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RINGKASAN 

 

Di Indonesia kemunitas Surabaya Boat Modeling Club diresmikan oleh KASAL 

Laksamana Selamet Soebijanto pada tanggal 17 Januari 2006 di Universitas Hang Tuah 

Surabaya. Sejak saat itu perkembangan kegiatan boat model sangat pesat, di daerah-daerah 

mulai banyak penggemar boat model dan membentuk kemunitas (Jakarta, Pontianak, 

Samarinda, Tarakan, Bali dll). Sejak diresmikan di kolam Universitas Hang Tuah, kolam 

tersebut menjadi pusat kegiatan kemunitas penggemar boat model di Indonesia terutama 

penggemar di wilayah Surabaya, tercatat di kolam tersebut melaksanakan 4 kali kompetisi 

sekala nasional yang diseponsori Zenoah dan setiap sabtu dan minggu digunakan untuk 

latihan dan beberapa kebiatan boat yang lain. Adapun pengelolaan kolam tersebut belum 

dikelolah dan dikemas dengan baik, saat ini  pengelolaan kolam tersebut tidak kearah 

pengembangan boat model, tapi boat model bisa menggunakan kolam tersebut untuk 

kegiatan boat model. 

Untuk mengembangkan kegiatan Boat Modeling di Indonesia, Universitas Hang 

Tuah dibantu oleh DIKTI melalui dana hibah IbIKK membentuk unit dibawah Rektor yang 

dikenal dengan “Hang Tuah Model Boat (HTMB)” dengan kegiatan sebagai 

penyelenggara dan pengembangan kegiatan boat model baik kegiatan kompetisi maupun 

non kompetisi. Dengan dukungan sumber daya yang ada baik dari program studi dan 

laboratorium di lingkungan Universitas Hang Tuah serta beberapa infrastruktur yang ada, 

pada tahun pertama (2014) merencanakan kegiatan kompetisi dan non kompetisi, 

memperbaiki infrastruktur serta mendapatkan sponsor untuk mendanai kegiatan tersebut. 

Kegiatan IbIKK Hang Tuah Model Boat adalah Pengembangan Kawasan Hang Tuah 

Model Boat sebagai wisata boat model. Kegiatan wisata yang dikembangkan dalam hal ini 

adalah mengemudikan model kapal full scale, kompetisi RC model boat, atraksi model 

boat dll, dengan kegiatan tersebut maka di rencanakan rincian kegiatan wisata boat model 

baik kegiatan kompetisi maupun non kompetisi. Dengan rincian rancangan tersebut 

dilakukan sosialisasi ke masyarakat (masyarakat umum, komunitas, sponsorship). 

Dari hasil yang telah dilakukan saat ini pada kegiatan IbIKK Hang Tuah Model 

Boat (HTMB) dirumuskan bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik dan tinggal menye-

lesaikan, namaun ada beberapa kegiatan belum bisa berjalan dengan baik dan memerlukan 

percepatan misalnya : manajemen dan pemasaran. Untuk memakasimalkan pelaksanaan 

dan berhasilnya kegiatan tersebut adalah mengkoordinasikan lebih intensif tentang pen-

gembangan manajemen serta mengkoordinasikan kegiatan pemasaran lebih baik dan me-

minta masukan ke  beberapa pihak yang dapat membantu. 

 

 

 

Kata Kunci : Boat Model, Regulasi, Kompetisi Boat Model, HTMB, RC Boat 
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BAB-1. PENDAHULUAN 

Di Indonesia kemunitas Surabaya Boat Modeling Club diresmikan oleh KASAL 

Laksamana Selamet Soebijanto pada tanggal 17 Januari 2006 di Universitas Hang Tuah 

Surabaya. Sejak saat itu perkembangan kegiatan boat model sangat pesat, di daerah-daerah 

mulai banyak penggemar boat model dan membentuk kemunitas (Jakarta, Pontianak, 

Samarinda, Tarakan, Bali dll). Setiap komunitas memiliki keunikan tersendiri, beberapa 

komunitas yang ada misalnya: Boat/Ship Statis, RC Boat Electric, RC Boat Engine, Boat 

Seal dll. 

