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RINGKASAN 

 

Penelitian ini secara bertujuan untuk mengidentifikasi profil investasi dan 

pengembangan usaha kecil/menengah (UKM) galangan kapal rakyat di Jawa Timur. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dengan studi community survey dan public 

opinion survey UKM galangan kapal rakyat di empat  kabupaten yang terdiri dari 

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten  

Trenggalek. Metode pengolahan dan analisis data adalah Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dan  Strength, Weakness, Opportunity dan Threath (SWOT). Metode AHP 

dipergunakan untuk menentukan prioritas pengembangan UKM galangan kapal rakyat 

di Jawa Timur. Metode SWOT dipergunakan untuk menganalisis faktor eksternal dan 

internal yang mempengaruhi investasi UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah profil investasi UKM galangan kapal 

rakyat di Jawa Timur adalah teknologi pembuatan dan perawatan kapal yang bersifat 

turun temurun, sarana prasarana sederhana, produksi tidak kontinu, modal kecil dan 

SDM terbatas, namun dari segi peluang masih sangat besar. Hasil  analisis SWOT dari 

UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman adalah berkaitan dengan aspek aspek kewirausahaan, aspek kegiatan 

produksi, aspek manajemen, aspek kelembagaan, aspek pemberdayaan dan aspek 

permodalan. Alternatif  strategi pengembangan UKM galangan kapal rakyat terdiri dari 

strategi jangka pendek (ST), strategi jangka menengah (WT, SO) dan strategi jangka 

panjang (WO). Model yang dikembangkan dari analisis AHP  untuk pemilihan alternatif 

strategis pengembangan UKM galangan kapal rakyat terdiri dari tiga level (hirarki), 

yaitu level 1 (tujuan), level 2 (kriteria) dan level 3 (alternatif strategi). 

Kata kunci: SWOT,AHP, strategi pengembangan 
 

SUMMARY 

This research aims at identifying investment and development profile of Small Medium 

Entrepreneurs (SME) of traditional shipyard in East Java. Data gathering was carried 

out by community survey study and public opinion survey of traditional shipyard SME 

at 4 regencies, i.e. Lamongan, Sidoarjo, Banyuwangi, and Trenggalek. Data is then 

processed and analyzed using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Strength, 

Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) methods. The result from this research is 

investment profile of East Java traditional shipyard SME that includes: hereditary 

technology of ship construction and maintenance, simple infrastructure and tools, un-

continue production, small capital, and limited human resources, however the challenge 

is still wide. SWOT analysis is done for the aspects of: entrepreneurship, production 

activities, management, organization, empowerment, and capital. The obtained 

alternative strategy for the development of traditional shipyard SME contains: short 

term strategy (ST), medium term strategy (WT, SO), and long term strategy (WO). 

Model developed from AHP for selecting alternative strategies of traditional shipyard 

SME has three levels (hierarchies), that is  level 1 (goal), level 2 (criterion), and level 3 

(alternative strategies).  

Keywords: SWOT, AHP, strategy 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi, 

kerangka konsep dan sistematika pembahasan yang dipergunakan dalam penelitian 

tentang Model  Pengembangan UKM  Galangan Kapal Rakyat Di Jawa Timur. 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Salah satu sektor yang sampai saat ini belum tergarap secara maksimal adalah 

sektor maritim yang mempunyai luas sumber daya kurang lebih 2/3 dari seluruh luas 

Indonesia. Pendayagunaan secara maksimal dalam  sektor ini akan mampu 

menghilangkan defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran sebesar  US$ 6.0 

milyar pertahun (HATMI, 1999). Menurut Rokhmin Dahuri terdapat tujuh sumber daya 

maritim yang cukup potensial, dan saat ini ibarat raksasa ekonomi yang sedang tidur 

(Dahuri, 2003). Sektor maritim yang mengandung sumberdaya alam hayati dan non 

hayati, meliputi: perikanan, pertambangan, energi dan perhubungan laut.  

  Pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, pada saat ini 

merupakan suatu tuntutan  yang tidak bisa diabaikan. Ikan laut sebagai sumber daya 

alam hayati laut yang dapat diperbarui dan bertata niaga tinggi akan memberikan devisa 

negara, sumber kesempatan kerja dan peningkatan  pendapatan asli daerah (PAD) 

apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu indikator sumber daya 

perikanan yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan adalah jumlah armada 

penangkapan ikan yang sesuai dengan besarnya potensi lestari dari jenis ikan tersebut. 

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya over fishing pada suatu daerah penangkapan. 

 Wilayah Jawa Timur sebagian besar merupakan wilayah laut dengan luas 

perairan 110.000 km2, memiliki kekayaan alam yang sangat besar untuk dikembangkan. 

Meskipun perairan laut Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan, selama ini kegiatan perekonomian masih lebih banyak difokuskan pada 

pengembangan alam yang ada di darat. Sementara pemanfaatan sumberdaya laut yang 

telah sejauh ini terkonsentrasi di laut pantai utara yang mencapai 90.62 % (Naamin, 
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1998) dalam (Rosana, 2004). Tingkat perkembangan sektor perikanan wilayah selatan 

Jawa Timur relatif lebih rendah dengan wilayah utara dan tengah. Ketertinggalan 

tersebut disebabkan oleh potensi perikanan yang ada belum dilakukan secara optimal, 

diantaranya disebabkan kurangnya dukungan infrastruktur, kurangnya armada 

penangkapan ikan, kurangnya data dan informasi mengenai potensi serta minimnya 

teknologi pengolahan hasil perikanan. 

Menurut Iswahjudi (2003), laut pantai selatan yang tergolong laut dalam dan 

berkarang kaya akan tangkapan komoditas ekspor, seperti ikan tuna besar, kerapu, dan 

lobster. Potensi tersebut tidak banyak terdapat di laut pantai utara, yang umumnya 

berupa ikan berukuran kecil. Belum tergarapnya potensi laut pantai selatan disebabkan 

beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi pelayaran yang jauh lebih sulit 

dibandingkan dengan laut utara. Laut selatan merupakan laut dalam dan berombak 

besar. Sehingga risiko nelayan tradisional yang bermodalkan armada dan alat tangkap 

sederhana lebih besar. Belum lagi adanya mitos-mitos seputar laut selatan. Untuk bisa 

menangkap ikan di pantai selatan Jatim membutuhkan armada dan alat tangkap ikan 

yang canggih serta dibutuhkan keterampilan tinggi. Dari segi modal dan sumber daya 

manusia, masyarakat pesisir masih sangat kurang dan sebagian besar dari mereka 

mengambil hasil laut berdasarkan kebiasaan para nelayan. Kondisi tersebut masih 

diperparah dengan kurang siapnya akses transportasi ke jalur selatan. Tanpa akses 

tersebut, menurut Iswahjudi, pemasaran produksi di pantai laut selatan akan sangat 

terbatas. Demikian juga halnya dengan fasilitas penunjang lainnya, seperti tempat 

pelelangan ikan, prasarana pelabuhan, dan pelabuhan perikanan.  

Untuk memaksimalkan potensi laut pantai selatan, yang terpenting adalah kerja 

sama berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun lembaga pemberi 

bantuan modal, yakni perbankan. Di laut pantai utara Jatim kegiatan penangkapan ikan 

sudah ramai meskipun belum mencapai titik jenuh. Namun, penangkapan ikan harus 

dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan. sektor perikanan sebenarnya dapat 

menjadi sektor andalan. Selama ini sektor perikanan lebih banyak melakukan ekspor 

ketimbang mengimpor. Yang diimpor dari sektor perikanan hanya tepung ikan untuk 

pakan ternak karena biaya produksi terlalu tinggi jika dibuat di dalam negeri. 

Armada penangkapan ikan adalah kapal yang terlibat dalam kegiatan perikanan, 
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diantaranya adalah aktifitas penangkapan ikan di laut. Berdasar alat tangkap yang 

dipergunakan di perairan Jawa Timur dapat diklasifikasi enam jenis alat penangkapan 

yang sangat produktif yang terdiri dari payang, bagan tancap kelong, jaring, pukat 

cincin, sero  dan pancing, sedangkan klasifikasi menurut jenis armada penangkapan 

ikan adalah kapal motor, perahu dengan motor tempel dan perahu tanpa motor tempel 

(Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2004). Dinas Perikanan dan 

Kelautan Propinsi Jawa Timur (2007) menyatakan dari potensi lestari perairan pantai 

selatan Jawa Timur sebesar 590.620 ton,  ikan yang ditangkap sebesar 381.762 ton atau 

65% dari potensi lestari dengan jumlah armada penangkapan ikan sebesar 55.038 unit.  

Untuk memenuhi kebutuhan armada penangkapan ikan di Jawa Timur 

diperlukan galangan kapal untuk memproduksinya. Selama ini armada penangkapan 

ikan atau kapal ikan diproduksi oleh galangan kapal rakyat yang dikelola secara 

tradisional dalam bentuk UKM (unit usaha kecil/menengah).  

 Obyek penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Balitbangda Jawa Timur (Aruan, 2005), Santosa (2006) dan Baso (2007). UKM 

(unit usaha kecil/menengah) yang menjadi obyek penelitian Balitbangda Jawa Timur 

adalah UKM umum dengan mengambil lokasi di empat kabupaten/kota yaitu Kota 

Surabaya Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Bangkalan. Dalam 

penelitian ini obyek penelitiannya lebih spesifik yaitu UKM galangan kapal rakyat di 

empat  kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten  Trenggalek. Santosa (2006) mengkaji strategi 

investasi dalam pengadaan kapal ikan untuk mendukung kebutuhan armada kapal ikan 

nasional dan kontribusi prioritas dalam pemilihan lokasi investasi kapal ikan adalah 

PPN Brondong (Kab. Lamongan), terpilih sebagai altematif yang paling disukai. Baso 

(2007) juga mengkaji tentang pengembangan galangan kapal kayu tradisional di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan lokasi terpilih di tingkat provinsi adalah Jawa 

Timur dan di tingkat kabupaten adalah Lamongan. Dari segi potensi, obyek penelitian 

ini sangat relevan dengan kebutuhan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Propinsi 

Jawa Timur untuk terus meningkatkan peran UKM galangan kapal rakyat dalam 

mendukung peningkatan hasil perikanan tangkap terutama di Perairan Selat Bali dan 

Pantai Selatan Jawa Timur.  
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Upaya mengembangkan UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur sehingga 

dapat memberikan sumbangan pada peningkatan perekonomian daerah maupun 

nasional, maka diperlukan kajian khusus untuk mendapatkan informasi kondisi UKM 

galangan kapal rakyat, sebagai landasan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.  

Masalah yang akan diteliti antara lain:  

1. bagaimana profil investasi UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur ?;  

2. bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi prioritas 

pengembangan UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur ?;  

3. bagaimana prioritas pengembangan UKM galangan kapal rakyat di Jawa 

Timur ?; dan  

4. bagaimana strategi pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang 

untuk UKM galangan kapal rakyat agar sumbangannya terhadap 

perekonomian meningkat? 

 

1.3. DEFINISI JUDUL 

Definisi dari judul penelitian Model Pengembangan UKM  Galangan Kapal 

Rakyat Di Jawa Timur adalah: 

1. Model adalah  abstraksi dan penyederhanaan dari dunia atau kenyataan nyata 

dan menyatakan berbagai hubungan fungsional yang langsung maupun tidak 

langsung, interaksi dan interdependensi antara satu unsur dengan unsur 

lainnya (Krisnamurti, 1993). Menurut Wilson (1984) adalah merupakan 

representasi dari sistem baik secara kualitatif dan kuantitatif yang mewakili 

suatu proses atau kejadian dimana dapat menggambarkan secara jelas 

hubungan interaksi antara berbagai faktor penting yang akan diamati. Model 

dilahirkan atas dasar teori dan kenyataan. Model yang baik akan 

dipergunakan sebagai alat yang baik dalam rangka menyusun pola dasar 

sistem yang dihadapi, sehingga akan dilahirkan kebijaksanaan dan strategi 

yang tepat dalam rangka pelaksanaan atau tindakan yang diperlukan. 

Pemodelan sendiri adalah proses membangun atau membentuk sebuah model 
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dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu (Simatupang, 1995). 

Pembuat model harus menguasai teori dasar, berpengalaman dan menguasai 

serta mendalami permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga harus 

mengetahui kaitan interdependensi maupun interaksi antara unsur-unsur di 

dalam sistem yang dipelajari atau antara satu sistem dengan sistem lainnya. 

Membuat model merupakan pekerjaan seni yang dalam banyak hal 

memerlukan bakat dan keahlian sendiri. Suatu model yang baik harus 

memenuhi kriteria berikut (Krisnamurti, 1993):  

 Kesesuaian, yaitu model harus mampu mengcover unsur-unsur yang 

sangat pokok dari persoalan yang dihadapi. 

 Kesederhanaan, yaitu model harus dibuat sesederhana mungkin sesuai 

dengan kemampuan yang ada dan urgensi permasalahan yang dihadapi. 

 Keserasian, yaitu model tersebut harus mampu mengesampingkan hal-

hal yang kurang berguna. 

2. Pengembangan adalah peningkatan kualitas sumber daya melelui berbagai 

aktifitas dalam rangka memperbaiki kinerja untuk menghadapi perubahan 

internal dan eksternal organisasi.  

3. UKM (unit usaha kecil/menengah) menurut Undang-Undang No 9 tahun 

1995, kriteria usaha kecil adalah yang memiliki nilai kekayaan (aset) bersih 

di bawah Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan usaha atau di bawah 

penjualan (omzet) maksimal Rp 1 miliar. Di atas kriteria itu adalah usaha 

menengah. Dewasa ini tercatat ada 2,9 juta unit UMKM yang mampu 

menyerap tenaga kerja sebesar 66,83 juta atau 89% angkatan kerja dan 

memberikan kontribusi berarti (39,8%) bagi produk domestik bruto (PDB) 

nasional. Berdasarkan studi yang pernah dilakukan Mitzerg dan Musselman 

(1994), ciri dan problem UKM terdiri dari enam aspek. Pertama, kegiatannya 

cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha. Kedua, 

struktur organisasinya bersifat sederhana. Ketiga, kebanyakan UKM tidak 

melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. 

Keempat, sistem akuntansinya kurang bak bahkan kadangkadang tidak 

memilikinya sama sekali. Kelima, skala ekonominya kecil sehingga sulit 
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untuk menekan biaya. Keenam, kemampuan pemasaran dan diversifikasi 

pasarnya cenderung terbatas. 

4. Galangan kapal rakyat mempunyai pengertian sebagai suatu tempat 

pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan perkapalan dan 

mempunyai water front. Selain itu juga mempunyai sarana pokok dan sarana 

penunjang masih sangat sederhana. Pembuatan kapal kayu dengan 

pengerjaan secara tradisional pada suatu daerah pada umumnya berdasarkan 

teknik dan konstruksi kapal yang dipahami oleh para pembuat kapal tersebut. 

Namun mereka ini mendapat pengalaman kerjanya dari warisan secara turun 

temurun dari kalangan keluarga mereka sendiri atau dari pengalaman orang 

lain sewaktu mereka bekerja. Pembuatan kapal kayu pada galangan kapal 

rakyat skala UKM ini tanpa menggunakan gambar-gambar perencanaan atau 

detail konstruksi lainnya, sehingga bentuk dari kapal berdasarkan dari 

pengalaman mereka sendiri. 

5. Jawa Timur adalah salah satu propinsi bagian timur di Pulau Jawa. Untuk 

lokasi penelitian di empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lamongan, 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten  Trenggalek. 

Penentuan lokasi kabupaten di pesisir Jawa Timur didasarkan pada kajian 

ancient forum yang membagi konstribusi koridor ekonomi Jawa Timur 

menjadi 4 koridor yaitu: Utara selatan, Barat daya, Timur dan Utara.   

 

1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

 Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini terdiri: 

1. Bab I Pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, definisi dan kerangka konsep penelitian 

yang dipergunakan dalam penelitian tentang Model Pengembangan UKM  

Galangan Kapal Rakyat Di Jawa Timur. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka akan diuraikan berbagai kajian teoritis yang mendasari 

permasalahan tentang usaha kecil dan menengah (UKM), Galangan kapal 

rakyat, SWOT analysis dan AHP method. 

3. Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian akan menguraikan tentang tujuan 
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penelitian dan manfaat penelitian baik secara teoritis akademis maupun praktis 

managerial yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Model Pengembangan 

UKM  Galangan Kapal Rakyat Di Jawa Timur. 

4. Bab IV Metode Penelitian akan menguraikan tentang langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian tentang Model Pengembangan UKM Galangan Kapal 

Rakyat Di Jawa Timur. 

5. Bab V Hasil dan Pembahasan akan menguraikan tentang hasil-hasil yang telah 

dilakukan dalam melakukan penelitian tentang Model Pengembangan UKM  

Galangan Kapal Rakyat Di Jawa Timur. 

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran 

yang telah diperoleh selama penelitian Model  Pengembangan UKM  Galangan 

Kapal Rakyat Di Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

2-1 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  Pada bab ini akan diuraikan berbagai kajian teoritis yang mendasari 

permasalahan tentang usaha kecil dan menengah (UKM), Galangan kapal rakyat, 

SWOT analysis dan AHP method. 

 

2.1. POTRET INDUSTRI NASIONAL 

Kontribusi sektor industri pengolahan domestik dalam Produk Domestik Bruto 

(PDB) nasional telah dirasakan semakin tinggi dan hampir mencapai 30% dari total 

PDB, paling tidak selama kurun waktu 2004-2007. Dari kontribusi ini, sektor industri 

bukan migas menjadi penyumbang utama dengan total rata-rata 80% dalam kurun 

waktu yang sama. Sedangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), kita ketahui bahwa 

peranan sub-sektor industri makanan, minuman dan tembakau; sub-sektor tekstil, 

barang kulit dan alas kaki; sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet; serta sub-

sektor alat angkut, mesin dan peralatannnya, mencapai sekitar 80% dari total kontribusi 

sektor industri bukan migas nasional. Pertumbuhan sektor industri pengolahan 

mencapai rata-rata 5% (2004-2007) dan pertumbuhan industri bukan migas mencapai 

sekitar 6% dalam periode yang sama. Sayangnya, dari agregat pertumbuhan sektor 

industri nasional, hanya sektor industri pengangkutan dan komunikasi yang 

menyumbang pertumbuhan dua-digit (sekitar 12% selama periode 2004-2007), 

sedangkan sektor industri lainnya rata-rata hanya 5-8%. Adapun pertumbuhan industri 

pertanian dan peternakan, dan industri migas menunjukkan trend yang semakin 

menurun. Dari sisi siklus pertumbuhan selama era sebelum krisis ekonomi dan setelah 

krisis (Gambar 2.1), kita dapat melihat betapa pertumbuhan sektor industri pengolahan 

(bukan migas) sebelum krisis yang rata-rata mencapai 13% (1994-1996) jauh 

melampaui pertumbuhan setelah krisis (rata-rata 5% selama 1999-2006), hal yang 

tentunya menjadi perhatian utama formulasi strategi pengembangan industri nasional. 

Kenyataan yang kurang menguntungkan seperti dalam uraian di atas, ditambah 

dengan iklim usaha yang kurang kondusif (regulasi yang overlap dan tidak efisien, 

ekonomi biaya tinggi, penyelundupan, dll), terkonsentrasinya industri di Pulau Jawa, 

pemanfaatan teknologi yang masih rendah di tengah persaingan industri dunia yang 
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semakin tajam, serta masih lemahnya peranan sektor industri kecil dan menengah 

(IKM) merupakan beberapa tantangan utama pengembangan industri nasional yang 

layak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bila kita cermati lebih jauh, tantangan 

utama ini bertitik fokus pada 2 (dua) bagian besar,yaitu peranan kebijakan 

makroekonomi dan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan 

distribusi, yang merupakan permasalahan internal industri. 

Dalam hubungannya dengan IKM di Indonesia, formulasi kebijakan 

makroekonomi dan kendala pemanfaatan teknologi juga merupakan fokus utama 

strategi pengembangan industri ini. Masalah lanjutan pemanfaatan teknologi adalah 

rendahnya standarisasi mutu produk yang memenuhi kriteria pasar manca negara dan 

rendahnya nilai tambah produk jadi. Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) industri 

nasional, khususnya kepada IKM di Indonesia yang sudah berlangsung sejak 16 tahun 

lalu (sampai dengan tahun 2007) masih dirasakan kurang optimal. Hal ini karena 

terbentuknya 3,833 gugus pada 3,417 perusahaan IKM selama periode 16 tahun 

dirasakan kurang proporsional bila dibandingkan dengan jumlah IKM di Indonesia yang 

mencapai 3,5 juta unit yang tersebar di 400 kabupaten/kota. 6 Fenomena di atas 

memperjelas fakta (di tengah kemampuan IKM menyerap 9,2 juta tenaga kerja dan 

menghasilkan nilai ekspor sebanyak US$8,7 miliar) betapa sumbangan IKM terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri hanya mencapai 38%, jauh lebih rendah 

dibandingkan kontribusi industri besar yang mencapai 62%. 

Melihat kondisi ini, dirasa perlu untuk melakukan kaji ulang, reidentifikasi 

potensi dan kendala, formulasi strategi dan reformulasi kebijakan IKM yang menunjang 

pengembangan prioritas industri nasional yang tangguh. Tahapan ini dapat dilakukan 

dengan melakukan studi komparatif, analisis sektor IKM di negara-negara industri maju 

dan secara simultan memformat strategi transfer teknologi yang memungkinkan dalam 

menunjang pengembangan industri nasional. Salah satu negara industri maju yang dapat 

dijadikan tolok ukur adalah Jepang, yang memiliki segudang pengalaman di bidang 

pengembangan IKM berbasis teknologi tinggi dan penetrasi pasar manca negara yang 

luas. 
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Sumber: BPS dalam Ammari dkk (2008) 

Gambar 2.1. Pertumbuhan sektor industri di Indonesia (1994-2006) 

 

2.2. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) 

Pernberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari kata 

empower yang mengandung dua pengertian: (i) to give power to (memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) to give ability 

to, enable (usaha untuk memberi kemampuan) (Oxford English Dictionary). Secara 

tersirat, makna tersebut menyatakan bahwa konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis 

terhadap model pembangunan dan model industri yang kurang memihak pada rakyat 

mayoritas. 

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) adalah perwujudan 

capacity building masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia 

melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai 

tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem. sosial ekonomi rakyat, prasarana 

dan sarana, serta pengembangan Tiga-P, yaitu (1) Pendampingan yang dapat 

menggerakkan partisipasi total masyarakat; (2) Penyuluhan dapat merespon dan 
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memantau perubahanperubahan yang terjadi di masyarakat; dan (3) Pelayanan yang 

berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan non 

fisik yang diperlukan masyarakat (Vitayala, 2000). 

Menurut kaidah ekonomi, pemberdayaan masyarakat adalah proses perolehan 

pelaku ekonomi untuk mendapatkan surplus value sebagai hak manusia yang terlibat 

dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan factor-

faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan 

tingkatan sosial budaya). 

Suseno (2003) menulis bahwa setiap upaya yang terkait dengan pemberdayaan 

ekonomi rakyat kecil tidak lepas dari konteks peningkatan usaha kecil dan menengah 

(UKM) di bumi nusantara ini. Pada kenyataannya, UKM memiliki peran yang tidak 

kecil artinya bagi penyerapan tenaga kerja. Namun dari sisi kontribusi terhadap produk 

domestik bruto, pangsa pasar dan pertumbuhan menimbulkan kesenjangan bila 

dibandingkan dengan usaha besar. 

Saat ini, UKM menjadi subyek studi dan kebijakan penting di Indonesia. 

Alasannya adalah: (1) UKM di setiap negara memberi peran vital bagi pembangunan 

ekonomi oleh masyarakat karena menyerap lebih dari 60% tenaga kerja; (2) pemerintah 

secara jelas dan konsisten menjadikan UKM sebagai prioritas; (3) memiliki makna 

khusus bila dikaitkan dengan pemerataan. 

Pemberdayaan dalam konteks apapun merupakan upaya untuk meningkatkan 

keadilan dan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan perkonomian yang sehat, yang 

mengutamakan hajat hidup orang banyak dengan menjalin kemitraan usaha, ada 

beberapa program yang bisa dilakukan, antara lain pendistribusian antar pelaku 

ekonomi untuk menjamin pemerataan dan kesempatan para. pelaku ekonomi dan 

menciptakan persaingan yang sehat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. 

Dalam melakukan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, terdapat tiga pelaku 

ekonomi yaitu masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Ketiga pelaku ekonomi ini 

harus dapat bekerja sama, saling membagi fungsi. Fungsi pemerintah adalah 

menciptakan iklim kondusif, sebatas memfasilitasi kegiatan UMKM (Usaha Mikro 

Kecil Menengah) seperti menyediakan tanah, gedung, dan rencana bisnis (business 

plan). Pemerintah secara langsung membantu unit-unit pengelolaan keuangan mandiri 
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bentukan masyarakat, baik berupa bank maupun nonbank. Jadi peran pemerintah hanya 

menciptakan iklim kondusif yang dapat mendorong masyarakat dalam dunia usaha. 

Pemberdayaan UMKM dalam skala besar seharusnya diambil alih oleh sektor 

swasta. Dalam kaitan ini, masyarakat berperan meningkatkan kemampuan profesional 

secara kualitatif dan kuantitatif dalam mendampingi UMKM, termasuk menjadi 

penghubung dengan lembaga-lembaga pelayanan pernerintah dan swasta. Sementara 

peran pihak perbankan meningkatkan kepedulian dan kemampuan melayani UMKM. 

Menurut Undang-Undang No 9 tahun 1995, kriteria usaha kecil adalah yang 

memiliki nilai kekayaan (aset) bersih di bawah Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan 

usaha atau di bawah penjualan (omzet) maksimal Rp 1 miliar. Di atas kriteria itu adalah 

usaha menengah. Dewasa ini tercatat ada 2,9 juta unit UMKM yang mampu menyerap 

tenaga kerja sebesar 66,83 juta atau 89% angkatan kerja dan memberikan kontribusi 

berarti (39,8%) bagi produk domestik bruto (PDB) nasional. 

Berdasarkan studi yang pernah dilakukan Mitzerg dan Musselman (1994), ciri 

dan problem UKM terdiri dari enam aspek. Pertama, kegiatannya cenderung tidak 

formal dan jarang yang memiliki rencana usaha. Kedua, struktur organisasinya bersifat 

sederhana. Ketiga, kebanyakan UKM tidak melakukan pemisahan antara kekayaan 

pribadi dengan kekayaan perusahaan. Keempat, sistem akuntansinya kurang bahkan 

kadang-kadang tidak memilikinya sama sekali. Kelima, skala ekonominya kecil 

sehingga sulit untuk menekan biaya. Keenam, kemampuan pemasaran dan diversifikasi 

pasarnya cenderung terbatas. 

Dari ciri-ciri umum itu, dapat disaksikan bahwa keterbelakangan UKM terutama 

melekat pada kelemahan manaieriainya. Hal itu tampak dalam kelemahan 

pengorganisasiannya, perencanaari, pemasaran, maupun kelemahan akuntansinya. 

Namun demikian, kondisi keterbelakangan itu tidak dapat ditudu sebagai penyebab 

terjadinya keterbelakangi UKM. Menjadikan hal itu sebagai penyebab lambannya 

perkembangan UKM, sama saja dengan menuduh kemiskinan sebag penyebab 

miskinnya orang miskin. Deng kata lain, kondisi keterbelakangan UKM tidak dapat 

dilepaskan dari faktor struktural yang selama ini menghambat perkembangan UKM 

secara sehat. 

Pengusaha kecil menengah yang tidak memiliki akses tidak hanya cenderung 

dianaktirikan, kadang-kadang malah dilupakan sama sekali. Problem struktural semaca 
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inilah yang melahirkan proses marjinalis UKM sehingga akselerasi perkembangann 

lambat. Namun krisis nilai tukar rupiah tampaknya telah menjadi momentum penting 

berbaliknya ayunan pendulum dari dorninasi sektor usaha besar menuju meningkatn 

peranan usaha kecil. Melambungnya kurs dolarAS menimbulkan dampak yang luar 

biasa bagi perusahaan-perusahaan raksasa. 

Ketika sektor usaha besar sibuk melakukan rekayasa ulang terhadap korporasi 

sektor UKM kian mendapat perhatian. Dari perspektif moneter, perhatian terhadap 

UKM itu kian menemukan momentumnya ketika cenderung menurunkan suku bungan 

Sertifiasi Bank Indonesia (SBI). Turunnya suku bunga SBI merupakan sinyal agar 

kalangan perbankan menyalurkan dana yang dihimpun di masyarakat ke sektor riil, 

karena SBI sudah tidak menguntungkan lagi bagi kalangan perbankan. 

Maka serta merta kalangan perbankan Jatim pun, kini mulai menunjukkan 

ketertarikannya untuk mendanai sektor UKM yang sangat tahan terhadap krisis 

ekonomi . Tetapi, pengandaian bahwa sektor UKM tahan hadap krisis ekonomi itu perlu 

dikritisi lebih lanjut. Karena, sebagaimana unit usaha pada umumnya, UKM pun tak 

akan bisa lepas dari hukum demand and supply. Artinya, apabila persoalan pada sisi 

demand (daya beli syarakat) tentu akan berdampak pada sisi permintaan terhadap 

komoditas yang dihasilkan UKM. 

Dalam derajat tertentu, UKM memang dikatakan tahan terhadap krisis karena 

bahan baku yang digunakan kebanyakan tersedia di dalam negeri. Melambungnya nilai 

dolar AS tidak akan memiliki dampak serius UKM, karena komponen impor dari UKM 

mereka nyaris tidak ada. Tetapi yang parah, krisis ekonomi telah berdampak serius 

terhadap penurunan daya beli masyarakat. 

