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Dari Pengasuh

Banyak Pekerjaan rumah

Tahun 2016 sudah kita tinggalkan, banyak usaha dan 
kerja keras pada tahun itu menyisakan pekerjaan 
rumah atau home work bagi kita semua sebagai 

pelaku usaha di bidang angkutan. Tahun 2017 yang akan 
kita hadapi masih belum berubah dibanding tahun-tahun 
sebelumnya, oleh karena itu aktifitas dan kegiatan yang 
kita lakukan mungkin tidak banyak berubah meskipun 
ada hal-hal lain yang berbeda, misalnya dinamika yang 
akan terjadi sehubungan telah terpilihnya Donald Trump 
sebagai Presiden Amerika Serikat.

Kebijakan-kebijakan dari Pemerintahan Donald Trump 
diperkirakan akan banyak berpengaruh, khususnya 
dalam kebijakan ekonominya. Di satu sisi kita melihat 
adanya kekuatan lain seperti China dan negara-negara 
besar di Asia.

Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya. 
Pembangunan infrastruktur misalnya, tidak lagi 
Jawasentris. Berbagai proyek raksasa seperti jalan tol, 
pelabuhan, pembangkit listrik, dan bandara telah 
dikebut di seluruh Indonesia. Terkait pembangunan 
infrastruktur, tantangan terbesar pemerintah datang dari 
sisi pembiayaan. Pada periode 2014-2019, pemerintah 
membutuhkan total biaya Rp 4,795 Triliun guna 
memenuhi rencana pembangunan infrastrukturnya.

Dari jumlah tersebut, hanya 30% yang dapat dipenuhi 
menggunakan APBN, sementara sisanya direncanakan 
menggunakan APBD (11%), BUMN (22%), dan kontribusi 
dari pihak swasta (37%). Keterbatasan APBN ini tentu 
tidak lepas dari kepatuhan pajak masyarakat Indonesia 
yang masih rendah.

Hal ini terlihat dari tax ratio atau perbandingan nilai 
pajak terhadap PDB Indonesia masih berada di 
kisaran 11%, jauh tertinggal dari negara Asean lainnya 
seperti Thailand dan Malaysia yang bertengger di 
posisi 15%-16%. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan 
mengungkapkan, jika rasio tersebut dapat didorong 
hingga mencapai 15%, maka APBN Indonesia tak akan 
lagi defisit.

Sementara itu, upaya pemerintah meningkatkan 
daya saing industri dibuktikan dengan percepatan 
pembangunan infrastruktur dan mengefisienkan biaya 
logistik. Uniknya, langkah efisiensi biaya logistik masih 
menjadi pekerjaan rumah karena ada antarpemangku 
kepentingan masih belum satu suara. Dalam diskusi 
panel terbatas oleh Ocean Week bulan lalu dan 
pendapat dari pengamat maritim, saling tuding siapa 
yang memicu biaya tinggi logistik benar-benar terjadi.

Dalam diskusi tersebut, para pemangku kepentingan 
menjabarkan sejumlah permasalahan yang menye-
bab kan biaya logistik menjadi tinggi. Para pelaku 
usaha swasta itu menuding BUMN menjadi biang keladi 
tingginya biaya logistik di Indonesia. Menurut mereka, 
BUMN yang menguasai infrastruktur dan infrastruktur 
melakukan monopoli usaha.

Monopoli jelas mengakibatkan tingginya biaya 
logistik karena tidak ada aturan untuk menetapkan 
tarif batas atas terhadap jasa yang dikeluarkan. 
Tidak ada transparansi penerapan tarif oleh operator 
kepelabuhanan yang dikelola perusahaan pelat 
merah.

Tudingan terhadap BUMN juga direspons secara 
positif oleh pemerintah. Maklum saja, BUMN berperan 
ganda yaitu untuk mensejahterakan rakyat sekaligus 
mendapatkan profit. Keberpihakan pemerintah ter
hadap BUMN juga bukan tanpa alasan. Selama ini, BUMN 
juga di jadikan pionir atau pelopor untuk menumbuhkan 
denyut industri di daerah. BUMN menjadi pencipta iklim 
bagi pelaku usaha swasta. Di lain pihak, pelaku usaha 
swasta juga menuding penyebab tingginya biaya 
logistik karena pemerintah tidak mampu menyusun 
sistem logistik dan rantai pasokan yang terintegrasi.

Nah, barangkali kita perlu menyamakan persepsi 
diantara para pelaku bisnis angkutan, baik sektor 
pelayaran, pelabuhan dan logistik untuk bisa share dan 
berkompetisi secara sehat, dan tidak lagi saling tuding 
apalagi menang-menangan.

Selamat dan sukses selalu.

Carmelita Hartoto
Ketua Umum DPP INSA
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Pemerintah terus menyiapkan pembangunan 
infrastruktur diantaranya tiga pelabuhan 
sedang dibangun dan beberapa pelabuhan 
sudah siap digunakan. 

Sejumlah pelaku usaha kepelabuhanan saat ini 
sedang dipusingkan dengan regulasi pemerintah 
(Kemenhub) yang dinilai tidak menguntungkannya. 
Misalnya regulasi 152/2016 yang dinilai 
menguntungkan sepihak dan dapat mematikan para 
PBM di seluruh Indonesia, belum lagi adanya PNBP 1% 
bagi pengawasan kegiatan bongkar muat yang harus 
dibebankan PBM.
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“Kami telah menerima surat tertanggal 30 
Januari 2017 dari Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Jakarta yang menginfor-
masikan bahwa perkara telah diputus 
pada tanggal 19 Januari 2017”

INSA DORONG PENINGKATAN
KESELAMATAN PELAYARAN

19

Indonesian National Shipowners’ Association 
(INSA) akan mendorong peningkatan 
keselamatan Pelayaran Nasional. Hal 
ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan 
antara pemerintah Indonesia (Menhub Budi 
Karya Sumadi) dengan Sekjen International 
Maritime Organization (IMO) Mr. Ki Tack Lim 
baru-baru ini.

INSA dan Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Ke-
menterian Perhubungan (Kemen-
hub) melakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU/
nota kesapahaman) Corporate Social 
Responsibility (CSR) tentang Program 
Pengentasan Kemiskinan Melalui Pen-
didikan dan Pelatihan (Diklat) Kepe-
lautan Siap Kerja.

FUNDING BECAME 
PROBLEM FOR 
DOCKING
The Chairman of Association for the 
Company of Ship Industry and Off-
shore Facility Indonesia (Iperindo) Eddy 
Kurniawan Logam questioned about 
the change on the payment schedule 
for building of pioneer ships and other 
ships.
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H
al itu diungkapkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan usai 
membuka Forum Nasional INSA 2017, kepada wartawan, di Hotel 
Clarion Makassar.

“Sekarang pemerintah Indonesia juga konsentrasi pada penguatan 
perekonomian domestik. Pemerintah pun tengah menyiapkan ketiga 
pelabuhan itu dan INSA mampu mengoptimalkan perannya,” kata Luhut 
meyakinkan.

Menurut Luhut dengan adanya pelabuhan-pelabuhan tersebut yang 
terkonektivity, diharapkan  biaya logistik dapat tertekan, dan sesuai de-
ngan harapan semua pihak sehingga harga komoditi antara wilayah secara 
nasional tak jauh berbeda.

Luhut juga minta supaya INSA ikut berperan pada konsep dan program 
yang sedang disiapkan pemerintah Indonesia tersebut. “Jangan sampai 
kapal asing lagi yang menikmati dengan apa yang disiapkan oleh pemerin-
tah,” tegasnya.

Di sisi lain, Luhut juga berharap untuk adanya kerjasama antara  PT  
Pelindo di seluruh Indonesia untuk bermitra dan tidak bekerja sendiri, 
sehingga mengarah kepada monopoli. 

 “Jangan semua Pelindo yang menguasai kegiatan di pelabuhan, malah 
nanti jadi kontra produktif.  Nanti “muntah” karena kebanyakan pekerjaan.” 
kata Luhut sambil menyindir.

Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyabut baik 
ajakan Menko Maritim tersebut. “Kami akan pikirkan dan masuk pada pe-
luang yang digambarkan oleh Pak Menko Maritim Luhut,” katanya.

Carmelita Hartoto pada kesempatan itu mengatakan, industri maritim 
khususnya industri pelayaran merupakan sektor strategis yang merupakan 

Pemerintah terus menyiapkan pem-
bangunan infrastruktur diantaranya 
tiga pelabuhan sedang dibangun 
dan beberapa pelabuhan sudah 
siap digunakan. Oleh karena itu 
Pelayaran Nasional yang tergabung 
dalam INSA harus mampu mengopti-
malkan peran dan kontribusinya da-
lam pembangunan ekonomi maritim 
di Indonesia.  Beberapa pelabuhan 
yang sudah dan sedang dibangun 
antara lain Kuala Tanjung (Indonesia 
Barat). Teluk Lamong Tanjung Perak 
(wilayah Tengah) dan Makassar New 
Port (MNP) sebagai hub port.

