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PENGEMBANGAN KNOWLEDGE (PERADABAN)
MASA LALU MARITIM LEWAT SUNGAI

Era of State Building

Worldly travellers

Spreading of practitioners

Knowledge networking



Sumber: Fifteenth century view of the inclusive Indian Ocean maritime trade route from China to the West in Jia Dan’s depiction
of Zheng He’ s early fifteenth century voyages of sea-river. (Adapted from “ A Reconstructed Sea Chart of Zheng He’ s Maritime
Route” in Mao Yuanyi’ s茅元儀The Treatise of Military Preparation (Wubei zhi武備志 ) [c. 1621] (Park 2011 ))

Jaringan aliran komoditas Periode 1200 – 1500 
di wilayah Samudra-Pasai port-polity



PENGEMBANGAN PERADABAN LEWAT KONEKSI SUNGAI-LAUT  
(Hall, 2016)

Kota sungai yang menjadi lokus pengembangan peradaban (knowledge networking) melalui
penyebaran pedagang diaspora melalui penguatan dan pengembangan identitas, jaringan
keluarga, pemukiman, kontribusi politik, sosial-ekonomi, negosiasi kekuatan/kemampuan, 
akulturai, kolaborasi serta konektivitas rumah/tempat asal dengan lokasi baru perdagangan



FAKTOR PENGUAT PERADABAN MARITIM LEWAT SUNGAI
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POLA PERDAGANGAN LEWAT SUNGAI (RIVER-BORNE TRADE)
Dilakukan berdasarkan lima faktor penguatan utama yang sinergis

Didukung oleh
perdagangan

antar-kota
dan negara
yang kuat

Didukung
keterpaduan

moda angkutan
lain khususnya

darat, kereta api
dan udara

Dukungan
jaringan aliran

barang dari
producers, 
supliers & 
marketers

Didukung
aplikasi

teknologi
pengelolaan
alur sungai

Pola
koordinasi & 
kerjasama

pemerintah, 
swasta &

masyarakat

1
Interaksi antar kota dan negara
yang dikoneksi dengan sungai
mendukung permintaan angkutan
& perdagangan lewat sungai

2
Keterpaduan moda angkutan, 
menjadikan angkutan & river-
borne trade menjadi aksesibel
dan berkoneksi tinggi

3
Jejaring aliran barang menjadikan
pilihan lewat sungai menjadi
efisien dan berkelanjutan

4
Aplikasi teknologi perlu untuk
mengurangi ketergantungan atau
keterbatasan alamniah dari
badan sungai sehingga manfaat
dapat lebih besar dan meluas

5
Keterlibatan semua stake-
holderterkait menjadi hal utama
sebagai subyek dan target 
manfaat yang dapat dirasakan
secara berkelanjutan



POLA PERDAGANGAN LEWAT SUNGAI DI AMERIKA SERIKAT

• Pengembangan perdagangan ditopang oleh interaksi
antar kota sepanjang sungai yang kuat (inter-trading) 
yang memanfaatkan kekuatan absolut, komparatif dan
kompetitif masing-masing daerah

• Pola layanan dari dukungan sungai kedalaman
rendah hingga tinggi khususnya terkait variasi
kapasitas kapal yang dapat melayani dengan aman
dengan tipe tongkang, feri dan LST (landing ship tank)

• Kekuatan utama lain adalah keterpaduan dengan
moda angkutan lain yaitu darat, kereta api maupun
angkutan udara baik untuk orientasi barang maupun
penumpang

• Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan sungai
dengan kerjasama pemerintah, swasta dan
masyarakat menjadikan sungai alur pelayaran yang 
aman & handal



POLA PERDAGANGAN LEWAT SUNGAI DI CHINA

• Kekuatan perdagangan dan pengangkutan barang lewat sungai di China utamanya Sungai Yangtze 
diakibatkan lokasi manufaktur yang berorientasi pada kargo produk biji besi dan turunannya,
yang berada di sekitar sungai dimana proses pengiriman lewat pelabuhan dan kapal dilakukan
baik untuk trafik kontainer, curah (kering & cair) serta break-bullk

• Perdagangan terjadi akibat integrasi pelaku usaha kecil hingga raksasa, dari skala lokal hingga
global. Jadi akibat kekuatan dan intergrasi jaringan producers, supliers, dan marketers

• Kekuatan utama lain adalah skala ekonomi produksi barang yang dihasilkan sehingga biaya
dapat ditekan dan harga jual yang kompetitif. Termasuk biaya angkutan/pelabuhan sungainya

• Kekuatan infrastruktur sungai dan pelabuhan yang cukup kuat diinisiasi oleh pemerintah, pihak
swasta asing menjadikan pelayaran/penangkutan sungai dan pemeliharaannya dapat lebih baik.



