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ABSTRAK  

 

Penyusunan model pengembangan klaster kapal rakyat (LASKARA) Jatim 

bertujuan  untuk mengidentifikasi potensi  dan mengevaluasi kondisi 

industri kapal rakyat di Jawa Timur, serta menyusun  model pengembangan 

klaster industri kapal rakyat di Jawa Timur sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan armada penangkapan ikan di Jawa Timur khususnya, dan 1000 

kapal ikan program Minapolitan KKP. Kegiatan 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 

klaster industri 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 industri kapal rakyat. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan profil industri kapal rakyat di Jawa Timur adalah industri 

kecil dengan teknologi pembuatan dan perawatan kapal yang bersifat turun 

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

dan SDM terbatas, namun dari segi peluang pasar masih sangat besar; 

Lamongan terpilih sebagai lokasi pengembangan klaster industri kapal 

rakyat  (LASKARA) Lamongan dengan mempertimbangkan aspek kondisi 

industri kapal rakyat, dukungan potensi dan infrastruktur serta kajian/ riset 

terdahulu. Analisis pada LASKARA dilakukan untuk mengetahui kondisi 

industri kapal rakyat pada Tingkat meso ekonomi, Analisis makro dan mikro 

ekonomi;  dan metode pengembangan LASKARA dilakukan dengan 6 

tahapan.  
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas 

laut dan jumlah pulau yang besar. Jumlah pulau 17.504 buah, panjang pantai 

Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km2, 

mendominasi total luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km2. Potensi 

tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. 

Sesuai dengan keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi 

dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan 

Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional. Kementrian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, pada  

tahun 2010-2014 telah menetapkan rencana strategis dengan visi:  

Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015 

(Muhammad, 2010). Salah satu inovasi dan langkah terobosan KKP adalah 

optimasi dan maksimisasi produk kelautan dan perikanan, dengan rencana 

aksinya adalah restrukturisasi armada perikanan berbasis sumber daya 

kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan  penyediaan kapal 

penangkap ikan  >30 GT  yang merupakan sarana produksi penyuplai  bahan 

baku dan olahan di kawasan Minapolitan (Muhammad, 2010). 

Armada penangkapan ikan adalah kapal yang terlibat dalam kegiatan 

perikanan, diantaranya adalah aktifitas penangkapan ikan di laut. Menurut 

Data Pokok Kelautan Dan Perikanan KKP (2011) jumlah kapal penangkap 

ikan yang beroperasi di perairan Indonesia adalah 557.140 unit,  dengan  

kategori dan ukuran kapal/perahu  adalah kapal motor, perahu motor tempel 

dan perahu tanpa motor tempel  dengan ukuran < 5 GT sampai >200 GT.   

Wilayah Jawa Timur sebagian besar merupakan wilayah laut dengan panjang 

pantai 1900 km dan 446 pulau, memiliki kekayaan alam yang sangat besar 

untuk dikembangkan. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar untuk 
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dikembangkan, kegiatan perekonomian masih lebih banyak difokuskan pada 

pengembangan alam yang ada di darat.  

Berdasarkan  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  dengan 

jumlah armada penangkapan ikan sebesar 60.536 unit  dan jumlah alat 

penangkapan ikan sebesar 168.893 unit (Dinas Perikanan dan Kelautan 

Propinsi Jawa Timur, 2011). Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa 

Timur (2010)  menyatakan dari potensi perikanan dan kelautan  Jawa Timur 

adalah sebesar      398.320   ton/tahun (Laut Jawa),       128.854   ton/tahun 

(Selat Madura),       56.444   ton/tahun (Selat Bali),  538.445   ton/tahun ( 

Samudera Hindia). 

Untuk memenuhi kebutuhan armada penangkapan ikan di Jawa Timur 

diperlukan industri galangan kapal untuk memproduksi dan melakukan 

perawatan serta perbaikan. Selama ini armada penangkapan ikan atau kapal 

ikan diproduksi oleh industri kapal rakyat yang dikelola secara tradisional 

dalam bentuk usaha kecil dan menengah.  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan penyusunan model pengembangan klaster 

kapal rakyat (LASKARA) Jatim adalah untuk mengidentifikasi potensi  dan 

mengevaluasi kondisi industri kapal rakyat di Jawa Timur, serta menyusun  

model pengembangan klaster industri kapal rakyat di Jawa Timur sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan armada penangkapan ikan di Jawa Timur 

khususnya, dan 1000 kapal ikan program Minapolitan KKP. 