Laporan Utama
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atau naik 242% jika dibandingkan pada 
2005 sebanyak 6.041 unit. Jumlah peru-
sahaan pelayaran nasional hingga Mei 
2016 juga meningkat sangat signifikan, 
dari 1.591 perusahaan di 2005 menjadi 
3.296 perusahaan atau tumbuh 107%.

Akan tetapi, dikatakan Carmelita, 
industri pelayaran nasional masih memi-
liki pekerjaan rumah yang besar untuk 
menjadikan Indonesia sebagai poros 
maritim dunia.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
dengan implementasikan beyond cabo
tage agar pengusaha pelayaran dapat 
bersaing di kancah angkutan laut Inter-
nasional terutama angkutan Komoditi 
Ekspor dan Impor. 

“Kita harapkan pada kebijakan 
ekonomi pemerintah ke-15 yang akan 
datang akan memberikan dampak 
positif kepada industri maritim dan 
pengusaha pelayaran pada khususnya,” 
ujarnya.

Carmelita menambahkan, melalui 
Forum Nasional INSA 2017 ini juga di-
harapkan akan menghasilkan gagasan-
gagasan sebagai rumusan terhadap 
pengembangan ekonomi maritim 
nasional dan nantinya kapal-kapal ber-
bendera merah putih berkibar dengan 
gagahnya di Eropa, Amerika dan Negara 
besar lainnya.

Wacana Diaspora
Sementara itu Ketua DPC INSA 

Makassar Dr. Hamka, SH yang juga 

sebagai Ketua Panitia “Forum Nasional 
INSA 2017”,  berharap pertemuan ini 
mampu membuka wacana diaspora ke-
bijakan pengembangan industri maritim 
yang multiplier effect yang bermuara 
pada pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi nasional menuju kesejahteraan 
masyarakat. Lalu, mensinergikan ide 
tentang pertumbuhan industri maritim 
dan pelayaran nasional dengan cita-
cita terwujudnya biaya logistik murah, 
efisien dan terjangkau.

“Acara yang dihadiri oleh nara-
sumber dari berbagai elemen ini akan 
memberikan gambaran secara kom-
prehensif sekaligus menjadi masukan 
untuk menciptakan sebuah skema baru 
tentang arah, formulasi serta tata kelola 
kebijakan industri maritim nasional,” 
pungkas Hamka.

Hadir pada Forum INSA tersebut, 
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin 
Limpo, Walikota Makassar Ramdham 
Pomanto, Staf Ahli Bidang Hukum dan 
Reformasi Birokasi Menteri Perhubun-
gan Umar Haris, Direktur Utama Pelindo 
IV Doso Agung, Direktur Utama BKI Ru-
dianto, Direktur Litbang Bakamla Brigjen 
Pol. Abdul Gofur, Kapolres Pelabuhan 
Makassar AKBP Said Anna Fauza, Ketua 
Bidang Kerja sama dan Hubungan Antar 
Lembaga IPERINDO Muhammad  Azis, 
Staf Perencanaan Direktorat  Trans-
portasi Kementerian PPN / BAPPENAS, 
Pengurus DPP INSA, DPC  INSA,  dan  
Anggota INSA. l  

penghubung untuk menyatukan pulau-
pulau yang tersebar di seluruh Indo-
nesia. Oleh karenanya, insan pelayaran 
nasional percaya bahwa Pemerintah 
Indonesia sangat menyadari dan mem-
perhatikan keberadaan dan kontribusi 
industri pelayaran dalam menunjang 
pembangunan ekonomi Indonesia.

Carmelita menuturkan Pemerintah-
an Indonesia di bawah kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat 
memperhatikan pentingnya kelautan se-
bagai basis pembangunan masa depan 
bangsa Indonesia dengan dua program 
utamanya Tol Laut dan Poros Maritim 
Dunia.

INSA, sambung Carmelita, sangat 
menghargai langkah pemerintah yang 
juga mengikutsertakan pengusaha 
pelayaran swasta dalam menunjang 
peningkatan konektivitas antar pulau 
dan mendorong program Satu Harga 
untuk komoditi di seluruh Nusantara.

“Diharapkan saudara-saudara kita 
di pelosok tanah air dapat menikmati 
se perti apa yang kita rasakan di kota 
besar,” kata Carmelita.

Asas cabotage yang mewajibkan 
seluruh angkutan antar pelabuhan dan 
antar pulau di Indonesia dilakukan oleh 
perusahaan pelayaran nasional dengan 
menggunakan bendera merah putih 
sudah terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian 
Perhubungan, populasi armada nasional 
hingga Mei 2016 sebanyak 20.687 unit 
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“Kami juga berkoordinasi 
tentang kemungkinan 

adanya dukungan tenaga 
pendidikan bagi kita untuk 
meningkatkan pengetahuan 
SDM di bidang industri 
pelayaran”

BUDI KARYA SUMADI
Menteri Perhubungan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan 
Sekre taris Jenderal International Maritime Organi-
zation (IMO) Mr. Kitack Lim sepakat meningkatkan 

kerja sama di bidang pelayaran, khususnya terkait dengan 
keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan 
lingkungan laut.

Selain bertemu dengan Menhub, di Kantor Kementerian 
Perhubungan, Kitack Lim juga mengunjungi IPC (Pelabuhan 
Indonesia II) di Tanjung Priok. Kitack Lim memperoleh banyak 
informasi mengenai perseroan ini, khususnya kinerja dan 
operasional pelabuhan dibawah Pelindo II.

Pada pertemuannya antara Menhub dan Sekjen IMO di 
Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa 
waktu lalu, keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja 
sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) 
dan capacity building.
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“Kami juga berkoordinasi tentang kemungkinan 
adanya dukungan tenaga pendidikan bagi kita untuk 
meningkatkan pengetahuan SDM di bidang industri 
pelayaran,” kata Menhub.

Menhub menyatakan bahwa Indonesia akan lebih 
mengoptimalkan peranannya sebagai anggota Dewan 
IMO sehingga lebih berdaya guna bagi industri maritim 
nasional. Hal ini untuk mendukung visi Presiden Joko 
Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros 
maritim dunia.

“Pertemuan tadi membahas isu-isu yang relevan 
dimana kita berbicara tentang hal-hal yang penting 
bagi dunia pelayaran, kita ceritakan tentang tol laut dan 
Sekjen IMO mengapresiasi apa yang kita lakukan, terkait 
dengan tol laut dan konektivitas,” papar Menhub

Sejalan dengan Menhub, Sekjen IMO mengatakan 
bahwa Indonesia adalah negara yang penting bagi IMO. 
Untuk itu, IMO ingin memperkuat dan meningkatkan 
kerjasama terkait dengan keselamatan dan keamanan 
pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.

“Ini pertama kali saya ke Indonesia sejak dilantik 
sebagai Sekjen IMO. Indonesia adalah salah satu negara 
yang penting bagi IMO dan saya ingin ada peningkatan 
kerjasama terkait dengan keselamatan dan keamanan 
pelayaran serta perlindungan lingkungan laut,” papar 
Kitack Lim.

Pada pertemuan tersebut, Menhub juga menyam-
paikan keinginan Indonesia untuk mencalonkan kembali 
sebagai anggota Dewan IMO Kategori “C” periode 2018-
2019. Dengan menjadi anggota Dewan IMO maka Indo-
nesia akan memiliki peran yang besar dalam ikut menen-
tukan kebijakan-kebijakan terkait dengan keselamatan 
dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan 
laut. Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut akan 
diputuskan oleh Dewan IMO. Pemilihan kembali anggota 
Dewan IMO periode 2018-2019 akan diselenggarakan 

pada Sidang Majelis IMO pada bulan November 2017 di 
London, Inggris.

“Beliau sangat apresiasi terhadap Indonesia dan 
menyampaikan Indonesia adalah salah satu anggota 
yang terpenting dari IMO karena memang kita banyak 
menyampaikan ide-ide dan pendapat, di sisi lain kita 
memiliki laut yang luas. Mudah-mudahan peluang itu 
besar walaupun disampaikan tadi tahun ini akan lebih 
kompetitif karena ada anggota-anggota lain yang berke-
inginan menjadi anggota Dewan,” jelas Menhub.