POLA PERDAGANGAN LEWAT SUNGAI AMERIKA SELATAN

• Kekuatan utama trafik angkutan dan
perdagangan lewat sungai di Brasil dan
Amerika Selatan utamanya untuk angkutan
kargo tambang dan bahan pokok 3F (food, 
feed, fuel) 

• Interaksi antar wilayah di setiap negara
cukup kuat didukung oleh interaksi antar
negara yang cukup aktif sehingga dapat
dikatakan bahwa perdagangan Amerika 
Selatan didukung oleh arteri ekonomi
sungai yang kuat

• Kekuatan utama lain adalah keterpaduan
kapal berukuran kecil, sedang dan besar
dalam melakukan proses pengangkutan
jarak pendek, menengah dan jauh

• Layanan angkutan sungai cukup kuat
didominasi oleh layanan liner-sungai yang 
berjadwal dan bertujuan tetap

• Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
sungai dengan kerjasama antar negara, 
dan antar pemerintah lokal intra-negara
menjadikan sungai alur pelayaran yang 
aman & handal



POLA PERDAGANGAN LEWAT SUNGAI DI EROPA

• Perdagangan lewat sungai sangat ditopang oleh
interaksi antar-negara di Eropa yang saling
berdekatan

• Layanan sungai menjadi opsi efisien karena
pelayaran yang berjarak pendek (short-sea 
shipping) dibanding pilihan darat yang kongesti & 
berbiaya tinggi

• Kekuatan penting angkutan dan perdagangan
lewat sungai di Eropa karena penerapan teknologi
kanal serta fasilitas pasang-surut sehingga menjadi
efisien dan efektif

• Pola angkutan berbasis Ro-Ro/Ferry dan tongkang
serta angkutan penumpang menjadi kluster
dominan pengguna sungai di Eropa



POLA PERDAGANGAN LEWAT SUNGAI INDONESIA

• Kekuatan utama trafik angkutan kargo dan
perdagangan lewat sungai di Indonesia adalah
akibat perdagangan dan angkutan tambang
sekaligus angkutan bahan pokok
masyarakat

• Angkutan penumpang menjadi trafik sekunder
yang dominan akibat kebutuhan mobilisasi
antar-pulau atau lokasi yang cukup kuat

• Kekuatan utama lain adalah keterpaduan laut
dan sungai melalui interfacing-facilities 
utamanya ship-to-ship transfer untuk
pelayanan kargo dari kapal tongkang atau
berukuran kecil ke kapal pengangkut
berukuran besar

• Untuk jarak pendek layanan angkutan sungai
cukup kuat didominasi oleh layanan liner-
sungai yang berjadwal dan bertujuan tetap. 
Sementara jarak jauh masih didominasi oleh
angkutan kapal berpola tramper

• Insiatif masyarakat umum relatif kuat dalam
berbagai penyediaan jasa angkutan lewat
sungai walau cenderung terbatas



PROBLEMATIKA	OPERASI	MARITIM BERBASIS	SUNGAI
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PROBLEMATIKA INDONESIA SECARA UMUM

Persoalan Utama – Koordinasi, Infrastruktur & Tata Kelola Sungai

• Kebijakan yang menstimulan
pengembangan kota dan
hinterland sungai sebagai
kawasan ekonomi untuk
perdagangan, jasa, dan
manufaktur

• Memberikan insentif dan
preferensi pengembangan sungai
sebagai zona pengembangan
maritim nasional

• Koordinasi, antar instansi pemerintahan untuk
proses pemeliharaan dan pengendalian
pemanfaatan sungai

• Promosi, meningkatkan daya tarik lokasi sungai
dan kota sekitarnya untuk proses perdagangan

• Peningkatan layanan, untuk aspek keselamatan, 
keamanan, lingkungan, serta kelestarian sungai

Tata Kelola

• Alur sungai yang perlu
pemeliharaan dan peningkatan
kapasitas (deepening, widening,
and cleaning)