 

II.METODE PENELITIAN 

Kegiatan 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 klaster industri kapal rakyat. Studi 

community survey juga dilakukan untuk mendapatkan data mengenai  potensi 
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lestari perikanan, kapasitas produksi, jumlah dan proyeksi armada 

penangkapan ikan, biaya investasi, serta tenaga kerja industri kapal rakyat. 

Data primer dan sekunder diolah dengan menggunakan Statistik Diskriptif,  

Analisis Tingkat Meso Ekonomi, Analisis Tingkat Makro Ekonomi/ STEP, 

Analisis Tingkat Mikro Ekonomi/ KLAS/ SWOT. Statistik Diskriptif 

dipergunakan untuk mengidentifikasi profil industri kapal rakyat  di Jawa 

Timur dan mendiskripsikannya dalam bentuk diagram-diagram yang mudah 

dipahami.  Analisis Tingkat Meso Ekonomi, Analisis Tingkat Makro Ekonomi/ 

STEP, Analisis Tingkat Mikro Ekonomi/ KLAS/ SWOT dipergunakan 

melakukan evaluasi kondisi dengan menganalisis faktor eksternal dan 

internal yang mempengaruhi pengembangan klaster industri kapal rakyat  di 

Jawa Timur.  

 

III. POTENSI SEBARAN KLASTER INDUSTRI KAPAL RAKYAT 

Bila klaster industri ini difokuskan untuk industri kapal rakyat, maka sebagai 

industri intinya adalah industri industri kapal rakyat kapal rakyat itu sendiri 

yang berlokasi di wilayah tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Potensi Pengembangan Wilayah Klaster Industri Kapal Rakyat  

                     di Jawa Timur 

 

Wilayah yang berpotensi menjadi klaster industri kapal rakyat adalah 

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, 
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Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan,  Kabupaten Banyuwangi, 

Kabupaten Jember, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.   

Beberapa industri kapal rakyat terdapat di wilayah ini, oleh karena itu 

wilayah ini sangat potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai pusat 

industri kapal rakyat dengan konsep klaster industri kapal rakyat. 

Berdasarkan hasil survey, distribusi sebaran industri kapal rakyat menurut 

jumlah industri kapal rakyat adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Distribusi jumlah industri kapal rakyat di Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosentase Jumlah Industri Kapal Rakyat di Jawa Timur 

 

Wilayah di Jawa Timur  dengan jumlah industri kapal rakyat terbesar 

terdapat di Sumenep  yaitu berjumlah 11 unit industri kapal rakyat. Wilayah 

dengan jumlah unit industri kapal rakyat terbesar kedua yaitu Lamongan  
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sebanyak 10 unit industri kapal rakyat. Secara sekilas terlihat di peta bahwa 

daerah yang memiliki banyak industri kapal rakyat berada di wilayah Jawa 

Timur bagian utara. Hal ini mengindikasikan bahwa yang perlu mendapat 

perhatian untuk dilakukan pengembangan klaster industri kapal rakyat 

adalah di wilayah Jawa Timur bagian utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Jenis Bahan Baku Industri Kapal Rakyat di Jawa Timur 

                      

Dari gambar.4 terlihat bahwa ada 2 jenis bahan baku yang dipergunakan 

industri kapal rakyat di Jawa Timur, dan masih didominasi bahan baku dari 

kayu. Sedangkan bahan baku dari fibreglass relatif masih sedikit, yaitu 4 unit 

industri kapal rakyat. Hal ini memperlihatkan bahwa bahan baku dari 

fibreglass  belum tersosialisasi dengan baik kepada nelayan, kecuali nelayan 

di daerah Pacitan yang banyak menggunakan kapal fibreglass . 
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Gambar 5. Ukuran Maksimal Kapal  yang dibangun  di Jawa Timur 

 

Dari gambar 5 terlihat bahwa industri kapal rakyat di 4 kabupaten telah 

mampu membuat kapal kayu dengan ukuran 30 GT, sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan Kementrian Kelautan  dan Perikanan dalam 

pengadaan kapal ikan program minapolitan. Hal ini menandakan bahwa 

industri kapal rakyat di Jawa Timur cukup berpotensi untuk dikembangkan. 