Menhub juga menyampaikan bahwa Indonesia juga 
telah bekerjasama dengan Malaysia dan Singapura 
dalam mengelola keselamatan pelayaran, keamanan 
pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat 
Malaka dan Selat Singapura. Sekjen IMO juga mengapre-
siasi hal ini.

Sejak 1961
Sebagai informasi, sebagai anggota IMO sejak 1961 

Indonesia telah meratifikasi sebagian besar konvensi 
utama IMO. Hingga saat ini tercatat ada 27 instrumen 
IMO yang sudah disahkan dan diadopsi ke dalam pera-
turan perundangan-undangan nasional. Terakhir Indo-
nesia meratifikasi Konvensi BWM 2004 pada tahun 2015 
dan MLC pada tahun 2016, serta pada saat ini Indonesia 
dalam proses final pengesahan Protokol 88 SOLAS 1974 
dan Protokol 88 Loadlines 1966. Kedua Protokol tersebut 
menjadi prioritas saat ini dikarenakan adanya kebutuhan 
dari industri pelayaran untuk penyederhanaan dan har-
monisasi pemeriksaan kapal sebagaimana dipersyarat-
kan oleh konvensi.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia 
Tenggara yang paling banyak meratifikasi Konvensi IMO, 
serta telah memperoleh banyak manfaat dalam rangka 
menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan ling-
kungan laut di wilayah perairan Indonesia. l
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S
elain itu, usaha pelayaran yang juga direpotkan dengan rencana kenai-
kan tariff jasa kepelabuhanan yang diusulkan pelabuhan-pelabuhan di 
wilayah Pelindo II. Meski melalui INSA, usulan kenaikan tersebut belum 

diterimanya.
DPP APBMI sendiri sudah meminta Kemenhub untuk merevisi regulasi itu, 

lalu INSA juga sedang membahasnya dengan para anggota untuk rencana 
kenaikan jasa kepelabuhanan.

“Kami sudah sampaikan hal ini kepada Menko Perekonomian dan Kadin 
Indonesia saat audiensi dan rapat kordinasi dengan pengurus APBMI be-
berapa waktu lalu,” ujar HM Fuadi, Ketua Umum DPP APBMI.

Menurut Fuadi peraturan menteri (PM 152/2016) tersebut berpotensi 
membuat monopoli kegiatan bongkar muat oleh Badan Usaha Pelabuhan 
(BUP) khususnya Pelindo 1-4 dan mengerdilkan peran perusahaan bongkar 
muat (PBM).

Selain itu, kata Fuadi, melalui rapat pleno yang diikuti pengurus Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) APBMI di seluruh Indonesia menyepakati bahwa 
APBMI menolak pengenaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bongkar 
muat sebesar 1 persen dari ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan 
tujuan (OPP/OPT) yang tertuang dalam PM 152/2016 tersebut.

Sejumlah pelaku usaha 
kepelabuhanan saat ini sedang 
dipusingkan dengan regulasi 
pemerintah (Kemenhub) yang 
dinilai tidak menguntungkannya. 
Misalnya regulasi 152/2016 yang 
dinilai menguntungkan sepihak 
dan dapat mematikan para 
PBM di seluruh Indonesia, belum 
lagi adanya PNBP 1% bagi 
pengawasan kegiatan bongkar 
muat yang harus dibebankan 
PBM.
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“Kita minta supaya PM 152/2016 
di cabut atau direvisi. Jadi ada dua 
tuntutan kami ke Kemenhub yakni agar 
merevisi atau mencabut PM 152/2016 
dan meninjau ulang pengenaan PNBP 
bongkar muat barang di pelabuhan,” 
ujar Fuadi.

Sedangkan Anggota Komisi V DPR 
RI Anton Sihombing yang dimintai 
pendapatnya mengenai hal itu, menya-
takan akan menyampaikanya kepada 
Menhub Budi Karya Sumadi.

 “Nanti akan saya sampaikan ke 
Menhub, kalau memang tidak mengun-
tungkan para PBM dan pelayaran, ya 
sebaiknya dipertimbangkan. Menhub 
mesti mendengar aspirasi usaha swasta 
yang menyerap ratusan ribu karayawan 
itu. Begitu pula dengan Pelindo, harus 
pula mempertimbangkannya juga,” kata 
Anton.

Sementara itu, Ketua DPC INSA Jaya, 

Ketua DPC INSA Cirebon, Ketua DPC 
INSA Sunda Kelapa, dan pengurus INSA 
Pontianak, juga menyataka belum setuju 
dengan usulan rencana kenaikan tariff 
jasa kepelabuhanan yang disampaikan 
para general manager di pelabuhan-
pelabuhan itu.

“Kami masih bicarakan dulu dengan 
anggota, lagi pula mekanisme di INSA 
untuk persetujuan kenaikan tarif mesti 
atas persetujuan DPP INSA. Jadi masih 
panjang prosesnya,” ungkapnya.

Masih Jauh
Keinginan menjadikan Indonesia  

‘tuan rumah’ maritim  tampaknya masih 
perlu perjuangan panjang bagi negeri 
ini. Karena setiap pemangku kekuasaan 
memiliki selera berbeda. Meski sema-
ngat dan niatnya sama, namun eksekusi 
kebijakannya yang tak sama.

Padahal Indonesia sebagai salah 
satu negara maritim besar dan sudah 
Merdeka 70-an tahun, seharusnya mem-
punyai infrastruktur kemaritiman yang 
kuat. Mestinya kita sudah harus memiliki 
pelabuhan yang canggih karena pasar 
nasional sangat besar. 

Pun dengan sumber daya manu-
sia seharusnya juga sudah berkelas, 
begitu pula dengan jenis armada kapal 
kontainer, armada kapal angkut migas 
dan batubara, armada kapal penangkap 
ikan, armada kapal penumpang yang 
modern, aman dan nyaman, termasuk 

armada kapal TNI Laut, serta regula-
tor sektor kemaritiman yang kuat dan 
disegani dunia internasional. Sayang, 
semua itu belumlah sepenuhnya dapat 
dicapai Indonesia.

Sejak Indonesia Merdeka 17 Agus-
tus 1945 lalu sampai hari ini, industri 
kemaritiman RI belumlah dikelola secara 
optimal dan maksimal. Mungkin itu 
karena adanya selera penguasa tadi. 
Padahal potensi kekayaan alam nasional 
dan lainnya sangatlah memungkinkan 

Indonesia menjadi nagara maritim yang 
disegani dunia.

Tetapi, apa mau dikata, bahwa tata 
kelola sektor kemaritiman kita mungkin 
masih jauh untuk dapat meraih mimpi 
tersebut. Akibatnya jarang ada Negara di 
dunia ini yang segan dan menghormati 
Indonesia sebagai salah satu Negara 
maritim yang kuat.  

Mereka tak lebih hanya menempat-
kan Indonesia sebagai Negara tempat 
memasarkan produk kemaritiman 
Negara-negara mereka dan mengambil 
sumber daya yang ada.

Pertanyaannya, kenapa Indonesia 
lamban mewujudkan Negara kema-
ritiman, sebagaiman dulu Gajah Mada 
dengan Sumpah Palapanya sempat 
menguasai maritim dunia. Kini di saat 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berke-
inginan mencapai maritim Indonesia se-
bagai kekuatan bangsa ini, kenapa pula 

justru tata kelolanya semakin tak sesuai 
dengan apa yang dimimpikannya.

Bahkan sekarang sektor maritim 
kita boleh dibilang semakin berat dan 
hancur. Kenapa, kenapa dan kenapa. 
Pertanya an itu lagi yang selalu meng-
gelitik kita semua. Barangkali, jawaban-
nya sederhana, itu karena pemerintah 
tidak ada ketegasan, juga karena 
regulasi yang dibuat belumlah berpi-
hak pada sektor ini. Dan kalau toh ada, 
masih setengah hati.
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Sebagai contoh pada sistem finan-
sial. Kebijakan sektor perbankan atau 
lembaga keuangan di Indonesia masih 
belum mendukung terhadap industri 
kemaritiman ini, karena isdustri ini 
dianggap slow yielding. Bahkan bunga 
yang disodorkan masih sangat tinggi 
dibandingkan dengan perbankan asing. 
Bunga pinjaman yang diberikan berkisar 
antara 11%-13% per tahun dengan 
100% kolateral.

Di Singapura misalnya, perbankan 
disana hanya mengenakan bunga 2% + 
Libor 2% atau total sekitar 4% per tahun, 
dengan equity hanya 25% sudah menda-
patkan pinjaman tanpa kolateral, karena 
kapal dapat sebagai jaminannya. Karena 
itu, pengusaha kapal nasional masih 
sulit memperoleh pembiayaan dari per-
bankan nasional untuk membeli kapal 
disebabkan sistem perbankan Indonesia 
seperti itu.