• Infrastruktur Pelabuhan
Sungai, dermaga, peralatan,
penyimpanan, aksesibilitas dari
dan ke pelabuhan

• Sarana logistik di sumber
kargo, dry port, pergudangan,
depo petikemas

• ICT, mendukung proses
pelayanan & transaksi

Kebjakan & preferensi

RIVER

DEV

Tata Kelola Sungai

Infrastruktur Logistik



KEBUTUHAN STRUKTUR PENGELOLAAN 
LOGISTIK MARITIM BERBASIS SUNGAI

Struktur Pengelolaan Sungai Yangtze (China)
Sumber: Jiang, Y., Journal of Transport Geography (2017), 
Http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.09.010

§ Otoritas aliran sungai
§ Otoritas pelayaran/pelabuhan sungai
§ Otoritas logistik dan perdagangan

Otoritas

Koordinasi tingkat
munisipal

§ Pengaturan spasial berbagai wilayah kab, 
kota dan propinsi yang terkait

§ Pengaturan teknis inter-dinas terkait
§ Fungsi perencanaan, supervisi & kendali

§ Untuk orientasi keselamatan, keamanan, 
infrastruktur, navigasi, manajemen 
armada, pengaturan air sungai, operator 
pelabuhan, operator kapal

Pelaksana Teknis

Dibutuhkan bangun hirarki struktur pengelolaan Sungai dalam
pengembangan Maritim yang koordinatif mulai dari tingkat
pelaksanaan teknis, koordinasi tingkat munisipal dan tingkat
pusat dengan berbagai orientasi kewenangan dan tugas
operasionalnya.



KEMAJUAN OPERASI MARITIM BERBASIS SUNGAI
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RIVER PORT CENTRIC LOGISTIC SERVICES: 
INVENTORIES & MULTIMODES

ICT 
Networks 

Terminals
WarehousingOutdoor

Storage
River Ports
Rail terminals
Dry ports

Roads / lines
Rights of way

Distribution centers
Cross-docking

Multi-modes
River Trans Storage

1

2

2 Inventory in transit1 Inventory at terminal

Depos
Stacking area

3

3 Inventory 
as storage/DC
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Progres Infrastruktur Logistik Berbasis Sungai

Gudang 
berbasis

komoditas

Gudang 
Konsolidator
(Forwarding)

Depo 
Petikemas

Pelabuhan 
Kering 

(Dry Port)

Pelabuhan
Pengumpul
Pengumpan

Tempat penyimpanan hasil 
panen atau produksi berbasis 
komoditas dikumpulkan oleh 
entitas produsen dengan 
perilaku penanganan yang 
spesifik

Didasarkan pada stase progres trafik kargo dan perdagangan sekitar

Depo petikemas dibutuhkan 
jika pola kontainerisasi dipilih 
menjadi tipe kemasan barang 
yang efisien dan efektif dalam 
proses perdagangan dan 
penanganan barang

Orientasi tujuan 
pelabuhan baik muat dan 

bongkar, disesuaikan 
dengan kapabilitas 

angkutan pelayaran 
sungai/laut dan rutenya 

Gudang konsolidator berperan 
untuk mendapatkan 
penanganan jasa nilai tambah 
sekaligus dikumpulkan untuk 
orientasi perdagangan dengan 
tujuan dan waktu yang sama 
guna mendapatkan skala 
volume yang ekonomis

Pelabuhan kering menjadi 
fasilitas terpadu yang 
memberikan nilai tambah 
inventori, pengangkutan 
multi-moda dan penanganan 
barang sebelum dikapalkan 
di pelabuhan sungai



CONTOH PENGEMBANGAN LOGISTIK PELABUHAN SUNGAI DI EROPA

Sumber: Notteboom, T. (2006) Port regionalization in Antwerp, in: Notteboom, T. (ed.), Ports are more than piers, De Lloyd: 
Antwerp, pp. 307-328



LAYANAN ATAS TRAFIK KAPAL &	KARGO
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Tipe Layanan Pengelolaan Rotterdam Hamburg Shanghai Antwerp Mississipi

PERBANDINGAN KOMERSIALISASI LAYANAN KAPAL DI PERAIRAN
(Rotterdam, Hamburg, Shanghai, Antwerp & Mississipi)

Layanan e-pilot and tugs

Layanan parking and anchoring

Layanan AIS (automated identification system)

Layanan Alur sungai (channel) 