Penurunan daya beli masyarakat secara umum itu jelas akan sangat 

mempengaruhi terjadinya penurunan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan 

oleh UKM. Sumbangan semacam ini memberikan betapa UKM pun ternyata tidak bisa 

terhindar dari dampak krisis ekonomi. Dampak krisis itu pun diperparah lagi dengan 

fenomena ekonomi biaya tinggi, terutama sejak pelaksanaan otonomi daerah. Tingginya 

pungutan, uang preman, kebersihan, dan sebagainya, mulai dari resmi, setengah resmi, 

maupun illegal, semakin menjadi masalah bagi UKM. 

Pungutan itu kemudian dimasukkan komponen produksi yang pada akhirnya 

akan memperbesar harga (ongkos produksi) dan berakibat mahalnya kornoditas yang 
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dihasilkan UKM. Ini jelas memaksa pelaku UKM mendongkrak harga. Belum lagi 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pemasok berupa uang kutipan di perjalanan. Dapat 

dibayangkan jika barang tersebut didatangkan dari luar daerah. Karena itu, tak 

mengherankan jika akibat ekonomi biaya tinggi yang telah membudaya itu, kita harus 

menerima kenyataan bahwa buah-buahan lokal kalah bersaing dalam harga dibanding 

buah impor. 

Analisis di atas memberikan gambaran betapa kompleksnya problem yang 

membelit UKM Jatim sekarang ini. Maka, apabila penyaluran kredit oleh perbankan 

Jatim ke UKM benar-benar direalisasikan tanpa ada upaya terlebih dahulu mengatasi 

problem struktural yang membelit UKM, akan sangat berisiko melahirkan kredit macet 

(bad debt). Hal ini mestinya cepat disadari oleh kalangan perbankan Jaim, karena 

apabila kredit macet itu benar-benar menjadi kenyataan, akan bisa menyebabkan 

turunnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada perbankan Jatim. 

Untuk mengembangkan UKM memang peran bank sebagai penyedia modal 

usaha sangat penting. Tetapi, persoalan pengembangan UKM bukanlah sekadar 

persoalan kesulitan modal. Persoalan yang lebih mendasar dari UKM adalah problem 

structural. Berbagai upaya untuk mengembangkan UKM, termasuk membuka akses 

UKM ke dunia perbankan tanpa menyelesaikan problem strukturalnya terlebih dahulu 

tidak akan pernah mencapai sasaran yang ditargetkan.  

Contoh kongkretnya adalah pengembangan UKM melalui serangkaian program 

guna mendukung pengembangan UKM selama ini. Namun, berbagai upaya itu. 

dirasakan kurang efektif dan belum memberikan hasil yang memadai. Hal ini 

disebabkan berbagai usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan UKM 

dilakukan bertitik tolak pada pendekatan pemberian bantuan yang lebih bersifat belas 

kasihan (charity). 

Bagi penerima bantuan, program itu tentu saja ada manfaatnya. Namun, cakupan 

(coverage) program sangat terbatas karena sumber daya yang terbatas dan efektivitas 

kebijakannya terhambat oleh lingkungan usaha yang diskriminatif. Di samping itu, 

manfaat program sering tidak berkelanjutan (sustainable) karena bersifat Ad Hoc, dan 

hanya dapat dirasakan selama programnya masih berlangsung. 

Dengan demikian, usaha untuk mengembangkan UKM tidaklah cukup hanya 

dengan memberikan modal usaha. Tetapi, usaha mengembangkan UKM merupakan 
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agenda reformasi dan revitalisasi UKM yang meliputi banyak hal. Pertama, penataan 

struktur dan lingkungan usaha mencakup penerapan dan pelaksanaan secara konsekuen 

UU Anti-Monopoli. Selain itu, juga dilakukan kajian kritis terhadap seluruh tata niaga 

yang kontraproduktif terhadap perkembangan UKM. Kedua, reorientasi kebijakan fiskal 

yang mendukung perkembangan UKM. Untuk mempercepat akumulasi modal pada 

usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan 

pendukung lainnya, seperti pengurangan tarif pajak. Kebijakan pendukung lainnya 

dapat dilakukan berupa penyederhanaan perizinan (deregulasi) dan pengurangan 

ekonomi biaya tinggi untu UKM. Ketiga, mengembangkan institusi penunjang UKM. 

Untuk membantu memecahkan masalah yang bersif operasional diperlukan adanya 

lembaga penunjang usaha kecil. Program-program penunjang usaha kecil yang saat ini 

berada berbagai instansi dan departemen pemerintah sebaiknya dikonsolidasikan ke 

dalam satu lembaga penunjang. Tugas dari lembaga penunjang ini meliputi pemberian 

bantu teknik, manajemen, keuangan, peneliti pengembangan, dan sebagainya. Lembaga 

juga memiliki tugas' melakukan advokasi terhadap kebijakan publik atau masal masalah 

yang menghambat perkemban usaha kecil. 

Program pengembangan UKM yang berorientasi pasar terdiri atas empat unsur 

pokok, yaitu: (1) penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM; (2) 

pengembangan lembaga finansial yang bisa memberikan akses kredit yang lebih mudah; 

clan (3) efektivitas pelayanan jasa pengembangan bisnis nonfinansial pembentukan 

aliansi strategis antara UMKM dan usaha lain di dalam atau luar negeri. 

Dengan telah berjalannya otonomi daerah pada saat ini, terbukti bahwa sektor 

UMKM, berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peluang terbuka bagi 

pemerintah daerah untuk memberi fasilitas bagi pengembangan potensi wilayahnya, 

termasuk pengembangan UMKM. Pola pengembangan yang harus dilakukan 

pernerintah daerah terutama adalah penyederhanaan birokrasi agar tidak terjadi 

menajemen biaya tinggi, jaminan keamanan, dan pembangunan infrastruktur. 

Disamping itu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) difokuskan 

kepada kelompok penggerak ekonomi daerah, diantaranya yaitu IKM pendukung, 

kelompok lKM berorientasi ekspor, dan lKM yang berinisiatif baru. Untuk mencapai 

sasaran yang diharapkan, perlu adanya penyesuaian jenis industri dengan keperluan 
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pembangunan, tingkat perkembangan industri dan teknologi, serta mempertimbangkan 

kondisi dan potensi daerah. 

Program pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) juga perlu dilakukan 

dengan pernanfaatan dana bagian laba BUMN yang fieksibel dengan memperhatikan 

organisasi pengelola UMKM. Bantuan BUMN kepada mitra binaan ini, selain berupa 

pinjaman dan hibah perlu pula dalam bentuk bantuan bina lingkungan dan pinjaman 

khusus. 

Adapun acuan dalam memilih sector-sektor prioritas berdasarkan pada lima 

faktor, yaitu: (1) tersedianya bahan baku di dalam negeri; (2) tersedia dan terbukanya 

pasar; (3) prospek kornoditas atau produk yang dipasarkan; (4) kebutuhan tenaga kerja; 

dan (5) kemampuan menunjang daerah terbelakang (hinterland). 

 Ada beberapa hal untuk mendorong industri kecil tersebut. Pertama, 

memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK), atau bagi mereka yang berada di bidang 

pertanian diberikan Kredit Usaha Tani (KUT). Meskipun tidak bisa dipungkiri, niat baik 

pemerintah untuk menolong pengusaha kecil melalui KUK dan KUT tersebut bukan 

tanpa hambatan berupa penyelewengan dana kredit tersebut. 

Masalah peraturan perlindungan bagi pengusaha kecil menjadi penting, sebab 

secara ekonomis usaha kecil termasuk golongan ekonomi lemah. Jika harus bersaing 

dengan pengusaha menengah dan atas sangat mungkin akan kalah. Peraturan ini bisa 

meliputi masalah hak dan kewajiban masing-masing pengusaha agar tidak terjadi suatu 

kompetisi yang tidak sehat. Termasuk di sini adalah masalah sanksi yang diberikan jika 

ada pengusaha yang melakukan tindak kejahatan. Yang tak kalah pentingnya adalah 

pelaksanaan di lapangan.  

Penelitian tentang UKM umum di Jawa Timur telah dilakukan oleh oleh 

Balitbangda Jawa Timur (Aruan, 2005), dan studi ini menemukan bahwa permasalahan 

yang dihadapi UKM di Jawa Timur dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek, yaitu 

aspek kewirausahaan, aspek kegiatan produksi, aspek manajemen, aspek kelembagaan, 

dan aspek pemberdayaan. Kesemuanya bermuara kepada kebutuhan bersama akan 

perlunya deregulasi perijinan, advokasi lembaga finansial, kerjasama UKM membangun 

pusat informasi yang menyajikan potensi UKM, peluang UKM, pemasaran bersama, 

dan lain-lain. 
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Berdasarkan hasil penelitian Azhar (2004) tentang  pengaruh krisis ekonomi dan 

politik terhadap industri galangan kapal di Indonesia diperoleh bahwa Faktor-faktor 

yang berpengaruh dominan terhadap industri galangan kapal adalah turunnya rupiah 

terhadap dollar, tingkat bunga bank tinggi, tingkat inflasi tinggi, kenaikan harga 

material, kenaikan harga sewa alat, kenaikan biaya transportasi, keuangan pemilik 

proyek bermasalah dan upah minimum regional. 

 

2.3. GALANGAN KAPAL RAKYAT 

Galangan mempunyai pengertian sebagai suatu tempat pelaksanaan 

pekerjaan yang berhubungan dengan industri perkapalan atau alat apung lainnya dan 

mempunyai water front. Selain itu juga mempunyai sdarana pokok dan sarana 

penunjang. (Soejitno, 1996). Sesuai letaknya yang geografis galangan kapal di 

Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana letak galangan kapal itu dibangun. 

Dalam hubungan ini galangan kapal dibagi menjadi 2 golongan, yaitu : 

1. Galangan kapal daerah terbuka 

Suatu jenis galangan kapal yang dibangun menghadap langaung ke perairan 

terbuka. Dengan demikian didalam pembangunan kapal baru maupun reparasi, 

semua tempat peluncuran baik pada landasan pembangunan (building berth) 

maupun landasan tarik (Slip way) dapat dibangun dengan menggunakan sistem 

memanjang atau melintang. 

2. Galangan kapal daerah tertutup 

Suatu jenis galangan yang dibangun didaerah tertutup di tepi kapal atau sungai 

pada daerah pengapungan yang terbatas.  

Galangan jenis ini hanya dapat dibangun dengan landasan bangun sistem 

melintang sehingga hanya dapat digunakan untuk membangun atau mereparasi 

kapal ukuran kecil. 

Ditinjau dari jenis kegiatan produksinya, secara garis besar galangan dibagi menjadi 3 

macam : 

 Galangan khusus untuk pekerjaan reparasi. 

 Galangan khusus untuk pekerjaan bangunan baru. 

 Galangan untuk reparasi dan bangunan baru. 
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2.3.1. Gambaran Umum Galangan Kapal Rakyat  

Dewasa ini telah berkembang pembuatan kapal layar motor yang terbuat dari 

kayu dengan pengerjaan secara tradisional pada suatu daerah, yang pada umumnya 

berdasarkan teknik dan konstruksi kapal yang dipahami oleh para pembuat kapal 

tersebut. 

Namun mereka ini mendapat pengalaman kerjanya dari warisan secara turun 

temurun dari kalangan keluarga mereka sendiri atau dari pengalaman orang lain 

sewaktu mereka bekerja. Pembuatan kapal kayu pada skala (UKM) ini tanpa 

menggunakan gambar-gambar perencanaan atau detail konstruksi lainnya, sehingga 

bentuk dari kapal berdasarkan dari pengalaman mereka sendiri (pembuat kapal). 

Dalam pemuatan kapal kayu tradisional mereka melakukan pengerjaannya mulai 

dari memasang kulit lambung secara menyeluruh, baru kemudian memasang gading-

gading, yang semua dirundingkan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemesan dan 

galangan. Disamping ini mereka juga membutuhkan syarat pelaksanaan pekerjaan yang 

mencakup bentuk, ukuran, serta perlengkapan yang diperlukan dikapal. 

Ditinjau dari fungsinya, galangan mempunyai peran yang sangat penting, yaitu 

sebagai sarana untuk membangun dan memperbaiki kapal. Berdasarkan bahan dasar 

pembuatan kapal, maka galangan cara pembuatannya dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu : 

 Galangan kapal baja 

 Dan galangan kapal non baja. 

Sedangkan untuk galangan kapal non baja dibedakan menurut bahan utama 

pembuatannya, yaitu : 

 Galangan kapal Kayu 

 Galangan kapal Fibber Glas 

 Galangan kapal Aluminium 

Secara umum untuk menentukan perencanaan galangan, ada beberapa kondisi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : 

1. Lokasi 

Lokasi galangan kapal kayu pada umumnya terletak didaerah perairan baik itu 

ditepi pantai, selat, teluk, maupun sungai serta mempunyai kedalaman yang 

lebar dengan perairan yang cukup. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 
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pada sata peluncuran dan aman saat pengapungan hingga kapal meluncur 

sampai ke muara perairan. 

2. Keadaan Tanah 

Keadaan tanah diperlukan yang cukup padat dan stabil. Karena kondisi tanah 

yang stabuil akan mempengaruhi penempatan balok-balok penyangga akibat 

penambah bean pada saat pembangunan kapal baru. 

3. Transportasi 

Sarana transportasi sangat diperlukan untuk memperlancar angkutan bahan dan 

pekerja. Sangat tepat saat galangan berada ditepi jalan raya, sehingga mudah 

dijangkau oleh pensuplai bahan atau berhubungan dengan konsumen. 

Transportasi juga bisa lewat laut atau sungai apabila jalan darat belum ada atau 

tidak memungkinkan. 

 

2.3.2. Fasilitas Galangan Kapal  

  Sarana pokok untuk pekerjaan bangunan baru dan reparasi kapal ( Soejitno, 

1996) meliputi : 

1. Slip way 

Slip way merupakan sarana yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan 

kapal yang paling sederhana. Konstruksi ini terdiri dari rel yang dipasang pada 

landasan beton seperti pada building berth dan kereta crendel diatasnya. Crendel 

dapat naik turun dengan bantuan kabel baja yang ditarik mesin Derek (winch). 

Slip way ada 2 jenis : 

 Slip way memanjang 

 Slip way melintang 

Komponen Slip way 

 Landasan beton, yaitu sebagai dasar rel terbagi atas landasan peluncuran dan 

landasan pemindah. 

 Track/rel, sebagai tempat shiffer. 

 Shiffer, yaitu sebagai tempat menaikkan, menurunkan dan memindahkan kapal 

beserta Crandelnya dari permukaan. 

 Crandle, yaitu kereta untuk memindahkan kapal dari berth ke shiffer. 

 Winch/Derek, yaitu alat untuk menarik shiffer. 
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2. Graving Dock 

Graving Dock adalah bangunan semacam kolam yang terletak di tepi pantai yang 

berguna untuk mereparasi kapal dan untuk membuat bangunan baru. Bangunan 

kolam yang berhubungan dengan laut diberi pintu, sedangkan dinding-dinding sisi 

dan belakang kolam terdiri dari bangunan beton bertulang, begitu juga bagian 

dasar kolam terdiri dari beton bertulang yang telah dipancang paku-paku bumi. 

Pintu graving dock konstruksinya berupa ponton yang dapat digerakkan, jadi untuk 

membuka dan menutupnya pintu ini harus diapungkan atau ditenggelamkan 

terlebih dahulu dengan jalan mengatur air ballastnya. 

3. Floating dock 

Floating dock merupakan suatu bangunan konstruksi yang digunakan untuk 

mengedokan kapal dengan cara mengapungkan dan menenggelamkan bangunan 

tersebut sampai dengan sarat tertentu. 

4. Lift dock 

Lift dock merupakan suatu fasilitas pengedokan kapal dengan landasan pengerjaan 

yang dapat diangkat (dinaik turunkan) secara vertikal dengan mesin pengangkat 

(host) untuk memperlinggi efisiensi, perlu dilakukan penambahan rel pergeseran 

platform dalam arah memanjang atau melintang sehingga dapat digunakan untuk 

memperbaiki lebih dari satu kapal dan juga dapat digunakan untuk bangunan baru. 

 

2.4. PROSES HIRARKI ANALITIK  

 Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif-

alternatif. Proses hirarki analitik, merupakan suatu metode yang  dapat mendukung 

pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan terstruktur berjenjang 

(hierarchy) dalam melihat permasalahan yang mempunyai multicriteria-multiobjective 

dengan input utamanya persepsi manusia. Dalam menyelesaikan persoalan dengan 

pendekatan Proses Hirarki Analitik (Analytical Hierarchy Process/AHP) ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan, yaitu (Saaty, 1993) :  

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan 

2. Melakukan decomposition. Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu 

dekomposisi yaitu memecah persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya, dilakukan 

sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut sehingga didapatkan 
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beberapa tingkatan tadi (hierarchy). Jadi pekerjaan dalam hierarchy adalah: 

mengidentifikasikan permasalahan, mengelompokkan dan menyusun kedalam 

level yang berbeda. 

3. Comparative Judgment. Prinsip ini membuat penilaian terutama kepentingan 

relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di 

atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena berpengaruh terhadap 

prioritas elemen-elemen. Jumlah perbandingan berpasangan sebanyak [n x (n-

1)]/2 buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil 

penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks yang disebut pairwise comparison.  

4. Melakukan Synthesis of Priority. Dari setiap pairwise comparison kemudian 

dicari eigen vectornya untuk prioritas lokal. Karena matriks pairwise 

comparison terdapat setiap tingkat, maka untuk mendapatkan prioritas global 

harus dilakukan sintesa diantara prioritas lokal. 

5. Melakukan Logical Consistency. Menilai kemantapan (konsistensi) penilaian 

yang telah diberikan dengan batasan-batasan tertentu, dapat diketahui apakah 

pengambil keputusan konsisten dalam melakukan penilaian. Consistency Ratio 

(CR) dapat diterima jika berkisar 10% atau kurang, dan pada beberapa kasus 

20% dapat ditolerir tetapi tidak pernah lebih. Jika Consistency Ratio (CR) ini 

tidak masuk dalam range maka penilaian harus direvisi dengan menganalisa 

kembali permasalahan. 

2.4.1. Bentuk Hirarki 

Bentuk hirarki dapat dikatakan sebagai perwujudan jalan pikiran yang dimiliki 

oleh setiap orang, dimana secara alamiah akan terproses pada saat menganalisa suatu 

permasalahan dan untuk selanjutnya akan menemukan suatu penyelesaian terbaik. 

Bentuk hirarki yang paling sederhana diperlihatkan pada gambar 2.2. 
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Tingkat 1:      

Fokus       

 

Tingkat 2 : 

Kriteria 

 

 

Tingkat 3: 

Sub Kriteria 

 

 

 

Tingkat 4: 

Alternatif 

 

Gambar 2.2. Bentuk hirarki sederhana (Saaty, 1993) 

 

 

2.4.2. Matriks Perbandingan 

Formulasi matematis dalam proses hirarki analitik menggunakan suatu matrik 

dengan suatu n elemen operasi, yaitu: A1,  A2, Ai ,… , An, maka hasil perbandingan secara 

berpasangan elemen-elemen operasi tersebut akan membentuk matriks perbandingan. 

 Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hirarki tertinggi, dimana suatu kriteria 

digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai (judgment) perbandingan secara berpasangan antara (wI,,wj), dapat dipresentasikan 

seperti matrik di atas, yaitu: a
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terhadap A1. Bila vektor pembobotan elemen operasi A1, A2,….,An dinyatakan sebagai 

vektor W, maka matrik pada gambar   dapat berubah bentuk menjadi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala penilaian perbandingan berpasangan pada gambar  adalah menunjukkan nilai 

perbandingan tingkat keutamaan relatif antara suatu elemen terhadap elemen lain, 

dimana skala kuantitatif  dinyatakan dalam tabel 2.1. 

 

 

Tabel  2.1. Skala banding secara berpasang (Saaty, 1993) 
 

Intensitas  

Kepentingan 

 

Definisi 

 

Penjelasan 

 

1 

Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen mempunyai pengaruh 

yang sama besar  terhadap tujuan  

 

 

3 

Elemen yang satu  sedikit lebih penting 

daripada elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit mendukung satu elemen 

terhadapa elemen lainnya 

 

5 

Elemen yang satu  lebih penting 

daripada elemen lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan kuat  mendukung satu 

elemen terhadapa elemen lainnya 

 

7 

Satu elemen jelas lebih penting 

dibandingkan dengan elemen lainnya 

Satu elemen yang kuat didukung dan 

didominasinya terlihat dalam 

praktek 

 

 

 

9 

 

Satu elemen mutlak lebih penting 

daripada elemen lainnya 

Bukti yang mendukung elemen yang 

satu terhadap elemen lain memiliki 

tingkat penegasan tertinggi yang 

mungkin menguatkan 

 

2,4,6 dan 8 

Nilai-nilai antara diantara dua 

pertimbangan berdekatan 

Kompromi diperlukan diantara dua 

perbandingan 

 

 

Kebalikan 

Jika untuk aktivitas i  mendapat satu 

angka dibanding dengan aktivitas j, 

maka j mempunyai nilai kebalikannya 

bila dibandingkan dengan i 
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2.4.3. Eigen Vector 

 Nilai-nilai prioritas antar komponen kriteria secara lokal akan dihubungkan pada 

rangkaian alternatif untuk menentukan urutan kemungkinan alternatif atau pilihan. 

Untuk itu perlu dihitung kumpulan eigen vector dari setiap matrik dan dinormalisir 

untuk mengintegrasikan hasil yang diperoleh menjadi vector-vector prioritas. Cara yang 

efektif dalam menghitung eigen vector adalah secara geometris.  

Langkah-langkah pemahaman dalam menghitung vektor prioritas dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Saaty, 1988): 
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 Urutan alternatif atau pemilihan 
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2.4.4. Kemantapan (Consistency) 

Pada hakekatnya kemantapan yang sempurna dalam suatu penilaian adalah sulit 

didapatkan. Oleh karena itu penyimpangan  nilai dari kemantapan dapat diketahui 

dengan menghitung dua persamaan berikut (Saaty,1988): 

 Indeks Kemantapan (Consistency Index) 

CI=
1

max





n

n
        

dimana: max  = Eigen value 

  n = ukuran matrik 

Nilai  max  adalah merupakan hasil pejumlahan daripada elemen kolom 

pertama dikalikan dengan vektor prioritas pertama, jumlah elemen kolom kedua 

dikalikan dengan prioritas kedua dan jumlah elemen kolom ke-n dikalikan dengan 

prioritas ke-n yang telah dinormalisir. 

 Rasio Kemantapan (Consistency Ratio) 

CR=
CI

rc
        

dimana: CI = indeks kemantapan 

  rc  = kemantapan acak 

Nilai rc dapat dilihat pada tabel 2.2. Nilai CR dapat diterima jika berkisar 10% 

atau kurang, dan pada beberapa kasus 20% dapat ditolerir tetapi tidak pernah lebih. Jika 

CR ini tidak masuk dalam range maka penilaian harus direvisi dengan menganalisa 

kembali permasalahan yang dihadapi. 
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Tabel 2.2. Nilai kemantapan acak (Saaty, 1988) 
 

Ukuran Matrik Kemantapan Acak 

1,2 0 

3 0.58 

4 0.9 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.49 

11 1.51 

12 1.48 

13 1.56 

14 1.57 

15 1.59 

 

Nilai CR dapat diterima jika berkisar 10% atau kurang, dan pada beberapa kasus 20% 

dapat ditolerir tetapi tidak pernah lebih. Jika CR ini tidak masuk dalam range maka 

penilaian harus direvisi dengan menganalisa kembali permasalahan yang dihadapi. 

 

2.5. ANALISIS SWOT  (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, 

THREATS) (Rangkuti, 2005) 

Analisis  SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematika untuk 

merumuskan strategi perusahaan. analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, 

tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis 

(strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan  (kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman ) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut 

dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah 

Analisis SWOT. 

2.5.1. Cara Membuat Analisis SWOT 

Penelitian menunjukan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh 

kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan 

dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal Strengtbs dan 

Weaknesses serta lingkungan eksternal Opportuniteis dan Threats yang dihadapi dunia 
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bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternaal Peluang 

(opportunisties) dan Ancaman (threats) dengan faktor internal Kekuatan (strengtbs) dan 

Kelemahan (weaknesses). 
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Gambar 2.3  . Proses Pengambilan Keputusan Strategis 
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3.  Mendukung                1. Mendukung 

                                    Strategi turn- around                                                    strategi agresif 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mendukung     2. Mendukung 

                   Strategi          straetegi 

                Defensif         diversifikasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Diagram Analisis  SWOT 

Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan Perusahaan tersebut 

memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented 

strategy). 

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki 

kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah  

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang 

dengan  cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

 

Kuadran 3 : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak,  ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi 

bisnis pada Kuadran 3 ini mirip dengan Question Mark pada BCG matrik. 

Fokus strategi  perusahaan ini adalah meminimalkan maslah-masalah 

BERBAGAI PELUANG 

KELEMAHAN 

INTERNAL 

KEKUATAN 

INTERNAL 

BERBAGAI ANCAMAN 
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internal perusahaan  sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih 

baik.  Misalnya, Apple  menggunakan strategi peninjauan kembali 

teknologi yang dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk 

baru dalam industri microcomputer. 

 

Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

 

2.5.2. Tahapan Perencanaan Strategis 

Proses penyususnan perencanaan strategis melalui tiga tahapan analisis, yaitu : 

1. Tahap pengumpulan data 

2. Tahap analisis 

3. Tahap pengambilan keputusan 

 
1. TAHAP PENGUMPULAN DATA 

 

      Evaluasi Faktor                          Evaluasi Faktor                                       Matrik Profil 

      Eksternal                                    Internal                                                    kompetitif 

2.  TAHAP ANALISIS 

 

MATRIK            MATRIK                MATRIK                    MATRIK           MATRIK 

TOWS                 BCG                       INTERNAL                SPACE              GRAND 

                                                            EKSTERNAL                                        STRATEGY 

   

3.   TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Matrik Perencanaan Strategi Kuantitatif 

 

 

Gambar 2.5. Kerangka Formulasi Strategis 

2.4.2.1.  Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga 

merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat  

dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. 

Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar perusahaan, seperti : Analisis 

pasar, Analisis kompetitor, Analisis komunitas, Analisis pemasok, Analisis pemerintah 

Data internal dapat diperoleh di dalam perusahaan itu sendiri seperti : 

 Laporan keuangan (Neraca, Laba-Rugi, Casb-flow, Struktur pendanaa) 

 Laporan kegiatan sumber daya manusia (jumlah karyawan, pendidikan, 

keahlian,  pengalaman, gaji,  turn-over) 
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 Laporan kegiatan operasioanal 

 Laporan kegiatan pemasaran 

Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu : 

 Matrik Faktor Strategi Eksternal 

 Matrik Faktor Strategi Internal 

 Matrik Profil Kompetitif 

1. Matrik Faktor Stategi Eksternal 

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih 

dahulu faktor strategi eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor 

Strategi Eksternal (EFAS): 

a. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman). 

b. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategi. 

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dalam 

memberikan skala mula dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluang kecil, 

diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. 

Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, rating adalaah 1. 

Sebaiknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4. 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan unutuk masing-masing faktor yang 

nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding)  sampai dengan 1,0 

(poor). 

e. Gunakan kolom 5 unutk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor  tertentu diipilih dan bagaimana skor pembobotannya 

dihitung. 

f. Jumlah skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 
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eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan 

perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama. 

Jika manajer strategis telah menyelesaikan analisis faktor-faktor  strategis 

eksternalnya (peluang dan ancaman), ia juga harus menganalisis  faktor-faktor 

strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dengan cara yang sama. Agar lebih 

jelas, lihat Tabel EFAS di bawah ini. Jadi, sebelum strategis diterapkan, 

perencana strategi harus menganalisis lingkungan eksternal untuk mengetahui 

berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Masalah strategis yang akan 

dimonitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhhi 

perusahaan di masa yang akan datang. Untuk itu penggunaan metode-metode 

kuantitatif sangat dianjurkan untuk membuat peramalan (forecasting) dan 

asumsi, seperti ekstrapolasi, brainstorming, statistical modelling, riset operasi,  

    Tabel 2.3. EFAS 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI EKSTERNAL 

BOBOT 

 

RATING 

 

BOBOT  X 

RATING 

KOMENTAR 

 

PELUANG : 

 Integrasi ekonomi Eropa 

 Perubahan struktur demografi 

 Pembangunan ekonomi di 

Asia 

 Terbukanya eropa Timur 

 Kecenderungan superstrore 

 

 

0.20 

0,15 

0,15 

0,20 

0,10 

 

 

4 

4 

4 

3 

3 

 

 

0,80 

0,60 

0,60 

0,60 

0,30 

 

    

Akuisisi 

   Kualitas 

   Maytag 

   Keberadaan  

   Lemah 

 

 

ANCAMAN : 

 Meningkatnya peraturan 

 pemerintah 

 Meningkatnya persaingan 

 Whirpool dan Electrolu 

menjadi       global 

 Munculnya teknologi baru 

 Perusahaan Jepang 

 

 

0,02 

 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

 

0,04 

 

0,10 

 

0,05 

 

0,05 

0,03 

 

 

Perlu 

Hati-hati 

Perlu 

Hati-hati 

Tantangan  

Baru ? 

diperhati- 

kan 

 

 

TOTAL 

 

1,00 

  

3,17 

 

 

 

2. Matrik Faktor Strategi Internal 

Setelah faktor-faktor strategis suatu perusahaan diidenfikasi, suatu tabel IFAS (Internal 

Strategic Faktory Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis 
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internal internal tersebut dalam kerangka Strength and Weakness perusahaan. 

Tahapannya adalah : 

a. Tentukan faktor-faktor yang mrnjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan 

dalam kolom 1. 

b. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling 

penting), berdasarkan  pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis 

perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 

1,00). 