 

 
Gambar-1. Kegiatan Peresmian SBMC Oleh KASAL di Kolam Universitas Hang Tuah 

 

Sejak diresmikan di kolam Universitas Hang Tuah, kolam tersebut menjadi pusat 

kegiatan kemunitas penggemar boat model di Indonesia terutama penggemar di wilayah 

Surabaya, tercatat di kolam tersebut melaksanakan 4 kali kompetisi sekala nasional yang 

diseponsori Zenoah dan setiap sabtu dan minggu digunakan untuk latihan dan beberapa 

kegiatan boat yang lain. Adapun pengelolaan kolam tersebut belum dikelolah dan dikemas 

dengan baik, saat ini  pengelolaan kolam tersebut tidak kearah pengembangan boat model, 

tapi boat model bisa menggunakan kolam tersebut untuk kegiatan boat model. 
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Untuk mengembangkan kegiatan Boat Modeling di Indonesia, Universitas Hang 

Tuah dibantu oleh DIKTI melalui dana hibah IbIKK membentuk unit dibawah Rektor yang 

dikenal dengan “Hang Tuah Model Boat (HTMB)” dengan kegiatan sebagai 

penyelenggara dan pengembangan kegiatan boat model baik kegiatan kompetisi maupun 

non kompetisi. Dengan dukungan sumber daya yang ada baik dari program studi dan 

laboratorium di lingkungan Universitas Hang Tuah serta beberapa infrastruktur yang ada, 

pada tahun pertama (2014) merencanakan kegiatan kompetisi dan non kompetisi, 

memperbaiki infrastruktur serta mendapatkan sponsor untuk mendanai kegiatan tersebut. 

 

 

 
Gambar-2. Kegiatan Race Engine Boat Model 2014 di Kolam Universitas Hang Tuah 

 

Dari hasil evaluasi kegiatan pada tahun pertama (2014), secara umum kegiatan 

IbIKK Hang Tuah Model Boat belum berhasil, disebabkan beberapa hal, antara lain: 

Infrastruktur yang belum memenuhi standar minimum untuk melakukaan kegiatan boat 

modeling, serta latar belakang komunitas boat adalah pengusaha/pegawai yang memiliki 

waktu terbatas, sehingga jumlah peserta dalam kegiatan tersebut sangat kecil, dengan 

demikian ketertarikan sponsor untuk mendukung sangat kecil. Dan Strategi pemasaran 

yang salah pada tahun pertama, dimana dengan mengoptimalkan dan memberdayakan 

komunitas yang memiliki boat untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan boat modeling, 

dengan alasan para komunitas yang sudah aktif (memiliki boat) sebagai penyebar virus 
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boat modeling, jika kegiatan boat modeling sudah terkenal maka akan lebih mudah untuk 

mendapatkan sponsor. Mengingat upayah dan komunikasi yang dijalankan tidak berjalan 

dengan baik sehingga partisipasi para komunitas belum maksimal. 

Dengan kondisi seperti diatas, usulan rencana tahun kedua (2015) kegiatan IbIKK 

Hang Tuah Model Boat adalah Pengembangan Kawasan Hang Tuah Model Boat sebagai 

pusat kegiatan boat model. Kegiatan boat model yang dikembangkan dalam hal ini adalah 

model kapal full scale, kompetisi RC model boat, atraksi model boat dan beberapa kegia-

tan yang lain, dengan kegiatan tersebut terlaksana dengan baik diharapkan akan masyara-

kat sekitar lebih mengenal kegiatan boat model, tentunya kegiatan tersebut tersosialisasi 

dengan baik kepada masyarakat.  Dengan kegiatan boat model yang dikenal masyarakat 

banyak maka kegiatan boat model yang dilakukan akan menimbulkan kegiatan ekonomi 

misalnya: masyarakat akan membutuhkan boat model, masyarakat industri yang mau men-

danai kegiatan boat model, dll. 