Untuk itulah konsep pengembangan klaster industri dengan mendekatkan 

industri-industri yang berada dalam aglomerasi dan didukung dengan 

instansi terkait baik swasta maupun pemerintah yang terkoordinasi 

diharapkan dapat diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri 

kapal rakyat. 

 

IV. KARAKTERISTIK KLASTER INDUSTRI KAPAL RAKYAT 

Pemahaman terhadap karakteristik elemen klaster merupakan langkah awal 

dalam proses pembentukan klaster industri kapal rakyat (LASKARA). 

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa terbangunnya 

LASKARA 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 LASKARA. 

Untuk elemen inti, hal-hal yang perlu dipahami adalah identitas pemilik, 

produk, ukuran, material, type kapal, lokasi, serta fasilitas yang diperlukan  

Tabel 1. Elemen Klaster Industri Inti (Industri Kapal Rakyat) 

Pemilik Produk Ukuran Material Type Lokasi Fasilitas 

Kelompok 
Nelayan 
Swasta 
 

Utama : 
Bangunan 
baru 
Reparasi 
 
Lainnya : 
- 

Kecil 
s/d 30 GT 
 

Kayu 
Fiber 
Glass 
 

Barang 
Penumpang 
Ikan 

Jawa 
Timur 

Building 
Berth 
Slipway 
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Untuk elemen klaster industri pengguna, hal-hal yang perlu diketahui adalah 

identitas pemilik, pasar, bisnis, dan skim pendanaan (Tabel 2). 

Tabel 2. Elemen Klaster Industri Pengguna  

Pemilik Pasar Bisnis Skim 

Pemerintah : 
KKP 
Dinas 
Perikanan 
dan Kelautan 
Bea Cukai 

Swasta : 
Nelayan 

Domestik 
 

Perikanan 
Pelayaran 
Patroli 
 
 

Pribadi 
Kredit 
APBD/N 
 

Sementara itu untuk elemen klaster industri pemasok industri kapal rakyat, 

hal-hal yang perlu diketahui adalah identitas pemilik, produk, ukuran, status, 

skim pendanaan, lokasi, serta fasilitas (Tabel 3). 

Tabel 3. Elemen Klaster Industri Pemasok  

Pemilik Produk Ukuran Status Skim Lokasi Fasilitas 

BUMN : 
Kayu 
Power 
 
Swasta 
Mesin 
kayu 

Baja 
Plat/Profil 
Mesin 
Utama 
Mesin 
Deck 
Pipa 
Navigasi 
Cat 
Las 
Listrik 
Interior 
Fishing 
Gear 
Pompa 
Poros 
Propeler 

Motor 
Propeler 
Kemudi 
Kayu 
Fiberglass 
 
Gas 
Pemotong 
Power 
Gillnet 

Kecil 
 

Penyalur 
Pembuat 
Pasar 
Bebas 
Distribusi 

Tunai 
Kredit 
  
 

Jawa 
Timur 

Pabrik 
Distrib. 
Toko 
Agen  

 

Sedangkan untuk elemen klaster industri pendukung, hal-hal yang perlu 

diketahui adalah identitas pemilik, jasa, skim pendanaan, lokasi, serta 

fasilitas (Tabel 4) 
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Tabel 4. Elemen Klaster Industri Pendukung  

Pemilik Jasa Skim Lokasi Fasilitas 

BUMN : 
Perbankan 
LKNB 
 
SWASTA : 
Subcontract 
or 
Supplier 

Financier : 
Uang Cash 
Biaya Material 
Biaya Tenaga 
Kerja 
Biaya Perbaikan 
Tenaga Kerja : 
Subkontraktor 
 

Sewa Alat : 
Peralatan kayu 
dan fibre glass 
Mesin Las, 
Potong 
Transportasi : 
Trailer, Crane 
Power : Diesel 
 

Tunai 
Kredit 

Jawa 
Timur 
 

Dana 
Tenaga Kerja 
Peralatan 
Kerja 
Mesin 
Peralatan 
Bengkel 
Peralatan 
Uji  

Untuk elemen klaster industri terkait, hal-hal yang perlu diketahui adalah 

identitas pemilik, produk, lokasi, serta fasilitas (Tabel 5). 