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala  mulai dari 4  (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan pengaruh 

faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang 

bersifaat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi  nilai 

mulai dari + 1 sampai dengan + 4 (sangat baik) dengan membandingkannya 

dengan rata-rata industri  atau  dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang 

bersifat negatif, kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar 

sekali dibandingkan dengan rata-rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika 

kelemahan perusahaan di bawah rata-rata industri, nilainya adalah 4. 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating padakolom 3, untuk memperoleh 

faktor pembobotan    dalam 4. Hasilnya  berupa skor pembobotan unutk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) 

sampai dengan 1,0 (poor). 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan Komentar atau catatan mengapa faktor-

faktor tertentu  dipilih, dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

f. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pebobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukan 

bagaimana perusahaan tertentu  bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

internalnya. Skort total ini dapat digunakan untuk  membandingkan perusahaan 

ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan  perusahaan 

lainnya dalam kelompok industri yang sama. 
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    Tabel 2.4. IFAS 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 

 

BOBOT 

 

RATING 

BOBOT X 

RATING 

 

KOMENTAR 

 

 

KEKUATAN : 

Budaya kualitas Maytag 

Pengalaman Top  Manajer 

Integrasi vertikal 

 

Hubungan yang baik  dengan 

SDM 

Memiliki orientas 

internasional 

 

 

0,15 

0,15 

0,10 

 

0,05 

 

0,15 

 

 

4 

4 

4 

 

3 

 

3 

 

 

0,60 

0,60 

0,40 

 

0,15 

 

0,45 

 

 

Kualitas Kunci 

Sukses 

Mengetahui 

Produk 

Hubungan Baik 

Baik tapi 

Cenderung 

Turun 

Memiliki 

Reputasi 

Baik di 

Pembersih 

 

 

KELEMAHAN : 

Proses produksi  (R &D) 

 

Saluran distribusi 

Dukungan kondisi keuangan 

kurang begitu baik 

Posisi global sangat kurang 

 

Fasilitas manufaktur  

 

 

 

 

  

 

 

0,05 

 

0.05 

0,15 

 

0,10 

 

0,05 

 

 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 

0,10 

 

0,10 

0,30 

 

0,10 

 

0,05 

 

 

Lambat 

Untuk 

Produk baru 

Ancaman 

Superstore 

Tingginya 

Hutang 

Lemah di 

Luar UK 

Dan Aust 

Perlu in- 

Vestasi 

sekarang 

 

TOTAL 

 

1,00 

  

2,85 

 

  

 

Setelah manager strategis menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis eksternal ( 

peluang dan ancaman), ia juga harus menganalisis strategis eksternal faktor-faktor 

internal (kekuatan dan kelemahan). 

Keunggulan perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaannya pesaing (distinctive 

competencies) harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi sedemikian rupa 

sehingga perusahaan, lain tidak mudah menirunya. Misalnya, faktor kunci sukses Walt 

Disney adalah  memaksa setiap individu bekerja secara spesifik  dan sempurna. Ini 

sudah merupakan budaya perusahaan. Meskipun Walt Disney memperluas usahanya 
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dari pembuatan film kartun menjadi taman hiburan dan perhotelan, perusahaan itu 

selalu mengacu kepada animasi Mickey Mouse (hasil kreasi spesifik). 

Selanjutnya, sebelum suatu perencanaan strategis dikembangkan, manajemen puncak 

perlu menganalisis hubungan antara fungsi-fungsi manajemen perusahaan dengan 

mempelajari struktur perusahaan (corporate’s structure), budaya perusahaan 

(corporate”s culture) dan sumber daya perusahaan (corporate’s resources). 

 a.  Struktur Perusahaan 

 Pada umumnya dapat diketahui dari struktur organisasi perusahaan. Desain 

struktur organisasi perusahaan tersebut menggambarkan kelebihan maupun 

kekurangan serta potensi yang dimiliki. Struktur organisasi ini merupakan 

kekuatan internal perusahaan yang bersangkutan. 

 b.   Budaya Perusahaan 

 Budaya perusahaan merupakan kumpulan nilai, harapan serta kebiasaan 

masing-masing orang    yang ada di perusahaan tersebut, yang pada umunya 

tetap dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

 Manajemen puncak harus ekstra hati-hati dalam mempertimbangkan budaya 

perusahaan ini saat menganalisis faktor strategis internal karena kadang-

kadang faktor strategis internal tersebut bertentangan dengan budaya 

perusahaan yang ada sehingga kurang mendapat dorongan dan dukungan 

dari para karyawan. 

 c.   Sumber Daya Perusahaan 

 Sumber daya perusahaan di sini tidak hanya berupa berupa aset, seperti 

orang,, uang, dan fasilitas, tetapi juga berupa konsep serta prosedur teknis 

yang biasa dipergunakan di perusahaan. Dengan demikian, analisis strategis 

internal dapat lebih dikenali berdasarkan kekuatan dan kelemahan sumber 

daya secara fungsional (pemasaran, keuangan,operasional, penelitian dan  

pengembnagan, sumber daya manusia, sistem informasi). 

 

3. Matrik Profil Kompetitif 

Matrik profil kompetitif dipergunaka untuk mengetahui posisi relatif perusahaan yang 

analisis, dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Misalnya, ada dua perusahaan 

pesaing. Perusahaan yang ingin dianalis diberikan rating yang berbeda yang tergantung 
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pada kondisi relatif perusahan pesaing. Nilai rating dimulai dari 1, jika perusahaan 

tersebut kondisinya sangat lemah dibandingkan dengan pesaing. Nilai 2 diberikan pada 

perusahaan yang kondisinya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan pasaing. Nilai 3 

diberikan kepada perusahaan yang dimiliki kondisi sedikit lebih kuat dibandingkan 

dengan pesaing. Sedangkan nilai tertinggi 4, diberikan kepada perusahaan yang 

memiliki kondisi paling kuat dibandingkan dengan perusahaan lainnya. 

 Selanjutnya, untuk masing-masing perusahaan, nalai rating ini kalikan 

dengan nilai bobot dari variabel yang dipergunakan. Sebagai contohnya, lihat tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2.5. Matrik Profil Kompetitif 

FAKTOR 

STRATEGIS 

BOBOT PERUSAHAAN    PESAING 1 PESAING 2 

  RATING BOBOT 

SKOR 

RATING BOBOT 

SKOR 

   RATING BOBOT 

Pangsa 

Pasar 

0,20 3 0,6 2 0,4 2 0,4 

Penerapan 

Harga 

0,20 

 

1 0,2 4 0,8 1 0,2 

Posisi 

Keuangan 

0,40 2 0,8 1 0,4 4 1,6 

Kualitas 

Produk 

0,10 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

Kesetiaan 

Konsumen 

0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

TOTAL 

 

1,00  2,3  2,3  2,8 

 

 Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa perusahaan yang dianalisis 

kondisinya terletak ditengah-tengah dengan total skor sebesar 2,3. Meskipun perusahaan 

yang dianalis relatif lebih unggul dalam penguasa pasar (memiliki rating 3 ) dan kualitas 

produk (memliki rating 4), skor total perusahaan pesaing (kompetitor 2) masih lebih 

tinggi, yaitu 2,8. Hal ini disebabkan karena yang menjadi  pertimbangan penting dalam 

bisnis ini adalah kondisi keuangan dengan bobot terbesar, yaitu 0,40. Dengan memiliki 

kondisi keuangan yang sangat kuat, perusahaan kompetitor dapat menduduki posisi 

tertinggi. 

 Contoh konkret di sektor  perhotelan adalah misalnya kita hendak 

membandingkan Holiday Inn dengan Hilton dan  Marriott. Hal itu dapat dilihat pada 

tabel Perbandingan Matrik Profil Kompetitif Aantara Holiday Inn, Hilton, dan Marriott. 
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 Tampak dari skor total ketiga perusahaan perhotelan tersebut bahwa posisi 

teratas diduduki oleh Hilton (3,40), dibawahnya menyusul Holiday Inn (3,31), dan 

terakhir Marriott (2,65). Kelemahan Holiday Inn dibandingkan dengan  Hilton terletak 

pada pengalaman di bisnis ini dan penyediaan  fasilitasnya. 

 

Tabel 2.6. Perbandingan Matrik Profil Kompetitif  

FAKTOR 

STRATEGIS 

     BOBOT     HOLIDAY INN HILTON MARRIOTT 

Pengenalan 

nama 

0,05   4              0,20    4              0,20          3                         0,15                                         

Pelayanan 0,15   4              0,60    4             0,60                  3                          0,45 

Tngkat 

Hunian 

 

0,15 

 

  3              0,45 

 

   3             0,45      

 

    3                          0,45 

Segmnetasi 

Pasar 

0,08   4              0,32     2            0,16         3                          0,24                           

Pangsa Pasar 0,15   4              0,60     3            0,45          2                          0,30 

Pengalaman di 

Bisnis  

0,10   4              0,40     4            0,40                 1                          0,10                        

Kekuatan 

Keuangan 

0,18  1                0,18     4            0,72       3                           0,54 

Lokasi 0,10  4               0,40     3            0,30       3                           0,30 

Penyediaan 

Fasilitas 

0,40  2               0,16     3            0,12        3                           0,12 

TOTAL                3,31               3,40                             2,65 

 

 

 Sementara itu, kekuatan Holiday Inn, jika dibandingkan dengan Hilton, 

terletak pada : 

 Segmentasi pasar 

  Pangsa pasar 

  Lokasi  

Jika melihat pertimbangan  variabel yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan 

bisnis perhotelan, suatu hotel perlu memperhatikan faktor-faktor berikut agar dapat 

meraih perolehan laba yang tinggi : 

 Dukungan keuangan yang kuat (bobot 0,18) 

 Pelayanan (bobot 0,15) 

 Tingkat Hunian ( bobot 0,15) 

 Pangsa Pasar (bobot 0,15) 

 Pengalaman di bisnis ini (bobot 0,10) 
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 Lokasi (bobot 0,10) 

 Segmentasi pasar (bobot 0,80) 

 Nama yang cukup dikenal (bobot 0,05) 

 Penyediaan fasilitas (bobot 0,04) 

 Perbedaan yang sangat mencolok antara Holiday Inn dan Hilton adalah dalam 

hal pengalaman di bisnis ini (Holiday Inn memiliki rating 1, sedangkan Hilton 4). 

Selanjutnya, dalam hal penyediaan fasiltas, Holiday Inn memiliki rating 2 sedangkan 

Hilton memiliki rating 3). 

 Secara keseluruhan, kedua perusahaan ini sebenarnya tidak berbeda jauh. 

Holiday Inn memiliki skor total sebesarnya tidak berbeda jauh. Holiday Inn memiliki 

skor total sebesar 3,31 dan Hilton sebesar 3,40. (Bandingkan dengan Marriott yang 

hanya memiliki total skor sebesar 2,65). Jadi, strategi yang perlu dipikirkan lebih lanjut 

oleh pihak Holiday Inn adalah strategi yang berhubungan dengan usaha mempelajari 

pengalaman yang telah diperoleh Hilton dan dengan usaha meningkatkan penyediaan 

fasilitas agar bisa menjadi lebih baik daripada Hilton. 

 

2.4.2.2.  Tahap Analisis 

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan ssemua informasi 

tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Sebaiknya kita 

menggunakan beberapa model sekaligus agar dapat memperoleh analisis yang lebih 

lengkap dan akurat. 

Model yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut : 

 Matrik TOWS atau Matrik SWOT 

 Matrik BCG 

 Matrik Internal Eksternal 

 Matrik SPACE 

 Matrik Grand Strategy 

1.  Matrik TOWS atau Matrik SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah matrik 

SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan  kekuataan dan 
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kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan 

alternatif  strategis. 

 

IFAS 

 

 

 

EFAS 

 

STRENGTHS (S) 

 

Tentukan 5 - 10 

faktor-faktor 

kekuatan internal 

 

 WEAKNESSES (W) 

 

Tentukan 5 - 10 

faktor-faktor 

kelemahan internal 

 

 

OPPORTUNIES ( O ) 

 

 

Tentukan 5 - 10 

 Faktor peluang 

 eksternal 

 

 

STRATEGI  SO 

 

 

Ciptakan strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk memanfaatkan 

peluang 

 

  STRATEGI WO 

 

 

  Ciptakan strategi yang 

  Meminimalkan kelemah- 

  an untuk memanfaatkan 

  peluang 

 

 

TREATHS (T) 

 

Tentukan 5 - 10 

Faktor ancaman 

Eksternal 

 

STRATEGI ST 

 

Ciptakan strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk mengatasi ancaman 

 

  STRATEGI WT 

 

Ciptakan strategi yang 

Meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

 

 

Gambar 2.6. Matrik SWOT 

 

 a.   Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan utnuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. 

            b.  Strategi ST 

 Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

untuk mengatasi  ancaman. 

c.   Strategi WO 

      Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

            d.   Strategi WT 

 Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defentif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari  ancaman 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Bab ini akan menguraikan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik secara 

teoritis akademis maupun praktis managerial yang diperoleh dari hasil penelitian 

tentang Model  Pengembangan UKM  Galangan Kapal Rakyat Di Jawa Timur. 

 

3.1. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menunjang serta membantu 

program pemerintah dalam memberdayakan sektor perikanan dalam pembangunan 

Bangsa Indonesia. Kontribusi ini dilakukan dengan membuat Model Pengembangan 

UKM  Galangan Kapal Rakyat Di Jawa Timur.  

Selain tujuan utama, penelitian ini juga mempunyai tujuan yang lebih spesifik 

yaitu: 

1. Membuat profil investasi UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur.  

2. Melakukan analisis SWOT untuk tentang menentukan kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman investasi dan pengembangan UKM galangan kapal rakyat 

di Jawa Timur. 

3. Melakukan analisis AHP untuk menentukan  sektor-sektor prioritas  

pengembangan dan membuat rekomendasi strategi pengembangan UKM 

galangan kapal rakyat di Jawa Timur. 

 

3.2. MANFAAT PENELITIAN 

 

3.2.1. Manfaat Teoritis/Akademik 

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang Model Pengembangan UKM  Galangan Kapal Rakyat Di Jawa 

Timur. 

3.2.2. Manfaat Praktis/Manajerial 

1. Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Timur khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan 

serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan gambaran tentang 

profil investasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman,  sektor-sektor 
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prioritas  pengembangan dan rekomendasi strategi pengembangan UKM 

galangan kapal rakyat di Jawa Timur, pihak pemerintah selaku pengambil 

kebijakan dapat merumuskan program-program yang memihak UKM. 

2. Bagi investor dan masyarakat nelayan di Jawa Timur dapat memberikan acuan 

dalam mengembangkan UKM  Galangan Kapal Rakyat Di Jawa Timur  

sehingga lebih efektif dan efisien. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini akan menguraikan tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian  

tentang Model  Pengembangan UKM  Galangan Kapal Rakyat Di Jawa Timur. 

 

4.1. DESAIN PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan studi public opinion survey untuk 

menjaring opini dalam melakukan pembobotan dengan berbagai persepsi 

terhadap kebijakan makro, sektoral, potensi, permasalahan, saran, analisis 

internal dan eksternal dalam pengembangan UKM galangan kapal rakyat. Studi 

community survey juga dilakukan untuk mendapatkan data mengenai  potensi 

lestari perikanan, kapasitas produksi, jumlah dan proyeksi armada penangkapan 

ikan, biaya investasi, serta tenaga kerja di galangan kapal rakyat Kabupaten 

Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten  

Trenggalek. 

 

4.2. JENIS DATA DAN VARIABEL 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif, baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data dalam 

kajian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu: (a) data primer, diperoleh 

langsung responden dengan mengirim angket atau datangi responden dan 

melakukan wawancara terstruktur. (b) data sekunder, diperoleh dari dokumentasi 

instansi terkait, data-data penelitian sebelumnya mengenai pengembangan UKM 

umum maupun UKM galangan kapal rakyat.  

Data primernya adalah penilaian secara kualititatif dan kuantitatif melalui 

angket yang berisi hasil pembobotan dalam skala penilaian terhadap kebijakan 

makro, sektoral, potensi, permasalahan, saran, analisis internal dan eksternal 

dalam pengembangan UKM galangan kapal rakyat. Skala penilaiannya berasal 

dari skala banding secara berpasang (Saaty, 1993). 
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Data sekunder diperoleh dari  Biro Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten, Dinas 

Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten,  Dinas Perikanan dan Kelautan 

Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kelompok-Kelompok Nelayan dan UKM 

galangan kapala rakyat. Data ini terdiri dari: potensi lestari perikanan, kapasitas 

produksi, jumlah dan proyeksi armada penangkapan ikan, biaya investasi, serta 

tenaga kerja di galangan kapal rakyat Kabupaten Lamongan, Kabupaten 

Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten  Trenggalek. 

Variabel ordinal dipergunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan 

tingkatan intensitas kepentingan dari perbandingan anatara elemen pada tiap 

level dari model hirarki terhadap kebijakan makro, sektoral, potensi, 

permasalahan, saran, analisis internal dan eksternal dalam pengembangan UKM 

galangan kapal rakyat. 

 

4.3. RESPONDEN 

Responden untuk angket dalam memberikan pembobotan adalah 

pemerintah sebagai pengambil kebijaksanaan, pemilik UKM galangan kapal 

rakyat  dan kelompok nelayan. Populasi kajian ini adalah seluruh UKM galangan 

kapal rakyat yang dibedakan berdasarkan kategori jumlah tenaga kerja, besarnya 

investasi dan bidang usaha. Kajian ini dilaksanakan di Propinsi Jawa Timur 

dengan mengambil lokasi di empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lamongan, 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten  Trenggalek. 

Secara kewilayahan masing-masing lokasi penelitian memiliki karakteristik yang 

berbeda dan disesuaikan dengan kontribusi koridor terhadap ekonomi Jawa 

Timur ( Harian Surya, 2006).  

 

4.4. ALAT PENGUMPULAN DATA 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah alat-alat tulis, kertas, 

komputer dan foto digital untuk wawancara.  Untuk angket dilengkapi dengan 

data responden, misalnya : nama responden, nama instansi, alamat instansi, 

jabatan saat ini, pengalaman bekerja. 
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4.5. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Data primer dan sekunder diolah dengan menggunakan Analisis SWOT 

dan Proses Hirarki Analitik. Untuk mengidentifikasi profil investasi dan 

pengembangan usaha kecil/menengah (UKM) galangan kapal rakyat di Jawa 

Timur diperlukan analisis diskripsi kuantititatif dan mendiskripsikannya dalam 

benuk diagram-diagram yang mudah dipahami. Metode pengolahan dan analisis 

data adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) dan  Strength, Weakness, 

Opportunity dan Threath (SWOT). Metode AHP dipergunakan untuk 

menentukan prioritas pengembangan UKM galangan kapal rakyat di Jawa 

Timur. Metode SWOT dipergunakan menentukan potensi pengembangan dengan 

menganalisis faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi investasi UKM 

galangan kapal rakyat di Jawa Timur.  

 

4.5.1. Metode SWOT 

1.  Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi 

juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada 

tahap ini data dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data 

internal. 

Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar perusahaan, seperti : 

 Analisis pasar 

 Analisis kompetitor 

 Analisis komunitas 

 Analisis pemasok 

 Analisis pemerintah 

Data internal dapat diperoleh di dalam perusahaan itu sendiri seperti : 

 Laporan keuangan (Neraca, Laba-Rugi, Casb-flow, Struktur pendanaa) 

 Laporan kegiatan sumber daya manusia (jumlah karyawan, pendidikan, 

keahlian,  pengalaman, gaji, turn-over) 

 Laporan kegiatan operasioanal 

 Laporan kegiatan pemasaran 
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Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu : 

 Matrik Faktor Strategi Eksternal 

 Matrik Faktor Strategi Internal 

 Matrik Profil Kompetitif 

2.  Tahap Analisis 

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan ssemua 

informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. 

Sebaiknya kita menggunakan beberapa model sekaligus agar dapat 

memperoleh analisis yang lebih lengkap dan akurat. 

Model yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut : 

 Matrik TOWS atau Matrik SWOT 

 Matrik BCG 

 Matrik Internal Eksternal 

 Matrik SPACE 

 Matrik Grand Strategy 

 

4.5.2. Metode AHP 

1. Melakukan decomposition  

Dekomposisi yaitu memecah persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya, 

dilakukan sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut 

sehingga didapatkan beberapa tingkatan tadi (hierarchy). Jadi pekerjaan 

dalam hierarchy adalah: mengidentifikasikan permasalahan, 

mengelompokkan dan menyusun kedalam level yang berbeda sehingga 

terbentuk model hirarki pemilihan. 

2. Melakukan  comparative Judgment 

Prinsip ini membuat penilaian terutama kepentingan relatif dua elemen 

pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. 

Penilaian ini merupakan inti dari proses hirarki analitik, karena 

berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Jumlah perbandingan 

berpasangan sebanyak [n x (n-1)]/2 buah, dengan n adalah banyaknya 
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elemen yang dibandingkan. Hasil penilaian ini disajikan dalam bentuk 

matriks yang disebut pairwise comparison.  

3. Melakukan Synthesis of Priority  

Dari setiap pairwise comparison kemudian dicari eigen vectornya untuk 

prioritas lokal. Karena matriks pairwise comparison terdapat setiap 

tingkat, maka untuk mendapatkan prioritas global harus dilakukan sintesa 

diantara prioritas lokal. 

4. Melakukan Logical Consistency. 

Menilai kemantapan (konsistensi) penilaian yang telah diberikan dengan 

batasan-batasan tertentu, dapat diketahui apakah pengambil keputusan 

konsisten dalam melakukan penilaian. Consistency Ratio (CR) dapat 

diterima jika berkisar 10% atau kurang, dan pada beberapa kasus 20% 

dapat ditolerir tetapi tidak pernah lebih. Jika Consistency Ratio (CR) ini 

tidak masuk dalam range maka penilaian harus direvisi dengan 

menganalisis kembali permasalahan. 

5. Melakukan analisis sensitifitas 

Setelah Consistency Ratio (CR) memenuhi syarat, maka dilakukan 

analisis sensitifitas dengan menggunakan mode performance, mode 

dynamic, mode gradient, mode two dimensional dan mode difference 

(Expert Choice.Inc,1995). Analisis ini dilakukan secara trial and error 

untuk mengetahui kecenderungan dan pengaruh peran aktor terhadap 

prioritas masing-masing alternatif. Output dari analisis sensitifitas adalah 

besarnya prosentase prioritas dari tiap aktor dan alternatif yang 

mempunyai bobot tertinggi  yang dipilih sebagai prioritas pengembangan 

UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur. 
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Rasionalisasi 

Pendayagunaan potensi sektor maritim 
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Opportunity Treath 

Analysis (SWOT) 

 Kekuatan 
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 Peluang 

 Ancaman 
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an jangka 

pendek, 
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Process Method (AHP) 

 Prioritas strategi 

pengembangan 

 Pilihan alternatif 

keputusan 

HASIL PENELITIAN 

KONSTRIBUSI BAGI PEMERINTAH, 

INVESTOR DAN LEMBAGA 

KEUANGAN 

Tentang model pengembangan UKM 

galangan kapal rakyat di Jawa Timur 

Gambar 4-1. Metode  penelitian 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang data-data primer dan sekunder dari kondisi 

profil investasi  dan pengembangan UKM  galangan kapal rakyat di Kabupaten 

Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten  

Trenggalek. Data yang sudah diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan SWOT 

dan AHP. Selanjutnya akan dibahas hasil pengolahan dan analisis data berkaitan 

dengan pengembangan UKM galangan kapal rakyat. 

 

5.1. KABUPATEN LAMONGAN 

5.1.1. Kondisi Umum 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Letak Kabupaten Lamongan 

 

Letak Geografis Kabupaten Lamongan berada pada antara 6'51'54"-7'23'06" LS 

dan 112'33'45" - 112'33'45" BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :  

 Sebelah Utara  : Laut Jawa  

 Sebelah Timur  : Kabupaten Gresik  

 Sebelah Selatan : Kabupaten Mojokerto dan Jombang  

 Sebelah Barat   : Kabupaten Tuban dan Bojonegoro  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
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Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010, Visi Kabupaten Lamongan sampai 

dengan tahun 2010 adalah : 

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lamongan melalui peningkatan 

perekonomian dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan maju 

dengan dilandasi kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat”. Visi tersebut 

menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten 

Lamongan, menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman 

dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya 

kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta 

berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang 

dengan pemberdayaan masyarakat. 

Untuk tercapainya Visi tersebut telah disusun lima Misi adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatip dan transparan 

2. Meningkatkan perekonomian Daerah melalui optimalisasi potensi basis 

dan pemberdayaan masyarakat 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial 

dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan 

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

Kondisi secara umum  Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Ekonomi, secara umum kondisi perekonomian Kabupaten 

Lamongan tahun 2005 sangat kondusif dan masih ditopang oleh sektor 

pertanian, sektor industri dan perdagangan serta sektor jasa. Hal ini 

ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 berdasarkan angka 

sementara dari BPS Kabupaten Lamongan mencapai 4,87 prosen, PDRB 

Harga Berlaku mencapai 4 Trilyun 562 Milyard 68 Juta 250 Ribu Rupiah, 

Pendapatan Perkatipa 3 Juta 615 Ribu 31 Rupiah selanjutnya untuk Indek 

Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 67,37 
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2. Bidang Tenaga Kerja, sebagai upaya mewujudkan peningkatan taraf 

hidup manusia beserta keluarga serta masyarakat pada umumnya, salah 

satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah bekerja. Problematika 

penyediaan lapangan pekerjaan adalah suatu hal yang sangat komplek dan 

sulit untuk teratasi dalam kurun waktu yang cepat. Ada banyak faktor yang 

sangat mempengaruhi terhadap tersedianya lowongan kerja disamping 

sumber daya manusia yang kurang memenuhi standart yang dibutuhkan 

juga sangat terbatasnya lowongan kerja bila dibandingkan dengan jumlah 

pencari kerja, juga terbatasnya tempat/balai latihan kerja. Pada tahun 2005 

tercatat 11.186 pencari kerja dengan rincian laki-laki sebanyak 5.750 

orang dan perempuan 5.436 orang. 

3. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), telah menunjukkan kemajuan, 

hal ini dapat terlihat dari membaiknya beberapa indikator seperti 

kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Indek Pembangunan Manusia 

(IPM) di tahun 2004 mencapai 65,6 dan pada tahun 2005 meningkat 

menjadi 67,37 pada tahun 2005. Sementara itu kualitas pendidikan sebagai 

upaya penuntasan buta huruf dan wajib belajar pendidikan dasar sembilan 

tahun tetap menjadi prioritas dan pada tahun 2005 berdasarkan parameter 

pendidikan yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 

Jawa Timur sebagai penanggungjawab teknis, Kabupaten Lamongan 

masih tersisa 0,73 prosen dari jumlah penduduk atau 9.527 jiwa. Angka 

Partisipasi Sekolah (APS) untuk SD/MI (Usia 7 -12 tahun) jumlah 121.350 

jiwa yang masuk sekolah 117.176 jiwa atau sebesar 99,86 prosen, Angka 

Partisipasi Murni SLTP/MTs sebesar 78,82 prosen hal ini sesuai  dengan  

jumlah  anak  usia  sekolah 13–15 tahun sejumlah 57.262 jiwa yang masuk 

SLTP/MTs sebanyak 45.136 jiwa, Angka Partisipasi Murni 

SMU/SMK/MA sebesar 51,01 prosen, hal ini sesuai dengan jumlah anak 

usia 16 -18 tahun sejumlah 54.155 jiwa yang masuk sekolah 

SMA/SMK/MA sejumlah 27.628 jiwa. 

4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, di Kabupaten Lamongan dari 

hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan pada 
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akhir Bulan Maret 2006 masih tercacat 111.809 Rumah Tangga Miskin 

(RTM) dari jumlah Rumah Tangga yang ada sebesar 393.368 atau sebesar 

38,11 prosen yang sebelumnya tercacat hanya 25,09 prosen pada tahun 

2005 sebagian besar keberadaannya di wilayah pedesaan. 

5. Kondisi Investasi Rendah, upaya pemerintah dalam mengatasi angka 

kemiskinan dan problematika tenaga kerja diantaranya membuka lapangan 

kerja melalui investor. Rendahnya investasi di Kabupaten Lamongan di 

tengarai karena kurangnya infrastruktur pendukung prasarana investasi. 

6. Dari Hasil Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi 

Jawa Timur dan Recana Tata Transportasi Wilayah (Tatrawil) 

Propinsi Jawa Timur,  telah direncanakan adanya pengembangan 

lapangan udara yang akan di tempatkan di Wilayah Kabupaten Lamongan, 

diharapkan dari rencana tersebut akan menjadi percepatan untuk menarik 

investor berinvestasi di Wilayah Kabupaten Lamongan. 

7. Pencaharian masyarakat Lamongan secara umum masih mengandalkan 

sektor pertanian dan perikanan meskipun berdasarkan data produksi 

komoditi tanaman pangan meningkat tetapi tingkat produktifitas menurun 

begitu pula sektor perikanan dari data perkembangan produksi ikan di 

Lamongan pada tahun 2004 tercacat 71.758 ton sedangkan pada tahun 

2005 menurun menjadi 66.307 ton atau terjadi penurunan sebesar 7,6 

prosen hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pupuk bersubsidi saat ini. 

Kebijakan pembangunan daerah ditempuh sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan pembangunan diberbagai 

bidang meskipun masih jauh dari kesempurnaan tetapi telah nampak hasilnya. 

Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai dan kita rasakan bersama saat ini, 

masih banyak hal yang harus segera ditangani, penanganan krisis ekonomi 

kemudian meluas menjadi krisis multi dimensi yang belum sempat tuntas 

penanganannya saat ini ditambah lagi dampak dari kebijakan Pemerintah 

menaikan harga BBM sehingga permasalahannya menjadi semakin komplek. 
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Apabila permasalahan mendasar yang perlu diangkat sebagai isu daerah 

diharapkan  kedepan daerah dapat  mengantisipasi tentang kemungkinan-

kemingkinan yang terjadi sejak dini. Permasalahan mendesak tersebut antara lain : 

1. Kemiskinan 

Upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat telah diupayakan 

melalui program kegiatan pengentasan kemiskinan, tetapi angka 

kemiskinan tidak kunjung turun bahkan setelah terjadi kebijakan 

Pemerintah menaikkan harga BBM angka kemiskinan semakin bertambah. 