 

BAB-2. TARGET LUARAN 

Target luaran kegiatan IbIKK Hang Tuah Model Boat yang ingin dicapai pada 

tahun kedua dari rencana 3 (tiga) tahun adalah sebagaimana dalam tabel-2 berikut : 

Tabel-2. Target dan Luaran IbIKK Hang Tuah Model Boat Tahun ke-dua (2015) 

Komponen Target Luaran 

Bahan Baku  Regulasi RC Electric Boat Model,  

 Regulasi Model Boat Full Scale (Art). 

 Rancangan pengembangan Kawasan Kolam Hang Tuah Model Boat 

sebagai pusat wisata dan pengembangan boat model. 

Manajemen  Pengembangan Manajemen 

Fasilitas  Memiliki komputer dan printer unit bisnis 

 Memiliki 1 unit Boat Rescue, Peralatan kompetisi 

 Pembangunan Dermaga Tahap II. 

 Pembuatan 2 model dinamis full scale 

SDM/Personel  Pelatihan personel dalam pembuatan model dinamis skala 1/50 

 Study Banding ke Unit yang serupa (Tempat wisata dll) 

Pemasaran  Mendapatkan sponsor utama, 1 tahun Rp 180.000.000,-  

 Mendapatkan sponsor untuk 3 kali RC Electric Boat Competition 

sebesar Rp. 150.000.000,- 

 Mendapatkan sponsor untuk 3 kali RC Gas Boat Competition sebesar 

Rp. 165.000.000,- 

 Mendatangkan pengunjung di Kolam (pemain + 15 orang / minggu dan 

Penonton + 60 Orang/ minggu)  

Produksi  Terlaksana RC Electric Boat Competition sebanyak 2 kali. 

 Terlaksana RC Gas Boat Competition sebanyak 2 kali. 

 Terlaksananya kegiatan latihan bersama. (minimal setiap sabtu dan 

minggu). 

 Menerbitkan Majalah Informasi Hang Tuah Model Boat 2 kali dalam 

satu tahun (bulan Juni dan Desember) 
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BAB-3. METODE PELAKSANAAN 

1. Bahan Baku 

Sebagai unit yang mengembangkan wisata boat model, Hang Tuah Model Boat 

yang didukung sumberdaya dari Fakultas, Program Studi, Laboratorium dan beberapa 

infrastruktur yang ada, mengembangkan sebuah kawasan wisata model boat, kegiatan 

kompetisi, atraksi boat model dll. Ujung tombak dari sebuah kegiatan wisata selain 

pemasaran dan sosialisasi kegiatan adalah sebuah desain/rancangan kegiatan yang tetap 

menarik masyarakat, untuk itu diperlukan usaha untuk tetap menjaga kualitas bahan 

baku dalam hal ini rancangan kegiatan yang tetap disukai masyarakat, tentunya usaha 

tersebut dilakukan terus menerus.  

Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, Hang Tuah Model Boat da-

lam pengembangan bahan baku (regulasi dan pengembangan kawasan wisata boat) me-

laksanakan kegiatan kompetisi dan persewaan model boat. Kegiatan tersebut dilakukan 

dengan melakukan beberapa kali uji coba dan survey untuk mendapatkan data yang 

akan dituangkan dalam rancangan tersebut, saat ini draft rancangan tersebut masih da-

lam uji coba akan dilaksanakan. 

 

2. Produksi 

Ujung tombak kegiatan Hang Tuah Model Boat sebagai penyelenggaraan ke-

giatan boat model adalah pelayanan yang prima. Aliran kegiatan proses produksi pada 

gambar-3. Dengan proses seperti diatas Hang Tuah Model Boat dalam tahun kedua 

(2015) dapat melaksanakan kompetisi RC Boat Model minimal 2 kali sedangkan untuk 

kegiatan non kompetisinya dilaksanakannya kegiatan boat model show yaitu 

menyewahkan boat model, mengadakan atraksi boat model, dan membuat kegiatan 

yang dapat menghibur masyarakat dengan berbasiskan boat model. 