Tabel 5. Elemen Klaster Industri Terkait  

Pemilik Produk Sejenis Lokasi Fasilitas 

BUMN : 
- 
SWASTA 
Kontraktor 

Barang : 
Konstruksi kayu 
Infrastruktur 
Perikanan 
Jasa : 
Ekspedisi 
Subkontraktor 

Jawa Timur 
 

Workshop 
Cold storage 
 

 

Sedangkan untuk elemen klaster instansi pendukung, maka berdasarkan 

bentuk organisasi dan fungsinya, anggotanya dapat dibedakan atas 

pemerintah (regulator), lembaga litbang (pemasok teknologi), pendidikan 

(pemasok SDM ahli), asosiasi, serta lembaga swadaya masyarakat/LSM 

(Tabel 6). 

Tabel 6. Elemen Klaster Instansi Pendukung  

Pemerintah Litbang Pendidikan Asosiasi LSM 

KEMPERIN 
KEMENEG BUMN 
KEMKEU 
KEMHUB 
KKP 
PEMDA/DINAS  

LITBANG 
Industri 
LHI 
BPPT 
LIPI 

ITS 
Hang Tuah 
Pattimura 
PPNS 
ITATS 
POLTERA 

IPPERINDO 
INSA 
ISEI 
GAPINDO 
HNSI 
KADIN 

SPI 
Serikat Buruh 
KKB 

 

Dari tabel-tabel tersebut di atas dapat diketahui baik industri, instansi, 

maupun pihak akademis (universitas) memiliki keterkaitan yang apabila 

dikoordinasikan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dalam sebuah 
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klaster industri kapal rakyat maka hal itu akan menjadi suatu sinergi 

kekuatan dalam mengembangkan industri kapal rakyat di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Lokasi  Pengembangan Klaster Industri Kapal  Rakyat  

                     (LASKARA) Lamongan 

Setelah mengetahui potensi wilayah di Jawa Timur  yang dapat 

dikembangkan menjadi kawasan klaster industri kapal rakyat maka 

selanjutnya kita harus membuat suatu pilot project klaster industri kapal 

rakyat (LASKARA) di suatu daerah. Selanjutnya daerah tersebut dapat 

dijadikan contoh maupun pembanding dalam mengembangkan klaster 

industri kapal rakyat di daerah lain. Dalam kaitannya pekerjaan 

pengembangan klaster industri industri kapal rakyat maka wilayah yang 

akan dijadikan lokasi pengembangan klaster industri kapal rakyat  adalah 

Lamongan.  

Beberapa pertimbangan memilih Lamongan sebagai lokasi pengembangan 

klaster industri kapal rakyat  (LASKARA) Lamongan adalah: 

a. Jumlah industri kapal rakyat cukup banyak dengan ukuran kapal yang 

bisa dibangun 30 GT dan dekat dengan PPN Brondong Lamongan.   

b. Pengembangan klaster industri kapal rakyat  juga didukung oleh 

potensi – potensi lainnya seperti: Ketersediaan lahan kawasan pantai 

utara seluas 4.000 Ha untuk industri perkapalan dan industri 

pendukungnya sesuai dengan RTRW Prop. Jatim dan Kabupaten 

STUDI KASUS 
LASKARA LAMONGAN 

LAMONGAN 
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Lamongan serta mempunyai keterkaitan dengan wilayah lain ( SWP 

Gerbangkertosusila, Gelangban dsb ). Memiliki garis pantai yang 

cukup panjang dan kedalaman berkisar 9 s/d 12 m pada jarak > 300 m 

dari garis pantai. Ketersediaan Infrastruktur (Jalan arteri primer, 

rencana pembangunan jalan Tol, Jaringan kelistrikan, Telekomunikasi 

dan Air baku industri) dan berjarak 60 Km dari Kota Surabaya. 

