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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia peranan angkutan laut sangatlah penting, karena setengah dari wilayah 

Indonesia merupakan lautan dan terdiri atas pulau-pulau. Dengan membina angkutan 

laut tidak hanya memperlancar hubungan antar daerah di seluruh Indonesia, tetapi 

juga akan membuka sumber-sumber kehidupan rakyat menjadi lebih luas dan lebih 

merata di seluruh wilayah tanah air.  

 

Dalam sejarah  perkembangan bangsa Indonesia, peranan angkutan laut ini sudah 

terlihat pentingnya sejak jaman kerajaan. Kerajaan-kerajaan besar nusantara dapat 

tumbuh dan jaya dengan armada lautnya yang kuat dan tangguh. Armada laut itu 

bukan saja digunakan untuk perang, tetapi yang lebih penting lagi adalah sebagai 

kekuatan armada yang bisa mendukung kehidupan perdagangan dan ekonomi 

umumnya. Pemerintah kolonialpun melihat pentingnya arti angkutan laut ini. “Usaha 

untuk menguasai laut itu tergambar ketika pemerintah kolonial memberikah hak 

monopoli atas pelayaran kepada  Koniklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yakni 

Perusahaan Pelayaran Kerajaan Belanda, di pelayaran antarpulau dan  pelayaran 

samudra di Indonesia.  
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Pada tahun 1890 KPM didirikan di Indonesia. Perusahaan ini memulai usahanya 

pertamakali dengan 3 kapal yang berkapasitas 63 ribu Grt “ (Muchtarudin Siregar,  

1981: 118). Dikarenakan hak monopolinya yang besar dan muatan yang tersedia juga 

sangat meningkat jumlahnya dengan adanya perkembangan usaha dibidang 

perkebunan dan pertambangan di Indonesia pada waktu itu, maka usaha KPM pun 

maju pesat.  

“Sejalan dengan usaha untuk memperkuat kedudukan perusahaan  pelayaran 

Belanda pada waktu itu, maka dibuatlah sebuah perjanjian pelayaran nusantara 

yang dikenal dengan istilah Groot Archipelago Contract antara pemerintah 

Hindia Belanda dengan KPM yang memberikan keuntungan KPM berupa 

penguasaan pelayaran antarpulau di Indonesia” (Tommy H Purwaka,1993:3).  

 

Menurut UU perkapalan tersebut, jumlah pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang 

dapat disinggahi kapal-kapal berbendera asing dibatasi. Konsensi usaha KPM telah 

diperpanjang berkali-kali sehingga perusahaan ini makin mengembangkan sayapnya 

di pelayaran dalam negri. Demikian keadaan pelayaran di Indonesia sampai tentara 

pendudukan jepang mendarat pada tahun 1942. 

 

Antara tahun 1942-1945 kegiatan pelayaran hampir terhenti sama sekali, karena 

banyak kapal digunakan untuk keperluan tentara pendudukan Jepang. Selain itu juga 

banyak kapal-kapal dan pelabuan-pelabuhan yang rusak akibat perang, sehingga 

kegiatan pelayaran tidak teratur. Segera setelah tentara Jepang menyerah kepada 

sekutu, Pemerintah Belanda mencoba kembali untuk menghidupkan usaha KPM di 

Indonesia.  

 

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih kembali 

menguasai dan mengelola beberapa sentra perekonomian modern yang ada di 



3 

 

Indonesia dan  keadaan ini tidak berubah sampai Indonesia mendapat penyerahan 

kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949. Dan untuk menyikapi keadaan tersebut 

maka Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah tegas yaitu: 

1. Usaha  menasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di 

Indonesia sebagai bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai 

upaya untuk melakukan perombakan sistem perekonomian yang masih 

bercorak kolonial yang didominasi oleh modal asing terutama Belanda menjadi 

sistem perekonomian nasional (Muhaimin dalam Bondan, 2001: xii). Salah 

satunya Naamloze Vennootschap Koninklijke Paketvaart Maatschappij (NV. 

KPM) yang ada di Jakarta. 

2. Sikap Pemerintah Indonesia terhadap kehadiran modal asing, terutama modal 

Belanda yang masih begitu kuat dianggap sebagai penghambat terwujudnya 

kedaulatan di bidang perekonomian ( Prawiranegara dalam Bondan 

Kanumoyoso, 2001:36).  

3. Usaha Pemerintah Indonesia untuk secara bertahap mengurangi dominasi 

perusahaan-perusahaan Belanda dan sekaligus mendorong muculnya 

pengusaha-pengusaha pribumi Indonesia (Bondan, 2001: 36).   

 

Maka perusahaan Naamloze Vennootschap Koninklijke Paketvaart Maatschappij 

(NV. KPM) yang ada di Jakarta merupakan salah satu perusahaan milik Belanda di 

Indonesia juga harus dilakukan  nasionalisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui usaha dalam  menasionalisasi perusahaan Naamloze Vennootschap 

Koninklijke Paketvaart Maatschappij (NV. KPM) di Jakarta tahun 1960.  