Berdasarkan regulasi dan rancangan pengembangan kawasan, untuk kegiatan 

kompetisi boat model electric tingkat SMA saat ini regulasi udah finalisasi dan me-

nungguh produksi masal prototype model yang sudah dikembangkan. Selanjutnya un-

tuk pengembangan kegiatan wisata model boat akan dilaksanakan persewaan boat 

model serta persewaan boat untuk simulator kapal, saat ini kegiatan tersebut masih da-

lam uji coba dan ditawarkan untuk komunitas HTMB kurang lebih anggota dalam ko-

munitas tersebut 100 lebih.  
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Gambar-3. Bagan Alir Proses Produksi Hang Tuah Model Boat (HTMB) 

 

3. Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Setelah struktur unit Hang Tuah Model Boat terbentuk, pengembangan 

selanjutnya adalah mempersiapkan manajemen dan sumber daya manusia yang mampu 

mendukung dan mengelolah Hang Tuah Model Boat sebagai pusat wisata dan 

pengembangan boat model. Untuk itu dilakukan pelatihan meningkatkan kemampuan 

dalam bidang manajerial dan teknik antara lain, melatih personel dibidang admnistrasi 

dan keuangan serta melatih personel dalam bidang pembuatan dan perbaikan boat 

model, selain itu melakukan study banding ke beberapa tempat wisata. 

 

4. Pemasaran 

Permasalahan dalam pemasaran yang dilakukan Hang Tuah Model Boat adalah 

bagaimana membuat kegiatan boat model yang meriah dan menarik, banyak peserta, 

banyak penonton. Dengan kata lain bagaimana mengenalkan atau membumikan 

Bahan Baku 
(Kompetisi & Non-Kompetisi) 

Marketing 

Produksi  

Evaluasi 

Result Melaporkan kegiatan, kepada 

manajemen, peserta dan sponsor ship 
Laporan Kegiatan 

Evaluasi  Evaluasi seluruh kegiatan. 

Evaluasi ini mengevaluasi perencanaan 

pelaksanaan dan evaluasi  

Produksi  Melaksanakan kegiatan yang 

direncanakan dan dipromosikan. Dalam 

pelaksanaan merencanakan detail 

pelaksanaan kompetisi, fasilitas, waktu, 

personel dll.  

Marketing  merencanakan & 

melaksanakan promosi / sosialisai rencana 

kegiatan. Perencanaan tim marketing adalah: 

promosi, pencarian donatur sponsor, jadwal 

marketing dll.  

Regulasi  peraturan yang mengatur 

kegiatan yang dilaksanakan. 

Rencana Kegiatan  Perencanaan kegiatan 

(kegiatan, jadwal , fasilitas, dll.) 
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kegiatan boat model ke masyarakat, dengan keterkenalan tersebut akan lebih mudah 

untuk mendapatkan sponsor dll.    

Untuk menunjang keberhasilan dari kegiatan tersebut, diperlukan strategi 

pemasaran yang tepat dan terencana dengan baik. Adapun strategi pemasaran yang 

dilakukan pada tahun kedua sedikit berbedah dengan tahun pertama, berdasarkan bahan 

baku (rencana kegiatan, regulasi) yang ada dilakukan sosialisasi ke masyarakat 

(masyarakat umum, komunitas) tentang kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan 

untuk kompetisi kegiatan diprioritaskan untuk siswa SMA, SMP dan SD, dimana 

sosialisasi tersebut dilakukan dengan penyebaran brosur serta melakukan presentasi ke 

sekolah. Selain itu juga melakukan komunikasi yang intensif dengan komunitas boat 

model, dengan komunikasi tersebut diharapkan partisipasi mereka dalam kegiatan 

Hang Toah Model  Boat. 