Lalu sektor perpajakan nasional yang 
juga cukup memberatkan usaha sektor 
ini. Padahal sesuai dengan Kepmenkeu 
No 370/KMK.03/2003  tetang Pelaksana-
an Pajak Pertambahan Nilai yang Dibe-
baskan Atas Impor dan atau Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu dan atau 
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, 
pasal 1, ayat 1 huruf e, jelas bahwa sek-
tor perkapala mendapat pembebasan 
pajak. Namun semua pembebasan pajak 

itu kembali harus dibayar jika melanggar 
pasal 16. Artinya kebijakan tersebut abu-
abu. Apa isi pasal 16?

Sesuai dengan pasal 16: Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang pada 
impor atau pada saat perolehan Barang 
Kena Pajak Tertentu disetor kas negara 
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun sejak impor dan atau perolehan 
Barang Kena Pajak Tertentu seba-
gaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 
1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h 
ternyata digunakan tidak sesuai dengan 
tujuan semula atau di pindahtangankan 
kepada pihak lain baik sebagian atau 
seluruhnya?. 

Artinya, jika pengusaha kapal akan 
menjual kapalnya sebelum 5 (lima) 
tahun sejak pembelian harus membayar 
pajak kepada negara sebesar 22,5% dari 
harga penjualan (PPn 10%, PPh impor 
7,5% dan bea masuk 5%).

Padahal di Indonesia jarang ada 
kontrak penggunaan kapal lebih dari 5 
tahun, paling banter 2 tahun. Jadi jika 
tidak ada kontrak, supaya pengusaha 
kapal tidak menanggung rugi berkepan-
jangan mereka harus menjual kapalnya. 
Untuk itu pengusaha harus membayar 
pajak terhutang kepada Negara sesuai 
Pasal 16 tersebut. Benar-benar industri 
maritim negara ini dihambat kemajuan-
nya dari segi kebijakan fiskalnya oleh 

Negara.
Sebagai perbandingan, di Singapura, 

pemerintah akan memberikan insentif, 
seperti pembebasan  bea masuk pem-
belian kapal, pembebasan pajak bagi 
perusahaan pelayaran yang bertransaksi 
diatas USD 20 juta karena Pemerintah 
Singapura menyadari kalau investasi di 
industri pelayaran bersifat slow yiel
ding sehingga perlu diberikan insentif. 
Kalaupun kapal harus dijual, Pemerintah 
Singapura membebaskan berbagai 
pajaknya.

Dari pemberian berbagai insentif 
bagi perusahaan pelayaran, Pemerin-
tah mana pun akan berpikiran bahwa 
penerimaan dari pajak mungkin akan 
menurun namun penerimaan dari sek-
tor lain pasti akan bertambah. Misalnya, 
semakin banyak tenaga kerja asing ting-
gal dan bekerja pada akhirnya akan se-
makin banyak uang yang dibelanjakan 
di negara tersebut. Selain itu  transaksi 
perbankan biasanya juga akan semakin 
banyak, sehingga pendapatan Negara 
juga akan meningkat.

Bingung
Sementara itu, Owners PT Gurita 

Lintas Samudera, H. Soenerto juga 
mengaku bingung dengan sistem 
perpajakan nasional. “Antara istilah ‘tidak 
dipungut’ dan ‘dibebaskan’ dalam perpa-
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jakan saja masih debatable,” ujarnya. 
Hal lain yang kemungkinan mem-

buat lambannya sektor kemaritiman 
kita, yakni buruknya kualitas sumber 
daya maritim Indonesia menyebabkan 
biaya langsung industri maritim menjadi 
tinggi. 

Meski gaji tenaga Indonesia 1/3 
gaji tenaga kerja asing tetapi karena 
rendahnya disiplin dan tanggungjawab, 
menyebabkan biaya yang harus ditang-
gung pemilik kapal berbendera dan 
berawak 100% orang Indonesia (sesuai 

dengan UU No 17 tahun 2008 tentang 
Pelayaran) menjadi sangat tinggi. 
Ironisnya, menurut cerita beberapa 
pelaku usaha pelayaran, jika kapal ber-
awak 100% asing yang mahal, ternyata 
pendapatan perusahaan pelayaran bisa 
meningkat 2x lipat.

Problem lain yang juga ditengarai 
menjadi salah satu sulitnya industri 
maritim kita maju, adalah persoalan 
klasifikasi industri maritim yang dita-
ngani PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), 
membuat industri maritim Indonesia 
semakin terpuruk. 

Semua kapal yang diklasifikasi atau 
disertifikasi oleh PT BKI, patut diduga 
tidak diakui oleh asuransi perkapalan 
kelas dunia atau kalaupun diakui, pemi-
lik kapal harus membayar premi asuransi 
sangat mahal. 

Pada beberapa tahun lalu, peme-
rintah sempat mengeluarkan regulasi 
cabotage, dan itu dianggap berhasil 
untuk menumbuh-kembangkan industri 
pelayaran dalam negeri. Dengan regula-
si tersebut, data mencatat pertumbuh an 
dan penambahan kapal bendera Merah 

Putih bertambah ribuan unit kapal. 
Tetapi, pertanyaannya apakah hanya 
kita senang dengan tambah kapal saja. 
Mestinya keberhasilan cabotage lokal ini 
harus dilanjutkan dengan cabotage ke-
luar atau yang dikenal dengan ‘beyond 
cabotage’.

Namun, mewujdukan beyond 
cabotage sampai sekarang masih sulit, 
buktinya pasar ekspor-impor nasional 
masih dikuasai oleh kapal-kapal asing. 
Padahal dari sisi ini, Negara kehilangan 
devisa dari angkutan kapal hingga ratus-
an triliun rupiah per tahun.

Lalu, bagaimana Indonesia meng-
atasi problema tersebut. Jika industri 
maritim Indonesia mau berkembang 
dan siap bersaing dengan industri 
sejenis dikawasan, maka pemerintah cq 
Kementerian Perhubungan, Kemente-
rian Pendidikan Nasional, Kementerian 
BUMN dan Kementerian Keuangan 
harus membuka mata dan jangan mau 
dipengaruhi oleh para pelobi yang 
mewakili pihak-pihak tertentu untuk ke-
pentingannya tanpa memikirkan nasib 
bangsa ini.

Untuk itu, pemerintah harus merevi-
talisasi atau deregulasi di sektor fiskal 
sehingga kompetitif dengan beberapa 
Negara tetangga, dan itu jangan sete-
ngah hati. Lalu benahi dan tingkatkan 
lembaga pemberi klasifikasi sehingga 
dunia internasional pelayaran dan asu-
ransi kerugian mengakui keberadaan-
nya. Kemudian susun ulang kurikulum 
lembaga pendidikan maritim oleh 
Kemendiknas supaya Indonesia mempu-
nyai SDM maritim yang berkualitas dan 
bertanggungjawab. Bukan sebagaimana 
yang sering kita tonton di lembaga 
pendidikan pelayaran kita yang terkesan 
penuh kekerasan.

Persoalannya, beranikah Menteri 
Keuangan, Menteri Perhubungan, 
Menteri BUMN dan Menteri Pendidikan 
Nasional melakukan perubahan drastis 
untuk itu? Meski tanpa ada perintah dan 
titah dari presiden. 

“Ini menjadi ‘PR’ pemerintah Jokowi-
JK yang pada awal kampanyenya 
mengusung maritim sebagai kekuatan 
dan potensinya. Presiden Jokowi harus 
berani dan tegas untuk dapat mewu-
jdukan cita-citanya, sehingga apa yang 
sering didengang-dengungkan de-
ngan ‘cost logistic murah’-nya itu dapat 
diwujudkan.

Kesempatan mewujudkan mimpi 
Negara Maritim ini masih terbuka lebar, 
asalkan dilakukan dengan tepat dan 
pas. Atau kita masih berpikir menunggu 
tergilas oleh asing baru kita bangkit. 
Ataukah kita selalu berpikir seperti ung-
kapakan jika ‘Belanda masih Jauh’, lalu 
kita tetap tenang-tenang saja. l
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Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaku Usaha 
Logistik yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 19 Januari 2017, di 
Ruang Rapat Mahakam lantai 3 Kantor Kemenko Perekonomian.

DPP INSA menggelar Rapat Pemberdayaan Industri Maritim Nasional di Kantor Sekretariat DPP 
INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, pada 12 Januari 2017. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh 
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menghadiri acara Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) pada 12 Januari 2017 
di Chubb Thamrin Nine ballroom Gedung UOB Plaza, Jakarta.