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik ( BPS )  Kabupaten 

Lamongan hasil pendataan akhir Bulan Maret 2006 terdapat 111.809 

Rumah Tangga Miskin dari jumlah 293.368 Rumah Tangga yang ada di 

wilayah Kabupaten Lamongan atau sebesar 38,11%, sedangkan pada 

Tahun 2004 tercatat hanya 73.778 Rumah Tangga Miskin dari 293.944 

Rumah Tangga atau sebesar 25,09 %. 

2. Pengangguran 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka seiring pula 

bertambahnya kompleksitas permasalahan kependudukan, meningkatnya 

angka pertambahan penduduk berakibat pada peningkatan jumlah angkatan 

kerja, sedangkan kondisi saat ini jumlah kesempatan kerja dan lapangan 

pekerjaan masih sangat terbatas sehingga angka pengangguran semakin 

meningkat. Pada  akhir Tahun 2005 di Kantor Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lamongan terdaftar sejumlah 11.186 pencari 

kerja yang terdiri 5.750 orang    laki-laki  dan  5.436 perempuan. 

3. Investasi Rendah 

Kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara 

Pemerintah, masyarakat dan swasta. Kondisi pasca krisis multi demensi 

yang hingga saat ini belum tuntas semakin memburuk ketika Pemerintah 

memulai pelaksanaan kebijakan menaikkan harga BBM, hal ini dapat 

terlihat dengan pertambahan jumlah Rumah Tangga Miskin, begitu pula 

dengan para investor yang akan mengembangkan investasinya di suatu 
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daerah akan pula menghitung-hitung kembali untung dan ruginya sehingga 

membuat investasi rendah. Rendahnya investasi ini selain faktor diatas 

juga dipengaruhi ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, jaminan 

keamanan, kepastian hukum serta tingkat kecepatan pelayanan birokrasi 

dalam pelayanan terhadap calon investor. 

4. Kesenjangan Antar Wilayah 

Meskipun berbagai upaya pelaksanaan pembangunan telah dijalankan 

sesuai program dan kebijakan Daerah tetapi potensi, Sumbar Daya Alam 

(SDA)  dan Sumber Daya Manusia (SDM) setiap wilayah sangat 

menentukan dalam percepatan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. 

Untuk membedah ekonomi wilayah diantaranya adalah dengan upaya 

meningkatkan dan membangun infrastruktur secara sungguh-sungguh, 

upaya tersebut antara lain dengan menuntaskan peningkatan jalan poros 

desa dan peningkatan jalan kabupaten khususnya pada daerah-daerah 

perbatasan sehingga akses ekonomi dapat berkembang secara cepat . 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Dari data yang tercatat pada Kantor BPS Kabupaten Lamongan 

menunjukkan dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan perekonomian 

daerah, namun perlu disadari bersama bahwa struktur perekonomian di 

Kabupaten Lamongan masih didominasi sektor primer khususnya 

sumbangan dari sektor pertanian. Kabupaten Lamongan memang terkenal 

sebagai daerah agraris, penopang beras nomor 2 (dua) di Jawa Timur tetapi 

perlu disadari bahwa sektor pertanian pertumbuhan ekonominya sangat 

lambat, karena sudah mencapai pada fase kulminasi sehingga sangat kecil 

kemungkinannya untuk dapat berkembang. Oleh karenanya dalam rangka 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani 

diperlukan adanya revitalisasi dan optimalisasi sektor pertanian dan 

perikanan yang merupakan andalan Kabupaten Lamongan serta menggali 

dan mengembangkan potensi-potensi lain diluar pertanian antara lain 

Industri, Perdagangan, Pariwisata, Permukiman dan lain sebagainya. 
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6. Revisi RTRW Propinsi Jawa Timur  

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Propinsi Jawa Timur yang 

dibarengi dengan penyusunan Tatanan Transportasi Wilayah ( Tatrawil ) 

telah diarahkan bahwa wilayah Kabupaten Lamongan akan menjadi 

alternatif pengembangan Lapangan Udara  Juanda yang saat ini telah 

mendekati titik kulminasi terhadap pengembangan bandara internasional 

dan jalur penerbangan baik domestik maupun internasional. Rencana 

pengembangan Lapangan Udara tersebut perlu disikapi dengan gayung 

bersambut oleh semua pihak dengan memberikan dukungan terhadap 

pengadaan tanah untuk Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sehingga 

rencana tersebut dapat terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, 

karena dengan adanya Lapangan Udara di wi 

layah Lamongan maka akan memudahkan transportasi dari luar daerah 

yang pada akhirnya akan memberikan kemudahan dalam menarik calon 

investor ke Kabupaten Lamongan. 

7. Pengembangan Jaringan Transportasi Laut 

Pengembangan jaringan transportasi laut khususnya bagi jalur angkutan 

penumpang antar pulau dengan pembangunan dermaga ASDP di Paciran 

ini juga merupakan berkah dan tantangan dimasa mendatang, untuk 

mensikapi hal tersebut diperlukan adanya pengertian dan kebersamaan dari 

semua pihak, sehingga pada akhirnya ekonomi dan kesejahteraan bagi 

masyarakat Lamongan secara bertahap dapat meningkat seperti yang 

diharapkan menyusul ketertinggalan terhadap daerah-daerah yang 

ekonominya telah didukung oleh sektor sekunder. 

8. Pendapatan Daerah  

Perkembangan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir menunjukkan 

frekwensi yang fluktuatif, hal ini disebabkan adanya dampak desentralisasi 

fiskal yang secara bertahap diimplementasikan termasuk dana 

perimbangan. Melihat kondisi saat ini, maka estimasi Pendapatan Daerah  

Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2007 diproyeksikan 
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mengalami kenaikan sebesar 2,54 % atau  estimasi kuantitatif  sebesar Rp. 

627.791.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh milyard tujuh ratus 

sembilan puluh satu juta rupiah) selanjutnya untuk estimasi kuantitatif  

belanja daerah Tahun Anggaran 2007 termasuk belanja tidak tersangka 

sebesar Rp. 673.692.856.540,- (enam ratus tujuh puluh tiga milyard enam 

ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima 

ratus empat puluh rupiah), belanja tidak langsung sebesar Rp. 

392.278.190.850,- dan belanja langsung sebesar Rp. 279.914.665.690,00. 

Untuk menutup devisit anggaran tersebut kedepan tidak ada lagi yang 

harus diharapkan kecuali menggali potensi daerah sendiri melalui berbagai 

terobosan-terobosan serta adanya upaya kerjasama dengan berbagai pihak 

termasuk memberikan kemudahan untuk para calon investor yang akan 

menanamkan investasinya di Kabupaten Lamongan agar dapat mencukupi 

seluruh kebutuhan yang ada. 

Akselerasi perekonomian Kabupaten Lamongan tahun 2006 s/d 2007 akan 

banyak dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan 

eksternal, meliputi : (1) Meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang 

menciptakan peluang usaha lebih besar dan menuntut daya saing perekonomian 

yang lebih tinggi: (2) Dampak krisis ekonomi nasional meskipun dirasakan 

berangsur membaik, namun demikian potensi ketidakpastian eksternal tetap ada 

yang antara lain berasal dari fluktuasinya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga 

minyak mentah dunia. 

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh terhadap 

perekonomian Kabupaten Lamongan dalam dua tahun mendatang, diantaranya 

adalah (1) Terciptanya komunikasi dan interaksi yang kontruktif antar pelaku 

pembangunan baik dari unsur eksekutip, legislatif, masyarakat, dan organisasi 

swadaya yang memberikan iklim penyelenggaraan pemerintahan yang kondusip, 

kuat dan kapabel;  (2) Tumbuh dan berkembangnya pengelolaan serta 

pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui introduksi teknologi dan 

pemberdayaan sumberdaya manusia; (3) Meningkatnya rasa aman dan 

kepercayaan masyarakat  termasuk bergairahnya kembali dunia usaha sektor riil; 
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(4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan 

pembangunan daerah; (5) Dampak kenaikan harga BBM selama tahun 2005 

diperkirakan masih berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. 

Dari hasil-hasil pembangunan dan kemajuan yang telah dicapai pada tahun 

2005, kondisi ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang 

diperkirakan akan dihadapi, maka tantangan-tantangan  pokok yang dihadapi pada 

tahun 2007 tersebut antara lain : 

 Mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dapat ditempuh melalui 

peningkatan investasi, kegiatan industri pengolahan dan perdagangan; 

 Menjaga stabilitas ekonomi daerah, yang diperkirakan akan sangat banyak 

dipengaruhi oleh potensi gejolak moneter, tingginya harga minyak mentah 

dunia yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian 

nasional, regional dan daerah; 

 Mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan harapan agar 

pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 

 Mengoptimalkan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, agar 

kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan 

kemiskinan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan antara lain dengan 

mendorong pembangunan pertanian dan kegiatan ekonomi produktip 

pedesaan; 

Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Badan Pusat 

Statistik memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupeten Lamongan mencapai 

4,54 % dan realisasinya sedikit di atas angka kisaran tersebut yakni 4,87 %. Lebih 

tingginya angka realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tersebut 

antara lain disumbangkan oleh semua sektor ekonomi yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 4 %, kecuali sektor pertanian,  sektor 

pertambangan dan penggalian,  sektor listrik, gas & air bersih serta sektor jasa-

jasa yang masing-masing  tumbuh  sebesar  2,08 %; 0,86 %; 3,97 %  dan 2,94 %. 

Oleh karena sektor pertanian memiliki kontribusi sangat besar dalam struktur 

perekonomian daerah, sedangkan pertumbuhannya kecil, maka secara keseluruhan 
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akan mempengaruhi tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Lamongan tahun 2005 sebesar 4,87 % lebih rendah daripada capaian pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur sebesar 5,69 %.    

Prospek perkembangan ekonomi Kabupaten Lamongan tahun 2006 dan 

2007 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal nasional dan regional. 

Dampak kenaikan  harga BBM sebanyak 2 (dua) kali yang secara nasional 

berpengaruh pada kenaikan suku bunga dan kemampuan daya beli masyarakat  

masih akan mempengaruhi peningkatan dan ekpansi dunia usaha dan sektor riil. 

Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tahun 2006 dan 

2007 diperkirakan akan bergerak positip, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 

2005. PDRB/pendapatan per kapita juga diperkirakan akan meningkat.   

Sumber pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2006 dan 2007, jika ditinjau 

berdasarkan sektor ekonomi diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan 

yang mendasar dibandingkan dengan tahun 2005. Sektor industri pengolahan, 

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan/kontruksi dan sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan tetap memberikan sumbangan 

positif  yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. Sedangkan 

sektor-sektor yang  cenderung melambat pertumbuhannya (sektor pertanian, 

sektor pertambangan & galian, sektor ilistrik, gas & air bersih) diharapkan dapat 

segera dilakukan pembenahan-pembenahan internal dan eksternal serta terobosan 

kebijakan baik dari tingkat nasional, provinsi terlebih oleh tingkat daerah agar 

dapat segera menemukan solusi untuk mengatasi menurunnya pertumbuhan 

ekonomi di sektor tersebut.  

Khusus sektor pertanian, selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami trend 

pertumbuhan yang terus menurun. Pada tahun 2001 dicapai pertumbuhan 2,28 %, 

sedangkan pada tahun 2005 menurun mencapai angka pertumbuhan 2,08 %.  

(angka sementara). Kondisi ini ditinjau dari aspek tujuan pembangunan telah 

sejalan dimana salah satu tujuan pembangunan di bidang ekonomi adalah adanya 

pergeseran struktur ekonomi yakni dari sektor primer menuju sektor sekunder dan 

tersier.  
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  Penentuan skala prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  serta 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi 

acuan dasar dan acuan pokok penyusunan perencanaan pembangunan adalah 

kebijakan dan program Pemerintah  Pusat  yang mencakup agenda, sasaran dan 

skala prioritas Pemerintah Pusat serta kebijakan dan program Pemerintah  

Propinsi Jawa Timur, disamping tetap melihat potensi dan pokok permasalahan 

yang ada didaerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 

lalu dengan tetap memperhatikan masukan dan aspirasi masyarakat yang 

diselaraskan dengan program pembangunan yang tertuang dalam  RPJMD  

Kabupaten  Lamongan Tahun  2006–2010. 

Agenda prioritas pembangunan adalah kebijakan fiskal ditingkat Nasional  

yang  diformulasikan  menjadi 9 (Sembilan) Prioritas Nasional yaitu : (1) 

Penanggulangan Kemisikinan ; (2) Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan 

Eksport; (3) Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan 

Pedesaan; (4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kwalitas Pendidikan dan Kesehatan; 

(5) Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi; (6) 

Pemantapan Keamanan, Ketertiban dan Penyelesaian Konflik; (7) Investigasi dan 

Penanggulangan Bencana; (8) Percepatan Pembangunan Infrastruktur; (9) 

Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah terisolir. Kesembilan Prioritas 

Nasional tersebut oleh Menteri Dalam Negeri pada saat Musrenbang Nasional 

ditegaskan bahwa secara Kewilayahan harus pula menjadi Prioritas Pembangunan 

Daerah sesuai dengan Karakteristik, Potensi, Aspirasi dan Permasalahan 

Pembangunan didaerah. 

Selanjutnya ditingkat Regional Jawa Timur, Pemerintah Propinsi Jawa 

Timur telah mengagendakan 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan di Tahun 2007 

antara lain:   (1) Peningkatan Kesolehan Sosial Dalam Beragama; (2) Peningkatan 

Aksesibilitas terhadap Kwalitas Pendidikan dan Kesehatan; (3) Penanggulangan 

Kemiskinan, Pengangguran, Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; (4) Percepatan 
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Pertumbuhan Ekonomi yang Berkwalitas, Berkelanjutan dan Pembangunan 

Infrastruktur; (5) Optimalisasi Pengendalian Sumber Daya Alam, Pelestarian 

Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang; (6) Peningkatan Ketentraman dan 

Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM;   (7) Revitalisasi Proses Desentralisasi 

dan Otonomi Daerah melalui Reformasi Birokrasi  dan Peningkatan Pelayanan 

Publik . 

Mendasari terhadap adanya beberapa aturan dan kebijakan yang harus 

dipedomani sebagai frame didalam kerangka penetapan Skala Prioritas Daerah, 

dengan tetap merujuk pada Program Pembangunan Jangka Menengah maka untuk 

Agenda prioritas   Pembangunan   Kabupaten   Lamongan   Tahun  2007   

diantaranya  adalah  (1) Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Iklim Tenaga 

Kerja serta Peningkatan SDM; (2) Peningkatan Kesempatan Kerja dan 

Kemudahan Investasi; (3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Berupa 

Pendidikan dan Kesehatan; (4) Pembangunan Infrastruktur sebagai Pendorong 

Akselerasi Investasi dan membuka Akses Perbatasan; (5) Optimalisasi dan 

Revitalisasi Perikanan dan Kelautan; (6) Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Infrastruktur sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan; (7) Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Adapun sebagai 

program prioritas kegiatan Kabupaten Lamongan diantaranya : 

 Pembangunan sarana dan prasarana pendukung dermaga antar pulau 

ASDP 

 Melengkapi sarana dan prasarana Kereta Api Komuter 

 Pembangunan dan penambahan fasilitas RSUD dan prasarana kesehatan 

lainya 

 Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur Lamongan Integrated 

Shorebase 

 Rehabilitasi gedung sekolah mulai tingkat SD hingga SLTA 

 Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) 

 Penataan Bengawan jero dan Pembuatan  FS  Kalilamong 

 Pembangunan Pasar  Lamongrejo 

 Pembangunan BLK dan Gedung Kesenian yang representative 
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 Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur  daerah  perbatasan untuk 

membuka akses  dan mengeliminir kesenjangan antar wilayah 

 Pembangunan Jembatan Laren 

 

5.1.2. Potensi Maritim  

Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dan panjang perairan ± 47 

Km dari pantai (Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 

2007) merupakan daerah yang memiliki potensi perikanan laut yang dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Untuk memanfaatkan potensi tersebut diperlukan 

dukungan dari semua pihak dan instansi yang terkait, disamping itu juga dengan 

memanfaatkan beberapa sumber daya lokal lainnya.  

 

5.1.2.1. Penentuan Potensi Sumber Daya Lokal Berdasarkan Klaster industri 

Perkapalan  

Dalam proses pembentukan klaster industri perkapalan, langkah awal yang 

harus diketahui adalah pemahaman terhadap karakteristik elemen klaster. 

Pengalaman di berbagai negara menunjukan bahwa terbangunnya klaster industri 

perkapalan sehingga mandiri memerlukan proses panjang, dan biasanya 

dipengaruhi oleh kondisi awal dari elemennya. Pengetahuan yang cukup atas peta 

karakteristik pada masing-masing elemen akan memberikan arah dalam 

membangun tujuan dan strategi klaster industri perkapalan (Karjodimedjo, J, 

2006).  

Suatu klaster industri perkapalan akan terbentuk apabila dipenuhi beberapa 

kondisi atau persyaratan sebagai berikut : 

o Keberadaan industri inti/galangan kapal 

o Adanya permintaan 

o Adanya tenaga kerja dan fasilitas produksi 

o Adanya akses mendapatkan bahan baku, informasi maupun infrastruktur 

Dengan terpenuhinya persyaratan di atas, diharapkan akan terbentuk suatu 

klaster industri perkapalan di mana seluruh elemennya memiliki tujuan, visi dan 

misi yang sama serta saling menguatkan daya saing sekaligus meningkatkan 

pertambahan nilai (value added) masing-masing dan keseluruhan. 
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Dari kondisi yang ada, elemen klaster industri perkapalan di Lamongan 

dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, dimana elemen-

elemen tersebut terdiri dari Industri inti yaitu galangan kapal kayu, industri 

pemasok yaitu pemasok bahan baku kayu dan komponen kapal lainnya, industri 

pendukung yang berupa pembiayaan (perbankan) dan infrastruktur, industri terkait 

yaitu galangan kapal di luar Lamongan, industri pengguna yang terdiri dari 

nelayan setempat dan industri pengolahan ikan hasil tangkapan, serta institusi 

pendukung yaitu Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten 

Lamongan serta Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi. 

 

5.1.2.2. Galangan Kapal Kayu 

a. Kondisi Umum dan Penyebaran Galangan di Lamongan 

Galangan kapal kayu merupakan industri inti dalam klaster industri 

perkapalan di Lamongan ini, karena umumnya galangan kapal yang ada di 

Lamongan adalah galangan kapal kayu, dan kapal-kapal yang diproduksi 

kebanyakan adalah kapal ikan dan kapal pengangkut ikan hasil tangkapan. Jumlah 

galangan di Lamongan baik produksi maupun reparasi sangat banyak dan 

bertebaran di beberapa daerah pesisir Lamongan, namun hanya sedikit sekali yang 

aktif beroperasi, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, tidak adanya 

biaya operasional, kurangnya sumber daya manusia dan minimnya fasilitas 

galangan yang dimiliki. Keberadaan galangan-galangan tersebut tidak tercatat di 

instansi terkait baik di Dinas Peridustrian dan Perdagangan maupun di Dinas 

Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, sehingga untuk 

mengetahui keberadaannya maka harus dilakukan survey langsung ke lokasi 

masing-masing galangan tersebut.  

Dari hasil survey oleh penulis dan informasi dari pihak terkait 

setempat di lapangan ditemukan sebanyak 15 galangan yang tersebar di beberapa 

lokasi antara lain di Brondong sebanyak 3 unit di Paciran sebanyak 5 unit, di 

Kranji 2 unit, di Banjarwati 2 unit, dan di desa Weru 3 unit. Dari ke 15 galangan 

tersebut nantinya hanya ada 5 galangan yang dapat dijadikan sebagai elemen 

industri inti, hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang nantinya diharapkan 

dapat mendukung perkembangan dan kemajuan pada galangan tersebut sehingga 
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upaya untuk pengembangan klaster industri perkapalan dapat tercapai. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain :   

- Operasional produksi kapal konsisten dalam 4 tahun terakhir 

- Memiliki fasilitas produksi dan reparasi yang cukup untuk kebutuhan 

kapal kayu 

- Memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja tetap  

Ke lima galangan tersebut berada di beberapa lokasi berikut ini : di 

Paciran sebanyak 3 unit (PK.Moro Seneng, UD.Barokah Jaya dan PK.Sendang 

Kamulyan), di Brondong 1 unit (UD.Jembar) dan di Kranji 1 unit (tanpa nama). 

Dari ke lima galangan tersebut ada yang tidak memiliki nama, namun memenuhi 

kriteria di atas sehingga untuk memudahkan identifikasi, penulis memberi nama 

sesuai dengan lokasi tempat galangan tersebut berada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah dengan jumlah galangan dan kapasitas terbesar adalah Paciran 

yaitu sebanyak 5 unit kemudian disusul daerah dengan 3 unit galangan yaitu 

Brondong dan Weru. Mengingat ketiga daerah tersebut merupakan basis 

nelayan dan sejumlah indutri perikanan, maka wilayah ini sangat berpotensi 

untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat industri kapal ikan dengan 

konsep klaster industri perkapalan. 

Gambar 5.2. Distribusi Jumlah Galangan di Lamongan (unit) 
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b. Penunjang Kegiatan Operasional di Galangan 

1. Fasilitas dan Peralatan 

Fasilitas atau peralatan ini berguna untuk memperlancar proses 

produksi maupun pengerjaan reparasi kapal di galangan. Fasilitas yang dimiliki 

oleh galangan di Lamongan umumnya hampir sama, hanya jumlah 

fasilitas/peralatannya saja yang membedakan dari masing-masing galangan. 

Fasilitas/peralatan tersebut terdiri dari : fasilitas bengkel, fasilitas reparasi, 

peralatan kerja, fasilitas sandar, dan fasilitas umum. 

o Fasilitas Bengkel 

Fasilitas ini diperlukan dalam proses pembuatan kapal maupun dalam 

kegiatan reparasi, yaitu untuk pengerjaan pemotongan dan penggantian 

material kayu, perawatan peralatan kerja, pembangkit listrik untuk 

permesinan kayu dan peralatan kerja listrik, dan lain-lain. Fasilitas ini 

akan sangat menentukan apakah hasil pekerjaan baik pembuatan kapal 

maupun reparasi sudah sesuai dengan ketentuan dan dapat selesai tepat 

pada waktunya. Jumlah fasilitas yang tersedia harus dapat mengimbangi 

banyaknya pekerjaan yang dilakukan, selain itu dibutuhkan tenaga kerja 

yang berpengalaman untuk menjalankannya agar dapat bekerja secara 

optimal.  

Fasilitas bengkel tersebut adalah : 

- Mesin Gergaji  

- Mesin Gerinda 

- Mesin Diesel, dan lain-lain 

o Fasilitas Dok/Reparasi 

Fasilitas ini digunakan untuk menaikan dan menurunkan kapal yang 

akan direparasi sehingga pekerjaan reparasi khususnya pekerjaan di 

bawah garis air dapat dilaksanakan dengan maksimal. Model dok yang 

digunakan adalah model slipway yang memiliki kemiringan 5
0
 dari 

permukaan air laut. Dok ini memiliki landasan tarik memanjang yang 

terdiri 2 jalur rel dan sebuah lori.  

Adapun fasilitas tersebut adalah : 
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- Balok Tengah (keel block) 

Yaitu, kayu yang diletakan di tengah (bagian lunas kapal), yang 

terdiri dari campuran antara kayu keras dan kayu lunak. 

- Balok samping (side block) 

Yaitu, kayu yang digunakan untuk mengganjal bagian samping 

kapal. 

- Lori (cradle) 

Yaitu, alat yang digunakan untuk menaikan kapal dari laut ke 

landasan perbaikan yang dimaksud. 

- Rel 

Yaitu, Jalur tetap yang dibuat dari baja dan digunakan untuk 

dudukan lori baik saat docking maupun undocking. 

- Kawat Baja 

Yaitu, berupa tali dari baja yang berfungsi untuk menarik atau 

menurunkan lori pada saat kapal akan docking atau undocking. 

- Drum 

Berfungsi untuk memperlancar proses penarikan tali dan juga 

sebagai tempat gulungan tali. 

- Derek (winch) 

Berfungsi untuk memutar rol penggulung tali agar tali baja 

untuk menarik cradle dapat tergulung. 

- Penumpu (sturt) 

Terbuat dari baja yang dilas pada crandle dan dipasang pada 

saat kapal naik dok.  

o Peralatan Kerja 

Selain fasilitas bengkel dan fasilitas dok, agar kegiatan pembuatan kapal 

dan reparasi dapat terwujud dan berjalan dengan lancar perlu ditunjang 

pula dengan peralatan kerja, baik berupa peralatan kerja manual maupun 

peralatan kerja tangan dengan listrik.  

 

Peralatan kerja di galangan tersebut terdiri dari : 

- Palu (hammer) 
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- Pahat 

- Ketam manual 

- Ketam mesin 

- Gergaji kayu manual 

- Gergaji mesin 

- Kikir kayu 

- Paji 

- Obeng 

- Bor engkol 

- Bor mesin, dan lain-lain 

o Fasilitas Sandar 

Fasilitas ini disediakan sebagai tempat tambatan kapal sebelum atau 

sesudah dok. Disamping itu tempat ini juga digunakan untuk melakukan 

pekerjaan reparasi dan pekerjaan finising bangunan baru pada bagian 

kapal yang ada diatas garis air.   

o Fasilitas Umum 

Fasilitas ini disediakan untuk tamu, Anak Buah Kapal (ABK) yang 

kapalnya sedang direparasi maupun untuk karyawan perusahaan sendiri. 

Keberadaan fasilitas ini dimaksudkan agar tidak mengganggu aktivitas 

digalangan. 

Fasilitas umum tersebut antara lain adalah : 

- Fasilitas MCK yaitu, sebagai tempat mandi dan buang hajat. 

- Fasilitas aliran listrik yaitu, sebagai penerangan dan sumber 

tenaga listrik untuk peralatan listrik yang dipakai untuk 

kegiatan reparasi 

- Fasilitas parkir yaitu, sebagai tempat parkir kendaraan tamu 

dan karyawan perusahaan. 

- Fasilitas ibadah dan lain-lain. 

Semua fasilitas tersebut diperlukan untuk kelancaran kegiatan 

pembuatan dan reparasi kapal di masing-masing galangan. Pada umumnya 

galangan di Lamongan memiliki sejumlah fasilitas-fasilitas di atas, namun khusus 

untuk fasilitas bengkel tiap galangan jumlahnya berbeda-beda, hal ini disesuaikan 
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dengan kebutuhan dan tingkat kegiatan operasional di galangan. Jumlah fasilitas 

tersebut sangat menentukan jumlah produksi dan kecepatan dalam kegiatan 

reparasi kapal di galangan.    

 

2. Sumber Daya Manusia atau Tenaga Kerja 

Dalam suatu galangan, tenaga kerja biasanya dibagi atas dua yaitu 

tenaga kerja tetap yang merupakan karyawan tetap pada galangan tersebut dan 

tenaga kerja borongan yaitu tenaga kerja dari luar yang dipekerjakan di galangan. 

Di galangan Lamongan pada umumnya tenaga kerja tetap ditugaskan untuk 

pengoperasian permesinan atau pekerjaan di perbengkelan seperti, pemotongan 

balok-balok kayu, pembelahan kayu dan menggerinda pisau/daun gergaji yang 

sudah tumpul, namun ada juga beberapa galangan yang memakai tenaga kerja 

tetap untuk bagian administrasi, sedangkan untuk tenaga kerja borongan yang juga 

sering disebut sebagai tukang, lebih difokuskan pada pekerjaan pembuatan kapal.   

Jumlah tenaga kerja tetap tersebut disesuaikan dengan jumlah 

permesinan yang ada di galangan, sedangkan jumlah tenaga kerja borongan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal yang dikerjakan di galangan.  

 

Nama Galangan 
Tenaga Kerja 

Jumlah 
Tetap Borongan 

PK.Moro Seneng 4 10 14 

UD.Barokah Jaya 12 0 12 

PK.Sendang Kamulyan 6 6 12 

UD.Jembar 3 6 9 

PK.Kranji 2 5 7 

 

Untuk tenaga kerja tetap umumnya diambil dari tamatan sekolah 

menengah kejuruan (SMK) yang ada di Lamongan hal ini karena untuk 

pengoperasian mesin-mesin perbengkelan diperlukan keahlian dan 

pemahaman. Selain lulusan SMK, ada juga beberapa galangan yang memiliki 

tenaga kerja tetap dari lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang khusus dipakai 

untuk bagian administrasi. Untuk tenaga kerja borongan, tingkat pendidikan 

tidak menjadi pertimbangan karena pemilik galangan lebih menilai pada 

  Tabel 5.1 Jumlah Tenaga Kerja Pada Galangan di Lamongan 
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SD

50%

SMP

7%

SMA/SMK

39%

PT

4%

kemampuan dan pengalamannya saja. Tingkat pendidikan tenaga kerja 

borongan bervariasi mulai dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah 

umum (SMU). Walaupun tingkat pendidikan dari tenaga kerja borongan 

tersebut sangat rendah, namun rata-rata dari mereka telah berpengalaman 

bartahun-tahun dalam pembuatan kapal kayu, sehingga pihak galangan sangat 

mempercayakan mereka dalam pembuatan kapalnya.   

 

Nama Galangan 
Tingkat Pendidikan 

Jumlah 
SD SMP SMU/SMK PT 

PK.Moro Seneng 8 2 4 0 14 

UD.Barokah Jaya 3 1 7 1 12 

PK.Sendang Kamulyan 6 0 5 1 12 

UD.Jembar 5 1 3 0 9 

PK.Kranji 5 0 2 0 7 

 

Sedangkan presentase tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari diagram tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja 

terbanyak seluruh galangan berturut-turut adalah Sekolah Dasar (SD) sebesar 50% 

diikuti oleh SMU/SMK sebesar 39% kemudian SMP 7% dan Perguruan Tinggi 

Tabel 5.2 Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja di Galangan 

Gambar 5.3  Presentase Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja pada 

Galangan di Lamongan 
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sebesar 4%. Dengan tingkat pendidikan SD sebesar 50% tersebut maka sumber 

daya manusia untuk galangan di Lamongan boleh dibilang sangat rendah, 

walaupun demikian rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut dapat 

diimbangi dangan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-

masing tenaga kerja tersebut.   

