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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Tinjauan Deskriptif 

 

Kata deskriptif berasal dari bahasa latin, yakni “describe” yang artinya melukiskan, 

menerangkan atau menjelaskan, dapat pula berarti membuat atau menggambarkan. 

Juga berasal dari kata “description”, yakni deskripsi, lukisan, (informal) jenis, 

keterangan, uraian, atau sesuatu yang bersifat menguraikan (Peter Salim, 1993: 228). 

 

Deskriptif adalah salah satu kaedah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang 

dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh 

orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri (Taufik Abdullah, 1984; 63). 

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk 

menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara 

fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas 

tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan how dalam menggali 

informasi yang dibutuhkan.  

 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang 

sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akurat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekanisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan 

informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan 

mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, 

serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. 

Deskriptif dalam penelitian ini ditekankan pada deskripsi sejarah tentang keadaan-

keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi 

yang kritis untuk mencari kebenaran. 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya tinjauan 

deskriptif adalah suatu kegiatan meninjau hal atau informasi bentuk wacana yang 

berusaha untuk melukiskan atau menggambarkan dengan kata-kata, wujud atau sifat 

lahiriah dari suatu obyek. Deskripsi merupakan salah satu teknik menulis 

menggunakan detail dengan  tujuan  membuat pembaca seakan-akan berada di tempat 

kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat dan mendengar mengenai satu 

peristiwa atau adegan.  

 

Pada penelitian ini deskriptif yang dimaksud adalah sebagai suatu bentuk 

penggambaran atau penguraian terhadap gejala peristiwa masa lampau berupa proses 

nasionalisasi NV. KPM di Jakarta tahun 1960, baik berupa manusia individu maupun 

kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis 

meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu (kronologis) 

dengan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap gejala 

peristiwa tersebut, dan apabila catatan-catatan peristiwa masa lalu dikaji secara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Verbal
http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori
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seksama maka dengan pasti akan menyingkapkan norma-norma moral kehidupan 

manusia. 

 

2. Konsep Nasionalisasi 

Masih terjadi kebingungan dalam masyarakat dalam menafsirkan pengertian dari 

pengambilalihan, “istilah’ambil-alih’ tidak bisa lain daripada pensitaan seluruh 

perusahaan milik Belanda. Mereka menolak pengertian lain seperti Naasting 

Indonesianisasi, nasionalisasi ataupun lainnya yang semacam itu, karena 

mengaburkan pandangan dan corak perjuangan yang hakiki dari kaum buruh” 

(Bondan, 2001:68)..  

 

Berikut beberapa pengertian yang diambil dari beberapa pendapat mengenai istilah 

nasionalisasi, yakni suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan 

semua atau segolongan tertentu untuk menerima (dwingt te godegen), bahwa hak-hak 

mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara ( L. 

Erades dalam jurnal Budiman Ginting 2007: 101).  

 

I ketut Ardhana dalam seminar di PSSAT-Sejarah UGM, Yogyakarta 18-19 Agustus 

2004 Nasionalisasi memiliki arti perubahan suatu fase transisi dari sistem kolonial ke 

sistem ekonomi nasional, dimana hak atas kepemilikan semua modal, semua sarana 

prasarana sah menjadi milik Indonesia (http://sivitas.lipi.go.id/iket001/diakses 

tanggal 27 Februari 2015 pukul 2018 WIB).  

 

http://sivitas.lipi.go.id/iket001/diakses


11 

 

Sedangkan menurut (Taufik Abdullah dkk,2009:44 ), nasionalisasi merupakan proses 

yang ditandai dengan berbagai langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