Carmelita Hartoto mewakili KADIN Indonesia menghadiri acara launching Solo Great Sale 
2017 di Kementerian Pariwisata, Jakarta.
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Plt Ketua Umum KADIN Carmelita Hartoto menghadiri undangan makan malam bersama Presiden 
Republik Indonesia dan Perdana Menteri Jepang di Istana Bogor pada 15 Januari 2017.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menghadiri acara Pelantikan dan Serah Terima 
Kepengurusan DPC INSA Jaya Masa Bakti 2016-2020, pada Jumat 13 Januari 2017, di Putri 
Duyung Cottage Ancol, Jakarta Utara.

DPP INSA menghadiri acara Sosialisasi Hasil Sidang IMO Tahun 2016 di Hotel Arya Duta, Jakarta

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menghadiri acara 
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Angkutan Petikemas 
dengan Kereta Api rute Gedebage ke Tanjung Priok yang 
diselenggarakan pada 13 Januari 2017 di Kantor Pelindo II, 
Tanjung Priok.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto hadir dalam Sidang Pleno Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu, 11 Januari 2017.
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Foto bersama DPP INSA dengan Pengurus MASA. (depan kiri-kanan) Wakil Bendahara Umum I 
INSA Ninik MA Hartanto, Asmari Herry PT Samudera Indonesia, Dewan Penasehat INSA Herman 
Hartanto dari PT Tanto Intim Line, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Chairman MASA Ir. 
Nordin Mat Yusoff, Vice Chairman MASA Abdul Hak Md Amin, Wakil Ketua Umum III INSA 
Darmansyah Tanamas, Dry Bulk Services Representative MASA Dato’ Loo Son Yong. Wakil 
Ketua Bidang Dredging INSA Erick Limin (kedua kanan, belakang), Dewan Penasehat INSA Theo 
Lekatompessy dari PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, (keempat kanan, belakang), wakil 
Ketua Bidang Angkutan Dalam Negeri INSA Rahmat Kuntjoro (pertama kiri, belakang) berserta 
delegasi MASA lainnya.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menghadiri acara Diskusi Terbatas bertemakan 
“Menyatukan Pikir, Menyatukan Suara dalam Konsep ke Depan” yang diselenggarakan oleh 
Ocean Week, pada 18 Januari 2017, di Jakarta.

DPP INSA yang diwakili oleh 
Sekretaris Umum DPP INSA 
Budhi Halim menghadiri Rapat 
Pembahasan dan Persiapan 
menghadiri Sidang IMO tahun 
2017 di Markas Besar IMO 
London, Inggris. 23 Januari 
2017, bertempat di Kementerian 
Perhubungan, Jakarta.

Malaysian Shipowners Association (MASA) berkunjung ke Kantor Sekretariat DPP Indonesian 
National Shipowners Association (INSA), Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat.
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Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menghadiri acara Diskusi Triwulanan KADIN dengan topik “Peluang dan Tantangan Transportasi dan Logistik Indonesia 
2017” pada 19 Januari 2017 di Menara Kadin, Jakarta.

8th Mare Forum Indonesia 2016 “Building a Maritime Power”. Untuk kedelapan kalinya, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyelenggarakan seminar bersama dengan 
Mare Forum di Hotel DoubleTree pada 23 November 2016. 

Lensa INSA

178 No.4 8Maret 2017



18 8 No.4 8Maret 2017

Seputar INSA

P
engadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara (PTTUN) Jakarta 
telah menjatuhkan putusan 
yang kembali memenang-

kan INSA Carmelita Hartoto.  Alfin 
Sulaiman SH selaku Kuasa Hukum 
Carmelita Hartoto (Ketua Umum 
DPP INSA) menginformasikan 
bahwa pihaknya telah menerima 
surat pemberitahuan dari peng-
adilan yang menyatakan bahwa 
pengadilan telah memenangkan 
kembali Carmelita Hartoto atas gu-
gatan banding Johnson W. Sutjipto 
di PTTUN.

“Kami telah menerima surat ter-
tanggal 30 Januari 2017 dari Peng-
adilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Jakarta yang menginformasikan 
bahwa perkara telah diputus pada 
tanggal 19 Januari 2017. Selanjut-
nya pada tanggal 6 Februari 2017, 
kami juga telah menerima surat 
pemberitahuan putusan banding 
yang amarnya menguatkan putusan 
Pengadilan Tata Usaha Negara 
Jakarta yang memenangkan klien 
kami (Carmelita Hartoto). Kami 
meng apresiasi dan menyambut 
positif putusan yang dikeluarkan 
oleh Pengadilan Tinggi TUN terse-
but.” Katanya kepada INSA News.

Sebagaimana diketahui bahwa, 
Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) Jakarta telah membatalkan 
Surat Keputusan Menteri Hukum 
dan HAM Nomor AHU-0035091.

AH.01.07 Tahun 2015 tertanggal 
30 Desember 2015 tentang Penge-
sahan Pendirian Badan Hukum 
Indonesian National Shipowners As-
sociation yang diajukan oleh kubu 
Johnson W. Sutjipto.

Dalam pertimbangan Putusan 
PTUN Jakarta yang dibacakan Ketua 
Majelis PTUN Rony Erry Saputro, 
Surat Keputusan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ke-
menkumham) tentang Pengesahan 
Pendirian Badan Hukum Indonesian 
National Shipowners Association 
yang diajukan oleh kubu Johnson  
W. Sutjipto, mengandung cacat yu-
ridis, karena bertentangan dengan 
Permenkumham No 6 tahun 2014 
tentang Pengesahan Badan Hukum 
Perkumpulan pada Pasal 13 (ayat 3 
huruf f ) yang mewajibkan penge-
sahan suatu perkumpulan badan 
hukum tak boleh diterbitkan apabila 
sedang sengketa.

“Putusan PTTUN menguatkan 
putusan PTUN Jakarta sebelumnya 
dan kembali memenangkan INSA 
kubu Carmelita Hartoto,” ungkap 
Alfin

Disambut Positif   
Masyarakat Maritim nasional 

menyambut positif putusan Peng-
adilan Tinggi Tata Usaha Negara 
(PTTUN) Jakarta yang telah kembali 
memenangkan Carmelita Hartoto 
sebagai Ketua Umum DPP INSA 

yang syah dan menjadi satu-satunya 
organisasi pelayaran yang ada di 
Indonesia.

Demikian apresiasi yang 
diberikan oleh sejumlah tokoh 
nasional di bidang usaha masing-
masing yang berhasil dirangkum 
INSA News, diantaranya  Ketua 
Umum DPP APBMI HM Fuadi, Ketua 
Umum KMI Arwinas Dirgahayu, 
Pelaku Logistik National Santo, juga 
para pengusaha pelayaran, bongkar 
muat maupun operator pelabuhan 
di daerah.

“Alhamdulillah, semoga INSA 
lebih solid lagi, dan sekali lagi sukses 
buat bu Meme (Carmelita Hartoto-
red),” kata Fuadi.

Mantan Ketua DPC INSA Jaya 
Yahya Zubir juga menyambut baik 
atas dimenangkannya INSA Car-
melita Hartoto. 

“Ini sudah saya prediksi dari 
awal, karena yang memenuhi aturan 
tata tertib maupun anggaran dasar 
organisasi INSA adalah Carmelita 
Hartoto yang waktu itu sudah mem-
beri kesempatan untuk melanjutkan 
pada Munas Lanjutan di Surabaya. 
Hanya sayang pihak lain sudah 
membentuk organisasi INSA secara 
sepihak,” ujar Yahya.

Prediksi sama pun pernah 
terbersit dipikiran Ketua APBMI 
Kalimantan Barat Hamdan Godang. 
“Memang seharusnya dimenangkan 
oleh ibu Carmelita,” ujarnya. l

“Putusan PTTUN menguatkan putusan 
PTUN Jakarta sebelumnya dan kembali 

memenangkan INSA kubu Carmelita Hartoto”

ALFIn SULAIMAn SH, Kuasa Hukum Carmelita Hartoto
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harus diterapkan dengan menyesuaikan 
kondisi perairan Indonesia. Dengan 
begitu akan meminimalisasi terjadinya 
kecelakaan kapal laut Indonesia, sekali-
gus memberikan citra positif terhadap 
kondisi keselamatan pelayaran na-
sional dan harus bisa ditingkatkan agar 
pengusaha pelayaran nasional memiliki 

reputasi internasional.
Namun demikian, Budhi menu-

turkan, peningkatan keselamatan 
pelayaran perlu meliputi seluruh aspek 
pelayaran, baik pada pendidikan, tingkat 
kualifikasi pengajar, dan kualitas SDM 
pelaut itu sendiri. Selain itu, perhatian 
pemerintah terhadap peraturan kesela-
matan pelayaran juga wajib memperha-
tikan perlindungan kesejahteraan SDM 
pelaut dan pengawasan keselamatan-
nya.