Adapun untuk komunikasi dengan sponsorship akan melakukan penyebaran 

proposal kegiatan dan melakukan presentasi kegiatan yang akan dilakukan dan 

menjelaskan apa yang akan diberikan. Selain hal tersebut dari komunikasi dengan 

komunitas diharapkan refrensi dan bantuan untuk mendapatkan sponsor yang pernah 

mensponsori kegiatan boat model. 

 

5. Fasilitas 

Kegiatan Hang Tuah Model (HTMB) secara umum terpusat dilingkungan 

Universitas Hang Tuah, sekretariat HTMB sebelum dibangun bertempat di 

Laboratorium Simulasi dan Permodelan Prodi Teknik Perkapalan. layout fasilitas 

tersebut pada gambar-6 berikut : 

 
Gambar-4. Hang Tuah Model Boat (HTMB) 
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Gambar-5.  Lanscape Hang Tuah Model Boat (HTMB) 

 

Guna mendukung kegiatan Hang Tuah Boat Model, pengembagan fasilitas di 

perioritaskan pembangunan yang mendukung kegiatan secara langsung antara lain: 

a. Pengadaan Laptop, yaitu melengkapi peralatan kantor yang sebelumnya  

b. Pembangunan Dermaga Tahap – II, (membangun lantai 2 sebagai tower driver 

boat model). 

c. Sound system yaitu memasang pengeras suara. 

d. Membuat 2 boat model dinamis beserta kontrolnya. 

e. Rescue boat, pengadaan motor tempel (penggerak boat). 

 

6. Finasial 

Aliran kas,  Hang Tuah Model Boat (HTMB) pada kedua dari rencana 3 tahun 

dapat dilihat pada tabel-3, untuk cash flow keuangan sebagaimana terlampir.  

Tabel-3. Terget Luaran Finansial IbIKK Hang Tuah Model Boat 

No Jabatan Kedua (Rp) Ketiga (Rp) 

1 Total Revenue 560.000.000,- 560.000.000,- 

2 Total Expanses 385.000.000,- 385.000.000,- 

4 Gross Profit 8.000.000,- 8.000.000,- 

5 Profit/Revenue 1,43% 1,43% 

 
 

BAB-4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Universitas Hang Tuah yang memiliki PIP Kelautan sudah sejak lama 

mengembangkan Ship/Boat Modeling. Diawal pengembangannya tahun 1990 s/d 2002 

masih mengembangkan model statis, model-model yang dikembangkan saat itu kapal dewa 

ruci, FPB-57, Floating Dock, General Cargo dan Tanker. Pada tahun 2002 s/d 2005 

pengembangan mulai ke model dinamis, mengembangkan model kapal elektrik dan Engine 
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RC Mobil, titik awal pengembangan dinamis saat itu adalah Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) yang berjudul Pengembangan Model Kapal Dinamis Tenaga Sel Surya 

Sebagai Sarana Observasi dan dilanjutkan beberapa PKM yang masih dalam 

pengembangan boat model. Pengembangan selanjutnya pada tahun 2005 sampai sekarang, 

titik awal pengembangan saat itu adalah beberapa komunitas penggemar RC melihat 

kegiatan modeling Mahasiswa dan Dosen di depan kampus, karena tertarik dengan 

kegiatan tersebut beberapa komunitas pengadakan pembicaraan. Gayung bersambut dari 

hasil pembicaraan tersebut maka dilakukan kegiatan rutin pada saat tertentu di Kampus 

untuk mengadakan kegiatan latihan bersama di kolam belakang Workshop Fakultas Teknik 

(sekarang Danau SBMC). 

Dengan perkembangan yang sangat cepat dan dari hasil pembicaraan dari pihak 

Universaitas Hang Tuah dan Komunitas penggemar RC Boat Model tersebut, maka kedua 

pihak sepakat membuat sebuah wadah yang nantinya akan diresmikan oleh KSAL. Pada 

tanggal 17 Januari 2006 di Workshop Universitas Hang Tuah, Surabaya Boat Modeling 

Club resmi di resmikan oleh bapak Laksamana Slamet Soebijanto. Setelah diresmikan baik 

Universitas Hang Tuah dan Surabaya Boat Modeling saling kerjasama untuk 

pengembangan kegiatan boat modeling terutama di Surabaya. 

