa pemerataan kesejahteraan yang mengakibatkan 

terganggunya pembangunan nasional yang merata diseluruh pelosok tanah air 

Indonesia. 

Oleh karena itu maka untuk merealisasikan program pemerintah untuk 

menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia, agar 

tercapai hasil tersebut secara maksimal maka dibutuhkan alat transportasi yang 

dapat membantu program pemerintah untuk menghubungkan dan menyalurkan 

hasil pembangunan ke tiap daerah baik dalam maupun luar negeri. 

Sehubungan dengan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia 

sebagai poros maritim dunia dan mendukung program pemerintah yaitu adanya 

Tol Laut maka kapal laut merupakan alat transportasi yang dapat diandalkan agar 

tujuan pemerintah dan pembangunan berjalan dengan baik. 

Menyangkut hal tersebut diatas, maka penulis mengetengahkan tema 

rencana pembangunan kapal General Cargo 13000 DWT untuk sarana 

pengangkutan produk semen dan biji cokelat (cacao) dalam kemasan yang 

dioperasikan pada pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (pelabuhan muat dan 

bongkar), menuju pelabuhan di Sorong (pelabuhan bongkar dan muat). Sebagai 

tema proposal skripsi ini untuk menyelesaikan Program Strata 1 Teknik 

Perkapalan dari Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta. 

Sehubungan tema judul dengan pengambilan rute yaitu Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya – Pelabuhan Sorong Papua Barat, bahwa menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat produsen semen terbesar di Indonesia tahun 2016 - 2017 

yaitu berada di Jawa Timur sebagai terlihat pada tabel 1. : 
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Tabel 1 Provinsi Produsen Semen Terbesar di Indonesia. 

Provinsi 
Tahun 2016 Tahun 2017 

Produksi (ton) Produksi (ton) 

Jawa Timur 58 Juta 61 Juta 

Jawa Tengah 48,3 Juta 49,4 Juta 

Jawa Barat 44,2 Juta 45,1 Juta 

DKI Jakarta 38,9 Juta 43,5 Juta 

Sulawes selatan 34,6 juta 36,7 juta 

(Sumber:Asosiasi Semen Indonesia (ASI)) 

Tabel menunjukkan provinsi Jawa Timur sebagai produsen semen terbesar 

di Indonesia dengan jumlah produksi 58 juta ton pada tahun 2016, dan mengalami 

peningkatan menjadi 61 juta ton pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa 

Jawa Timur adalah produsen dan pemasok semen terbesar di Indonesia dan tetap 

mengalami peningkatan. 

I.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk Diri Sendiri  

1. Penelitian ini merupakan tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Teknik dibidang Teknik Perkapalan. 

2. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan dibidang Teknik Perkapalan, khususnya konsentrasi ilmu 

Perancangan Kapal. 

1.4.2 Manfaat untuk Orang Lain 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi atau 

rujukan untuk penelitian lanjutan. 

2. Sebagai referensi untuk melakukan pengembangan hingga dapat 

diaplikasikan dalam pembuatan kapal General Cargo sesungguhnya. 
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I.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan mempelajari gambaran mengenai merancang kapal ini 

dan mudah untuk dipahami maka dibuat suatu sistematika penulisan yang saling 

berurutan dan saling berhubungan satu sama lainnya dalam bab - bab yang terdiri 

dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang dan rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, metode penulisan, jenis serta muatan yang diangkut, 

kecepatan kapal yang dirancang. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang mendukung rancangan dan metodologi rancangan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan proses perencanaan awal (prarancangan) untuk mendapatkan ukuran 

utama kapal yang akan dibuat. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan secara menyeluruh proses perhitungan perencanaan utama, 

perhitungan lines plan, dan rencana umum. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil perhitungan perancangan kapal secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