“Sehingga cost/biaya tambahan 
yang dikeluarkan memiliki level of service 
yang baik, karena dengan dikeluarkan-
nya pertambahan extra cost-nya, harus 
sebanding dengan perlindungan SDM 
yang terawasi sehingga tertata dan 
terlindungi dengan baik,” ungkap Budhi 

Halim.
Sementara itu Carmelita Hartoto, 

Ketua Umum INSA mengatakan, Indo-
nesia dipandang cukup penting oleh 
IMO, karena banyaknya jumlah armada 
nasional untuk menjadi pemenuhan 
kuorum persyaratan diberlakukannya 
regulasi yang dikeluarkan IMO dimana 

Indonesia telah melakukan sebelumnya 
pada implementasi Ballast water ma-
nagement.  “Secara kuantiti jumlah GRT 
kapal Indonesia cukup besar,” katanya.

Sekretaris Jenderal International 
Maritime Organization (IMO) Mr. Kitack 
Lim mengunjungi Indonesia (21/2). 
Salah satu poin hasil pertemuan dengan 
Kementerian Perhubungan terkait 
kesepakatan untuk meningkatkan kerja 
sama di bidang pelayaran, khusus-
nya menyangkut keselamatan dan 
keamanan pelayaran serta perlindungan 
lingkungan laut. 

Selain itu, pemerintah dan Sekjen 
IMO juga sepakat untuk meningkatkan 
kerja sama dalam pengembangan sum-
ber daya manusia (SDM) dan capacity 
building. l

Indonesian National 
Shipowners’ Association 
(INSA) akan mendorong 
peningkatan keselamatan 
Pelayaran Nasional. Hal 
ini sebagai tindak lanjut 
dari pertemuan antara 
pemerintah Indonesia 
(Menhub Budi Karya Sumadi) 
dengan Sekjen International 
Maritime Organization (IMO) 
Mr. Ki Tack Lim baru-baru ini.

S
ekretaris Umum INSA Budhi Halim 
menyatakan kunjungan Sekjen 
IMO ke Indonesia perlu ditin-

daklanjuti dengan peningkatan segi 
keselamatan pelayaran nasional. Salah 
satu hal yang harus dilakukan dalam 
meningkatkan keselamatan pelayaran 
nasional adalah secara nasional Indone-
sia telah ikut meratifikasi aturan-aturan 
yang dikeluarkan oleh IMO.

“Peraturan IMO  yang sudah  dirati-
fikasi oleh Pemerintah Republik Indone-
sia, sudah seyogyanya diterapkan secara 
utuh kepada pengusaha pelayaran 
nasional dan memonitor pengimple-
mentasiannya dengan baik,” kata Budhi 
Halim.

Menurutnya, persyaratan kesela-
matan yang tertera dalam aturan IMO 

Sekretaris Jenderal 
International Maritime 
Organization (IMO) Mr. 
Kitack berfoto bersama 
Ketua UMUM DPP INSA 

Carmelita Haroto, 
Sekretaris Umum DPP 
INSA Budhi Halim dan 
Penasehat DPP INSA 

Soenarto.
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I
ndonesian National Shipowners’ 
Association (INSA) dan Badan 
Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) melaku-
kan penandatanganan Memoran
dum of Understanding (MoU/nota 
kesapaham an) Corporate Social 
Responsibility (CSR) tentang Program 
Pengentasan Kemiskinan Melalui 
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
Kepelautan Siap Kerja.

Penandatangan ini dilaksanakan 
pada Rabu, 22 Februari 2017 ber-
tempat di Kantor Sekretariat Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) INSA, Jl. Tanah 
Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat. Dalam 
hal ini, INSA diwakili oleh Ketua 
Umum INSA Carmelita Hartoto 
sedangkan dari BPSDM diwakili oleh 
Kepala Pusat Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia Perhubungan Laut 
Capt. Arifin Soenardjo, M.Hum.

Nota kesepahaman ini merupa-
kan wujud komitmen INSA dan BPS-
DM untuk meningkatkan mutu SDM 
melalui peningkatan pendidikan  dan 
pelatihan kepelautan terpadu sesuai 
dengan perkembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi serta dunia 
industri dibidang kemaritiman.

Ruang lingkup nota kesepaham-
an ini diantaranya memberdayakan 
usia produktif dari kalangan ekonomi 
menengah ke bawah melalui Pro-
gram Diklat Kepelaut an Siap Kerja. 
Lalu, memberikan prioritas kepada 
siswa-siswi SMK untuk dapat  mengi-
kuti Program Diklat Kepelautan Siap 
Kerja ini, dan dalam pelaksanakan 
praktek berlayar atau magang 
bekerja dikapal, dapat ditempatkan 
di kapal-kapal perusahaan pela-
yaran anggota INSA sesuai dengan 
kebutuh an, serta standar dan prose-
dur yang berlaku dimasing-masing 
perusahaan pelayaran anggota INSA.

Sekretaris Umum INSA Budhi 
Halim mengatakan, penandatangan-
an nota kesepahaman antara INSA 
dengan BPSDM merupakan arahan 
dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
untuk memberikan pelatihan 
kepada masyarakat kurang mampu 
yang berpotensi dan usia produktif 
untuk dididik agar memiliki keahlian 

khususnya di sektor industri maritim.
“Untuk itu BPSDM mengambil 

langkah bekerjasama dengan INSA. 
Dimana, BPSDM berkewajiban  
mendidik kader-kader pelaut yang 
memiliki keterampilan cukup untuk 
siap kerja sedangkan INSA diharap-
kan bisa menampung lahan kerja 
atau magang di atas kapal anggota 
INSA,” kata Budhi Halim.

Budhi menjelaskan, INSA dan 
BPSDM juga akan membuat   pro-
gram yang bertujuan untuk mengi-
dentifikasi berapa banyak jumlah 
siswa-siswi program Diklat yang 
diproduksi oleh BPSDM dalam setiap 
bulannya. 

Hal ini diperlukan agar siswa-
siswi tersebut bisa secara bergantian 
magang untuk pengenalan dengan 
tugas kerja nantinya  di atas kapal  
anggota INSA.

“Kapal anggota INSA cukup ba-
nyak sekitar 17 ribu kapal nasional di 

Indonesia untuk siap menampung 60 
ribu orang peserta didik per tahun-
nya,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua 
Umum INSA Carmelita Hartoto, ada-
nya penandatanganan nota kesepa-
haman ini diharapkan pengusaha pe-
layaran nasional yang tergabung di 
INSA dapat memberikan sumbangsih 
yang lebih konkrit kepada pemerin-
tah dengan menciptakan lapangan 
kerja bagi masyarakat sekitar.

“Kita sambut positif karena lahan-
lahan untuk berkarya tersedia, dan 
jumlah pelaut cukup banyak tersedia, 
namun yang diperlukan tentunya 
kader-kader pelaut  yang berkuali-
tas. Maka INSA menyarankan agar 
pelaut-pelaut terampil yang berkuali-
tas, namun  belum punya sertifikat 
seharusnya dapat diberikan sertifikat. 
Tentunya setelah melalui evaluasi 
sesuai prosedur yang dipersyaratkan,” 
pungkas Carmelita. l

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto berjabat tangan  dengan BPSDM Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Perhubungan Laut Capt. Arifin Soenardjo, M.Hum usai penandatanganan kerjasama INSA dan BPSDM.
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P
T Indonesia Logistik 
Cipta Solution (ILCS) 
menawarkan kerjasama 

dengan Indonesian National 
Shipow ners Association (INSA) 
untuk pengembangan sistem 
informasi dalam rangka 
pembangun an data base kapal, 
dan jadwal operasi kapal sesuai 
trayek yang ditetapkan oleh 
kementerian perhubungan baik 
luar negeri maupun domestik.

Sistem digitalisasi infor-
masi teknologi ini juga dapat 
mempermudah cargo ow ners/
eksportir untuk melakukan 
booking space kapal.

“Bukan itu saja, pemilik 
kapal juga dapat mengetahui 
dimana posisi kapalnya berada, 
termasuk muatannya dapat ter-
pantau,” kata Direktur Operasi 
dan Informasi Teknologi PT ILCS 
Jati Widagdo usai pertemuan 
dengan INSA di Kantor Tanah 
Abang, Jakarta. 