Didukung dengan beberapa prodi dan civitas akademika yang memiliki 

kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan model boat misalnya: Prodi Teknik 

Perkapalan yang akan mengembangkan dan memproduksi model badan kapal, Prodi 

Teknik Sistem Perkapalan yang akan mengembangkan sistem penggerak, Prodi Teknik 

Elektro yang akan mengembangkan sistem kontrol, Prodi Niaga yang akan 

mengembangkan manajemen pengelolaan kegiatan Hang Tuah Model Boat. 

Kelayakan tim pengusul dalam hal ini sudah sejak kuliah mengembangkan 

kegiatan ship modeling, dan sampai saat ini masih aktif mengembangkan kegiatan ship 

modeling, ini dapat dilihat baik ketua maupun anggota tim pengusul menjadi pengurus di 

Surabaya Boat Modeling Club (SBMC) dan Workshop Hydromodeling FTIK-UHT.  

Kedudukan tim pengusul dalam pengelolaan IbIKK Hang Tuah Model Boat secara 

umum sebagai pegelolah dan penanggung jawab kegiatan Hang Tuah Model Boat. 

Kedudukan Hang Tuah Model Boat secara manajemen bertanggung jawab terhadap 

kegiatan yang dilakukan serta pengeluaran dan pemasukan Hang Tuah Model Boat ke 

Manajemen Universitas Hang Tuah dalam hal ini Rektor Universitas Hang Tuah.  
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BAB-5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan IbIKK Hang Tuah Model 

Boat (HTMB) Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

1. Bahan Baku 

Bahan baku untuk IbIKK Hang Tuah Model Boat (HTMB) yaitu : rancangan 

pengembangan kegiatan boat model saat ini adalah sudah selesai yang berupa draft 

yang akan disosialisasikan untuk mendapatkan masukan demi perbaikan regulasi 

race RC boat dan rancangan wisata boat model.  

Dalam pembuatan regulasi untuk RC Boat, saat ini selain regulasi dibuatkan 

model proto tipe yang akan menjadi standard dalam kelas tersebut, dimana pembua-

tan prototype tersebut untuk regulasi RC Model Boat Class Hydroplane, electric ka-

tagori siswa (SMA/SMK), untuk selanjutnya dilakukan pengujian proto tipe serta 

memperbaiki regulasi dari hasil uji coba. 

 

 

Gambar-6.  Pembuatan Model Boat Hydroplane 

 

 

2. Manajemen 

Dalam bidang manajemen hasil yang dicapai adalah sebuah draft rancangan 

kegiatan IbIKK Hang Tuah Model Boat (HTMB) ini menjadi sebuah unit usaha yang 

dimiliki Universitas Hang Tuah hasil diskusi dengan beberapa pihak, selanjutnya 
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draft tersebut akan disosialisasikan dengan manajemen Universitas Hang Tuah serta 

Yayasan Nala untuk mendapatkan legalitas dan masukan untuk IbIKK Hang Tuah 

Model Boat (HTMB)  menjadi unit usaha kampus. 

  

3. Fasilitas 

Hasil yang telah dicapai dalam pengembangan fasilitas yang dikembangkan 

IbIKK Hang Tuah Model Boat (HTMB) adalah sebagai berikut: 

 Dermaga Tahap II  Pembangunan dermaga tahap II merupakan pembangunan 

lantai 2. Lantai tersebut diperuntukkan ruang control boat model. 