Republik Indonesia maupun bangsa Indonsia dalam proses pemindahan kekuasaan 

dan kewenangan dari Pemerintahan Kolonial ke Pemerintahan Indonesia terutama 

dalam menguasai atau memiliki aset-aset negara baik yang berkaitan dalam bidang 

politik, administrasi pemerintahan, militer, maupun perekonomian. “Sementara dalam 

enslikopedia Indonesia, menuliskan bahwa istilah nasionalisasi berarti suatu alih 

pemilikan dan kekuasaan atas perusahaan industri atau agrikultur atau harta milik 

lain, dari perseorangan atau perusahaan swasta kepada pemerintah” (Ensiklopedi 

Indonesia, 1983: 2338). 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah nasionalisasi 

ialah suatu cara peralihan hak dari pihak asing kepada negara dengan mengikuti 

peraturan tertentuatau juga Nasionalisasi adalah proses pengalihan hak milik atas 

harta kekayaan dari orang asing kepada Negara Indonesia atau kepada Warga Negara 

Indonesia yang dilakukan sebagai langkah tegas dalam mewujudkan kedaulatan 

ekonomi sebuah negara yang sudah merdeka dan berdaulat, dimana dalam melakukan 

nasionalisasi sendiri harus berdasarkan langkah hukum bukan tindakan semena-mena 

yang semata-mata timbul sebagai reaksi ketidak sukaan masyarakat Indonesia 

terhadap Belanda. dimana perusahaan atau aset yang dinasionalisasi yaitu berupa:  

a. Perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik 

perseorangan warga-negara Belanda dan bertempat kedudukan dalam 

wilayah Republik Indonesia ; 

b. Perusahaan milik sesuatu badan-hukum yang seluruhnya atau sebagian 

modal perseroannya atau modal pendiriannya berasal dari Perseorangan 
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warga-negara Belanda dan badan-hukum itu bertempat kedudukan dalam 

wilayah Republik Indonesia ; 

c. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan untuk 

seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga-negara 

Belanda yang bertempat-kediaman diluar wilayah Republik Indonesia ; 

d. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan 

merupakan milik sesuatu badan-hukum yang bertempat-kedudukan dalam 

wilayah Negara Kerajaan Belanda.(lembaran negara No. 5 tahun 1959) 

 

Sedangkan peristiwa nasionalisasi sendiri adalah suatu bentuk kebijakan yang  timbul 

karena adanya rasa nasionalisme terhadap bangsa, dengan berusaha mengurangi 

dominasi asing di bangsanya sendiri. Tindakan tersebut diupayakan oleh pemerintah 

nasional, dalam hal ini adalah Indonesia terhadap NV.KPM di Jakarta tahun 1960 

dengan berbagai pertimbangan yaitu 

a. bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah  terhadap perusahaan 

milik Belanda yang berada di dalam wilajah Republik Indonesia dalam rangka 

perjuangan pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebijaksanaan 

pembatalan K.M.B.  

 

b. Bahwa dalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangka pembatalan 

K.M.B. dan perjuangan pembebasan Irian Barat tersebut diatas sudah tiba 

waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan 

milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia berupa 

nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik 

Negara ; 

 

c. Bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut 

dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat 

Indonesia dan pula pula untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan Negara 

(isi pertimbangan dalam UU no 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi 

perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3. Konsep Naamloze Vennootschap Koninklijke Paketvaart  Maatschampijj 

(NV. KPM)  

 

Naamloze Vennootschap Koninklijke Paketvaart  Maatschampijj(NV. KPM)   

merupakan akronim dari Bahasa Belanda yang jika diartikan perkata, yakni: kata 

“naamloze” dalam kamus Belanda-Indonesia berasal dari kata “naam’loos” yang 

memiliki bentuk dasar loze berarti tak bernama/tanpa nama, namun memiliki istilah 

turunan naamloze vennootschap yang artinya perseroan terbatas (S. Wojowasito, 

1978: 176). Arti Vennootschap menurut  (S. Wojowasito, 1978: 417) perseroan 

terbatas yakni perkumpulan/perseroan yang memiliki keterkaitan saling kerjasama 

tanpa korporasi, terorganisasi, yang lahir dari kemauan yang bebas dan yang terikat 

oleh peraturan tetap “Naamloze Vennootschap” atau biasa disingkat N.V. = perseroan 

terbatas, kedua kata tersebut erat kaitannya dengan istilah yang diberikan kepada 

firma di masa Belanda. Koninklijke memiliki arti Kerajaan turunan dari kata Konink 

yang artinya raja (S. Wojowasito, 1978: 154) .Paketvaart memiliki arti Muatan 

Barang (S. Wojowasito, 1978; 338) Sedangkan maatschappij memiliki arti 

masyarakat, perkumpulan dagang perseroan, atau perhimpunan. Sedangkan istilah 

“K.P.M” diuraikan sebagai “Koninklijke PaketvaartMaatschampijj” =Perusahaan 

Pelayaran Kerajaan (http:// wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Paketvaart-Maatschappij 

diakses tanggal 27 Februari 2015 pukul 20. 35 WIb) 