Ketersediaan finansial (didukung oleh lembaga keuangan dengan 

adanya rencana bantuan subsidi untuk bunga pinjaman dan Skema 

pembiayaan bank/non bank. 

c. Hasil kajian dari Departemen Perindustrian tahun 2007,  Kabupaten 

Lamongan yang menjadi salah satu pilot project kawasan ekonomi 

khusus (KEK) di Indonesia. Hal ini didukung oleh 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 industri 

kapal rakyat kapal kayu tradisional di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 

dan lokasi terpilih di tingkat provinsi adalah Jawa Timur dan di 

tingkat kabupaten adalah Lamongan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Studi Kasus Klaster Industri Kapal  Rakyat  (LASKARA) 

                     Lamongan 
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V.ILUSTRASI PEMBENTUKAN KLASTER INDUSTRI KAPAL RAKYAT 

5.1.Studi Kasus Pembentukan Klaster Industri Kapal Rakyat  

1. Anggota ”Klaster Industri Kapal Rakyat (LASKARA)” 

Anggota LASKARA Lamongan di Jawa Timur dapat dipetakan sebagai berikut: 

 Profil Industri Inti 

 Profil Industri Pemasok 

 Profil Industri Pendukung 

 Profil Pembeli / Pemakai 

 Profil Industri Terkait 

 Profil Institusi Pendukung 

 

2. Organisasi Klaster 

Pegawai Program pematangan konsensus dan perincian rencana tindak 

masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Diperlukan suatu kelompok 

kerja untuk mematangkan konsensus serta mengawal terselenggaranya kerja 

kolaboratif. Kelompok Kerja dibentuk dari para partisipasi FGD sesuai 

dengan asas keterwakilan dan kesediaan untuk berkerja. 

 

Tabel 7. Pokja Klaster 

No Nama Instansi / Organisasi 

1 ...................................... ....................................... 

2 ...................................... ........................................ 

dst ...................................... ........................................ 

 

Tabel 8. Alamat Kontak Pokja Klaster  

Nama Ketua Instansi / Organisasi 

Alamat rumah Alamat lembaga 

Telepon rumah Telepon lembaga 

Faksimili rumah Faksimili lembaga 

Handphone pribadi Website; e-mail lembaga 

e-mail, facebook, twitter, pin BB   
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3. Pokja Klaster 

Untuk menjaga kontinuitas kegiatan, perlu segera ditetapkan jadwal 

pertemuan selanjutnya bagi anggota kelompok kerja. Undangan pertemuan 

berikutnya disiapkan oleh ketua kelompok kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Struktur Pokja Klaster 

 

Gambar 9. Agenda dan Waktu Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid. Industri 
Pendukung 

Bid. Industri 

Pemasok 

Bid. Industri 
Inti 

Bid. Industri 
Terkait 

Bid. Industri 
Pendukung 

Sekretaris  

Ketua  
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4. Rencana Aksi Bersama 

 

Gambar 10. Rencana Aksi Bersama 

5. Monitoring 

Pertemuan selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Rencana Monitoring 

 

Implementasi LASKARA perlu dilakukan dengan Siklus PDCA (Plan Do Check 

Act). Siklus PDCA adalah siklus yang digunakan untuk memperbaiki kinerja 

suatu organisasi secara terus menerus. Siklus ini meliputi Plan (perencanaan 

perbaikan), Do (implementasi perbaikan), Check (memonitor perbaikan), Act 

(mengevaluasi perbaikan).  

 

Waktu 

pertemuan 

Tanggal  

3  

Bulan  

Januari  

Tahun  

2013 

Tempat 

R. Rapat Bidang 

IATT  

Agenda 

pertemuan 
 Membahas kesekretariatan & Diskusi tentang legalitas 

kelompok kerja 
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Tahap Plan (perencanaan perbaikan) adalah tahapan penting dalam 

melakukan perbaikan dalam LASKARA ini. Dengan rencana perbaikan yang 

jelas maka langkah selanjutnya akan lebih terarah. Dalam proses 

pembentukan klaster maka muaranya adalah sebuah dokumen protokol yang 

berisi Action Plan yaitu rencana aksi yang telah menjadi komitmen bersama. 