 
Gambar-7.  Pembangunan Dermaga Tahap 2 

 
  Rescue Boat  Boat secara umum sudah siap hasil kerja sama dengan Hang 

Tuah Model Boat dengan perusahan pembuatan dan perbaikan boat, hal ini boat 

merupakan hasil sumbangan dari PT. F1 Perkasa dan diperbaiki dengan biaya 

perbaikan dan pengembangan oleh Hang Tuah Model Boat pada tahun pertama, 

selanjutnya untuk tahun ini ddiadakan system penggerak dan kemudi (Motornya) 

 

Gambar-8.  Rescue Boat (Motor Tempel) 

 

 Pembuatan 2 Model Boat  Pembuatan model boat tersebut dilakukan dimulai 

dengan menggambar bentuk badan kapalnya, sampai melakukan uji coba.. 
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Gambar-9.  System penggerak, kemudi dll  

 

 

Gambar-10.  Instal system elektrikal  

 

 

 

Gambar-11.  Pembuatan Model Boat Zigma  
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Gambar-12.  Pembuatan Model Boat Container  

 

 

 

 

 

Gambar-11.  Uji Coba  
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4. SDM/Personel 

SDM/Personel adalah mahasiswa Teknik Perkapalan yang sudah mendapatkan 

pengetahuan dan pelatihan pembuatan model, setelah memiliki keterampilan tersebut 

mereka diberikan tugas untuk membuat model skala 1:50 sebanyak 2 buah. 

 
Gambar-12. Pelatihan Dasar  Pembuatan Boat Model  

 

5. Pemasaran 

Dalam hal pemasaran Hang Tuah Model Boat (HTMB) mengikuti beberapa 

pameran diantaranya: Pameran kemaritiman di Jogjakarta, Pameran Bahari di 

STTAL Kobangdikal Surabaya dan Pekan Kelautan Fakultas Teknik dan Ilmu Ke-

lautan Universitas Hang Tuah Surabaya. Dari hasil beberapa pameran tersebut Hang 

Tuah Model Boat (HTMB) merumuskan rancangan kompetisi setingkat SMA/SMK,. 

Selain itu dengan menggunakan media social yang kami miliki kami mensosialisasi-

kan kegiatan kita. 

  

Gambar-12.  Facebook Group Hang Tuah Model Boat (anggota 125 komunitas) 
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Gambar-13. Web Hang Tuah Model Boat (rcboat.hangtuah.ac.id) 

 

6. Produksi 

Hang Tuah Model Boat secara umum untuk produksi seperti terlaksananya race 

dan kegiatan model saat ini masih dalam proses persiapan, dimana masih memper-

siapkan beberapa fasilitas dan kesiapan personel untuk mendukung produksi terse-

but. Mengingat kegiatan tersebut berbasis air dan kolam yang ada ada permasalahan 

dengan air (kemarau) dan dapat dilakukan dengan keterbatasan air kegiatan dapat di-

lakukan selama 2 minggu. Uji coba produksi tersebut hanya untuk model electric full 

scale dan respon lumayan bagus. 

 

Gambar-14. Uji Coba Produksi  
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7. Finansial 

Aliran kas,  Hang Tuah Model Boat (HTMB) pada tahun kedua dari rencana 3 

tahun dapat dilihat pada tabel-4, untuk cash flow keuangan sebagaimana terlampir.  

Tabel-4. Aliran Kas IbIKK Hang Tuah Model Boat 

No Uraian Kedua (Rp) 

1 Total Revenue 30.100.000,- 

  Dana Sponsor (dukungan part & material) 10.000.000,- 

  Persewaan boat (dalam kegiatan uji coba) 100.000.- 

  Dukungan Humas UHT (kegiatan Pesiar) 20.000.000,- 

2 Total Expanses 150.000.000,- 

  Pengeluaran pembelian dan pembuatan fasilitas 150.000.000,- 

3 Gross Profit -119.900.000,- 

 

BAB-6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

Rencana tahap selanjutnya untuk tahun ketiga yang akan dilaksanakan dalam pe-

laksanaan kegiatan IbIKK Hang Tuah Model Boat (HTMB) Tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahan Baku 

Dengan regulasi dan beberapa ketentuan yang sudah ada baik di Hang Tuah 

Model Boat dan Beberapa asosiasi boat model yang ada atau kesepakatan dengan 

beberapa komunitas boat di daerah misalnya Surabaya Boat Model Club (SBMC), 

Jakarta Boat Model Club (JBMC), Samarinda Boat Model Club dan masih banyak 

yang lain. Selanjutnya untuk tahun ketiga mengadakan boat model dan memperbaiki 

boat model yang dimiliki oleh Hang Tuah Model Boat.  