 

c. Produksi Bangunan Baru 

Jumlah kapal yang diproduksi oleh galangan di Lamongan dari tahun 

ketahun tidak stabil, kadang meningkat namun kadang juga menurun drastis, 

bahkan ada yang dalam setahun jumlah produksinya sangat minim sekali.  

Dari hasil survey dan wawancara dengan pihak galangan di Lamongan, 

jumlah produksi kapal di 5 galangan di Lamongan dari tahun 2005 sampai april 

2008 adalah sebanyak 49 kapal dengan berbagai ukuran mulai dari 5 GT sampai 

30 GT dan rata-rata penyelesaian produksi suatu kapal biasanya antara 2 bulan 

sampai 4 bulan tergantung dari ukuran kapal dan kelancaran proses produksi di 

galangan.  

                                                                   

   

Dari tabel produksi di atas kita dapat melihat bahwa jumlah produksi 

kapal ikan di Lamongan mengalami pasang surut, dimana pada tahun 2006 jumlah 

produksi beberapa galangan sangat minim sekali, yaitu rata-rata mengalami 

penurunan sebesar 50% dari tahun 2005, namun secara keseluruhan dalam 4 tahun 

terakhir perkembangan produksi kapal di galangan Lamongan mengalami 

peningkatan.  

Nama Galangan 

Jumlah Produksi Per Tahun 

 

2005 2006 2007 2008 

PK. Moro Seneng 3 1 3 4 

UD. Barokah Jaya 4 2 3 3 

PK. Sendang Kamulyan 2 1 4 6 

UD. Jembar 1 1 2 2 

PK. Kranji 2 1 2 2 

Jumlah 12 6 14 17 

Tabel 5.3 Jumlah Produksi Kapal Beberapa Galangan di Lamongan 
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Sedangkan perkembangan jumlah produksi kapal di Lamongan 

tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan jumlah produksi di galangan kapal ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal antara lain, tidak adanya pasokan bahan baku, tidak adanya modal 

operasional, naiknya biaya bahan baku dan komponen kapal lainnya, dan selain 

itu juga dipengaruhi oleh jumlah produksi ikan hasil tangkapan karena rata-rata 

pemesan kapal adalah nelayan dan industri pengolahan ikan setempat. 

 

d. Perbaikan dan Perawatan/Reparasi 

Perbaikan dan perawatan kapal selain berfungsi untuk menjaga mutu 

awal kapal, disamping itu juga bertujuan untuk menghindari kecelakaan dan 

kerusakan kapal pada saat beroperasi di laut. Kegiatan reparasi ini dapat dilakukan 

di galangan maupun di luar galangan, hal ini tergantung dari jenis pekerjaan 

reparasi yang dilaksanakan. Jika pekerjaan reparasi dilakukan pada bagian bawah 

garis air maka kapal harus dinaikan ke galangan, namun jika pekerjaan reparasi 

hanya pada bagian kapal di atas garis air maka cukup ditambatkan di dekat 

galangan untuk kemudian dilakukan kegiatan reparasi. 

Gambar 5.4 Perkembangan Produksi Kapal Bangunan Baru 
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Pekerjaan reparasi yang dilaksanakan di galangan (reparasi pada 

bagian bawah garis air) dapat dilakukan apabila tidak ada kegiatan pembuatan 

bangunan baru di galangan tersebut. Jika ada pekerjaan pembuatan kapal baru, 

pihak galangan biasanya hanya menerima pekerjaan reparasi yang dilakukan pada 

bagian kapal di atas garis air, hal ini disebabkan karena area galangan yang kecil, 

sehingga hanya cukup diisi beberapa unit kapal saja.  

Kemampuan dan kelancaran dalam melaksanakan reparasi sangat 

tergantung pada fasilitas dan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki 

oleh masing-masing galangan. Karena pada umumnya fasilitas yang dimiliki oleh 

semua galangan di Lamongan hampir sama, maka perbedaan kemampuan dan 

kelancaran proses reparasi di galangan sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kerja 

yang dipakai. 

Untuk saat ini pekerjaan reparasi di galangan Lamongan masih sepi, 

hal ini disebabkan karena para pemilik kapal khususnya nelayan lebih memilih 

mereparasi sendiri kapalnya dari pada mereparasinya di galangan, dengan 

pertimbangan efisiensi biaya.  

 

5.1.2.3. Pemasok Bahan Baku, Bahan Tambahan, Peralatan Tangkap, dan 

Permesinan serta Peralatan Kerja 

a. Bahan Baku Kayu 

Bahan baku merupakan komponen penting pada suatu galangan, hal ini 

karena bahan baku merupakan material utama dalam pembangunan sebuah kapal, 

disamping itu kekurangan bahan baku akan sangat menghambat proses 

pembangunan sebuah kapal di galangan. Dalam industri galangan kapal kayu, 

bahan baku utamanya adalah dari kayu, seperti jati, mahoni, meranti, dan lain-

lain. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu galangan 

diperlukan industri pemasok, sehingga proses produksi di galangan dapat berjalan 

lancar. Bahan baku kayu yang diperoleh galangan di Lamongan di dapat dari 

Dinas Kehutanan Kabupaten Lamongan dan  beberapa supplier yang ada di daerah 

tersebut, namun ada juga beberapa galangan yang mendatangkan kayu dari luar 

Lamongan yaitu dari daerah Tuban, Kalimantan, dan Sumatera, yang mana 
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galangan-galangan tersebut selain sebagai tempat pembuatan dan reparasi kapal 

disamping itu juga berfungsi sebagai supplier yang memasok kayu kepada 

galangan lain di daerah Lamongan. Dari informasi yang diperoleh dari pihak 

galangan, dalam mendapatkan bahan baku kayu tersebut pihak galangan tidak 

mengalami kesulitan atau hambatan baik dari segi pembiayaan maupun 

transportasi, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara pihak galangan dan 

pemasok mengenai harga dan proses pengiriman bahan baku tersebut. 

 

b. Bahan Tambahan 

Untuk bahan-bahan tambahan atau komponen kapal lainnya diperoleh 

dari toko-toko terdekat dan supplier yang ada di daerah Lamongan. Seperti halnya 

bahan baku, untuk mendapatkan bahan-bahan tambahan tersebut pihak galangan 

juga tidak mengalami kesulitan, karena dalam pembuatan kapal mereka bisa 

langsung memesan pada toko/supplier yang ada. Khusus untuk gelam stoknya 

kadang tidak stabil, sehingga untuk mendapatkannya pihak galangan harus 

mendatangkannya dari luar Lamongan yaitu dari Tuban, hal itu dilakukan untuk 

kelancaran produksi kapal di galangan. 

Walaupun sebagian besar pemasok komponen kapal yaitu bahan 

tambahan tidak diproduksi secara langsung oleh industri di Lamongan, namun 

diharapkan dengan terbentuknya klaster industri perkapalan, industri-industri 

pemasok tersebut dapat berdidiri secara perlahan-perlahan, seperti industri yang 

memproduksi cat, paku/pasak besi,lem, dan lain-lain.  

 

c. Alat Tangkap Ikan 

Umumnya kapal ikan yang dibuat disesuaikan berdasarkan alat 

tangkap yang digunakan, karena alat tangkap yang digunakan merupakan 

karakteristik dari kapal ikan tersebut. Alat tangkap yang sering digunakan oleh 

nelayan di Lamongan bermacam-macam antara lain purse seiner, payang, 

gillnetter dan pancing rawe. Semua jenis alat tangkap tersebut sudah dapat di 

peroleh di daerah Lamongan, dan rata-rata alat tangkap tersebut di produksi oleh 

industri rumah tangga setempat.    
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d. Permesinan dan Peralatan Kerja 

Peralatan-peralatan kerja mesin seperti, mesin gergaji, mesin gerinda 

dan lain-lain sebagian besar didatangkan dari luar Lamongan di antaranya dari 

Surabaya, namun beberapa permesinan dan peralatan kerja dapat diperoleh di 

Lamongan walaupun hanya sebatas supplier atau toko-toko, seperti untuk mesin 

pembangkit dan peralatan kerja tangan/manual. Untuk peralatan kerja sederhana 

seperti skap tangan, pahat dan beberapa peralatan ukur dapat di buat oleh 

masyarakat setempat (tenaga kerja di galangan).  

Untuk mesin penggerak kapal juga di peroleh dari supplier yang ada di 

Lamongan tersebut khususnya untuk mesin-mesin ukuran di bawah 40 PK (< 40 

PK), sedangkan untuk mesin ukuran di atas 40 PK (> 40 PK) harus didatangkan 

dari luar Lamongan. 

 

5.1.2.4. Pembiayaan dan Infrastruktur 

a. Pembiayaan  

Dalam pembangunan sebuah kapal di galangan memerlukan biaya 

yang sangat besar, hal ini diperlukan antara lain untuk pembelian bahan baku dan 

bahan tambahan, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya 

tersebut merupakan biaya pokok yang sangat penting dalam menunjang kegiatan 

operasional di galangan.   

Sumber pembiayaan pada galangan di Lamongan umumnya hanya 

mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari rentenir untuk pembiayaan 

pembangunan sebuah kapal. Walaupun saat ini di Lamongan banyak terdapat 

lembaga-lembaga keuangan seperti, bank Jatim, bank BRI, bank Bukopin dan 

koperasi Mina Tani, namun pihak galangan jarang mengambil pinjaman dari 

lembaga-lembaga keuangan tersebut, hal ini disebabkan karena tingginya bunga 

pinjaman yang ditetapkan.  

Kredit dari lembaga keuangan  tersebut lebih banyak dimanfaatkan 

oleh nelayan dan beberapa industri pengolahan ikan setempat, namun ada juga 

beberapa galangan yang memanfaatkan kredit tersebut untuk kegiatan operasional 

di galangan, dari hasil wawancara dengan pemilik galangan, kredit diperoleh dari 

bank Swamitra yang besarnya kredit yang diambil oleh pihak galangan umumnya 
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antara Rp.50.000.000 sampai Rp.100.000.000 dan jangka waktu peminjaman 3 

sampai 4 tahun, serta jaminannya berupa sertifikat tanah atau surat-surat 

kendaraan bermotor. Untuk kredit dengan jumlah tersebut biasanya 

mengatasnamakan perusahaan atau kelompok usaha, namun jika suatu kredit yang 

diambil atas nama pribadi atau perseorangan maka jumlahnya di bawah 

Rp.50.000.000, dimana hal tersebut sudah merupakan ketentuan dari pihak bank. 

 

Jenis Kredit Jumlah Kredit 

(Rp) 

Jaminan 

Per 

Seorangan 

< 50 juta Surat-surat 

kendaraan 

bermotor 

Perusahaan 50 juta – 100 

juta 

Sertifikat tanah 

atau Aset 

perusahaan 

 

Pelaksanaan kredit tersebut awalnya berjalan dengan baik, namun 

karena kurangnya kepercayaan dan semakin tingginya suku bunga yang 

ditetapkan oleh bank membuat beberapa galangan enggan mengambil kredit 

tersebut dan lebih memilih sumber lain untuk mendapatkan dana/modal untuk 

pembuatan kapalnya.   

Alternatif lain yang dilakukan oleh pihak galangan untuk membiayai 

pembangunan sebuah kapal di galangan adalah dengan menanggung bersama 

biaya pembuatan kapal yaitu antara pihak galangan dengan pemesan kapal 

(owner). Biaya yang dibayarkan oleh pemesan kapal tersebut sudah 

merupakan biaya awal dari pesanan kapal, dan umumnya besarnya biaya 

tersebut adalah 50% dari seluruh biaya pembuatan kapal. Biaya tersebut harus 

sudah dibayarkan oleh owner kepada pihak galangan setelah ada kesepakatan 

pemesanan kapal atau sebelum pekerjaan pembuatan kapal dilakukan.di 

galangan. 

 

 

 

Tabel 5.4 Kredit yang Diambil Oleh Pihak Galangan 
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b. Infrastruktur 

Kelancaran suatu proses produksi di galangan harus didukung oleh 

infrastruktur yang tersedia antara lain : jalan raya, telekomunikasi, dan listrik. 

Sebagian besar lokasi galangan di Lamongan sangat strategis, karena letaknya 

berada diantara jalan raya utama (akses dari Surabaya – Gersik – Lamongan - 

Tuban) dan pesisir pantai, sehingga distribusi atau penyaluran bahan baku maupun 

komponen kapal lainnya, baik melalui transportasi darat atau laut tidak mengalami 

kendala/hambatan. 

Selain jalan raya, telekomunikasi dan listrik juga telah tersedia dan 

dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak galangan. Telekomunikasi yang 

berupa telepon bermanfaat untuk sarana komunikasi antara pihak galangan dengan 

owner, maupun antara pihak galangan dengan pemasok bahan baku dan 

komponen kapal. Sebagai industri penyedia telekomunkasi tersebut adalah 

Telekom, sedangkan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) dapat dimanfaatkan selain sebagai sarana penerangan juga sebagai sumber 

energi untuk peralatan kerja tangan yang menggunakan listrik. 

 

5.1.2.5. Galangan di Luar Lamongan 

Hingga saat ini masih banyak nelayan dan industri pengolahan ikan 

membeli armada kapal ikan dari luar daerah Lamongan, antara lain dari Madura, 

Pekalongan, Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa nelayan mengaku memperoleh 

armada kapal dari luar daerah tersebut dengan mudah,yaitu dengan hanya 

memesan ataupun membeli langsung dari pihak galangan yang ada di luar daerah 

Lamongan tersebut. 

Keberadaan galangan di luar daerah yang memasok produknya (armada 

kapal ikan) ke daerah Lamongan tersebut merupakan kompetitor bagi galangan 

yang ada di Lamongan, hal ini karena galangan-galangan tersebut memiliki 

fasilitas dan sumber daya manusia serta produk yang sama dengan galangan yang 

ada di Lamongan tersebut.   
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5.1.2.6. Nelayan dan Industri Pengolahan Ikan 

Nelayan dan industri pengolahan ikan merupakan pihak pengguna produk 

galangan di Lamongan. Nelayan merupakan pengguna langsung produk galangan 

karena reta-rata produk galangan yang dibuat adalah kapal ikan, sedangkan 

industri pengolahan ikan menggunakan produk galangan untuk mengangkut ikan 

hasil tangkapan dari tengah laut dimana nelayan tersebut menangkap ikan.  

 

a. Nelayan 

Sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 nelayan adalah 

orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Nelayan-nelayan tersebut bertempat 

tinggal disekitar pantai (tidak jauh dari daerah penangkapan ikan dan galangan 

kapal). Mengingat nelayan merupakan pemakai atau pengguna langsung produk 

galangan, maka apabila armada kapal nelayan tersebut mengalami kerusakan 

dapat langsung diperbaiki atau direparasi digalangan yang ada didaerah tersebut, 

disamping itu juga karena faktor lokasi yang berdekatan akan sangat memudahkan 

pihak galangan untuk memasarkan produknya. Walaupun selama ini sebagian dari 

nelayan lebih memilih mereparasi sendiri kapalnya, namun juga tidak sedikit 

nelayan yang mempercayakan pekerjaan reparasi kapalnya kepada galangan 

setempat, hal ini karena peralatan dan fasilitas di galangan lebih lengkap 

disamping itu waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan reparasinya juga lebih 

cepat dari pada mereparasi sendiri.  

Dengan jumlah nelayan yang semakin bertambah, maka hal tersebut 

merupakan salah satu indikator tingginya permintaan pembuatan kapal. Jumlah 

nelayan di Kabupaten Lamongan biasanya dikelompokan berdasarkan jenis alat 

tangkap yang digunakan. Adapun alat tangkap yang sering digunakan oleh 

nelayan adalah : purse sein, payang, rawai, dogol, dan lain-lain. 
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                   Keberadaan nelayan tersebut tentunya harus didukung oleh armada 

yang cukup memadai sehingga jumlah produksi ikan bisa maksimal. 

Perahu/kapal-kapal tersebut selain dari Lamongan sendiri ada juga yang berasal 

dari luar Lamongan. Perahu/kapal ikan yang berasal dari Lamongan terdiri dari 

perahu motor tempel, besar, sedang dan kecil. 

 

 

Tahun 

Jenis Kapal/Perahu 

Jumlah 
Motor Tempel 

(1 - 5)  

GT 

Besar  

(16 - 30) GT 

Sedang 

(11 - 15) 

GT 

Kecil 

 (6 - 10) 

GT 

2005 0 746 1.582 2.684 5.012 

2006 10 836 1.774 3.007 5.617 

2007 8 404 1.523 2.327 4.262 

 Sumber : “DPKP Kabupaten Lamongan”  

 

Jenis Alat Tangkap 

Jumlah Nelayan /Tahun 

(orang) 

2005 2006 2007 

Mini purse sein 1120 1120 1120 

Payang 5160 420 420 

Rawai 1477 1477 1477 

Gill net 954 954 954 

Dogol/Cantrang 3624 9690 9690 

Lain-lain 500 440 440 

Jumlah 

 

12835 

 

 

14101 

 

 

14101 

 

Tabel 5.5 Jumlah Nelayan Per Tahun di Lamongan 
 

Tabel 5.6 Armada Kapal Ikan yang Berasal dari Lamongan 

 

Sumber : “PPN Brondong”  
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Sedangkan perahu/kapal ikan yang berasal dari luar Lamongan 

dibedakan atas jenis alat tangkap yang digunakan, selain itu ada beberapa armada 

yang hanya berfungsi sebagai pengangkut ikan hasil tangkapan. 

 

Tahun 
Jenis Kapal 

Jumlah 
Gillnet Cantrang Long line Angkut 

2005 10 2 3 18 33 

2006 13 1 0 28 42 

2007 8 0 5 34 47 

Sumber : “Wasdi Kabupaten Lamongan” diolah 

 

Dari tabel di atas, rata-rata armada kapal ikan yang beroperasi di 

Lamongan pertahun adalah sebanyak 5004 unit. Jumlah armada kapal ikan yang 

berasal dari luar Lamongan hanya sebesar 0,81% dari jumlah rata-rata armada 

kapal yang ada. Berarti ada sebanyak 99,19% atau sebanyak 4963 unit armada 

kapal ikan dari daerah Lamongan yang beroperasi setiap tahunnya. Hal ini 

menunjukan kapal ikan dari Lamongan mendominasi jumlah armada kapal ikan 

yang beroperasi. 

 

b. Industri Pengolahan Ikan 

Seperti halnya nelayan, perkembangan industri pengolahan ikan hasil 

tangkapan juga merupakan salah satu indikator permintaan pembuatan kapal di 

galangan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan industri pengolahan ikan yang 

menggunakan armada kapal untuk mengangkut langsung ikan hasil tangkapan 

nelayan dari tengah laut dari pada mengambil di pelabuhan pendaratan ikan.   

Ikan yang diolah pada industri pengolahan ikan bermacam-macam, 

yaitu antara lain terdiri dari : ikan segar (fresh), ikan pindang (boilling), ikan asin 

(salting), ikan panggang dan fillet. 

 

 

 

 

Tabel 5.7 Armada Kapal Ikan yang Berasal dari Luar Lamongan 
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Jenis Ikan Olahan 
Tahun 

2005 2006 2007 

Segar (Fresh) 24.641 27.996 31.232 

Pindang (Boilling) 9.288 11.664 3.731 

Asin (Salting) 1.405 1.702 15.384 

Panggang 3.961 5.208 5.251 

Fillet 0 0 5.190 

Jumlah 39.295 46.569 46.569 

  Sumber “PPN Brondong” 

Di Lamongan banyak terdapat industri pengolahan ikan, mulai dari 

pengeringan, pemindangan, pengasapan, dan lain-lain. Namun keberadaan 

industri-industri tersebut mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

- Minimnya biaya operasional 

- Minimnya pasokan bahan baku ikan karena ikan hasil tangkapan lebih 

banyak dikirim ke luar Lamongan 

- Mahalnya biaya transportasi    

 

Jenis Industri 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 

Pengeringan 111 111 61 50 

Pemindangan 46 46 54 53 

Pendinginan 148 148 102 30 

Petis/Terasi 50 50 12 12 

Pengasapan 65 65 19 20 

Tepung ikan 5 5 5 3 

Kerupuk 24 24 3 3 

Cold storage - - - 2 

Lain-lain 4 4 12 16 

Jumlah 453 453 268 189 

  Sumber “DPKP Kab.Lamongan 

Tabel 5.9 Jenis Industri Pengolahan Ikan 

 

Tabel 5.8 Jenis Ikan Olahan di Lamongan 
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Karena bahan baku industri pengolahan tersebut adalah ikan, maka 

ketersediaan bahan baku sangat dipengaruhi oleh produksi ikan hasil 

tangkapan. Produksi ikan hasil tangkapan menurut Dinas Perikanan, Kelautan 

dan Peternakan Kabupaten Lamongan berdasarkan Pelabuhan Pelelangan Ikan 

(PPI) pada tahun 2005 sampai Februari 2008 di Lamongan adalah : 

 

PPI 
Jumlah Produksi Ikan/Tahun (Ton) 

2005 2006 2007 

Lohgung 641,514 636,12573 702,9204 

Labuhan 1.826,666 1.811,32193 2.001,5149 

Brondong 30.561,288 30.304,56328 33.486,6119 

Kranji 4.105,162 4.070,67801 4.498,1085 

Weru 802,388 795,62739 879,1701 

Jumlah 37.937,018 37.618,31634 41.568,326 

  Sumber “DPKP Kab.Lamongan 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah produksi ikan hasil 

tangkapan belum maksimal (under fishing) yaitu rata-rata produksi ikan 

pertahunnya baru sebanyak 39.041,22 ton, mengingat potensi sumber daya 

perikanan laut di Lamongan adalah sebesar 47.000 ton/tahun (Dinas 

Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, 2007) berarti baru 

83,1% yang dapat dimanfaatkan. Hal tersebut menunjukan bahwa sumber 

daya perikanan laut di Kabupaten Lamongan belum dapat dikelola secara 

optimal.  

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 

o Kurangnya jumlah armada kapal ikan 

o  Alat tangkap yang digunakan kurang efisien 

o Penggunaan teknologi penangkapan ikan belum optimal 

o Minimnya pengetahuan nelayan tentang operasional penangkapan 

ikan yang efektif 

o Tidak adanya informasi dari pihak terkait kepada nelayan setempat 

tentang fishing ground. 

   

Tabel 5.10. Jumlah Produksi Ikan Hasil Tangkapan 
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5.1.2.7. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan dengan Dinas Peridustrian, 

Perdagangan dan Koperasi 

Kedua instansi tersebut merupakan institusi pendukung dalam elemen 

klaster industri perkapalan di Lamongan, namun selama ini peran ke duanya 

belum optimal baik bagi nelayan, industri pengolahan ikan maupun galangan. 

  

a. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan (DPKP) 

Selama ini sudah banyak program-program yang dilaksanakan oleh 

DPKP antara lain program pengembangan budi daya perikanan, program 

pengembangan perikanan tangkap dan lain-lain. Namun program-program 

tersebut hanya ditujukan bagi masyarakat nelayan, sedangkan pihak galangan 

sama sekali belum tersentuh oleh program tersebut.  

Oleh karena itu maka peran yang seharusnya dilakukan oleh Dinas 

PKP dalam mendukung industri perkapalan di Lamongan adalah : 

-   Memberikan akses kepada pihak galangan mengenai jenis dan kebutuhan 

kapal oleh nelayan setempat maupun industri pengolahan ikan 

-    Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di galangan 

-   Memberikan gambaran tentang karakteristik kapal ikan yang ideal untuk 

daerah Lamongan. 

-    Mengadakan penelitian-penelitian secara rutin untuk pengmbangan armada 

kapl ikan di Lamongan 

 

b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan 

(DPPK) 

Sama halnya dengan Dinas PKP, Dinas PPK juga belum memberikan 

kontribusinya bagi perkembangan industri perkapalan di Lamongan, 

seharusnya hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Untuk itu beberapa hal yang perlu dilakukan oleh dinas PPK dalam 

menunjang pengembangan industri galangan kapal di Lamongan. Peran 

tersebut sesuai dengan Inpres no.5/2005 yang mana hal tersebut juga telah 

jelaskan pada Bab II sebelumnya yaitu : 

- Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri perkapalan di Lamongan 
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- Mengembangkan standarisasi bahan baku dan komponen kapal lainnya 

- Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal 

- Pendataan industri-industri galangan kapal di Lamongan     

- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengadakan 

pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja di galangan. 

- Memberikan pelayanan administrasi   

- Menyediakan jasa bisnis untuk pemasaran produk industri galangan  

- Mengadakan penelitian-penelitian secara rutin untuk pengembangan 

industri galangan kapal. 

Dari kondisi potensi sumber daya local yang ada tersebut, maka elemen 

klaster industri perkapalan di Lamongan dapat dibuat dalam skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendukung : 

- Bank-bank dan 

koperasi di Lamongan 

- Infrastruktur 

Institusi : 

- Dinas perikanan, kelautan 

dan peternakan kabupaten 

Lamongan 

- Dinas perindusrian, 

perdagangan dan koperasi 

Pengguna : 

- Nelayan/industr

i perikanan 

- Industri 

pengolahan ikan 

Pemasok : 

- Bahan baku 

- Bahann 

tambahan 

- Permesinan dan 

peralatan kerja 

- Peralatan 

tangkap ikan 

Terkait : 

Galangan kapal kayu 

dari luar pemasok kapal 

ikan di daerah 

Lamongan 

 

Galangan kapal kayu 

Gambar 5.5. Elemen Klaster Industri Perkapalan di Lamongan  
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5.2. KABUPATEN SIDOARJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Letak Kabupaten Sidoarjo 

 

5.2.1. Kondisi Umum 

Kabupaten Sidoarjo terletak pada ketinggian antara 0-25 meter di atas 

permukaan laut, bertopografi datar dan sebagian besar wilayahnya telah 

dimanfaatkan terutama untuk pemukiman dan persawahan. Pembagian wilayah 

berdasar ketinggi untuk di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

a. 0-3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan, berada si sebelah 

timur meliputi 24,48% dari tolak luas wilayah Kabupaten Sidoarjo. 

b. 3-10 meter meliputi bagian tengah yang berair tawar, dan meliputi 

40,81% dari total luas wilayah Kabupoaten Sidoarjo. 

c. 10-25 meter di daerah bagian barat, meliputi 29,20% dari total luas 

wilayah Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasar kondisi air, kurang lebih sebesar 22,04% wilayah Kabupaten 

Sidoarjo merupakan daerah air asin yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan. 

Wilayah kecamatan dengan air asin terbesar berada di Kecamatan Sedati 

(berbatasan langsung dengan laut), Kecamatan Jabon dan Kecamatan Sidoarjo. 

Umumnya wilayah tersebut relatif dekat dengan laut. Berdasar kondisi air 

tersebut, wilayah Kabupaten Sidoarjo sangat sesuai bagi pengembangan usaha 

pertambakan. 
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Tabel 5.11. 

Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air (Ha)  
 

No Kecamatan 
Daerah 

Air Asin 

Daerah Banjir Kedalaman 

Air Tanah Ssd Hjn Periodik Air psng 
 

1 Sidoarjo 4.063,62 208,14 - - 6.256,00 

2 Buduran 1.822,50 17,50 - 701,75 4.102,50 

3 Candi 667,25 491,30 - - 4.066,75 

4 Porong - 14,26 75,50 - 2.982,25 

5 Krembung - 17,00 12,00 - 2.955,00 

6 Tulangan - 48,00 - - 3.120,50 

7 Tanggulangin 640,75 21,25 - - 3.229,00 

8 Jabon 4.080,75 216,05 27,00 456,00 8.099,75 

9 Krian - 265,75 - - 3.250,00 

10 Balong Bendo - 30,00 - - 3.140,00 

11 Wonoayu - 71,50 - - 3.392,00 

12 Tasik - 8,75 - - 3.606,00 

13 Prambon - 64,25 - - 3.422,50 

14 Taman - - 108,00 - 3.153,50 

15 Waru 740,50 - - 740,50 3.032,00 

16 Gedangan 195,75 - - - 2.405,75 

17 Sedati 4.101,57 - 387,90 120,30 7.943,00 

18 Sukodono - - - - 3.267,75 

 16.312,69 1.573,75 610,40 2.018,55 71.424,25 

Sumber : Sidoarjo dalam Angka, 2004 (dengan koreksi) 

 

Ditilik dari jumlah penduduknya, pada tahun 2004 jumlah penduduk 

Kabupaten Sidoarjo mencapai 1.640.890 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-

rata 2.587 /km² dan pertumbuhan penduduk pada tahun 2004 mencapai 1,8%. 

Kondisi tersebut dilatarbelakangi arus urbanisasi yang cenderung meningkat 

sebagai dampak dari pertumbuhan sektor industri dan perumahan di Sidoarjo serta 

dampak perkembangan wilayah Surabaya Metropolitan Area.  

 

5.2.2. Potensi Maritim  

Sektor usaha perikanan dan kelautan di wilayah Kabupaten Sidoarjo 

meliputi budidaya tambak, budidaya kolam, penangkapan ikan di laut dan 

penangkapan ikan pada perairan umum/sungai. Produksi andalan sektor perikanan 

adalah komoditi udang (udang windu dan udang campur) dan bandeng. Potensi 

perikanan dan kelautan terbesar di Kabupaten Sidoarjo adalah potensi luas tambak 
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15.530,409 Ha atau menguasai 64,45% produksi perikanan yang didukung adanya 

SDM 3.256 petani tambak dan 3.256 pandega. Wilayah tambak di Kabupaten 

Sidoarjo ini membentang dari utara (Kecamatan Waru) ke Selatan (Kecamatan 

Jabon) di sepanjang pantai timur Sidoarjo. 