Tahap Do (implementasi perbaikan) adalah tahap implementasi dari 

dokumen protokol yang dilakukan oleh masing-masing elemen klaster. 

Tahap Check (memonitor perbaikan) adalah tahap untuk memonitor selama 

implementasi LASKARA. Monitor pelaksanaan dapat dilakukan secara 

periodik maupun secara temporer. Pelaksanaannya dilakukan secara 

koordinatif agar segala permasalahan dapat diatasi secara bersama-sama. 

Tahap ini adalah merupakan tahap yang paling krusial dalam siklus PDCA. 

Tahap Act (mengevaluasi perbaikan) adalah tahap terakhir dari siklus PDCA 

yaitu melakukan evaluasi mulai dari perencanaan, implementasi dan 

monitor. Segala kelemahan dalam tahap sebelumnya dievaluasi untuk dibuat 

solusi alternatif. Hasil evaluasi merupakan saran perbaikan untuk siklus 

selanjutnya dan mulai hal yang sama dilakukan secara terus menerus. 

Terhentinya satu tahapan dalam siklus ini mengakibatkan tidak tercapainya 

sasaran perbaikan yang akan ditargetkan. LASKARA akan sukses bila siklus 

PDCA ini diterapkan dalam implementasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Siklus PDCA 

 

5.2.Ilustrasi Implikasi Kebijakan Industri Kapal Rakyat 

A. Rambu Kebijakan 

Rambu kebijakan dalam LASKARA meliputi : 

Plan  

Check  

Do Act  
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1. Kecukupan lingkup 

 Kelengkapan instrumen-instrumen kebijakan yang dipergunakan, 

dengan memperhatikan karakteristik permasalahan pada sisi demand, 

supply dan linkages. 

2. Daya ungkit 

 Merupakan dampak yang diharapkan dari intervensi. 

 Kondisi ideal adalah jika upaya yang dilakukan relatif kecil, namun 

dampaknya relatif besar. 

3. Pembatasan intervensi 

 Kriteria dan cara untuk membatasi intervensi pemerintah, sehingga 

secara bertahap permasalahan yang ditangani dapat dikembalikan 

pada mekanisme pasar. 

 

B. Ilustrasi Kebijakan Pemerintah Untuk Masing-masing Kondisi 

1. Faktor input 

 Menciptakan program pendidikan dan pelatihan khusus (spesialis). 

 Melakukan riset pada universitas lokal tentang teknologi yang 

berhubungan dengan klaster. 

 Mendukung pengumpulan dan kompilasi data tentang klaster spesifik. 

 Meningkatkan transportasi, komunikasi khusus dan infrastruktur lain 

yang dibutuhkan oleh klaster. 

2. Kondisi persaingan dan strategi perusahaan 

 Mengurangi hambatan untuk bersaing di tingkat lokal. 

 Menarik investasi asing dengan berfokus pada topik-topik sekitar 

klaster. 

 Fokus pada peningkatan ekspor di sekitar klaster. 

 Mengorganisasikan instansi pemerintah yang relevan di sekitar 

klaster. 

3. Kondisi permintaan 

 Menciptakan standar kebijakan yang dapat mendukung klaster 

o Mengurangi ketidakpastian kebijakan 
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o Merangsang ”early adoption” 

o Mendorong inovasi produk dan proses 

 Mensponsori layanan pengujian, sertifikasi produk, rating yang 

independen. 

 Berlaku sebagai pembeli yang penuntut untuk barang dan jasa dari 

klaster. 

4. Industri pendukung dan terkait 

 Mensponsori forum untuk mengumpulkan semua partisipan klaster. 

 Berupaya untuk menarik pemasok dan penyedia jasa dari daerah lain. 

 Membangun free trade zone, industrial park, supplier park yang 

berorientasi klaster. 

 

C. Ilustrasi Kebijakan Swasta Untuk Masing-Masing Kondisi 

1. Faktor input 

 Secara bersama-sama mengembangkan kurikulum pendidikan 

ketrampilan, pendidikan teknik pada perguruan tinggi. 

 Mensponsori pusat penelitian khusus di universitas. 

 Mengumpulkan informasi klaster melalui asosiasi perdagangan. 

 Menjaga hubungan dengan penyedia infrastruktur untuk kepentingan 

kebutuhan klaster yang khusus (mis : komunikasi data, logistik). 