 

B. Analisis Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara singkat di atas, maka 

penulis melakukan pengidentifikasian masalah-masalah, sebagai berikut: 

a.  Usaha  menasionalisasi Perusahaan Naamloze Vennootschap Koninklijke 

Paketvaart Maatschappij  (NV. KPM) di Jakarta tahun 1960. 
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b. Sikap Pemerintah Indonesia  terhadap kehadiran modal asing sebagai penghambat 

terwujudnya kedaulatan di bidang perekonomian.  

c. Usaha Pemerintah Indonesia untuk mendorong muculnya pengusaha-pengusaha 

pribumi Indonesia .  

 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak terlalu luas dan sesuai dengan tujuan penelitian yang 

diharapkan,  maka penelitian ini difokuskan pada usaha menasionalisasi Naamloze 

Vennootschap Koninklijke Paketvaart Maatschampij (NV. KPM) di Jakarta tahun 

1960. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalahnya 

bagaimanakah usaha menasionalisasi Naamloze Vennootschap Koninklijke 

Paketvaart Maatschampij (NV. KPM) di Jakarta tahun 1960? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mempelajari sejarah nasionalisasi perusahaan pelayaran di Indonesia, 

khususnya perusahaan pelayaran yang pada masa sebelum dinasionalisasikan 

bernama Naamloze Vennootschap Koninklijke Paketvaart Maatschampij (NV. KPM) 

di jakarta tahun 1960. 
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b. Untuk mengetahui apa saja  usaha  yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia   

selama proses menasionalisasikan Naamloze Vennootschap Koninklijke Paketvaart  

Maatschampijj(NV. KPM) di Jakarta tahun 1960. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi 

semua orang yang membutuhkan informasi tentang masalah yang penulis teliti, baik 

dalam penelitian skripsi terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah lokal 

ataupun dapat menambah sumber bacaan sejarah yang bersifat ilmiah.adapun 

kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti, para pembaca maupun pihak lainnya hasil penelitian ini nantinya 

dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pengetahuan dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial mengenai peristiwa 

yang terjadi selama menasionalisasikan perusahaan pelayaran, yang dulunya bernama 

Naamloze Vennootschap Koninklijke Paketvaart  Maatschampij (NV. KPM) di 

Jakarta tahun 1960. 

b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka pengambilan 

kebijakan dan penyusunan program pembangunan wilayah regional khususnya di 

daerah ibu kota Jakarta yang dulunya bernama Batavia , yang nantinya dapat 

menghasilkan suatu kebijakan yang lebih berdaya guna. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam sebuah penelitian, perlu sekali penulis 

memberikan batasan ruang lingkup agar mempermudah pembaca memahami isi karya 

tulis ini. Adapun ruang lingkup tersebut, yakni: 

a. Objek Penelitian, yakni sifat keadaan dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, 

yang menjadi sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, 

kuantitas, dan kualitas, atau perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, 

sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, disebut (orang), bisa pula 

berupa proses disebut (lembaga). Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan 

nasionalisasi NV. KPM sebagai objek penelitian. 

b. Subjek Penelitian, yakni sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga, yang sifat-

keadaannya akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang 

di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Maka dalam penelitian 

ini yang menjadi subjek penelitian adalah NV. KPM di Jakarta tahun 1960. 

c. Tempat Penelitian dalam penelitian ini dilakukan diPerpustakaan Daerah 

Lampung, Perpustakaan Unila, dan Arsip Nasional RI, karena dalam bidang ilmu 

sejarah dibutuhkan banyak buku guna menunjang penyelesaian penelitian ini. 

d. Waktu Penelitian, yakni besaran yang menunjukkan lamanya suatu penelitian  

berlangsung. Waktu termasuk besaran scalar. Penelitian ini berlangsung sejak Mei 

2013. 

e. Temporal, yakni berkaitan dengan waktu. Dinamakan relasi temporal apabila 

bagian kalimat yang satu diberikan keterangan waktu dan berkenaan dengan 

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=relasi&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=temporal&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=apabila&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=bagian&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=kalimat&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=satu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=keterangan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=waktu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=berkenaan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
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waktu-waktu tertentu. Dalam penelitian ini, tahun yang digunakan ialah 1957-

1960, dikarenakan peristiwa nasionalisasi perusahaan listrik milik Belanda di 

Jakarta terjadi di tahun tersebut. 

f. Konsentrasi Ilmu, yakni suatu perhatian yang dirumuskan dan dibatasi secara pasti 

terhadap bidang keilmuan tertentu. Ilmu atau ilmu pengetahuan sendiri adalah 

seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan 

pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia.Segi-segi 

ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan 

kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu 

diperoleh dari keterbatasannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil bidang 

ilmu sejarah ekonomi politik. Hal ini disebabkan karena peristiwa nasionalisasi 

yang dilakukan oleh pemerintah menyentuh segi-segi politik dan objek yang 

dinasionalisasi adalah sebuah perusahaan yang tarafnya menyentuh sendi-sendi 

perekonomian pada masa itu, dan kajian-kajiannya disesuaikan dengan bidang 

ilmu peneliti yaitu pendidikan sejarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=waktu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=waktu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=tertentu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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