Secara umum, hasil produksi perikanan tahun 2004 di Kabupaten Sidoarjoi 

mengalami kenaikan sebesar 1.454 kg atau meningkat 4,33% dibandingkan tahun 

2003. Peningkatan ini didongkrak dari peningkatan produksi budidaya tambak 

yang naik kurang lebih 5,39%. Selain itu, tercatat pula peningkatan produksi 

perairan umum sebesar 4,17%, peningkatan produksi kolam 3,78% dan 

peningkatan hasil penangkapan di laut sebesar 2,36%. 

Wilayah Kecamatan yang memiliki potensi sebagai wilayah produksi ikan 

laut ada di Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Candi. Potensi 

Wilayah penangkapan ikan di laut (pantai) relatif tetap yakni seluas 314 km 

persegi. Total produksi ikabn laut tahun 2004 adalah sejumlah 1.803.000 kg 

dengan produksi terbesarnya pada jenis ikan lain-lain sebesar 38,21%, kemudian 

ikan teri sebesar 27,96% dan udang sebesar 14,53%. Terjadi penurunan produksi 

ikan tangkapan dilaut yang cukup drastis di bulan Juli–Agustus yaitu sebesar 

55,09%, bahkan dapat dikatakan penangkapan ikan laut di bulan Agustus ini 

adalah paling kecil dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan pada bulan Juli-Agustus musim badai/angin besar sehingga nelayan 

tidak berani melaut. Meski demikian, produksi tangkapan ikan laut ini perlahan 

meningkat kembali sampai akhir bulan Desember 2004, produksi penangkapan 

ikan laut tertinggi terjadi di bulan April. Dalam hal ini teknik pengembangan/ 

budidaya dilaut dan teknik penangkapan ikan nampaknya penting untuk terus 

dikembangkan mengingat faktor-faktor produksi lain yang relatif tetap. 
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Tabel 5.12. Perkembangan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2001-2005 
 

No Jenis Produksi 
Tahun (Kg) 

2001 2002 2003 2004 2005 
 

A Perairan Umum      

1 Tawes 27.000 24.600 26.100 27.000 30.400 

2 Mujair 71.200 64.800 68.700 71.600 75.400 

3 Lele - - - - - 

4 Udang (yg lain) 32.000 29.000 58.600 60.900 64.800 

5 Sepat siam - 38.700 - - - 

6 Lain-lain 151.000 99.100 117.300 122.500 124.100 

 Jumlah 281.200 256.200 270.700 282.000 294.700 

       

B Budidaya Kolam      

1 Tawes 8.100 8.400 8.900 9.200 10.100 

2 Mujair 13.400 13.900 14.200 14.700 15.000 

3 Lele 82.900 84.300 70.900 73.600 75.200 

4 Nila - - 18.300 19.000 20.300 

5 Tombro / Gurami 6.000 6.300 6.700 7.000 4.900 

 Jumlah 110.400 112.900 119.000 123.500 125.500 

       

C Budidaya Tambak      

1 Bandeng 13.552.500 14.229.800 14.464.000 15.244.100 15.853.900 

2 Udang Windu 3.592.100 4.191.700 3.041.500 3.584.300 3.641.800 

3 Udang putih 840.400 882.500 910.300 957.000 - 

4 Udang campur 1.575.800 1.654.600 1.638.600 1.727.500 1.779.300 

5 Tawes 126.100 132.400 136.600 145.600 155.400 

6 Lain-lain 924.600 970.700 1.069.600 1.127.900 1.194.000 

 Jumlah 20.611.500 22.061.700 21.620.600 22.786.400 22.624.400 

       

D Penangkapan dilaut     

1 Teri 459.600 489.800 478.200 504.050 512.400 

2 Udang 213.300 217.300 221.600 224.100 235.700 

3 Rebon 78.800 80.400 82.000 84.150 87.200 

4 Manyung 92.300 94.100 96.000 114.400 117.600 

5 Petek 31.900 32.500 33.200 33.650 36.500 

6 Cucut 63.700 65.000 66.300 68.300 69.200 

7 Pari 43.600 44.500 45.400 47.500 49.500 

8 Belanak 35.200 35.900 36.600 37.900 38.900 

9 Lain-lain 659.300 672.400 685.800 688.850 698.800 

10 Klpk. Kulit keras 9.560.000 9.655.600 9.791.000 10.105.200 10.290.400 

 Jumlah D1/sdD9 1.667.700 1.731.900 1.745.100 1.802.900 1.845.800 

 Jumlah D1s/d1D 11.236.700 11.387.500 11.536.100 11.908.100 12.136.200 

       

Jumlah ABCD 32.240.200 33.818.300 33.546.400 35.089.000 35.180.800 

Sumber : Data Dinas Perikanan dan Kelautan Sidoarjo 2005 

 

Luas tambak  : 15.530,409 ha 

Luas kolam  : 36 Ha 

Panjang Sungai  : 419,17 km 
Panjang Pantai  : 27 km 
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Tabel 5.13 

Produksi Penangkapan Ikan Laut Per Bulan Tahun 2004 
Satuan : Rupiah 

 Bulan 
Jenis Ikan 

Lainnya Jml/Bln 
Teri Udang Rebon Manyung Petek Cucut Pari Belanak 

 

1 Januari 41.100 18.700 6.850 8.050 2.950 5.600 3.850 3.100 57.000 147,200 

2 Pebruari 50.250 22.750 8.300 9.500 3.450 6.950 4.950 3.650 72.500 182,300 

3 Maret 58.900 21.900 9.400 9.800 3.600 6.600 4.600 3.700 73.000 131,500 

4 April 51.300 23.400 8.400 9.700 3.300 7.00 4.500 4.800 72.600 184,000 

5 Mei 50.900 23.000 8.800 9.600 3.350 6.750 4.700 3.700 70.400 181,200 

6 Juni 43.70 19.900 7.250 8.150 3.000 5.800 4.600 4.200 59.700 156,300 

7 Juli 39.100 18.100 7.400 7.800 1.900 5.600 4.500 3.350 56.100 143,850 

8 Agustus 16.750 6.950 2.500 10.200 1.200 2.500 1.800 1.100 21.600 64,600 

9 September 22.600 10.350 3.200 15.100 1.500 3.400 1.500 1.600 32.500 91,750 

1 Oktober 39.400 17.200 6.500 7.000 3.000 5.250 3.450 3.300 53.450 138,550 

11 Nopember 44.150 20.500 7.550 8.500 3.150 6.500 3.950 .400 60.200 157,900 

12 Desember 45.900 21.350 8.000 11.000 3.250 6.350 5.200 3.000 59.800 163,850 

Rata-rata 42.004 18.675 7.013 9.533 2.804 5.692 3.967 3.158 57,404 150,250 

Jumlah/Jenis 504.050 224.100 84.150 114.400 33.650 68.300 47.600 37.900 688.850 1,803,000 

Persentase 27,96% 12,43% 4,67% 6,34% 1,87% 3,79% 2,64% 2,10% 38,21% 100,00% 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo, 2003. 

 

5.2.3. Potensi SDM, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan  

1. Jumlah Nelayan 

Jumlah nelayan dan petani ikan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2004 adalah 

sebesar 3.857 orang, bagian terbesarnya adalah nelayan sebesar 1.742 

orang (45,16%) 

 

Sementara itu, dari total 505 rumah tangga perikanan, menurut jenis perahu 

penangkapnya tercatat 146 rumah tangga dengan jenis perahu tanpa motor dan 

359 rumah tangga dengan jenis perahu motor tempel. 

Tabel 5.14. Jumlah Nelayan (RTP) dan Pandega Tahun 2005 
 

No Kecamatan 
Nelayan (Orang_) 

Jumlah Keterangan 
Juragan Nelayan 

 

1 Waru 50 604 654  

2 Sedati 35 115 150  

3 Buduran 75 30 100  

4 Sidoarjo 85 60 145  

5 Candi 65 150 215  

6 Tanggulangin - 20 20 Nelayan untuk tambak 

7 Porong - - -  

8 Jabon - 20 2  

Jumlah 325 999 1.324  
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2. Tenaga kerja Terserap di Sektor Perikanan 

Pekerjaan di sektor perikanan kabupaten Sidoarjo yang umumnya 

tersebar merata di seluruh wilayah Kecamatan (18 kecamatan) adalah 

nelayan perairan umum.sungai (meski jumlahnya tidak banyak) dan 

pembudidaya ikan. Jumlah terbesar adalah sebagai Pembudidaya ikan 

dengan konsentrasi tersebar di Kecamatan Sedati dan disusul Kecamatan 

Jabon dan sebagian besar lainnya bekerja sebagai pengolah ikan (tersebar 

hanya di 10 Kecamatan) dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan 

Sidoarjo. 

Tabel 5.15 

Jumlah tenaga kerja di Sektor Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Sidoarjo, per Kecamatan, tahun 2004 (orang) 
 

No Kecamatan 
Nelayan 

Laut 

Nel. 

Perairan 

Umum 

Pembu-

didaya 

Ikan 

Pengolah 

Ikan 

Hatchery 

Udang 

Hatchery 

Ikan 
 

1 Sidoarjo 112 21 948 743 - - 

2 Buduran 41 6 943 120 - - 

3 Candi 211 16 334 570 - - 

4 Porong - 11 268 100 - - 

5 Krembung - 11 11 - - - 

6 Tulangan - 4 5 - - - 

7 Tanggulangin - 14 279 140 - - 

8 Jabon - 14 1676 138 - - 

9 Krian - 7 26 - - - 

10 Balongbendo - 20 5 - - - 

11 Wonoayu - 3 22 - - - 

12 Tarik - 12 54 - - - 

13 Prambon - 9 34 - - - 

14 Taman - 11 338 100 - - 

15 Waru 33 12 466 180 - - 

16 Gedangan - 5 55 360 - - 

17 Sedati 625 5 2212 20 20 20 

18 Sukodono - 8 21 - - - 

Jumlah 1022 189 7697 2471 20 20 

 

 

 

3. Armada dan Alat Tangkap Penangkap Ikan 

Perahu masih tetap populer dipergunakan sebagai sarana penangkap ikan. 

Total jumlah sarana ini adalah 1.350 perahu motor sementara perahu tanpa 

motor / perahu layar makin jarang digunakan. Alat penangkap ikan di laut 

yang banyak digunakan antara lain : alat pengumpul kerang, jaring insang 
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hanyut, jaring angkat, jaring klitik, serok, pancing, dll. Sebagai alat 

penangkap ikan di perairan umum digunakan jaring, jaring angkat, alat 

perangkap, pancing dan peralatan khas lainnya. 

 

Tabel 5.16. Perkembangan Jumlah Alat Tangkap 

Tahun 1999-2005 

Tahun Sodo Pancing Garit Jaring Jala Cager Lainnya Jumlah 
 

1999 133 44 93 155 25 32 148 630 

2000 129 42 98 152 24 32 150 627 

2001 136 38 101 150 21 32 152 630 

2002 136 38 101 156 20 32 152 635 

2003 139 40 101 159 23 32 152 646 

2004 650 48 1100 223 51 40 53 2165 

2005 750 55 1200 223 60 50 60 2398 

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sidoarjo 

 

Tabel 5.17. Perkembangan Armada Tahun 1999-2005 
 

Tahun 
Motor Tempel 

(Buah) 

Perahu Layar 

(Buah) 

Jumlah 

(Buah) 
 

1999 400 147 547 

2000 418 150 568 

2001 425 144 569 

2002 450 139 589 

2003 466 123 589 

2004 1300 0 1300 

2005 1350 0 1350 

  

 

Tabel 5.18. Jumlah Armada Perikanan Tahun 2005 
 

No Kecamatan 

Jumlah Armada Perikanan Perahu 

Tanpa 

Motor 

Ket. 
Besar Sedang Kecil 

 

1 Waru - 20 - -  

2 Sedati - 865 308 -  

3 Buduran - - - - Nelayan Sungai 

4 Sidoarjo - 71 50 -  

5 Candi 60 20 - -  

6 Tanggulangin 5 4 - -  

7 Porong - - 10 -  

8 Jabon - - - -  

Jumlah 118 972 - -  
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4. Potensi Galangan Kapal Kayu Tradisional 

Daerah Sedati Sidoarjo mempunyai potensi di bidang kemaritiman sangat 

besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah Sidoarjo, ini 

terbukti dengan semakin meningkatnya armada perkapalan dari tahun ke 

tahun,  dengan total jumlah sarana armada yang digunakan ditahun 2005 

sebanyak 1.350 perahu motor. Kondisi wilayah Sedati sangat strategis 

untuk pengembangan dibidang industri galangan kapal kayu, dimana letak 

geografisnya diapit antara 3 sungai yang bermuara langsung ke laut 

dengan batasan selat madura. Di daerah Sedati data 2006 terdapat 5 

galangan kapal kayu yang masih beroperasi sampai dengan sekarang, yang 

mana proses produksinya sangat tradisional. 

Tabel 5.19. Data Pengelola (UKM) Galangan Kapal Kayu Tradisional 
 

No 
Nama pemilik + 

Pengusaha 

Proses 

Pengerjaan 

Lokasi 

Galangan 

Kapasitas 

Produksi 

Dalam 1 

bulan 

Ukuran 

Kapal 

 

1 P. Mugiyar Sendiri Gisik-Cemandi 2 perahu 5-20 GT 

2 Heri Budiyono Sendiri Gisik-Cemandi 2 perahu 10-20 GT 

3 P. Toyib P. Drais Gisik-Kidul 2 perahu 10-20 GT 

4 P. Muhajir P. Komar Gisik-Kidul 2 perahu 10-20 GT 

5 P. Drais Sendiri Gisik-Kidul 2 perahu 10-20 GT 

Sumber : Data dari pemilik usaha galangan 2006. Sedati Sidoarjo. 

 

 

Untuk kapal-kapal yang beroperasi sekarang rata-rata dipesan dari 5 galangan 

tersebut diatas. Kelebihan dari galangan tradisional yang ada, adalah sebagai 

berikut : 

1. Kebiasaan pembuatan kapal yang bersifat turun temurun. 

2. Biaya produksi rendah 

3. Tidak memerlukan galangan modern. 

4. Alat yang digunakan sederhana. 
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5. Mampu mereparasi kapal sendiri. 

6. SDMnya terbatas dengan jumlah tenaga kerja sedikit. 

 

5.3. KABUPATEN BANYUWANGI 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7. Peta Kabupaten Banyuwangi 

Kabupaten Banyuwangi, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Ibukotanya adalah Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling 

timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di 

timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten 

Bondowoso di barat. Pelabuhan Ketapang menghubungkan Pulau Jawa dengan 

Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Kabupaten Banyuwangi terletak ² Koordinat ,43° – 

8,46° LS dan 113,53° – 114,38° BT mempunyai luas 5.782,50 km, jumlah 

penduduk 1.540.000 (tahun 2003) dengan kepadatan 266 jiwa/km². 

Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan, yang dibagi lagi atas 

sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Banyuwangi. 

Secara geografi Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur. Wilayahnya 

cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan 

dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen, dengan 

puncaknya Gunung Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m), keduanya 

adalah gunung api aktif. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelabuhan_Ketapang&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelabuhan_Gilimanuk&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_koordinat_geografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Banyuwangi%2C_Banyuwangi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dataran_Tinggi_Ijen&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Raung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Merapi_%28Jawa_Timur%29&action=edit
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Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak jaman Hindia 

Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan 

kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam Meru Betiri. 

Pantai Sukamade, merupakan kawasan pengembangan penyu. Semenanjung 

Blambangan juga terdapat cagar alam Taman Nasional Alas Purwo. Pantai timur 

Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa 

Timur. Di Muncar terdapat pelabuhan perikanan. 

 

5.3.1. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan Serta 

Pengelolaannya 

1. L a u t 

Potensi Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 

potensi Sumberdaya Perikanan Selat Bali dan Samodra Indonesia dengan 

tingkat pemanfaatannya masing-masing. 

a. Selat Bali yang luasnya ± 960 mil2 dengan potensi maksimum lestari 

46.400 ton / tah dengan basis utama Muncar sangat potensial dengan 

sumberdaya perikanan utamanya lemuru dengan potensi 

penangkapan maksimum lestari sebesar 25.256 ton / tahun untuk 

ikan lemuru sementara hasil produksi penangkapannya sebesar 

26.125,048 ton / tahun sehingga pemanfaatanya mencapai 103,44 % 

dan dinyatakan sudah sangat padat tangkap. 

b. Potensi Sumberdaya Perikanan Samudera Indonesia dan 

Pemanfaatannya. 

Samodera Indonesia yang luasnya  2 juta mil2 termasuk perairan 

ZEE 200 mil memiliki potensi sebesar 2,1 juta ton per tahun. 

Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan di perairan 

samodera Indonesia dengan basis penangkapan di Grajagan, Pancer, 

Rajegwesi dan Lampon, sementara hasil produksi penangkapannya 

yaitu sebesar 1.364.724 Kg maka tingkat pemanfaatannya baru 

mencapai   0,068 % sehingga sangat perlu ada peningkatan lagi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cagar_alam&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Meru_Betiri&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Blambangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Blambangan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_Nasional_Alas_Purwo&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Muncar%2C_Banyuwangi
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untuk mencapai tahapan optimal sesuai kemampuan daya 

dukungnya. 

 

2. Perairan Umum 

Perairan umum di Kabupaten Banyuwangi yang terdiri  dari  perairan  

sungai  sebanyak  81  buah  sepanjang  ± 735 Km, danau / waduk 

sebanyak 7 buah seluas  4 Ha, rawa 2 buah dengan luas 1,5 Ha. 

Sebagai salah satu sumberdaya perikanan, perairan umum memiliki andil 

yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. 

Pemanfaatan perairan umum sebagai sumberdaya perikanan pada 

umumnya dilakukan dengan jalan usaha penangkapan dan usaha budidaya. 

 

Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan di perairan umum Kabupaten 

Banyuwangi masih relatif rendah dimana alat tangkap yang dipergunakan 

sebanyak 676 unit dengan melibatkan 1.386 orang nelayan. 

Namun demikian, pada akhir-akhir ini intensitas dari penggunaan jenis alat 

tangkap yang lebih maju seperti jala, pancing lebih meningkat dan bahkan 

masih ada usaha penangkapan dengan cara-cara yang kurang dapat 

dipertanggung jawabkan seperti menggunakan aliran listrik, potassium dan 

bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. 

Untuk mengembalikan fungsi perairan umum sebagai ekosistem yang 

seimbang, salah satu upaya yang dilakukan adalah usaha pembinaan 

namun masih perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi sumber / pemulihan 

stock populasi ikan di habitat perairan yang dianggap sudah kritis melalui 

penebaran benih ikan (restocking). Namun kegiatan restocking dimaksud 

di Kabupaten Banyuwangi yang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya, 

baik melalui dana APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten, karena 

keterbatasan masa anggaran (tidak ada), maka untuk tahun ini, belum 

dapat dilaksanakan. 
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5.3.2. Perkembangan Produksi Perikanan Dan Kelautan Serta Pengaruhnya 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan produksi perikanan 

adalah kualitas dan kuantitas dari sumberdaya nelayan dan petani ikan dan 

sumberdaya alam (musim). Jumlah nelayan pada tahun 2005 sebanyak 18.839 

orang, bila dibandingkan dengan tahun 2004 terjadi kecenderungan stagnan  

dikarenakan sejak awal tahun 2005 musim penangkapan ikan masih mengalami 

pasang surut.  

Tabel 5.20 : Jumlah Nelayan di Kabupaten Banyuwangi 2005 
 

No Kecamatan Juragan Pendega Jumlah 

     

1. Muncar 1.028 9.679 10.707 

2. Pesanggaran 342 684 1.026 

3. Purwoharjo 421 2.270 2.691 

4. Wongsorejo 413 735 1.148 

5. Kalipuro 119 238 357 

6. Banyuwangi 257 514 771 

7. K a b a t 44 88 132 

8. Rogojampi 534 1.068 1.602 

9. Tegaldlimo 135 270 405 

J u m l a h 3.293 15.546 18.839 

 

 Pada  tahun 2005 produksi perikanan dari penangkapan di Kabupaten 

Banyuwangi sebesar 20.357.270 Kg, bila dibandingkan dengan produksi 

perikanan pada tahun 2004 yang jumlahnya 27.489.772 Kg, maka produksi 

Perikanan pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 35,02 %. Penurunan 

produksi ikan tersebut  dikarenakan terjadi over fishing / kelebihan tangkap dari 

tahun ke tahun sehingga potensi lestari yang ada stocknya berkurang dan 

kecenderungan akan mengalami kepunahan terhadap species ikan tertentu. 

 

       Tabel 5.21 : Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2004 dan 2005 
 

No 
Cabang  

Usaha 

2004 2005 

Kg  Rp Kg Rp 

1 Penangkapan 27.489.772 59.304.264.141 20.357.270 40.467.459.250 

2 Budidaya Tambak 3.205.689 96.170.670.000 3.601.111 108.030.330.000 

3 K o l a m 77.464 697.176.000 185.630 1.856.300.000 

4 Mina Padi 7.910 70.371.500 9.004 90.004.000 

5 Karamba 1.680 15.121.000 6.042 150.121.000 

6 Perairan  Umum 176.042 528.126.000 207.179 2.071.790.000 

 J u m l a h 30.958.557 156.785.728.641 24.366.236 152.669.040.250 
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Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2005 produksi 

perikanan laut yang berasal dari usaha penangkapan di laut masih merupakan 

bagian terbesar yakni sekitar 83,55 % dari produksi perikanan secara keseluruhan, 

hal ini didukung dengan adanya potensi sumberdaya perikanan laut yang cukup 

memadai, terutama di perairan Samodera Indonesia, sedangkan di Selat Bali telah 

mengalami over fishing di dimana perkembangan produksinya dapat dilihat pada 

tabel 5.22. 

Tabel 5.22 : Produksi Penangkapan Ikan di Laut 
 

No KECAMATAN 
2 0 0 4  2 0 0 5  

K g  R p  K g   R p  

1 .  Muncar 

 

25.484.423 52.385.375.663 

 

17.383.680 31.186.931.051 

2 .  Pesanggaran 898.690 2.687.882.928 1.631.382 3.645.031.300 

3 .  Purwoharjo 466.034 1.137.486.650 354.934 568.002.000 

4 .  Wongsorejo 261.445 1.592.777.950 503.908 3.054.188.400 

5 .  Kalipuro 67.909 238.154.000 45.960 152.076.000 

6 .  Banyuwangi 66.871 250.446.000 47.518 151.025.000 

7 .  K a b a t 33.214 152.369.500 64.828 296.655.200 

8 .  Rogojampi 187.776 723.898.050 288.262 1.194.688.200 

9 .  Tegaldlimo 23.410 135.873.400 36.798 213.898.100 

J u m l a h 27.489.772 59.304.264.141 20.357.270 40.467.495.250 

 

Dari tabel diatas tergambar bahwa produk perikanan di Kecamatan Muncar 

merupakan  85,39 % dari semua produksi penangkapan ikan di laut. Hal ini 

disebabkan karena usaha penangkapan ikan di Muncar (Selat Bali) merupakan 

centra (Pusat) kegiatan perikanan di Kabupaten Banyuwangi, disamping itu 

kegiatan penangkapan ikan sudah dilaksanakan secara intensif dengan armada dan 

alat tangkap perikanan yang cukup memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 5-48 

Tabel 5.23. Perkembangan Armada Perikanan Kabupaten Banyuwangi 
 

Kecamatan 
2004 2005 

PTM PMT PTM PMT 

M u n c a r 

 

24 2.444 

 

24 2.494 

Pesanggaran 54 596 54 608 

Purwoharjo 45 408 45 408 

Wongsorejo 36 411 36 411 

Kalipuro 48 516 48 516 

Banyuwangi 40 445 40 445 

K a b a t 17 345 17 345 

Rogojampi 50 265 50 265 

Tegaldlimo 30 355 30 355 

J u m l a h 344 5.785 344 5.847 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 jumlah Perahu Motor 

Tempel (PMT) mengalami peningkatan 62 unit dibandingkan dengan tahun 2004. 

Sedangkan Perahu Tanpa Motor (PTM) kecenderungan stagnan.  

 

5.4. KABUPATEN  TRENGGALEK 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. Letak Kabupaten Trenggalek 

Trenggalek adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Ibu kotanya ialah Kota Trenggalek. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 

1.205,22 km² yang dihuni oleh ±700.000 jiwa. Letak Daerah - Bujur Timur  1110 

24’ – 1120 11’ - Lintang Selatan 70 63’ – 80 34’. Trenggalek merupakan salah satu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Trenggalek&action=edit
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kabupaten yang ada di pesisir pantai selatan, berbatasan dengan Kabupaten 

Ponorogo sebelah utara, Kabupaten Pacitan sebelah barat, Kabupaten 

Tulungagung sebelah timur dan pantai selatan. 

Trenggalek mempunyai banyak tempat peristirahatan dan tempat wisata 

yang mempunyai keindahan yang masih asli belum terubah oleh keadaan jaman, 

misalnya goa, pantai, dan pegunungan yang asri. Gua yang terkenal "Gua Lowo" 

konon terkenal banyak kelelawarnya di dalam gua tersebut, tak jauh dari gua ini 

(kurang lebih 6 km) terdapat Pantai Prigi yang indah. Kurang lebih 2 km ada 

pantai pasir putih dengan pasirnya yang putih bersih. Baik di dekat pantai prigi 

maupun pantai pasir putih banyak tempat penginapan. 

Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan yaitu: Bendungan, 

Dongko, Durenan, Gandusari, Kampak, Karangan, Munjungan, Panggul, Pogalan, 

Pule, Suruh, Trenggalek, Tugu, Watulimo. 

 

5.4.1. Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Trenggalek 

Upaya meningkatkan produksi perikanan di PPN Prigi-Trenggalek terus 

diupayakan baik melalui kegiatan penyuluhan maupun kegiatan lain yang 

mendukung peningkatan produksi perikanan. Perkembangan produksi hasil 

tangkap pada tahun 2005 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. 

 
Tabel 5.24. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2001-2005 

No. Tahun Volume (Ton) Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

14.028 

57.293 

46.756 

17.794 

14.346 

- 

- 

- 

- 

- 

  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 produksi 

perikanan yang didaratkan adalah 14.346 ton atau 39,30 ton per hari. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2004 maka jumlah produksi perikanan tahun 2005 

mengalami penurunan 19,37% atau 3.448 ton. Penurunan ini disebabkan karena 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelelawar
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pada tahun 2005 tidak musim ikan, selain itu produksi ikan unggulan seperti ikan 

ekor merah, layang deles, tongkol como dan teri ijo juga mengalami penurunan, 

sedangkan produksi ubur-ubur hanya terjadi pada bulan Januari. 

Produksi perikanan yang didaratkan selama tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 
Tabel 5.25. Pendaratan Ikan di PPN Prigi-Trenggalek Tahun 2005 

No. B u l a n Volume (Ton) Nilai (Rp. 000)  

1.  Januari  2.112 4.197.100 

2.  Pebruari 816 3.663.100 

3.  Maret  779 3.829.100 

4.  April 740 3.010.900 

5.  Mei 1.167 4.997.550 

6.  Juni 519 2.272.150 

7.  Juli 427 1.819.350 

8.  Agustus 1.187 5.373.350 

9.  September 2.550 10.691.050 

10.  Oktober 2.250 5.451.150 

11.  Nopember 910 3.051.300 

12.  Desember 889 2.708.400 

J u m l a h 14.346 51.064.500 

 

Dari tabel dapat diketahui bahwa musim ikan hanya terjadi selama 3 (tiga) 

bulan yaitu bulan Agustus sampai Oktober dengan puncak musim pada bulan 

September. Pada bulan September produksi ikan yang didaratkan mencapai 2.550 

ton atau 17,77% dari total pendaratan ikan. Sedangkan pendaratan ikan yang 

paling sedikit terjadi pada bulan Juli yaitu 427 ton atau 2,98%. 

Volume jenis ikan yang terbanyak didaratkan di PPN Prigi adalah ikan 

cakalang, layang deles, layur, lemuru, tongkol como, tuna mata besar dan ubur-

ubur. Produksi ubur-ubur hanya terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 58,95% 

dari produksi bulan tersebut. Jumlah produksi jenis ikan dominan adalah 12.973 

ton atau 90,43% dengan nilai produksi Rp.45.820.250.000,- , sedangkan sisanya 

atau ikan jenis lainnya adalah sebesar 1.373 ton atau 9,57% dengan nilai produksi 

Rp.5.249.600.000,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 5.26. Jenis Ikan Terbanyak di PPN Prigi Tahun 2005 

No. Jenis Ikan Volume (Ton) Nilai (Rp. 000)  

1.  Lemuru 3.502 3.951.750 

2.  Tongkol como 2.602 13.755.050 

3.  Layang deles 2.014 6.929.050 

4.  Layur 1.297 6.841.500 

5.  Ubur-ubur 1.245 747.000 

6.  Tuna mata besar 1.179 7.678.350 

7.  Cakalang 1.134 5.917.550 

8.  Lainnya 1.373 5.244.250 

J u m l a h 14.346 51.064.500 

 

5.4.2. Frekuensi Kunjungan Kapal 

 Armada perikanan yang mengadakan kegiatan penangkapan ikan di PPN 

Prigi tahun 2005 berjumlah 874 unit dengan ukuran kapal di bawah 30 GT. Ini 

berarti mengalami kenaikan 12 unit atau 1,39% bila dibandingkan dengan tahun 

2004 sebanyak 862 unit. Jumlah kunjungan kapal pada tahun 2005 adalah 33.529 

kali. Ini berarti mengalami peningkatan 6.309 kali atau 23,18% bila dibandingkan 

tahun 2004 sebanyak 27.220 kali.  