 Mengadakan kursus bagi para manager tentang isu-isu kebijakan, 

kualitas dan manajemen. 

2. Kondisi persaingan dan strategi perusahaan 

 Melakukan pemasaran bersama melalui pameran dagang dan delegasi 

dagang. 

 Bekerjasama dengan upaya pemerintah dalam peningkatan ekspor. 

 Membuat direktori partisipan klaster. 

3. Kondisi permintaan 

 Bekerjasama dengan pemerintah dalam merampingkan dan 

memodifikasi kebijakan untuk mendorong indovasi. 

 Mendirikan organisasi pengujian dan standar lokal. 
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4. Industri pendukung dan terkait 

 Mendirikan asosiasi perdagangan berbasis klaster. 

 Mendorong tersedianya pemasok lokal dan menarik investasi bagi 

pemasok dari manapun melalui upaya kolektif dan individual. 

 

VI.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Profil industri kapal rakyat di Jawa Timur  adalah industri kecil 

dengan teknologi pembuatan dan perawatan kapal yang bersifat turun 

temurun, sarana prasarana sederhana, produksi tidak kontinu, modal 

kecil dan SDM terbatas, namun dari segi peluang pasar masih sangat 

besar. 

2. Lamongan terpilih sebagai lokasi pengembangan klaster industri 

kapal rakyat  (LASKARA) Lamongan dengan mempertimbangkan 

aspek kondisi industri kapal rakyat, dukungan potensi dan 

infrastruktur serta kajian/ riset terdahulu. 

3. Analisis pada LASKARA dilakukan untuk mengetahui kondisi industri 

kapal rakyat pada: 

a. Tingkat meso ekonomi terdiri dari kondisi input, strategi 

perusahaan dan persaingan,  kondisi permintaan, industri 

pendukung dan terkait.  

b. Analisis makro ekonomi terdiri dari kondisi sosial, teknologi, 

ekonomi dan politik. 

c. Analisis mikro ekonomi terdiri dari kuat, lemah, ancam dan 

sempat 

4. Metode pengembangan LASKARA dilakukan dengan 6 tahapan yang 

terdiri dari: 

a. Tahap I : Pemetaan Pelaku LASKARA  

b. Tahap  II: Menganalis lingkungan bisnis LASKARA dengan 

menggunakan Four Diamond Porter 

c. Tahap III: Menganalis Perkuatan Lingkungan Bisnis LASKARA 
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d. Tahap IV: Isu Intervensi (Prioritas Tujuan) 

e. Tahap V: Pohon Tujuan 

f. Tahap VI:  Penentuan Strategi Alternatif 

g. Tahap VII:  Penentuan Matriks Rencana Kegiatan 

      

Sedangkan  rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh stake holder adalah: 

1. Keseriusan pemerintah untuk mengkoordinir dan memfasilitasi 

elemen klaster, kemampuan dan keseriusan anggota elemen klaster 

untuk mendukung klaster, kemampuan menjaga komitmen dari 

elemen industri pengguna yang menjadi tumpuan utama dalam 

pembentukan klaster industri kapal rakyat, kemudian keberadaan 

regulasi dan kebijakan pemerintah harus mendukung kebedaraan 

klaster industri kapal rakyat. 

2. Dukungan komitmen dari anggota maka klaster dibuat berdasarkan 

atas kesadaran dan kemauan dari elemen klaster. Jadi dalam membuat 

komitmen ini tidak ada paksaan, namun dibuat atas kerelaan elemen 

sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Setiap elemen 

klaster akan memiliki kepentingan yang sama yaitu meningkatkan 

added value dari perusahaannya.  

3. Koordinasi secara rutin diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan 

dalam tugas elemen klaster. Implementasi LASKARA perlu dilakukan 

dengan Siklus PDCA (Plan Do Check Act). Siklus PDCA adalah siklus 

yang digunakan untuk memperbaiki kinerja suatu organisasi secara 

terus menerus. Siklus ini meliputi Plan (perencanaan perbaikan), Do 

(implementasi perbaikan), Check (memonitor perbaikan) dan  Act 

(mengevaluasi perbaikan).  
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