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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, memiliki daratan seluas 

1.922.570 kilometer persegi (37,11%) dan perairan seluas 3.257.483 kilometer 

persegi (62,89%) maka, industri perkapalan dan galangan kapal memiliki peran 

strategis dalam pembuatan sarana transportasi laut dan menjaga ketahanan 

wilayah negara (Iperindo, 2014).  Pemerintah telah menyusun road map Tahun 

2012 - 2025 dengan membuat wilayah klaster industri perkapalan nasional yang 

memiliki kapasitas produksi 2.000.000 (Dead Weight Tons/DWT), didukung 

dengan industri komponen kapal yang tangguh dan berdaya saing. Jumlah 

galangan kapal di Indonesia mencapai 250 perusahaan dimana 4 diantaranya 

berstatus BUMN yaitu: PT PAL Indonesia, PT Dok Kodja Bahari (DKB), PT Dok 

dan Perkapalan Surabaya (DPS), dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) dengan 

total kapasitas terpasang bangunan baru sebesar 936.000 DWT (dead weight 

tons/DWT) pertahun, dan reparasi kapal 12.150.000 DWT pertahun, yang 

rinciannya ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1 Potensi Kapasitas Produk Kapal Baru dan Reparasi Kapal 

Sumber: IPERINDO (2014) 

Produksi galangan kapal nasional dan swasta telah berpengalaman membangun 

kapal dengan berbagai tipe dan ukuran hingga 50.000 DWT, baik untuk pesanan 

dalam negeri maupun luar negeri (Iperindo, 2014).  Berdasarkan data Industri 

Perkapalan Kementerian Perindustrian pada tahun 2016, pembangunan kapal baru 

mencapai 8.599.000 DWT dan reparasi kapal mencapai 8.437.000 DWT.          

Hal tersebut membentuk persaingan industri galangan kapal untuk menciptakan 

strategi bisnis dengan mengembangkan produk  ke berbagai tipe dan ukuran kapal 

jenis lainnya. Industri galangan kapal tergolong industri barang modal yang 

berkarakteristik khusus yaitu: padat modal, padat karya, dan waktu pengembalian 

investasi yang lama (Bruce & Garrard: 1999). Industri perkapalan dan galangan 

kapal tidak hanya bersaing secara nasional melainkan harus bersaing secara 

global. Berdasarkan data Shipbuilding Market Developments Tahun 2018 

Indonesia berada diperingkat 6 pada produksi kapal (Compensanted Gross 

Tonnage/CGT) dengan menyumbang 3% produksi  kapal didunia. Produksi kapal  

atau CGT dunia terkonsentrasi di Asia Timur, Cina adalah negara pembuat kapal 

terbesar diikuti oleh Korea, Jepang, Uni Eropa (UE) dan Filipina.  

No 
Kapasitas 

(DWT) 
Unit 

Kapasitas 

Terpasang/Th Unit 

Kapasitas 

Terpasang/Th 

GT DWT GT DWT 

1 < 500 99 23.000 34.500 121 480.000 720.000 

2 500-1.000 27 19.000 28.500 45 495.000 742.500 

3 1.001-3.000 10 15.500 23.250 25 455.000 682.500 

4 3.001-5.000 14 61.500 92.250 6 400.000 600.000 

5 5.001-10.000 17 116.000 174.000 9 1.170.000 1.755.000 

6 10.001-50.000 8 254.000 396.000 8 1.980.000 2.970.000 

7 50.001-100.000 4 125.000 187.500 3 1.920.000 2.880.000 

8 >100.0000 - - - 1 1.200.000 1.800.000 

Jumlah  179      
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Gambar 1.1 Produksi Kapal dari Negara Asia Timur 

Sumber: Christian S, L. D. (2018,p 17) 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa industri perkapalan dan galangan kapal 

di Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing secara global. Analisis 

kemampuan daya saing dan penguatan perusahaan galangan kapal nasional harus 

dilihat dari konteks persaingan pasar global, khususnya galangan kapal kelas 

menengah ke atas, karena potensi pasar lokal menjadi bagian dari pasar global 

khususnya di kawasan Asia Pasifik (Ma’ruf, 2006). Industri galangan kapal 

(shipyard) di Indonesia sudah ada sejak lama, diawali dengan pendirian Galangan 

Kapal Marina oleh Pemerintah Belanda pada Tahun 1939 di Surabaya. Pada 

tanggal 15 April 1980 diganti namanya menjadi PT PAL (Penataran Angkatan 

Laut), dan sekarang menjadi PT PAL Indonesia (Persero). Berlokasi di Ujung 

Surabaya dengan luas 120 Ha, menjadikan perusahaan ini memiliki lokasi 

strategis. Sehingga membuat PT PAL Indonesia menjadi salah satu BUMN yang 

memproduksi kapal dengan fasilitas galangan yang lengkap. Dalam 

perkembangan perusahaan, pada tahun 1986 bidang bisnis PT PAL diperluas 

menjadi 4 divisi yaitu: Divisi Pemeliharaan dan Perbaikan (Harkan), Divisi Kapal 
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Perang, Divisi Kapal Niaga, dan Divisi General Engineering (GE) atau rekayasa 

umum. Perjalanan transformasi bisnis perusahaan ditunjukkan pada Gambar 1.2 

berikut: 

 

 

 

Gambar 1.2 Proses Transformasi Bisnis Perusahaan 

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PAL Indonesia (2019) 

 

Sesuai dengan anggaran dasar PT PAL Indonesia didirikan dengan tujuan 

untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan 

pembangunan nasional pada umumya. PT PAL Indonesia terus mengembangkan 

diri dalam penguasaan teknologi dan rancang bangun kapal perang, kapal niaga, 

alat apung lainnya, serta rekayasa umum yaitu bidang industri energi seperti 

pembuatan peralatan pembangkit tenaga listrik, industri minyak bumi dan gas.  