 
Dari 874 unit kapal perikanan yang ada jumlah terbanyak adalah 

berukuran kurang dari 10 GT yaitu 649 unit atau 74,26% kemudian  ukuran 10 – 

20 GT sebanyak 105 unit atau 12,01 % dan ukuran 20 – 30 GT sebanyak 120 unit 

atau 13,73%.  Dengan ukuran kapal yang kecil ini menyebabkan jangkauan daerah 

penangkapan ikan bagi nelayan menjadi terbatas hanya disekitar Teluk Prigi, 

sehingga produksi ikan yang ditangkap sedikit baik volume produksi maupun 

jenis ikannya. 
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Tabel 5.27. Frekuensi Kunjungan Kapal Tahun 2001-2005  

 

NO Jenis Kapal 
Jumlah Kunjungan Kapal (kali) 

2001 2002 2003 2004 2005 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Perahu Tanpa Motor 

 

 

Kapal Motor : 

  < 10 GT 

 10 - < 20 GT 

 20 - < 30 GT 

 

1.947 

 

 

 

8.037 

10.408 

7.913 

 

 

1.916 

 

 

 

27.788 

21.810 

15.759 

 

 

290 

 

 

 

20.694 

4.460 

14.797 

 

0 

 

 

 

13.396 

5.821 

8.003 

 

0 

 

 

 

21.259 

4.726 

7.544 

 
Jumlah 28.305 67.273 40.241 27.220 33.529 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan kapal yang 

terbanyak tahun 2005 adalah dari jenis kapal motor berukuran <10 GT yaitu 

sebanyak 21.259 kali atau sebesar 63,40% dari total kunjungan, sedangkan yang 

paling sedikit adalah dari kunjungan dari jenis kapal motor berukuran 10 – 20 GT 

yaitu sebanyak 4.726 kali atau 14,10%. 

 

5.4.3. Kegiatan Usaha Perikanan 

Kegiatan usaha perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Prigi baik bidang penangkapan maupun pengolahan pada umumnya masih bersifat 

tradisional. Pada tahun 2005 Sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan 

usaha perikanan di wilayah pelabuhan masih sedikit jumlahnya. Selain  Perum 

Prasarana Perikanan Samudera Cabang Prigi (PPPS Cabang Prigi) kegiatan 

perusahaan perikanan yang sudah mengivestasikan usahanya di lingkungan 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi  adalah :  

 
a. PT. Prima Indo Bahari Sentosa bidang usaha cold storage dan pabrik es. 

b. PT. Bumi Mina Jaya bidang usaha pabrik tepung ikan dan pengolahan 

hasil perikanan. 

c. PT. Sumber Pangan Nasional bidang usaha cold storage. 

d. Perusahaan perseorangan sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bidang 

usaha pengepakan ikan. 

e. Perusahaan pengelola ubur-ubur sebanyak 9 (sembilan) unit. 
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Kegiatan usaha perikanan tangkap yang tergolong usaha kecil dan menengah 

terdiri dari 952 unit usaha yaitu : 

1) Usaha perikanan purse seine berjumlah 120 unit; 

2) Usaha perikanan pancing ulur berjumlah 649 unit; 

3) Usaha perikanan pancing tonda berjumlah 51 unit 

4) Usaha perikanan pukat pantai berjumlah 42 unit; 

5) Usaha perikanan jaring insang berjumlah 34 unit; 

6) Usaha perikanan payang berjumlah 20 unit; 

7) Usaha perikanan jaring klitik berjumlah 36 unit; 

 

5.4.4.  Nelayan 

PPN Prigi sebagai sentra kegiatan perikanan dan perekonomian 

masyarakat adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang berusaha dan bekerja 

dibidangnya masing-masing dalam menunjang kegiatan perikanan di pelabuhan. 

Tugas pemerintahan pada pelabuhan perikanan adalah terbatas pada tugas-tugas 

pembinaan, pengaturan, serta pelayanan barang/jasa yang bersifat umum. Namun 

diharapkan juga keberadaan PPN Prigi dapat menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitarnya diberbagai bidang. 

 
Kelompok dominan yang berusaha dan bekerja dilokasi pelabuhan adalah 

para nelayan yang merupakan ujung tombak kegiatan perikanan tangkap. Nelayan 

bebas yang mendaratkan hasil tangkapannya di sekitar PPN Prigi tercatat 6.235 

orang, baik sebagai ABK (Anak Buah Kapal) maupun pemilik kapal dengan 

rincian sebagai berikut : 

a) Nelayan alat tangkap purse seine :   3.000  orang 

b) Nelayan alat tangkap gill net :      102 orang 

c) Nelayan alat tangkap jaring klitik :        72 orang 

d) Nelayan alat tangkap pancing ulur :   1.298 orang 

e) Nelayan alat tangkap pukat pantai  :   1.008 orang 

f) Nelayan alat tangkap payang  :      320  orang 

g) Nelayan alat tangkap pancing tonda  :      255  orang 

h) Nelayan alat tangkap pancing prawe  :      180  orang 
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Dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu jumlah nelayan adalah 5.526 orang, maka 

pada tahun 2005 terdapat peningkatan jumlah nelayan sebesar 709 orang atau 

12,83%. 

 Kapal-kapal nelayan umumnya belum dilengkapi dengan alat navigasi dan 

komunikasi yang memadai sehingga nelayan sering bekerja berdasarkan naluri 

(insting) dan pengalaman saja. Alat-alat keselamatan juga sangat terbatas bahkan 

kadang-kadang tidak ada sama sekali sehingga ancaman melaut sering 

menghadang mereka. Pada umumnya nelayan tersebut merupakan nelayan 

tradisional dengan latar belakang pendidikan dan penguasaan teknologi yang 

minim sehingga sering produktifitas mereka sangat rendah dan hasil usaha 

penangkapan ikan di laut yang tidak pasti serta posisi tawar yang rendah juga 

merupakan masalah bagi nelayan. 

 

5.4. 5. Pelaksanaan   Kegiatan   Penyebaran  dan  Respon  Balik  Peta Daerah 

Penangkapan 

 

Peta daerah penangkapan (fishing ground) merupakan peta perkiraan 

penyebaran ikan pada perairan laut dalam waktu tertentu yang diperoleh dengan 

bantuan satelit. Peta diperoleh dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) 

setiap minggu lalu diteruskan kepada nelayan untuk memudahkan menuju sasaran 

daerah penangkapan. Dari peta fishing ground yang disampaikan kepada nelayan 

ternyata belum dapat dimanfaatkan secara optimal, disebabkan beberapa hal 

antara lain : 

 Kapal nelayan masih berukuran kecil (< 30 GT) sehingga daerah 

penangkapan yang bisa dijangkau tidak jauh dan masih melakukan 

penangkapan one day fishing. 

 Kapal nelayan belum dilengkapi dengan peta perairan, fish fender dan alat 

GPS (Geografis Position System). 

 Fishing master/nahkoda kapal belum dapat membaca data dan peta secara 

tepat. 
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Selama tahun 2005 fishing ground yang digunakan oleh nelayan masih di 

wilayah Samudera Hindia yaitu perairan Teluk Prigi (8027’20”LS/ 

111043’20”BT), perairan Kabupaten Tulungagung (8028’40”LS/ 111053’50”BT), 

perairan Pacitan (8024’40”LS/110050’10”BT) dan perairan Blitar (8026’30”LS/ 

112009’50”BT). Hasil produksi dari masing-masing perairan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Selama tahun 2005 tidak semua nelayan dapat memanfaatkan peta fishing 

ground, hal ini disebabkan keterbatasan ukuran tonase kapal dan alat navigasi 

yang digunakan. Nelayan sudah mampu memberikan umpan balik kepada petugas 

pelabuhan sehingga pelabuhan dapat memperoleh informasi yang tepat untuk 

diteruskan ke BRKP. 

 
 

Tabel 5.28. Hasil Produksi Berdasarkan Daerah Penangkapan 

 

B u l a n Perairan Prigi 
Perairan 

Tulungagung 

Perairan 

Pacitan 

Perairan 

Blitar 
Jumlah (ton) 

      

Jan 1.167 641 92 212 2.112 

Peb 546 184 3 83 816 

Maret 475 150 5 149 779 

April 517 54 4 165 740 

Mei 562 314 64 227 1.167 

Juni 207 91 32 189 519 

Juli 169 70 18 170 427 

Agustus 737 148 58 244 1.187 

Sept 2.236 111 18 185 2.550 

Okt 1.534 486 57 173 2.250 

Nop 527 190 39 154 910 

Des 606 105 32 146 889 

      

Jumlah (ton) 9.283 2.544 422 2.097 14.346 

 

Dari tabel 5.28 diketahui bahwa produksi yang terbesar adalah dari daerah 

penangkapan perairan Teluk Prigi yaitu sebesar 9.283 ton atau 64,71%. Untuk 

daerah penangkapan perairan Blitar merupakan penangkapan yang menggunakan 

alat tangkap pancing tonda dengan produksi utamanya ikan tongkol, tuna, 

cakalang dan cucut. Untuk perairan Tulungagung dan Pacitan alat tangkap yang 

digunakan adalah payang dan gill net dengan kapal berukuran 10-20 GT.  
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5.5. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Metode pengolahan dan analisis data adalah Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dan  Strength, Weakness, Opportunity dan Threath (SWOT). Metode AHP 

dipergunakan untuk menentukan prioritas pengembangan UKM galangan kapal 

rakyat di Jawa Timur. Metode SWOT dipergunakan menentukan potensi 

pengembangan dengan menganalisis faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi investasi UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur.  

 

5.5.1. Metode SWOT 

1.  Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi 

juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap 

ini data dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. 

Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar perusahaan, dan data 

internal dapat diperoleh di dalam perusahaan itu sendiri.  

Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu : 

 Matrik Faktor Strategi Eksternal 

 Matrik Faktor Strategi Internal 

 

2.  Tahap Analisis 

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan ssemua 

informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Model 

yang dapat dipergunakan adalah Matrik TOWS atau Matrik SWOT 
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5.5.1.1. Kabupaten Lamongan  

1. Tahap Pengumpulan Data 

Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari dua yaitu : 

 Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

 Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) 

   

Tabel 5.29. Matrik EFAS Galangan Kapal Rakyat di  Kabupaten Lamongan 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI EKSTERNAL 

BOBOT 

 

RATING 

 

BOBOT  X 

RATING 

 

PELUANG : 

 Perhatian dari pemerintah pusat 

terhadap UKM. 

 Peluang usaha lebih besar 

 Prioritas pembangunan  
   nasional 

 Agenda prioritas   Pembangunan   

Kabupaten   Lamongan 

 Potensi maritim yang besar    

 

 

0,20 

 

0,10 

0,10 

 

0,10 

 

0,10 

 

 

4 

 

4 

3 

 

4 

 

3 

 

 

0,80 

 

0,40 

0,30 

 

0,40 

 

0,30 

Sub Total  0,60  2,20 

 

ANCAMAN : 

 Fluktuasi nilai tukar rupiah  

 Meningkatnya persaingan usaha 

 Fluktuasi kenaikan harga minyak 

mentah dunia. 

 Galangan kapal modern 

 Kebijakan impor kapal ikan bekas 

 

 

0,05 

0,05 

 

0,20 

 

0,05 

0,05 

 

 

2 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

 

0,10 

0,10 

 

0,20 

 

0,10 

0,10 

Sub Total 0,40  0,60 

 

TOTAL 

 

1,00 

  

2,80 

 

Catatan:  

Peluang 

 Bobot skala 0,0-1,0 (tidak penting - sangat penting) 

 Rating skala 1-4 (kecil – sangat besar) 

Ancaman 

 Bobot skala 0,0-1,0 (tidak penting - sangat penting) 

 Rating skala 1-4 (sangat besar - kecil) 
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Tabel 5.30. Matrik IFAS Galangan Kapal Rakyat di  Kabupaten Lamongan 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 

 

BOBOT 

 

RATING 

BOBOT X 

RATING 

 

KEKUATAN : 

 SDM lebih murah 

 Modal sendiri  

 Tenaga kerja mempunyai ikatan 

kekerabatan 

 Sebagian besar mampu 

memasarkan produk keluar 

daerah 

 Ketersediaan tenaga kerja 

 

 

0,15 

0,15 

0,10 

 

0,05 

 

 

0,15 

 

 

4 

4 

4 

 

3 

 

 

4 

 

 

0,60 

0,60 

0,40 

 

0,15 

 

 

0,60 

Sub Total 0,60  2,35 

 

KELEMAHAN : 

 Sulitnya menjalin kerjasama 

dengan perbankan 

 Lemahnya manajemen usaha 

 Keterbatasan modal 

 Teknologi tradisional 

  Sarana prasarana sederhana  

 

 

0,05 

 

0,05 

0,15 

0,10 

0,05 

 

 

 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

0,10 

 

0,10 

0,30 

0,10 

0,05 

Sub Total 0,40  0,65 

 

TOTAL 

 

1,00 

  

3,00 

  

Catatan:  

Kekuatan 

 Bobot skala 0,0-1,0 (tidak penting - sangat penting) 

 Rating skala 1-4 (lemah – sangat kuat) 

Kelemahan 

 Bobot skala 0,0-1,0 (tidak penting - sangat penting) 

 Rating skala 1-4 (sangat lemah - lemah) 

 

2.  Tahap Analisis 

Setelah menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis eksternal ( peluang dan 

ancaman), ia juga harus menganalisis strategis eksternal faktor-faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan). Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor 
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strategi perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan  kekuataan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini 

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif  strategis. 

 

Tabel 5.31. Matrik SWOT Galangan Kapal Rakyat 

di  Kabupaten Lamongan 
IFAS 

 

 

 

EFAS 

 

STRENGTHS (S) 2,20 

 

Faktor-faktor 

kekuatan internal 

 

 WEAKNESSES (W) 0,65 

 

Faktor-faktor 

kelemahan internal 

 

OPPORTUNIES ( O ) 2,20 

 

Faktor peluang 

 eksternal 

 

 

STRATEGI  SO (4,40) 

 

Strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk memanfaatkan 

peluang (Jangka pendek-

menengah) 

 

  STRATEGI WO  (2,85) 

 

 Strategi yang 

  Meminimalkan kelemah- 

  an untuk memanfaatkan 

  peluang (Jangka panjang) 

 

TREATHS (T) 0,6   

 

Faktor ancaman 

eksternal 

 

STRATEGI ST (2,95) 

 

Strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk mengatasi ancaman 

(Jangka pendek) 

 

 

  STRATEGI WT (1,25) 

 

Strategi yang 

Meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

(Jangka menengah-

panjang) 

 

3. Strategi  Pengembangan 

 Jangka Pendek 

Strategi: mutlak segera dilakukan untuk mendorong kekuatan dalam 

mengatasi ancaman yang ada (ST) 

1. Peningkatan kualitas SDM dalam bidang rancang bangun kapal 

kayu secara modern 

2. Peningkatan kemampuan bidang pemasaran kapal kayu baik 

bangunan baru atau perbaikan dan perawatan kapal kayu 

 Jangka Menengah 

Strategi: memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan kekuatan (SO) 

1. Peningkatan peluang pemasaran dengan diversifikasi jenis kapal 

kayu  
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2. Sinkronisasi sektor UKM galangan kapal dengan sektor lain dalam 

kerangka pengembangan industri maritim  

Strategi: menekan kelemahan dengan menghindari ancaman (WT) 

1. Peningkatan kemampuan rancang bangun kapal kayu modern 

2. Peningkatan kemampuan manajemen wirausaha yang efektif dan 

efisisen 

3. Peningkatan jumlah prosentase komponen lokal dalam 

pembangunan atau perawatan kapal kayu. 

 Jangka Panjang 

Strategi: menekan kelemahan dengan tetap memanfaatkan peluang yang ada 

(WO) 

1. Pembuatan kebijakan tentang penggunaan wilayah pesisir 

2.  Peningkatan alokasi anggaran nasional atau daerah berkaitan 

dengan pembinaan UKM galangan kapal rakyat 

3. Penyederhanaan proses perijinan dan pemberian insentif terhadap 

UKM galangan kapal rakyat.  

 

5.5.1.2. Kabupaten Sidoarjo  

1. Tahap Pengumpulan Data 

Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu : 

 Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

 Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) 

Tabel 5.32. Matrik EFAS Galangan Kapal Rakyat di  Kabupaten Sidoarjo 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI EKSTERNAL 

BOBOT 

 

RATING 

 

BOBOT  X 

RATING 

 

PELUANG : 

 Perhatian dari pemerintah pusat terhadap 

UKM. 

 Potensi maritim cukup besar 

 Peluang pasar dari luar daerah masih terbuka. 

 Integrasi ekonomi dunia 

 Agenda  pembangunan   Kabupaten   Sidoarjo 

 

 

0,20 

 

0,10 

0,10 

0,05 

0,10 

 

 

4 

 

4 

3 

4 

3 

 

 

0,80 

 

0,40 

0,30 

0,20 

0,30 

Sub Total 0,55  2,00 
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ANCAMAN : 

 Konflik antar nelayan Jawa dan Madura  

 Tingginya harga bahan bakar minyak  

 Pembuangan lumpur Lapindo ke laut 

 Pemberdayaan yang telah dilakukan masih 

belum mampu menambah peluang perbaikan 

bagi UKM  

 Tingginya transaction cost dan moral hazard 

dalam pengembangan UKM. 

 

 

0,05 

0,15 

0,15 

 

0,05 

 

0,05 

 

 

2 

2 

1 

 

2 

 

2 

 

 

0,10 

0,30 

0,15 

 

0,10 

 

0,10 

Sub Total 0,45  0,75 

TOTAL 1,00  2,75 

 

Tabel 5.33. Matrik IFAS Galangan Kapal Rakyat di  Kabupaten Sidoarjo 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 

 

BOBOT 

 

RATING 

BOBOT X 

RATING 

 

KEKUATAN : 

 Bahan baku (material) mudah didapat. 

 Kesungguhan dan keuletan dalam bekerja. 

 SDM lebih murah 

 Modal sendiri  

 Tenaga kerja mempunyai ikatan kekerabatan 

 

 

 

0,10 

0,05 

0,10 

0,15 

0,10 

 

 

4 

4 

4 

3 

3 

 

 

0,40 

0,20 

0,40 

0,15 

0,30 

Sub Total 0,50  1,45 

 

KELEMAHAN : 

 Keterbatasan SDM 

 Kurang maximalnya dalam pencapaian target 

penyelesaian kapal baru. 

 Masih minimnya pengetahuan tentang gambar 

desain kapal 

 Minimnya fasilitas galangan kapal  

 Sulitnya menjalin kerjasama dengan perbankan. 

 

 

0,05 

0,05 

 

0,15 

 

0,10 

0,15 

 

 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

 

0,10 

0,10 

 

0,45 

 

0,10 

0,15 

Sub Total 0,50  0,90 

TOTAL  1,00  2,35 

  

 

2.  Tahap Analisis 

Setelah menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis eksternal ( peluang dan 

ancaman), ia juga harus menganalisis strategis eksternal faktor-faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan). Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor 

strategi perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan 
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secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan  kekuataan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini 

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif  strategis. 

 

Tabel 5.34. Matrik SWOT Galangan Kapal Rakyat 

di  Kabupaten Sidoarjo 

 
IFAS 

 

 

 

EFAS 

 

STRENGTHS (S) 1,45 

 

Faktor-faktor 

kekuatan internal 

 

 WEAKNESSES (W) 0,90 
 

Faktor-faktor 

kelemahan internal 

 

OPPORTUNIES ( O ) 2,00 

 

Faktor peluang 

 eksternal 

 

 

STRATEGI  SO (3,45) 

 

Strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk memanfaatkan 

peluang (Jangka pendek-

menengah) 

 

  STRATEGI WO (2,90) 

 

 Strategi yang 

  Meminimalkan kelemah- 

  an untuk memanfaatkan 

  peluang (Jangka panjang) 

 

 

TREATHS (T) 0,75 

 

Faktor ancaman 

eksternal 

 

STRATEGI ST (2,20) 

 

Strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk mengatasi ancaman 

(Jangka pendek) 

 

 

  STRATEGI WT (1,65) 

 

Strategi yang 

Meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

(Jangka menengah-

panjang) 

 

3. Strategi  Pengembangan 

 Jangka Pendek 

Strategi: mutlak segera dilakukan untuk mendorong kekuatan dalam 

mengatasi ancaman yang ada (ST) 

1. Peningkatan kualitas SDM dalam bidang rancang bangun kapal 

kayu secara modern 

2. Peningkatan kemampuan bidang pemasaran kapal kayu baik 

bangunan baru atau perbaikan dan perawatan kapal kayu 

3. Diversifikasi berbagai alternatif penggunaan bahan bakar mesin 

kapal kayu 

 Jangka Menengah 

Strategi: memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan kekuatan (SO) 
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1. Peningkatan peluang pemasaran dengan diversifikasi jenis kapal 

kayu  

2. Sinkronisasi sektor UKM galangan kapal dengan sektor lain dalam 

kerangka pengembangan industri maritim  

Strategi: menekan kelemahan dengan menghindari ancaman (WT) 

1. Peningkatan kemampuan rancang bangun kapal kayu modern 

2. Peningkatan kemampuan manajemen wirausaha yang efektif dan 

efisisen 

3. Peningkatan jumlah prosentase komponen lokal dalam 

pembangunan atau perawatan kapal kayu. 

 Jangka Panjang 

Strategi: menekan kelemahan dengan tetap memanfaatkan peluang yang ada 

(WO) 

1. Pembuatan kebijakan tentang penggunaan wilayah pesisir 

2. Peningkatan alokasi anggaran nasional atau daerah berkaitan 

dengan pembinaan UKM galangan kapal rakyat 

3. Penyederhanaan proses perijinan dan pemberian insentif terhadap 

UKM galangan kapal rakyat.  

 

 

5.5.1.3. Kabupaten Banyuwangi  

1. Tahap Pengumpulan Data 

Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu : 

 Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

 Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) 
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Tabel 5.35. Matrik EFAS Galangan Kapal Rakyat di  Kabupaten Banyuwangi  

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI EKSTERNAL 

BOBOT 

 

RATING 

 

BOBOT  X 

RATING 

 

PELUANG : 

 Perhatian dari pemerintah pusat terhadap 

UKM. 

 Peluang usaha lebih besar 

 Prioritas pembangunan  
   nasional 

 Agenda prioritas   Pembangunan   

Kabupaten   Banyuwangi 

 Potensi maritim yang besar    

 

 

0,20 

 

0,10 

0,05 

 

0,10 

 

0,10 

 

 

4 

 

4 

3 

 

4 

 

3 

 

 

0,80 

 

0,40 

0,15 

 

0,40 

 

0,30 

Sub Total  0,55  2,05 

 

ANCAMAN : 

 Fluktuasi nilai tukar rupiah  

 Belum dilakukannya restocking pada 

perairan kritis 

 Fluktuasi kenaikan harga minyak mentah 

dunia. 

 Galangan kapal modern 

 Kebijakan impor kapal ikan bekas 

 

 

0,05 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,05 

0,05 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

 

0,10 

 

0,30 

 

0,15 

 

0,10 

0,10 

Sub Total 0,45  0,75 

TOTAL 1,00  2,80 

 

Tabel 5.36. Matrik IFAS Galangan Kapal Rakyat di  Kabupaten Banyuwangi  

 FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 

 

BOBOT 

 

RATING 

BOBOT X 

RATING 

 

KEKUATAN : 

 SDM lebih murah 

 Modal sendiri  

 Tenaga kerja mempunyai ikatan kekerabatan 

 Mampu memasarkan produk keluar daerah 

 Ketersediaan tenaga kerja 

 

 

0,10 

0,05 

0,10 

0,15 

0,10 

 

 

4 

4 

4 

3 

3 

 

 

0,40 

0,20 

0,40 

0,15 

0,30 

Sub Total 0,50  1,45 

KELEMAHAN : 

 Sulitnya menjalin kerjasama dengan  bank 

 Lemahnya manajemen usaha 

 Keterbatasan modal 

 Teknologi tradisional 

  Sarana prasarana sederhana  

 

0,10 

0,05 

0,15 

0,10 

0,10 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

0,20 

0,10 

0,45 

0,10 

0,10 

Sub Total 0,50  0,95 

TOTAL 1,00  2,40 
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2.  Tahap Analisis 

Setelah menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis eksternal ( peluang dan 

ancaman), ia juga harus menganalisis strategis eksternal faktor-faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan). Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor 

strategi perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan  kekuataan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini 

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif  strategis. 

 

Tabel 5.37. Matrik SWOT Galangan Kapal Rakyat 

di  Kabupaten Banyuwangi  

 
IFAS 

 

 

 

EFAS 

 

STRENGTHS (S) 1,45 

 

Faktor-faktor 

kekuatan internal 

 

 WEAKNESSES (W) 0,95 

 

Faktor-faktor 

kelemahan internal 

 

OPPORTUNIES ( O ) 2,05 

 

 

Faktor peluang 

 eksternal 

 

 

STRATEGI  SO (2,50) 

 

 

Strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk memanfaatkan 

peluang (Jangka pendek-

menengah) 

 

  STRATEGI WO  (3,00) 

 

 

 Strategi yang 

  Meminimalkan kelemah- 

  an untuk memanfaatkan 

  peluang (Jangka panjang) 

 

 

TREATHS (T) 0,75 

 

Faktor ancaman 

eksternal 

 

STRATEGI ST (2,20) 

 

Strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk mengatasi ancaman 

(Jangka pendek) 

 

 

  STRATEGI WT (1,70) 

 

Strategi yang 

Meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

(Jangka menengah-

panjang) 

 

3. Strategi  Pengembangan 

 Jangka Pendek 

Strategi: mutlak segera dilakukan untuk mendorong kekuatan dalam 

mengatasi ancaman yang ada (ST) 

1. Peningkatan kualitas SDM dalam bidang rancang bangun kapal 

kayu secara modern 
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2. Peningkatan kemampuan bidang pemasaran kapal kayu baik 

bangunan baru atau perbaikan dan perawatan kapal kayu 

3. Restocking ikan pada perairan kritis atau overfishing 

 Jangka Menengah 

Strategi: memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan kekuatan (SO) 

1. Peningkatan peluang pemasaran dengan diversifikasi jenis kapal 

kayu  

2. Sinkronisasi sektor UKM galangan kapal dengan sektor lain dalam 

kerangka pengembangan industri maritim  

Strategi: menekan kelemahan dengan menghindari ancaman (WT) 

1. Peningkatan kemampuan rancang bangun kapal kayu modern 

2. Peningkatan kemampuan manajemen wirausaha yang efektif dan 

efisisen 

3. Peningkatan jumlah prosentase komponen lokal dalam 

pembangunan atau perawatan kapal kayu. 

 Jangka Panjang 

Strategi: menekan kelemahan dengan tetap memanfaatkan peluang yang ada 

(WO) 

1. Pembuatan kebijakan tentang penggunaan wilayah pesisir 

2. Peningkatan alokasi anggaran nasional atau daerah berkaitan 

dengan pembinaan UKM galangan kapal rakyat 

3. Penyederhanaan proses perijinan dan pemberian insentif terhadap 

UKM galangan kapal rakyat.  

 

5.5.1.4. Kabupaten Trenggalek  

1. Tahap Pengumpulan Data 

Model yang dipakai pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu : 

 Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

 Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) 
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Tabel 5.38. Matrik EFAS Galangan Kapal Rakyat di  Kabupaten Trenggalek  

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI EKSTERNAL 

BOBOT 

 

RATING 

 

BOBOT  X 

RATING 

 

PELUANG : 

 Perhatian dari pemerintah pusat terhadap 

UKM. 

 Peluang usaha lebih besar 

 Prioritas pembangunan  
   nasional 

 Agenda prioritas   Pembangunan   Kabupaten  

Trenggalek 

 Potensi maritim yang besar    

 

 

0,20 

 

0,10 

0,10 

 

0,10 

 

0,10 

 

 

4 

 

4 

3 

 

4 

 

3 

 

 

0,80 

 

0,40 

0,30 

 

0,40 

 

0,30 

Sub Total  0,60  2,20 

 

ANCAMAN : 

 Fluktuasi nilai tukar rupiah  

 Tingginya suku bunga pinjaman  

 Fluktuasi kenaikan harga minyak mentah 

dunia. 

 Galangan kapal modern 

 Kebijakan impor kapal ikan bekas 

 

 

0,05 

0,15 

 

0,20 

 

0,05 

0,05 

 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

 

0,10 

0,15 

 

0,20 

 

0,10 

0,10 

Sub Total 0,40  0,65 

TOTAL 1,00  3,85 

 

Tabel 5.39. Matrik IFAS Galangan Kapal Rakyat di  Kabupaten Trenggalek  

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 

 

BOBOT 

 

RATING 

BOBOT X 

RATING 

 

KEKUATAN : 

 SDM lebih murah 

 Modal sendiri  

 Tenaga kerja mempunyai ikatan kekerabatan 

 Belum ada galangan kapal rakyat  

 Ketersediaan tenaga kerja 

 

 

0,10 

0,05 

0,10 

0,20 

0,10 

 

 

4 

4 

4 

4 

3 

 

 

0,40 

0,20 

0,40 

0,80 

0,30 

Sub Total 0,50  2,10 

 

KELEMAHAN : 

 Sulitnya menjalin kerjasama dengan bank 

 Lemahnya manajemen usaha 

 Keterbatasan modal 

 Teknologi tradisional 

  Sarana prasarana sederhana  

 

 

0,10 

0,05 

0,15 

0,10 

0,10 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

0,20 

0,10 

0,45 

0,10 

0,10 

Sub Total 0,50  0,95 

TOTAL 1,00  3,05 
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2.  Tahap Analisis 

Setelah menyelesaikan analisis faktor-faktor strategis eksternal ( peluang dan 

ancaman), ia juga harus menganalisis strategis eksternal faktor-faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan). Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor 

strategi perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan  kekuataan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini 

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif  strategis. 