Penyewaan alat bantu navigasi

Layanan suar

Layanan pengawasan data perairan sungai

Layanan unloading bilge oily water

Layanan penanganan barang berbahaya (DG)

Layanan perawatan alur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



LAYANAN BERNILAI TAMBAH ATAS KAPAL

Ships

Service Barge 

SiloOrder 

Standard/Procedures

Bunkering business process

PENYEDIAAN BAHAN 
BAKAR KAPAL

PENYEDIAAN AIR & 
LIMBAH KAPAL

PENYEDIAAN 
LUBRIKASI DAN 

PARTS KAPAL

Berbagai tipe kapal
DO, MDO, HFO, HSD

Dual-Fuel for Ships ME/AE
Pembangkit Listrik

Memenuhi Standar Global

Instalasi Air Tawar
Instalasi Perubah Air Laut

Instalasi Air Ballast
Instalasi Limbah Kapal
Fasilitas Distribusi Air

Berbagai Lubrikasi Kapal
ME/AE/Peralatan
Fasilitas Distribusi

Inventori Parts Kapal
Fasilitas Galangan

Ports’users



PEMESANAN, LAYANAN, DAN PEMBAYARAN BERBASIS ICT 

CompetenciesAchieving expectations

Added value
Efficiency
Control

Paradigm of
electronic port
Services

Externalities/port users

Operation, 
marketing, 
ordering

Better, faster 
& transparent 
responses & 
transactions

Source: Marianos et.al (2015); Vitic (2014)
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PT TERMINAL TELUK LAMONG

ONLINE	VESSEL	SCHEDULE
COPARN	- COREOR
BAPLIE	

CONTAINER	DEPO

COARRI	- CODECO
COPARN

ONLINE	PAYMENT
(VIA	ATM
INTERNET	BANKING	
TELLER)

TRUCKING	COMPANY

VBS
(VEHICLE	BOOKING	SYSTEM)

CUSTOMS

NPE
SPPB

ORDER	EXPORT
ORDER	IMPORT

FORWARDER

BANK

ONLINE BOOKING APPLICATION
app.teluklamong.co.id/webaccess

SHIPPING	LINE

QUARANTINE

KASUS EMPIRIK: ONLINE TRANSACTION

HIGH,	MEDIUM	LOW	RISK

Sumber: PT. Terminal Teluk Lamong (2016)
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KASUS EMPIRIK: PAYMENT METHODE – HOST TO HOST

ENTRY DATA 
ONLINE 

BOOKING
PENERBITAN 
PROFORMA

PENERBITAN 

e-INVOICE

BILL PAYMENT

AUTO COLLECTION

OPERASIONAL
PEMBAYARAN 

CASH

ENTRY DATA 
ONLINE 

BOOKING

CHECK 
KETERSEDIAAN 

DANA
AUTO DEBIT

PENERBITAN 

e-INVOICE
OPERASIONAL

Sumber: PT. Terminal Teluk Lamong (2016)
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EKSPEKTASI MENDATANG
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PENGEMBANGAN EKONOMI BARU UNTUK PERADABAN 
MARITIM BERBASIS SUNGAI

Di masa mendatang penguatan ekonomi-baru di wilayah dan kota sungai perlu
dilakukan sebagai penggerak negara maritim. Khususnya menjadikannya
sebagai kawasan kluster industri maritim (khususnya orientasi operasi, teknis,
komersial, keamanan, keselamatan, pendidikan/SDM, kebijakan dan hukum
maritim)



FUTURE DEVELOPMENT OF INDONESIA RIVER PORT
Technology, infrastructure +performance, innovation on traffic, e-services 

1

2

3

4

TECHNOLOGY
Transforming the energy use from fuel-based to 
electrical-base port energy to maintain better 
environmental quality

PERFORMANCE
Provide similar empirical port performances on 
ships, cargoes, inland transport supported by 
ICT to have efficient, effective, secure and 
customer satisfaction

LONG-TERM TRAFFIC
Focusing on traffic which gives guarantee due 
to the support of hinterland and foreland on 
passengers and cargoes such as food and feed 
in container, containerized cargo and dry-bulk 
types

ONLINE TRANSACTION
Creating simple, shorter and friendly-use 
business platform for administration and 
transaction of various port customers

SUSTAINABLE TECHNOLOGY

COMPARABLE PERFORMANCE

PROFITABLE & LONG-TERM TRAFFIC

ONLINE TRANSACTION
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