Dengan banyaknya boat model tersebut semuanya dapat digunakan dalam ke-

giatan yang ada dalam boat model. Dengan tujuan dapat mengenalkan dan meme-

riahkan serta memperlihatkan serunya kegiatan tersebut dan banyak masyarakt terta-

rik, dengan banyak masyrakat yang tertarik maka persewaan dan penjualan boat 

model dapat dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan boat model. 

2. Manajemen 

Untuk mendukung kegiatan hang tuah model boat secara umum. Sebagai lang-

kah pengembangan dalam hal ini melakukan workshop dan pelatihan pengelolaan 

unit usaha secara umum, mulai dari administari umum, administrasi keuangan, mar-

keting dan pemasaran kepada semua personel yang ada. Dalam hal ini pelatihan ditu-

jukan kepada mahasiswa yang ada dalam HTMB. 
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3. Fasilitas 

Dalam melengkapi fasilitas yang dikembangkan, Hang Tuah Model Boat 

(HTMB) melaksanakan kegiatan menyempurnaan lanjutan sebagai berikut: 

 Atap Tower Driver  tower secara umum sudah terbangun, untuk keamanan dan 

keselamatan dilakukan pengabunan atap dan pagar. 

 Boat Model Elekctric & Engine  untuk menambah dan melengkapi boat mod-

el yang sudah ada, secara umum yang dimiliki belum banyak, maka dilakukan 

pengadaan boat model elektrik dan engine. Pengadaan ini sebagai usaha mem-

perbanyak bahan baku fisik, yang digunakan dalam kegiatan HTMB. 

 Perbaikan Boat Model  HTMB sudah memiliki banyak boat model, selama ini 

boat model tersebut dipakai dan mengalami banyak kerusakan sehingga perlu di 

lakukan perbaikan untuk dapat dipakai (disewahkan / dimainkan). Perbaikan ini 

sebagai usaha memperbanyak bahan baku fisik, yang digunakan dalam kegiatan 

HTMB. 

4. SDM/Personel 

Sepertihalnya dengan usaha pengembangan dalam bidang manajemen, untuk 

SDM adalah pelatihan untuk meningkatkan dan pengembangkan pengetahuan ma-

najemen dalam pengelolaan unit usaha. 

5. Pemasaran 

Pemasaran dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dan men-

gikuti pamaran yang ada. Dan untuk SDM pemasaran dilakukan pelatihan pemasaran 

yang baik. 

6. Produksi 

Dengan bahan baku yang ada dan didukung dengan fasilitas yang ada, maka 

untuk produksi dilakukan kegiatan rutinitas boat model yaitu latihan dan sesekali 

mengadakan kompetisi. 

 

BAB-7. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil yang telah dilakukan saat ini pada kegiatan IbIKK Hang Tuah Model Boat 

(HTMB) dapat disimpulkan bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik, karena permasa-

lahan kolam produksi belum bias berjalan dengan baik dan lemahnya sosialisasi sehingga 

hanya dapat melakukan produksi uji coba. Dari hasil kegiatan tersebut secara umum kegia-

tan tersebut sudah mulai mendapatkan pendapatan. 
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2. Saran 

Dari hasil kegiatan tersebut, pelaksanan IbIKK Hang Tuah Model Boat (HTMB) me-

rumusakan beberapa saran. Untuk memakasimalkan pelaksanaan dan berhasilnya kegiatan 

tersebut adalah mengkoordinasikan lebih intensif tentang pengembangan manajemen serta 

mengkoordinasikan kegiatan pemasaran lebih baik dan meminta masukan ke  beberapa pi-

hak. Serta melakukan banyak inovasi kegiatan boat model yang bagus  dan inovasi pelak-

sanaan pemasaran yang unik dan mengenah ke masyarakat. 
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