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Industri galangan kapal Indonesia, dengan perputaran uang untuk 

transportasi laut sebesar Rp 50,7 trilyun per tahun, seharusnya menjadi 
galangan yang tangguh, modern dan sumber devisa Indonesia. Angka 
sebesar itu baru diambil dari sisi ekspor Indonesia (Biro Pusat Statistik), 
belum termasuk komponen impor, perdagangan dan pelayaran dalam 
negeri. Angka sebesar itu akan lebih besar lagi apabila potensi laut yang 
berupa kekayaan perikanan, sumber daya alam dan pariwisata laut; 
jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa; posisi strategis Indonesia 
di antara dua benua, dua samudra serta lalu lintas perdagangan dunia 
diberdayakan secara optimal. 

Saat ini Jepang dan Korea menguasai lebih dari 50% share market 
dunia. Industri galangan Indonesia hanya menyerap sekitar 1/2000 atau 
0,5 permil dari galangan dunia. Kehidupan ini betul – betul bagaikan tikus 
sekarat di lumbung padi. Akibat lebih jauh dari kesulitan pergerakan 
aktifitas galangan, industri pendukung seperti industri baja, industri 
permesinan, industri kelistrikan, industri kimia sulit berkembang dan 
banyak yang gulung tikar. 

Semula kegiatan docking dan repairing hanyalah aktifitas sekunder 
karena aktifitas utamanya diarahkan ke pembangunan dan pembuatan 
kapal baru. Sayangnya kebijakan pemerintah yang bagus tidak diimbangi 
dengan perencanaan yang matang dan manajemen yang baik. Hal ini 
terbukti dengan perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah kapal 
yang harus di-scrap ( setelah umur kapal lebih dari 20 th), dengan jumlah 
kapal baru yang harus dibuat, sehingga untuk kebutuhan transportasi laut, 
Indonesia kekurangan kapal. Dibuatlah regulasi baru yang memungkinkan 
perusahaan jasa pelayaran menggunakan kapal asing (carter) walau 
harus dengan bendera Indonesia. Keadaan ini memperparah industri 
galangan Indonesia karena perusahaan pelayaran tidak lagi order kapal – 
kapal baru tetapi cukup dengan carter kapal-kapal asing. 

Untuk meningkatkan daya saing industri galangan kapal maka 
kegiatannya perlu difokuskan pada satu jenis produk. Hal ini sangat 
dimungkinkan karena potensi pasar baik pelayaran dalam negeri dan luar 
negeri sangat besar. Sebagai contoh, untuk substitusi import produk 
perkapalan memiliki potensi US$ 0,8-0,9 milyar atau senilai Rp.7,12 trilyun 
(kurs Rp.8.900). Dari 44 trayek dalam negeri, ada 33 trayek atau setara 
dengan 225 kapal kontainer yang belum digarap. Sampai dengan th 2011, 
Pertamina memerlukan sekitar 6 kapal tanker per tahun. Dari data ekspor 
Indonesia pada tahun 2002, menunjukkan   biaya transportasi laut sekitar 
Rp. 50.7 Trilyun 



 

Kondisi perusahaan galangan nasional sudah pada posisi 
kompleksitas yang tinggi sehingga perlu penanganan yang terpadu. Selain 
dilakukan review terhadap kebijakan sektor pelayaran, pemanfaatan pasar 
produk dalam negeri, fasilitas pendanaan dan kandungan lokal, perlu 
perencanaan yang matang dan menyeluruh, kebijakan yang jelas dan 
jangka panjang, serta manajemen terpadu, sehingga menjadikan 
perusahaan galangan tidak hanya industri galangan yang tangguh, dan 
modern tetapi juga sumber devisa negara. 

Sebagai pendukung transportasi laut di negara kepulauan terbesar di 
dunia, keberadaan industri galangan kapal sangat penting untuk 
menyediakan sarana transportasi laut. Di dalam pekerjaan di luar alat 
apung atau kapal, biasanya industri galangan kapal agak sulit 
mendapatkan order atau dengan kata lain hampir selalu kalah dengan 
galangan kapal yang besar dalam pelaksanaan tender. Hal ini disebabkan 
galangan kapal besar dianggap mempunyai kelebihan teknologi, peralatan 
dan kemampuan sumber daya manusia yang lebih unggul serta 
mempunyai pendanaan yang cukup.  

Untuk itu dalam usaha pengembangan galangan kapal agar dapat 
meningkatkan kemampuan produksinya atau diversifikasi usahanya, 
selain untuk pembenahan manajemen serta peningkatan kemampuan 
sumber daya manusianya juga diharapkan peran dari pemerintah memberi 
kemudahan dalam pegadaan dana untuk meningkatkan/menambah 
peralatan produksi serta kemampuan sumber daya manusia melalui 
pelatihan. 