Tabel 5.40. Matrik SWOT Galangan Kapal Rakyat 

di  Kabupaten Trenggalek 

  
IFAS 

 

 

 

EFAS 

 

STRENGTHS (S) 2,10 

 

Faktor-faktor 

kekuatan internal 

 

 WEAKNESSES (W) 0,95 

 

Faktor-faktor 

kelemahan internal 

 

 

OPPORTUNIES ( O ) 2,20 

 

 

Faktor peluang 

 eksternal 

 

 

STRATEGI  SO (4,30) 

 

 

Strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk memanfaatkan 

peluang (Jangka pendek-

menengah) 

 

  STRATEGI WO (3,15) 

 

 

 Strategi yang 

  Meminimalkan kelemah- 

  an untuk memanfaatkan 

  peluang (Jangka panjang) 

 

 

TREATHS (T) 0,65 

 

Faktor ancaman 

eksternal 

 

STRATEGI ST (2,75) 

 

Strategi yang 

Menggunakan kekuatan 

Untuk mengatasi ancaman 

(Jangka pendek) 

 

 

  STRATEGI WT (1,70) 

 

Strategi yang 

Meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

(Jangka menengah-

panjang) 

 

3. Strategi  Pengembangan 

 Jangka Pendek 

Strategi: mutlak segera dilakukan untuk mendorong kekuatan dalam 

mengatasi ancaman yang ada (ST) 

1. Peningkatan kualitas SDM dalam bidang rancang bangun kapal 

kayu secara modern 
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2. Peningkatan kemampuan bidang pemasaran kapal kayu baik 

bangunan baru atau perbaikan dan perawatan kapal kayu 

 Jangka Menengah 

Strategi: memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan kekuatan (SO) 

1. Peningkatan peluang pemasaran dengan diversifikasi jenis kapal 

kayu  

2. Sinkronisasi sektor UKM galangan kapal dengan sektor lain dalam 

kerangka pengembangan industri maritim  

Strategi: menekan kelemahan dengan menghindari ancaman (WT) 

1. Peningkatan kemampuan rancang bangun kapal kayu modern 

2. Peningkatan kemampuan manajemen wirausaha yang efektif dan 

efisisen 

3. Peningkatan jumlah prosentase komponen lokal dalam 

pembangunan atau perawatan kapal kayu. 

 Jangka Panjang 

Strategi: menekan kelemahan dengan tetap memanfaatkan peluang yang ada 

(WO) 

1. Pembuatan kebijakan tentang penggunaan wilayah pesisir 

2. Peningkatan alokasi anggaran nasional atau daerah berkaitan 

dengan pembinaan UKM galangan kapal rakyat 

3. Penyederhanaan proses perijinan dan pemberian insentif terhadap 

UKM galangan kapal rakyat.  

 

.5.5.2. Metode AHP 

 Pengembangan model pemilihan alternatif  strategis pengembangan UKM 

galangan kapal rakyat berdasarkan metode AHP terdiri dari tiga level atau tingkat. 

Masing-masing  tingkat dasar pemikirannya akan diuraikan sebagai berikut. 

5.5.2.1. Tingkat Pertama (Fokus)   

Sasaran adalah merupakan suatu tujuan yang berkaitan dengan tingkat 

aspirasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Tujuan yang akan dicapai 



5-70 
 

adalah pemilihan alternatif  strategis pengembangan UKM galangan kapal rakyat  

yang sesuai dengan kriteria sosial budaya, ekonomi dan teknologi. 

5.5.2.2. Tingkat Kedua (Kriteria) 

 Level ini merupakan kriteria-kriteria yang relevan terhadap pemilihan 

alternatif  strategis pengembangan UKM galangan kapal rakyat, dan didasarkan 

pada hasil kajian beberapa literatur. Menurut Tabucanon (1988) faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi industri manufactur 

adalah: 

 Teknologi 

 Ekonomi 

 Sosial 

 Ras/etnis  

 Politik dan hukum.  

 Ramanathan (1994) mengusulkan satu kumpulan kriteria pemilihan 

teknologi dengan pendekatan terpadu. Keterpaduan ini mencakup spesifikasi 

tekno-ekonomis yang diinginkan sesuai dengan kemampuan teknologi dan 

ekonomi dari organisasi yang menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan 

operating domain yaitu kondisi sosial politik nasional. Pendekatan terpadu ini 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  

 Tehno-Economic Compatibility Criteria (TECC) 

 Organizational Capability Compatibility Criteria (OCCC) 

 Operating Domain Compatibility Crteria (ODCC).  

 Dahuri (1999) menjelaskan bahwa arahan kebijakan pembangunan wilayah 

pesisir guna mendukung pengembangan kota pantai dan kawasan kepulauan 

meliputi empat aspek utama, yaitu: 

 Aspek teknik dan ekologis 

 Aspek sosial ekonomi dan budaya 

 Aspek sosial politik 

 Aspek hukum dan kelembagaan 

 Perencanaan program pembangunan menurut Djamarus (1999), beberapa 

butir yang harus dipertimbangkan dibagi menjadi lima kriteria utama yaitu: 
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 Politik 

 Ekonomi 

 Sosial budaya 

 Teknologi 

 Integritas 

Menurut Prawiroadirejo (1993), beberapa aspek yang berpengaruh dalam  

kelangsungan hidup di industri maritim adalah aspek teknis dan aspek ekonomis.  

Sedangkan Bruce (1999), kriteria-kriteria  yang berpengaruh terhadap  

kelangsungan hidup suatu industri maritim maupun industri lainnya adalah:  

 Sosial  

 Teknologi  

 Ekonomi  

 Politik 

 Lingkungan   

Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria yang 

relevan terhadap pemilihan alternatif  strategis pengembangan UKM galangan 

kapal rakyat adalah: 

 Sosial budaya 

 Ekonomi 

 Teknologi dan Ekologi 

5.5.2.3. Tingkat Ketiga (Alternatif) 

 Tingkat ketiga ini merupakan alternatif pemilihan alternatif  strategis 

pengembangan UKM galangan kapal rakyat. Berdasar analisis matrik SWOT 

diperoleh Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif  

strategis, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. 

5.5.2.4. Model Hirarki Pemilihan Alternatif  Strategis Pengembangan UKM 

Galangan Kapal Rakyat 

 Model yang dikembangkan untuk Alternatif  Strategis Pengembangan 

UKM Galangan Kapal Rakyat ditunjukkan pada gambar 5.9 yang terdiri dari tiga 

tingkat (hirarki). 

 Tingkat pertama (fokus/T1), merupakan sasaran yang akan dicapai yaitu  

pemilihan alternatif  strategis pengembangan UKM galangan kapal rakyat. 
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 Tingkat kedua (kriteria/T2), merupakan kriteria-kriteria yang relevan terhadap 

terhadap pemilihan alternatif  strategis pengembangan UKM galangan kapal 

rakyat. Kriteria tersebut terdiri dari: 

 T21 = Sosial budaya 

 T22 =  Ekonomi 

 T23 = Teknologi dan Ekologi 

 T24 = Politik  

 Tingkat ketiga (alternatif/T3), merupakan alternatif pemilihan alternatif  

strategis pengembangan UKM galangan kapal rakyat. Alternatif tersebut 

terdiri dari: 

 T31 = SO  

 T32 = WO 

 T33 = ST 

 T34 = WT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9. Model Hirarki Pemilihan Alternatif  Strategis Pengembangan UKM 

Galangan Kapal Rakyat 

 

 

 

T1 

T24 T22 T21 

T31 T32 T34 T33 

T23 
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5.5.3. Implementasi Model AHP 

Metode Proses Hirarki Analitik (AHP) pada prinsipnya menjaring 

sebanyak mungkin preferensi judgment dari berbagai pihak yang expert dan 

mempunyai kompetensi. Preferensi judgement yang terdiri dari berbagai pihak 

merupakan keputusan dalam bentuk kelompok akan lebih baik dibandingkan 

keputusan tunggal. Dengan semakin banyaknya saran, masukan, ide dan wawasan 

akan menghasilkan pengertian dan pemahaman terhadap suatu masalah. 

 Studi lapangan dengan melakukan audience  maupun questioner terhadap 

pihak-pihak yang berkompeten pada pemilihan alternatif  strategi pengembangan 

UKM galangan kapal rakyat. Dalam studi lapangan ini diambil responden (aktor) 

yang ahli dan mempunyai kompetensi dalam bidang pemilihan strategi 

pengembangan UKM galangan kapal rakyat. Jumlah responden yang diambil dari 

tiap pihak  direpresentasikan oleh satu institusi yang dianggap ahli dan 

berkompeten dibidangnya. Hal ini disebabkan metode ini bukan metode 

pendekatan sampling statistik.  

Pemilihan strategi pengembangan UKM galangan kapal rakyat dilakukan 

dengan bantuan program Expert Choice Version 9.0, dan hasil perhitungan 

pairwise assesment menghasilkan prioritas dan inconsistency ratio lokal pada tiap 

kelompok perbandingan. 

5.3.1.1. Tingkat Pertama (Fokus/T1)   

Level ini merupakan sasaran/goal yang akan dicapai adalah strategi 

pengembangan UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur dengan 

mempertimbangkan kriteria sosial budaya, ekonomi, politik dan teknologi 

ekologi. 

5.3.1.2. Tingkat Kedua (Kriteria/T2) 

Level ini merupakan kriteria-kriteria yang relevan terhadap strategi 

pengembangan UKM galangan kapal rakyat. Kriteria-kriteria (ekonomi, sosial 

budaya, teknologi ekologi dan politik) ini penilaiannya mengacu  terhadap 

investor, pemerintah, nelayan dan lembaga keuangan/kreditur. Dari  running 

program diperoleh prioritas tiap kriteria dan inconsistency ratio lokal seperti pada 

tabel  5.41. 
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Tabel 5.41. Prioritas antara kriteria dalam pemilihan strategi pengembangan UKM 

galangan kapal rakyat. 

 

Kriteria Prioritas 

(%) 

Sosial Budaya 19.1 

Ekonomi 55.3 

Teknologi dan Ekologi 10.4 

Politik  15.2 

Inconsistency Ratio = 0.06  

 

5.3.1.3. Tingkat Ketiga (Alternatif/T3) 

Pada Tingkat ketiga ini merupakan alternatif pemilihan alternatif  strategis 

pengembangan UKM galangan kapal rakyat. Alternatif tersebut terdiri dari: 

 T31 = SO  

 T32 = WO 

 T33 = ST 

 T34 = WT 

Hasil running program diperoleh prioritas tiap alternatif dan inconsistency ratio  

dapat dilihat pada  tabel  5.42. 

 

Tabel 5.42. Prioritas antara Alternatif 

 

Alternatif Prioritas (%) 

SO 27.5 

WO 16.9 

ST 34.7 

WT 21.0 

Inconsistency Ratio = 0.05 
 

5.5.4. Analisa Sensitifitas  

Dari hasil output program tersebut dapat dilakukan analisa sensitifitas 

dengan menggunakan Mode Performance, Mode Dynamic, Mode Gradient, 

Mode Two Dimensional dan Mode Difference. Analisa ini dilakukan secara 

trial and error untuk mengetahui kecenderungan dan pengaruhnya terhadap 

prioritas masing-masing alternatif.  



5-75 
 

5.5.4.1. Mode Performance 

 Mode analisis ini menggambarkan bahwa kriteria/aktor dinyatakan oleh 

garis vertikal dan alternatif oleh garis horizontal. Perpotongan antara garis 

alternatif  dengan garis kriteria menunjukkan prioritas alternatif yang dberikan 

oleh kriteria. Prioritas kriteria yang dinyatakan oleh tingginya batang 

segiempat dari garis yang dibaca dari sumbu kiri yang diberi label prosentase 

kriteria. Prioritas secara keseluruhan dari masing-masing alternatif dinyatakan 

oleh garis seluruhnya dan dibaca pada sumbu kanan. 

 Untuk menganalisa dapat dilakukan dengan mengclick mouse pada 

beberapa titik pada batang kriteria. Batang segiempat yang menyatakan 

prioritas kriteria akan menggambarkan kembali untuk titik tersebut. Perubahan 

yang dihasilkan dalam rangking alternatif sama dengan jumlah pada sumbu 

kanan.  Pada mode ini, analisa sensitifitas diperoleh hasil seperti pada 

Gambar 5.10. 

 

Gambar 5.10. Hasil Analisa Sensitifitas Mode Performance 

Abbr evi at i on Def i ni t i on
So s ia l B Kr it e r ia  So s ia l Bu d a y a                                           

Ek o n o m i Kr it e r ia  Ek o n o m i                                                

T e k n o lo g Kr it e r ia  T e k n o lo g i d a n  Ek o lo g i                                  

Po lit ik Kr it e r ia  Po lit ik  d a n  k e le m b a g a a n                                 

ST      St r a t e g i m e n d o r o n g  k e k u a t a n  d a la m  m e n g a t a s i a n c a m a n  y a n g  a d a     

SO      St r a t e g i m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  d e n g a n  m e n g o p t im a lk a n  k e k u a t a n     

W T      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  m e n g h in d a r i a n c a m a n            

W O      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  t e t a p  m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  y a n

I d e a l M o d e

Performance Sensi ti vi ty w. r. t .  GOAL for nodes bel ow GOAL
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Abbr evi at i on Def i ni t i on
So s ia l B Kr it e r ia  So s ia l Bu d a y a                                           

Ek o n o m i Kr it e r ia  Ek o n o m i                                                

T e k n o lo g Kr it e r ia  T e k n o lo g i d a n  Ek o lo g i                                  

Po lit ik Kr it e r ia  Po lit ik  d a n  k e le m b a g a a n                                 

ST      St r a t e g i m e n d o r o n g  k e k u a t a n  d a la m  m e n g a t a s i a n c a m a n  y a n g  a d a     

SO      St r a t e g i m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  d e n g a n  m e n g o p t im a lk a n  k e k u a t a n     

W T      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  m e n g h in d a r i a n c a m a n            

W O      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  t e t a p  m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  y a n

I d e a l M o d e

Dynami c Sensi ti vi ty w. r. t .  GOAL for nodes bel ow GOAL

 

5.5.4.2. Mode Dynamic 

 Analisis Mode dynamic ini digambarkan oleh diagram batang horizontal 

yang dapat menambah atau mengurangi prioritas dari beberapa kriteria, 

sehingga dapat dilihat terjadinya perubahan prioritas dan rangking alternatif. 

 Untuk menambah dan mengurangi prioritas dari kriteria dilakukan dengan 

menempatkan posisi mouse pada atau sebelah kanan dari salah satu batang dan 

mengclicknya. Pada mode ini, analisa sensitifitas diperoleh hasil seperti 

Gambar 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11. Hasil Analisa Sensitifitas Mode Dynamic 

5.5.4.3. Mode Gradient 

 Mode yang ketiga untuk analisis ini adalah Mode Gradient. Masing-

masing kriteria digambarkan oleh sebuah grafik gradient yang terpisah. 

Prioritas dari kriteriar secara langsung digambarkan oleh garis vertikal pada 

garis horizontal, sedangkan alternatif digambarkan oleh garis miring. Prioritas  

pada sebuah alternatif ditentukan oleh titik melalui perpotongan garis 

alternatif dengan garis kriteria vertikal. 
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Abbr evi at i on Def i ni t i on
So s ia l B Kr it e r ia  So s ia l Bu d a y a                                           

Ek o n o m i Kr it e r ia  Ek o n o m i                                                

T e k n o lo g Kr it e r ia  T e k n o lo g i d a n  Ek o lo g i                                  

Po lit ik Kr it e r ia  Po lit ik  d a n  k e le m b a g a a n                                 

ST      St r a t e g i m e n d o r o n g  k e k u a t a n  d a la m  m e n g a t a s i a n c a m a n  y a n g  a d a     

SO      St r a t e g i m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  d e n g a n  m e n g o p t im a lk a n  k e k u a t a n     

W T      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  m e n g h in d a r i a n c a m a n            

W O      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  t e t a p  m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  y a n

I d e a l M o d e

Gradi ent Sensi ti vi ty w. r. t .  GOAL for nodes bel ow GOAL

Jika ingin mengetahui kinerja sensifitasnya dapat melalui mouse yang ditekan 

dan ditahan pada garis vertikal kearah kiri atau kanan. Ini menunjukkan 

penyelidikan bagaimana kejadian alternatif prioritas  lebih penting dari 

perubahan kriteria yang dipilih. Garis asli yang tersisa menunjukkan asal atau 

prioritas asli, dan titik dimana garis alternatif berpotongan dinamakan titik 

pertimbangan dan menunjukkan indikasi bobot kriteria penilaian yang akan 

berubah.  Pada mode ini, analisa sensitifitas diperoleh kecenderungan grafik 

seperti pada Gambar 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12. Hasil Analisa Sensitifitas Mode Gradient 

 

5.5.4.4. Mode Two Dimensional  

 Mode yang keempat untuk analisis ini adalah Mode 2 Dimensional, 

menunjukkan bagaimana baiknya suatu kinerja alternatif yang mengacu pada 

dua kriteria. 

 Prioritas kriteria/aktor dibaca sepanjang sumbu  untuk menyajikan sebuah 

label. Titik-titik besar menunjukkan alternatif dan koordinat untuk satu titik 
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Abbr evi at i on Def i ni t i on
So s ia l B Kr it e r ia  So s ia l Bu d a y a                                           

Ek o n o m i Kr it e r ia  Ek o n o m i                                                

T e k n o lo g Kr it e r ia  T e k n o lo g i d a n  Ek o lo g i                                  

Po lit ik Kr it e r ia  Po lit ik  d a n  k e le m b a g a a n                                 

ST      St r a t e g i m e n d o r o n g  k e k u a t a n  d a la m  m e n g a t a s i a n c a m a n  y a n g  a d a     

SO      St r a t e g i m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  d e n g a n  m e n g o p t im a lk a n  k e k u a t a n     

W T      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  m e n g h in d a r i a n c a m a n            

W O      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  t e t a p  m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  y a n

I d e a l M o d e

Two-D Sensi ti vi ty w. r. t .  GOAL for nodes bel ow GOAL

memberikan prioritasnya pada dua kriteria. Titik yang berada di kuadran 

sebelah kanan atas adalah kedua kriteria paling baik. 

 Garis proyeksi dapat diaktifkan dan dinonaktifkan, dan posisi dari garis ini 

menunjukkan bagaimana  posisi relatif  untuk masing-masing, jika kriteria  

sama dalam kepentingan. Proyeksi garis yang menyimpang jauh sekali adalah 

paling baik. 

 Analisa dilakukan dengan mengclick pada garis proyeksi dan menahannya 

keatas dan kebawah. Untuk masalah label kriteria dilakukan dengan memilih 

menu kriteria/aktor yang diinginkan. Pada mode ini, analisa sensitifitas 

diperoleh hasil seperti Gambar 5.13. 
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Gambar 5.13.  Hasil Analisa Sensitifitas Mode Two Dimensional 

5.5.4.5. Mode Difference 

Mode yang kelima untuk analisis ini adalah Mode Differences Sensitivity. 

Mode ini menunjukkan perbedaan antara prioritas dari kriteria pada dua 

alternatif yang didapatkan pada satu waktu untuk semua kriteria. Dua 

alternatif dalam pertanyaan terdaftar di atas grafik berbeda. Aternatif sebelah 

kiri adalah sisa konstata, dimana alternatif sebelah kanan yang dirubah oleh 
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Abbr evi at i on Def i ni t i on
So s ia l B Kr it e r ia  So s ia l Bu d a y a                                           

Ek o n o m i Kr it e r ia  Ek o n o m i                                                

T e k n o lo g Kr it e r ia  T e k n o lo g i d a n  Ek o lo g i                                  

Po lit ik Kr it e r ia  Po lit ik  d a n  k e le m b a g a a n                                 

ST      St r a t e g i m e n d o r o n g  k e k u a t a n  d a la m  m e n g a t a s i a n c a m a n  y a n g  a d a     

SO      St r a t e g i m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  d e n g a n  m e n g o p t im a lk a n  k e k u a t a n     

W T      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  m e n g h in d a r i a n c a m a n            

W O      St r a t e g i m e n e k a n  k e le m a h a n  d e n g a n  t e t a p  m e m a n f a a t k a n  p e lu a n g  y a n

I d e a l M o d e

Di fferences Sensi ti vi ty w. r. t .  GOAL for nodes bel ow GOAL

pemilihan label untuk kriteria lain. Berbeda dengan mode analisis yang lain, 

mode ini tidak menyertakan perubahan prioritas dari kriteria. Analisa ini 

digunakan untuk keberadaan prioritas dan sepenuhnya untuk pengamatan dan 

penyelidikan berbagai kasus. Pada mode ini, analisa sensitifitas diperoleh beda 

bobot alternatif seperti pada Gambar 5.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14. Hasil Analisa Sensitifitas Mode Difference 

 

 

5.6. PEMBAHASAN 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menunjang serta membantu 

program pemerintah dalam memberdayakan sektor perikanan dalam 

pembangunan Bangsa Indonesia. Selain tujuan utama, penelitian ini juga 

mempunyai tujuan yang lebih spesifik yaitu: 

1. Membuat profil investasi UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur.  
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2. Melakukan analisis SWOT untuk tentang menentukan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman investasi dan pengembangan UKM 

galangan kapal rakyat di Jawa Timur. 

3. Melakukan analisis AHP untuk menentukan  sektor-sektor prioritas  

pengembangan dan membuat rekomendasi strategi pengembangan UKM 

galangan kapal rakyat di Jawa Timur. 

 Profil investasi UKM Galangan Kapal Rakyat dengan lokasi penelitian di 

empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten  Trenggalek. Penentuan lokasi kabupaten 

di pesisir Jawa Timur didasarkan pada kajian ancient forum yang membagi 

konstribusi koridor ekonomi Jawa Timur menjadi 4 koridor yaitu: Utara selatan, 

Barat daya, Timur dan Utara (Harian Surya, 13 Nopember 2006).  Secara umum 

jumlah tenaga kerja galangan kapal rakyat bervariasi antara  2-35 orang dan 

tergantung  pesanan. Untuk modal usaha yang dipakai bervariasi antara Rp 15 juta 

s/d Rp 500 juta. Hal ini disebabkan karakteristik galangan kapal rakyat  adalah 

teknologi pembuatan kapal yang bersifat turun temurun, sarana prasarana 

sederhana, produksi tidak kontinu (tergantung pesanan) dan SDMnya terbatas 

dengan jumlah tenaga kerja sedikit. 

Hasil  analisis SWOT dari UKM galangan kapal rakyat di empat 

kabupaten diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah berkaitan 

dengan aspek kewirausahaan, aspek kegiatan produksi, aspek manajemen, aspek 

kelembagaan, aspek pemberdayaan dan aspek permodalan. Kesemuanya bermuara 

kepada kebutuhan bersama akan perlunya deregulasi perijinan, advokasi lembaga 

finansial, kerjasama UKM membangun pusat informasi yang menyajikan potensi 

UKM, peluang UKM, pemasaran bersama, dan lain-lain. Khusus untuk UKM 

galangan kapal rakyat pemerintah harus mempunyai  political will yang sangat 

besar, karena karateristik investasi di industri maritim sangat komplek dan  berat 

tantangannya.  

Hasil  analisis dengan matrik SWOT tentang alternatif  strategi 

pengembangan UKM galangan kapal rakyat melengkapi hasil kajian dari 

Kartikasari dan Widjaja (2004)  yang telah melakukan pengembangan sentra 

UKM maritim  sebagai pusat perekonomian masyarakat nelayan di Indonesia,  
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dan studi ini menemukan bahwa konsep pemikiran analyze, technology, 

innovative, empowering, sustainability dan studi kelayakan cocok untuk  

pengembangan sentra UKM maritime.  

 Analisis AHP dalam menentukan  sektor-sektor prioritas  pengembangan 

dan membuat rekomendasi strategi pengembangan UKM galangan kapal rakyat di 

Jawa Timur. Analisis dilakukan dengan membuat model hirarki pemilihan 

alternatif strategis pengembangan UKM galangan kapal rakyat (SO, WO, ST dan 

WT). Perhitungan dilakukan dengan memberikan preferensi judgment dari tiap 

pelaku UKM galangan kapal rakyat yang terdiri pemerintah sebagai regulator, 

lembaga keuangan dan  investor sebagai pemilik UKM galangan kapal rakyat. 

Hasil running dari implementasi model diperoleh bahwa kriteria yang sangat 

dipertimbangkan adalah ekonomi (55,3%) dan diikuti oleh kriteria sosial budaya, 

politik, teknologi dan ekologi. Alternatif strategi terpilih adalah  mendorong 

kekuatan dalam mengatasi ancaman (ST) sebesar 34,7 % yang berupa peningkatan 

kualitas SDM dalam bidang rancang bangun kapal kayu secara modern serta 

pemasarannya.  

Hal ini sangat penting karena kapal yang dibangun dan beroperasi   dengan 

ukuran dimensi kecil mempunyai kwantitas yang sangat besar tetapi dari segi 

kwalitas sangat kurang, pada umumnya kapal tersebut dibangun secara turun 

menurun (tradisional) sehingga mutu dari produk tersebut sangat tergantung dari 

keahlian tenaga kerjanya. Hasil pengamatan menunjukkan banyak dijumpai 

ketidakefisiennya produk (kapal) seperti (Sanjaya, 2008);  

 Alat tangkap yang digunakan hanya satu type alat tangkap saja tentunya 

alat tangkap ini hanya digunakan untuk satu jenis ikan (satu musin jenis 

ikan).  

 Proses pembuatan badan kapal terutama bahan dari kayu yang banyak 

menghasilkan material sisa sampai 50%, dan bentuk lambungnya tanpa 

memperhitungkan segi hidrodinamika dari kapal yang berkaitan dengan 

tahanan kapal.  
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 Baling-baling yang digunakan tanpa memperhitungkan dari segi teknis 

dengan memasang baling-baling yang dibeli di pasaran dengan mutu yang 

kurang bagus serta pemasangan yang tidak tepat di buritan kapal.  

 Pemilihan sistem mekanik yang kurang tepat,   penempatan mesin di 

geladak mengakibatkan kerja poros baling-baling tidak efiktif dan 

pemilihan mesin utama dengan menggunakan mesin darat darik truck. 

Keempat faktor tersebut menunjukkan  galangan kapal rakyat atau nelayan 

membuat armada/kapal penangkap ikan hanya mengandalkan apa yang sudah 

tersedia di pasaran tanpa memperhatikan segi teknologi hal ini bisa dikaitkan 

dengan kemampuan dari mereka yang kurang dalam menguasai  iptek, skill 

maupun dari segi modal. Model hirarki ini dapat dipakai sebagai referensi dalam 

memilih strategi pengembangan UKM galangan kapal rakyat secara integral 

komprehensif. 

Pengembangan galangan kapal rakyat di Jawa Timur akan difokuskan  

untuk Kabupaten Lamongan yang menjadi salah satu pilot project kawasan 

ekonomi khusus (KEK) di Indonesia (Departemen Perindustrian RI, 2007). Hal ini 

didukung olek Santosa (2006) yang telah mengkaji strategi investasi dalam 

pengadaan kapal ikan untuk mendukung kebutuhan armada kapal ikan nasional 

dan kontribusi prioritas dalam pemilihan lokasi investasi kapal ikan adalah PPN 

Brondong (Kab. Lamongan), terpilih sebagai altematif yang paling disukai. Baso 

(2007) juga mengkaji tentang pengembangan galangan kapal kayu tradisional di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan lokasi terpilih di tingkat provinsi adalah 

Jawa Timur dan di tingkat kabupaten adalah Lamongan. Sesuai dari Penetapan 7 

KEK tersebut bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi agar berjalan 

lebih cepat lagi di suatu daerah propinsi. Sedangkan untuk Jawa Timur, 

Lamongan yang dipilih sebagai KEK tersebut selain suatu kebanggaan, 

penunjukkan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada 

Lamongan, karena karena daerah ini meski selama ini dianggap daerah miskin 

namun memiliki potensi sumber daya yang besar.  Sehingga KEK sangat 

mendukung program pembentukan kluster industri perkapalan di Paciran-

Lamongan.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

 Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang telah 

diperoleh dari penelitian tentang model pengembangan UKM galangan kapal 

rakyat di Jawa Timur.  

 

6.1. KESIMPULAN  

1. Profil investasi UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur adalah 

teknologi pembuatan dan perawatan kapal yang bersifat turun temurun, 

sarana prasarana sederhana, produksi tidak kontinu, modal kecil dan SDM 

terbatas, namun dari segi peluang masih sangat besar. 

2. Hasil  analisis SWOT dari UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur 

diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah berkaitan 

dengan aspek aspek kewirausahaan, aspek kegiatan produksi, aspek 

manajemen, aspek kelembagaan, aspek pemberdayaan dan aspek 

permodalan. Alternatif  strategi pengembangan UKM galangan kapal 

rakyat terdiri dari strategi jangka pendek (ST), strategi jangka menengah 

(WT, SO) dan strategi jangka panjang (WO). 

3. Model yang dikembangkan dari analisis AHP  untuk pemilihan alternatif 

strategis pengembangan UKM galangan kapal rakyat terdiri dari tiga level 

(hirarki), yaitu level 1 (tujuan), level 2 (kriteria) dan level 3 (alternatif 

strategi). Hasil running dari implementasi model diperoleh bahwa kriteria 

yang sangat dipertimbangkan adalah ekonomi (55,3%) dan diikuti oleh 

kriteria sosial budaya, politik, teknologi dan ekologi. Alternatif strategi 

terpilih adalah  mendorong kekuatan dalam mengatasi ancaman (ST) 

sebesar 34,7 % yang berupa peningkatan kualitas SDM dalam bidang 

rancang bangun kapal kayu secara modern serta pemasarannya.  

6.2.  SARAN 

1. Pemerintah harus mempunyai  political will yang sangat besar bagi UKM 

galangan kapal rakyat di Jawa Timur agar lebih berdaya, karena 
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karateristik investasi di industri maritim sangat komplek dan  berat, namun 

dari segi peluang masih sangat besar. 

2. Pembentukan  klaster UKM galangan kapal rakyat di Jawa Timur perlu 

dilakukan agar potensi masing-masing daerah bisa disinergikan. Khusus 

untuk Kabupaten Lamongan yang menjadi salah satu pilot project kawasan 

ekonomi khusus (KEK) industri galangan kapal di Indonesia harus segera 

direalisasikan, agar industri galangan kapal tradisional bisa meningkatkan 

kapabilitas, kapasitas dan kualitas 
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