Jadi, ujar Jati, dengan 
program yang ILCS tawarkan 
ini, semua sektor pelayaran 
dapat mengontrol kapalnya 
mulai dari schedule, posisi, 

hingga muatannya, juga masa 
berlaku dokumen perijinan 
terkait operasional kapal.

Sementara itu, pihak DPP 
INSA yang diwakili Capt. 
Zaenal Hasibuan dan Dian 
Imirsyah menyambut positif 
tawaran ILCS tersebut. “Ta-
waran untuk digitalisasi data 
base kapal dan sebagainya 
itu sangat menarik, dan bisa 
ditindaklanjuti, karena ini 
merupakan terobosan baru 
dalam dunia pelayaran dalam 
mendukung logistik nasional,” 
kata Zaenal.

Bahkan Zaenal maupun 
Dian berharap program ini 
sudah dapat direalisasikan di 
tahun 2017 ini.

Seperti diketahui bahwa 
ILCS juga telah meluncurkan 
System Digital Icargo untuk 
proses penebusan delivery 
order oleh cargo owners ke 
shipping Line, termasuk per-
mintaan delivery/SP2 petike-
mas, serta booking truck dan 
pengiriman sampai depo/TPS 
tujuan. Semua itu dilakukan 
tanpa adanya tatap muka. l

P
engusaha pelayaran di Pontianak, Kalimantan Barat 
menyatakan sulit mendapatkan ijin sandar kapal 
di dermaga atau Terminal Untuk Kegiatan Sendiri 

(TUKS), karena pemerintah mengharuskan setiap TUKS 
mempunyai ijin industri. “Selama ini kapal-kapal biasa 
bersandar di TUKS, namun sekarang sulit lantaran adanya 
kebijakan pemerintah yang mengharuskan TUKS memiliki 
izin industri. Makanya kami sedang menghadapi tantangan 
dan kesulitan menyandarkan kapal,” kata Ketua DPC INSA 
Pontianak, M. Rosyidi Usman di Jakarta.  Jadi, ujar Rosyidi, 
para perusahaan yang punya tongkang sekarang ini bin-
gung mau menyandarkan tongkangnya dimana.

Sementara itu, Bendahara DPC INSA Pontianak Mulyadi 
menuturkan bahwa DPC INSA Pontianak telah berkoor-
dinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) untuk 
diizinkan tongkang-tongkang itu dapat disandarkan di 
pelabuhan yang dioperasikan Pelindo II. Tetapi, menurut 
Pelindo II, ungkap Mulyadi, perusahaan BUMN itu tidak 
bisa menampung seluruhnya dikarenakan adanya ratusan 
kapal/tongkang yang harus bersandar.  “Kita usulkan kapal 
boleh bersandar (parkir) hanya dengan SIUPAL tanpa izin 
industri,” ujarnya.

Mulyadi mengharapkan pemerintah melalui kebi-
jakannya mampu memberikan proteksi terhadap industri 
pelayaran nasional yang sedang mengalami pasang surut. 
Tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut terjadi, DPC 
INSA Pontianak pun melakukan koordinasi dengan Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) INSA untuk mencari solusi terbaik 
bagi industri pelayaran di Pontianak. l

Tiga puluh sembilan DPC INSA 
seluruh Indonesia akan meno-
lak rencana kenaikan tarif jasa 

kepelabuhanan yang sebagian sudah 
diusulkan oleh Pelindo.

“Kami akan lakukan moratorium tarif 
jasa kepelabuhanan yang menimbul-
kan high’cost logistik,” kata Hamka, juru 
bicara 39 DPC INSA kepada INSA News, di 
Makassar beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua DPC INSA 
Cirebon Adhe Purnama menyatakan 
bahwa Pelindo Cirebon juga mengusul-
kan kenaikan sejumlah tarif jasa kepela-
buhanan. Misalnya jasa tambat, jasa 

tunda dan pandu.
 “Tarif tunda dari Rp 600 ribu diusul-

kan naik Rp 2.724.956. tarif variabel dari 
Rp 8 jadi Rp 1.072, tarif tambat dari Rp 
150 jadi Rp 500. Kemudian tarif pandu 
dari Rp 52 ribu jadi Rp 750 ribu dan 
tarif variabelnya dari Rp 16 jadi Rp 650,” 
katanya.

Menurut Adhe, DPC INSA Cirebon be-
lum setuju dengan usulan kenaikan itu. 
Pihaknya akan melaporkan lebih dulu 
kepada DPP INSA. “Kami akan kirim surat 
dulu ke DPP INSA, nanti apa keputusan-
nya kami nggak tahu, jadi mekanisme-
nya begitu,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan 
Ketua DPC INSA Banten Agus, INSA 
Batam Parno, dan INSA Makasar Hamka. 
“Pokoknya jangan Pelindo naik-naik 
kan tarif, pelayaran saja dalam rangka 
mendukung program tol laut justru 
menurunkan tarif hingga 30%,” ungkap 
Hamka.

Hamka berharap pemerintah su-
paya memikirkan mengenai ini, apalagi 
Menko Maritim Luhut Panjaitan pada 
saat acara Forum INSA 2017 di Makas-
sar mengatakan agar Pelindo jangan 
semuanya dikerjakan sendiri, “muntah” 
nanti. l

INSA TOLAK TARIF NAIK
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For accelerating the growth of 
national economy, President 
Joko Widodo reminded again 

in order his staffs keep holding their 
commitment to accelerate the 
building of Maritime Toll to make the 
inter-island connectivity can be real-
ized.

According to the president, the 
building of maritime toll that will 
make easier the inter-island connec-
tivity will be able to reduce the price 
of commodities. One of the way is by 
adding the amount of ship armada.

In the Port of Yos Sudarso, Prov-
ince of Maluku, the President sur-
veyed two units of Ship Ferry roll on 
roll off (ro-ro) that is as a support 
program from the Ministry of Trans-
portation to make easier the flow of 

commodity and human that getting 
more dynamical in Maluku Province. 

Those two ferry ships are the ship 
of ro-ro Lelumuku that accommo-
dates the route of Saumlaki – Adaut 
– Letwurung. Meanwhile the ship of 
ro-ro Tanjung Sole accommodates 
the route of Namlea – Manipa – 
Waesala. The government added 
two ships with the capacity of 500 
gross tons (GTs) and they are the ship 
of Lelumuku and the ship of Tanjung 
Sole,” stated the President.

Jokowi expected that by the ad-
dition of the two mentioned ships, 
the price of commodities that Malu-
ku areas will be able to go down. 
Those two ships will be able to ac-
commodate the addition of routes 
and capacities.
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 “It has already been checked, 
the prices were down 20% to 30% 
because of the existence of new 
routes and the existence of new 
ships,” his statement. 

On top of that, President Jokowi 
stated that it will be able to in-
crease the human resources (SDM) 
especially in Ambon, to learn about 
the knowledge of maritime until 
obtaining the certificate that will 
be able to be used for their future. 
“Not long ago I asked them and 
nobody has it,” his statement.

President Joko Widodo also re-
ceived some complain from fisher-
men that can’t go fishing during 
the big sea wave season. The rea-
son was because the ship that they 
use is small therefore they can’t go 
fishing during the wave season.

In the different occasion, the 
Director of Traffic and Sea Trans-

portation under the Ministry of 
Transportation Bay Mokhammad 
Hasani stated that at this moment 
the disparity of commodity price 
between the eastern part of Indo-
nesia and the western is still signifi-
cantly high enough.

According to him, if only de-
pending on the program of mari-
time toll, this mentioned target will 
be hard to be reached. Therefore, 

the integration from the program 
of maritime toll and air has to be-
come the government priority.

He stated that the air transporta-
tion in the eastern part of Indonesia 
will be given some subsidy in order 
to be able to reach some location 
that are hard to be accessed via 
land transportation. “In the future 
will have to have some synergy be-
tween sea transportation and air 
transportation. The air transporta-
tion that will be given some subsidy 
so that the price will be able to be 
pushed down.” 

He explained, one of the regions 
that becomes the first priority from 
this program is Papua. The reason 
is that the road infrastructure over 
there is still not yet significantly 
enough therefore commodities 
mostly are transported via air trans-
portation.

In the future, all ships that will 
transport logistics to Papua have to 
unload their loads in the Port of Ti-
mika. Henceforth, those mentioned 
commodities will be transported 
to Timika airport and then will be 
transported by using airplanes to 
the inlands. 

And what is more, the Ministry 
of Transportation is also planning 
a logistic center that is working 

together with the Ministry of Com-
merce and the Ministry of BUMN. 
This logistic center that was given 
a name of Rumah Kita will function 
to consolidate commodities along 
the designated routes of maritime 
toll. The purpose is in order the 
commodities that are carried can 
be agree with the need of people 
in those mentioned surrounding lo-
cation.  