Dengan mengacu pada kondisi yang melatar belakangi tersebut,  
maka pada bulan Februari 1977 berdirilah PT. Jasa Marina Indah, atau 
lebih  dikenal dengan nama JMI,  yang  bergerak dalam teknologi 
perkapalan, keterpaduan   antara   pembangunan    kapal baru maupun 
dok dan perbaikan kapal. Peningkatan kapasitas pelayanan terus 
dikembangkan selaras dengan  meningkatnya  tuntutan kebutuhan 
pelanggan. Untuk   memenuhi    kebutuhan jasa perawatan kapal dalam 
docking, repairing dan floating repair, serta pembuatan kapal baru, maka 
pada tanggal 29 Desember 1982 mulai dioperasikanlah graving dock  atau 
dok gali di pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. 

Dengan keadaan yang berkembang saat ini, terlihat bahwa kapasitas 
produksi galangan JMI masih belum cukup sehingga perlu dikembangkan 
oleh karena itu maka penelitian ini mengambil judul Strategi 
Pengembangan Bisnis Galangan Kapal di PT. JMI. Pemilihan judul ini 
merupakan suatu bentuk nyata dari upaya yang perlu dilakukan agar 
supaya manajemen dapat mengevaluasi perlu dilakukannya 
pengembangan usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian di galangan kapal terdapat tiga 
permasalahan yang dirumuskan, yaitu : 1) Bagaimana kinerja PT. JMI 
dalam menjalankan usaha galangan kapalnya? 2) Aspek-aspek apa saja 
yang mempengaruhi PT. JMI dalam menjalankan usahanya? 3) Strategi 
apa yang perlu dilakukan oleh JMI untuk mengembangkan usaha 
galangan kapalnya ? Dari rumusan permasalahan tersebut diatas, maka 
disusun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendiskripsikan kinerja PT. JMI 



 

dalam menjalankan usahanya di bidang galangan kapal. 2) Menganalisis 
berbagai aspek yang mempengaruhi PT. JMI dalam menjalankan 
usahanya. 3) Memformulasikan strategi pengembangan usaha galangan 
kapal bagi PT. JMI. 

Penelitian ini menggunakan dua tehnik analisis, yaitu Teknik Rentang 
Kriteria dan Teknik AHP. Dalam pelaksanaannya, Teknik Rentang Kriteria 
dilakukan secara manual dari kuisioner berdasarkan dimensi Balanced 
Scorecard, meliputi : 1) perspektif keuangan, 2) perspektif pelanggan, 3) 
perspektif bisnis internal dan 4) perspektif pembelajaran , sedangkan 
untuk AHP dilakukan dengan bantuan perangkat lunak AHP (berbasis 
DOS) dan Expert Choice (berbasis Windows). Digunakan dua teknik 
analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa selain sederhana dalam 
penggunaannya, juga mampu menghasilkan keluaran yang akurat atau 
bisa digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
bagian responden : kelompok pegawai dan kelompok stakeholder, 
sehingga hasil penelitian ini sangat tergantung pada keabsahan para 
responden dalam memberikan kontribusi dan tanggapannya. Jumlah para 
responden yang dimintai kontribusi dan tanggapannya terdiri dari 20 
orang. Namun demikian, dalam kenyataannya dari 20 responden yang 
pendapatnya dapat dianalisis lebih lanjut hanya 10 responden. Hal itu 
disebabkan karena terdapat 8 responden yang pendapatnya tidak 
konsisten dan 2 responden hingga batas akhir pengolahan data belum 
mengembalikan kuisioner.  

Dari teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh 
hasil  penelitian seperti yang disajikan pada bagian berikut ini. 
1. Kelompok pegawai  mengganggap perspektif keuangan JMI 

cenderung cukup memadai tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan 
kelompok pakar menganggap perspektif keuangan perusahaan 
cenderung baik.  

2. Kelompok pegawai dan kelompok pakar mengganggap perspektif 
pelanggan cenderung baik. 

3. Kelompok pegawai dan kelompok pakar  mengganggap perspektif 
bisnis internal JMI cenderung cukup memadai tidak lebih dan tidak 
kurang. 

4. Kelompok pegawai dan kelompok pakar mengganggap perspektif 
pembelajaran cenderung cukup memadai tidak lebih dan tidak kurang. 

5. Dari pendapat para responden tersebut, dapat diformulasikan strategi 
pengembangan bisnis galangan kapal dengan menggunakan tehnik 
AHP. 

 
 
Dari beberapa temuan tersebut, dapat direkomendasikan beberapa 

hal berikut ini : 
1. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan atau kajian sejenis terutama 

terhadap pangsa pasar dan kepuasan pelanggan yang bertujuan untuk 
menyempurnakan hasil penelitian ini.  



 

2. Pelunya kajian yang lebih spesifik terkait dengan berbagai faktor 
pengembangan bisnis galangan kapal, seperti faktor pangsa pasar, 
kompetensi sumber daya manusia, teknologi galangan kapal, 
integrated business, sarana & prasarana usaha galangan kapal, 
manajemen bisnis internal dan kompetitor. Melalui kajian lanjutan 
terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan diperoleh gambaran tentang 
berbagai spesifikasi yang dibutuhkan yang pada akhirnya dapat secara 
langsung diterapkan. 
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