 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa NV. KPM 

sendiri jika diterjemahkan secara keseluruhan ke dalam bahasa Indonesia berarti 

perseroan terbatas milik kerajaan Belanda yang bergerak dibidang pelayaran, yang 

http://en.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Paketvaart-Maatschappij
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kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan selanjutnya dilikuidasi ke 

dalam Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) di Indonesia dimana setelah 

sebelumnya dilakukan tindakan nasionalisasi terebih dahulu oleh Pemrintah 

Indonesia. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Setelah Indonesia merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, Belanda masih dengan 

leluasa menguasai dan mengelola beberapa sentra perekonomian modern yang ada di 

Indonesia hingga memasuki dekade 1950-an, termasuk salah satunya Naamloze 

Vennootschap Koninklijke Paketvaatr Maatschampijj (NV.KPM) di Jakarta tahun  

1960. 

 

Sebagai Negara yang baru saja merdeka, Indonesia mewarisi kebobrokan 

perekonomian yang diakibatkan oleh perang. Bukan hanya itu saja pemerintah 

Indonesia harus berjuang lebih keras lagi untuk mempertahakan kemerdekaan yang 

telah diraih dengan susah payah. Beberapa negara yang baru terlepas dari belenggu 

kolonialisme, yakni sekitar pertengahan abad ke dua puluh, memiliki masalah 

perekonomian yang cenderung sama, sangat mendesak dan perlu dengan segera 

mendapat penanganan untuk diatasi. Indonesia salah satu yang menghadapi masalah 

itu, yang dengan sah mendapat kedaulatan penuh di tahun 1949 setelah bebas dari 

belenggu penjajahan Belanda dan Jepang. Masalah pokok tersebut secara umum, 

antara lain: (1) tugas merehabilitasi perekonomian nasional yang telah mengalami 

kerusakan besar pasca pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan; (2) desakan 

masyarakat umum untuk merehabilitasi ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 
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Kedua point diatas merupakan sebuah kebutuhan dan dukungan yang saling terkait. 

Untuk merehabilitasi sebuah sistem dibutuhkan dukungan yang menjadi penyokong 

sehingga apa yang diharapkan akan menghasilkan sebuah keputusan yang dalam hal 

ini keputusan untuk menasionalisasi perusahaan asing Belanda merupakan sebuah 

keputusan yang tepat dan dapat terwujud apabila setiap komponen baik itu tujuan 

yang diharapkan dengan hasil yang didapat tidak dilakukan tanpa sebuah 

pertimbangan yang matang .  

 

Dalam hal ini (Nasionalisasi KPM),  Pemerintah Indonesia dengan  PP No. 34/1960 

tentang nasionalisasi aset-aset milik Perusahaan pelayaran Belanda Naamlooze 

Vennootschap Koninklijke Paketvaart Maatschppij (NV.KPM). Rangkaian 

nasionalisasi sejumlah perusahaan pelayaran Belanda dimungkinkan menyusul 

keluarnya UU No. 2/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda serta Peraturan 

Pemerintah No.2/1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang 

Nasionalisasi. Tetapi oleh karena KPM adalah sesuatu perusahaan Belanda yang 

berkedudukan di Amsterdam (di Indonesia hanya merupakan Cabang yang dipimpin 

oleh suatu Direksi yang bertindak atas instruksi-instruksi dari Amsterdam), maka 

nasionalisasi hanya dilakukan pada aset yang berada di darat  saja yang  berupa 

kantor cabang. 
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C. Paradigma 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

  = Garis Proses 

   = Garis Hasil  
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