In the meantime, the bonded 
logistic warehouse that is included 
in the Package of Economy II was 
believed by businessmen will not 
reduce the state income. In the 
other hand, this policy will even be 
able to increase the state income 
a lot bigger.  

Zaldy Ilham Masita, the Chair-
man of Association of Logistic In-
donesia (ALI), stated that although 
there were some incentive like 

postponement of import tax for the 
management of bonded logistic 
warehouse (PLB) for imported com-
modity, this case will not be able to 
decrease the state income.

This PLB will even be able to in-
crease the state income. Away 
back, commodities were stocked 
in Singapore and Malaysia but now 
in Indonesia therefore it can give 
some more addition income. l
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The Chairman of Association for the Company of 
Ship Industry and Offshore Facility Indonesia (Iper-
indo) Eddy Kurniawan Logam questioned about the 

change on the payment schedule for building of pioneer 
ships and other ships.

He admitted that he has sent a letter to the Ministry 
of Transportation related with this mentioned case. “The 
change was on the end of December 2016, moved 
to the early 2017, after that to the end of December 

2017, and to the early 2018,” explained Eddy.
The businessmen of ship docking company 

complained about the high portion for private 
funding to make pioneer ships in supporting the 
program of sea toll. Whereas, this project should 

be funded by the government and must be com-
pleted by the end of this year. 

According to Eddy, Iperindo has already asked to the 
Ministry of Transportation to give some solution on this men-
tioned change. Thereby, the winner of ship tender will not 
suffer any financial loss because of the change on pay-
ment schedule. The reason, the payment will be delayed 
approximately 15%.

 “The change of payment for us is not appropriate, the 
last payment changed to 2018 and this has already been 
through the process of addendum. But, until now we (Ip-
erindo) are still doing the building all the time,” his state-
ment. 

He expected that the Ministry of Transportation will be 
soon able to respond to the letter that was conveyed in 

English News

“The change was on the end of Decem-
ber 2016, moved to the early 2017, after 

that to the end of December 2017, and to 
the early 2018”

EDDy KURnIAWAn LogAM
The Chairman of Association for the Company of Ship Industry 
and Offshore Facility Indonesia (Iperindo)
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January 2017. Thereby, the financial burden for the 
company will not be too big.

As it was known, the Ministry of Transportation has 
already ordered 100 pioneer ships. The detail is on 
August 11th 2015 was ordered as many as eight ship 
units and on October 23rd 2015 was 50 pioneer ships 
and three mother ships.

And then, the government ordered again 39 pio-
neer ships on November 2nd 2015 with the value of Rp 
1.4 trillion from 17 tender winner national ship docking 
companies.

Meanwhile, 17 tender winner docking companies 
from 39 pioneer ships some of them are PT Dumai Tan-
jung Perak Shipyards, PT DOK Bahari Nusantara, PT 
Steadfast Marine, PT Janata Marina Indah, PT Yasa 
Wahana Tirta Samudera, and PT Adiluhung Saranase-
gara Indonesia.

The mentioned 39 pioneer ships that have been 
ordered by the Ministry of Transportation in Novem-
ber 2015 consist of one pioneer ship with the type of 
2,000 gross tonnage (GT) and the value is Rp 73 billion 
with the processing time of approximately 25 months, 
20 units of pioneer ship with the type of 1,200 GTs Rp 
1.079 trillion with the processing time of 25 months also, 
4 units of ship with the type of 750 dead weight tons 
(DWTs) Rp 128 billion with the processing time of also 
25 months, and 14 units of rede ship with the value of 
Rp 128 billion also but with the processing period of 
14 months.

PT Janata Marina Indah itself is building 2 units of 
container ship with the type of 2,000 GTs, one unit of 
ship with the type of 1,200 GTs, and one unit of con-
tainer ship for 100 TEUs.

Meanwhile, Joeswanto K. the President Director of 

PT Janata Marina Indah stated that the program of 
maritime toll in fact gave a stimulus on industry of na-
tional maritime because of the increase on the ship 
armada under Red and White flag.

But, this design has not yet been supported from 
funding sector. “This was proofed that at this moment 
there are 100 units of pioneer ship that have been be-
ing built by some ship docking companies that are 
not running well because of the funding factor.” Ex-
plained Joeswanto.

According to Joeswanto, the building of 100 units 
of pioneer ship should be completed by the end of 
this year since it has been started in the year 2015. 
But, the government is only able to fund 85% from the 
whole total of ships for the maritime toll. 

In the other hand, the businessmen of ship docking 
were required to finish the building of them. For the 
moment, the rest of 15% funding has to be funded by 
their own companies.

 “Approximately 15% of them was asked from their 
own funds. Is it possible? This because the interest 
charge is very high. If not mistaken the government 
will still fund it but the charge must be high isn’t it,” 
explained Joeswanto.

He also suggested to the government to be con-
sistent in arranging the program of maritime toll con-
sidering that the time that is left for completing those 
ships is not very long. If wanted to be serious, his state-
ment, the government has to have a strong funding 
plan before ordering those ships. “At this moment 
from the government is 85%. The funding support from 
the government possibly just allocated or realized 50% 
only. On the last two months ago was still have some 
funding from the government,” his statement. l
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The national shipping society is waiting the plan for 
the government policy to study the amendment 
from the system of commerce and taxes that will be 

given to the national sea transportation, so that it will be 
able to increase its role more optimal in the growth of 
our national economy.

The Chairwoman of DPP INSA Carmelita Hartoto that 
also as a Deputy of Kadin Head in Transportation Sector 
responded well to this mentioned plan, her side even 
expected that this mentioned study will be able to be 
realized soon.  

Before applying for charging taxes for foreign ships, 
Carmelita as a Deputy of the Head for the Chamber of 
Commerce and Industry of Indonesia in Transportation 
Sector stated that the government has to amend the 
stipulation of Indonesian foreign commerce from freight 
on board (FOB) and cost insurance freight (CIF).

Approximately four years ago, the national shipping 
businessmen, the insurance companies together with 
the Ministry of Commerce have already reached to 
the agreement phase to implement the recording for 
amending the stipulation of commerce. At that time, 
she stated that the shipping businessmen side urged to 
the government in order to put into effect about the 
system of CIF commerce for some commodity goods 
like CPO, coals, and nickel. 

The Deputy in Commerce and Industry Sector, Edy 
Putra Irawady explained foreign ships in the future will 
be obligated to pay taxes on all commodities and car-
gos from Indonesia before going out from this country. 
If they did not complete their tax administration, foreign 
ships will not get the shipping agreement paper (SPB).

As it was known that the government has restudied 
the plan on charging the taxes for foreign ships, after 
not being followed up since 2015. According to the 
plan, the government will bring this subject to the policy 
package special for sea transportation. The shipping 
permit that is issued by any organ under this Ministry 
to the foreign ships has to check whether they have 
already fulfilled their taxes obligation or not.

All this time, he stated that Indonesia did not apply 
the system as strict as like that. Meanwhile, the neighbor 
countries like Singapore and Malaysia have already 
applied that mentioned policy. Ships under Indonesian 
flag that transport commodities from those mentioned 
countries territorials will not be allowed to sail before 
paying their taxes (tax clearance).

 “Singapore for example has to have some income 
tax, PPN (value added tax) on the service that has 
already been clear,” his explanation. 

Meanwhile, the Indonesian shipping companies 
that try to cross the border of Inland territorial have to 
pay taxes. This inequality, his continuation, made the 
shipping company and logistic service company have 

a low competition power. It was not only that, foreign 
ships are allowed to become trampers or sailing without 
any schedule and domestic ships have to become 
liners. In the aftermath, loading portions for ships under 
Indonesian flag are taken by foreign ships.  

Edi added that foreign ships that temporary an-
choring in the areas of Indonesian oceans will not be 
charged any expenses, meanwhile domestic ships 
have to be asked PNBP on the temporary parking. The 
government will see this inequality again. “The best 
practice, government charge (PNBP) on the shipping 
company is only 5%, meanwhile we have to pay more,” 
his statement.

On top of that, he said that the government will 
also restudy or reconsider on the stallage for container 
on import container that is charged by the agency of 
foreign ship in Indonesia. Learning from the Hanjin case, 
Edi stated that the monitoring from the government will 
be increased. All deregulation related with shipping 
and logistics in maritime sector will be included in one 
special policy package in the future.

There are a lot of economy benefit that can’t be 
benefited by national shipping and logistic company, 
this is the one that we will make data,” his explanation.l 

CARMELItA HARtoto
Chairwoman of DPP INSA
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