Bidang-bidang usaha PT.PAL Indonesia dari berbagai sektor industri ditunjukkan 

pada Gambar 1.3 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Bidang Usaha PT PAL Indonesia dan Lingkungan Industri 

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PAL Indonesia (2019) 
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Selama 32 tahun PT.PAL Indonesia telah mampu memproduksi 234 unit 

kapal dengan berbagai tipe dan kapasitas. Sedangkan produk non kapal dan 

rekumharkan (rekayasa umum dan pemeliharaan perbaikan kapal) selama 29 tahun 

mampu memproduksi 279 unit. Secara rinci dijelaskan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Jumlah produksi kapal dan non kapal 

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PAL Indonesia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Jumlah produksi Harkan dan Rekum 

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PAL Indonesia (2019) 

 

Perkembangan industri perkapalan dan galangan kapal memerlukan 

strategi khusus untuk memenangkan persaingan yang disesuaikan dengan 
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kapasitas produksi dan karakteristik produk yang dihasilkan. PT PAL Indonesia 

memiliki 5 produk dengan karakteristik seperti tabel berikut: 

Tabel 1.2 Produk PT PAL Indonesia 

No Jenis Produk atau Jasa Karakteristik Produk 

1 Alutsista > 60 Meter combatan 

2 Kapal Niaga 
< 60 Meter (kapal patroli dan kapal 

khusus) 

3 Rekayasa Umum 

WHP s/d 3000 ton 

Tanker 17.500 dan 30.000 DWT 

Komponen kelistrikan 

4 Pemeliharaan dan Perbaikan 

KRI 

Non KRI 

Non Kapal 

5 Komersial atau Umum 
Proses komponen 

General construction 

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PAL Indonesia (2019) 

 

Realisasi penjualan produk PT PAL Indonesia mengalami fluktuatif dalam 

kurun waktu lima tahun. Realisasi penjualan belum mencapai target yang sudah 

ditetapkan,  pada tahun 2018 perusahaan mampu mendapat sales sebesar Rp 1,582 

miliar  yang dikontribusi oleh produk  alutsista sebesar 46% dari keseluruhan 

portofolio bisnis perusahaan. Sedangkan data realisasi Tahun 2019 belum bisa 

diperoleh karena belum ada kepastian sales dari kontrak yang didapat. 

pertumbuhan penjualan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 1.6 Grafik Penjualan PT PAL Indonesia Tahun 2013 - 2017 

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PAL Indonesia (2019) 

 

Produk alutsista memiliki kontribusi penjualan paling tinggi karena 

didukung UU No. 16 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa PT PAL Indonesia 

sebagai pemandu utama (lead integrator) yang memiliki kewajiban untuk 

berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista matra laut.  

Persaingan industri sejenis semakin ketat dimana pesaing mulai mampu 

menunjukkan eksistensi dari produk yang dihasilkan sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan penjualan perusahaan selain produk alutsista yaitu kapal niaga, 

rekayasa umum dan pemeliharaan perbaikan. Posisi pesaing dibandingkan 

perusahaan sejenis, dapat dilihat dari penjelasan tabel berikut: 

Tabel 1.3 Posisi Persaingan  PT PAL Indonesia 

No 
Produk atau 

Jasa 
Pasar Pesaing Posisi 

Market 

Share 

1 Alutsista Kemhan, TNI 

AL dan AL-

ASEAN, 

POLRI, Bea 

Cukai 

- Leader 100% 

2 Kapal Niaga  Perusahaan 

pelayaran 

nasional dan 

internasional  

Dock Kodja 

Bahari, MOS, 

ASL, Drydock 

World, Daya 

Radar Utama, 

DAEWOO, CSSC 

Single 

Domination 

72,49% 
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& CSIC China 

3 Rekayasa 

Umum 

Electricity, 

Oil and Gas 

company 

Mc Demoth, Guna 

Nusa, Rekayasa 

Industri, IKPT, 

SAIPEM, Bakrie 

Contruction, 

Meindo Sakti 

Followers 3,19% 

4 Pemeliharaan 

dan Perbaikan 

Perusahaan 

pelayaran 

nasional dan 

internasional 

dan TNI-AL 

Dock Perkapalan 

Surabaya, Dock 

Kodja Bahari, 

ASL 

 

Single 

Domination 

100%  

(Dalam 

Negeri) 

30,38% 

(Luar 

Negeri) 

Sumber: Laporan Implementasi KPKU PT PAL Indonesia (2016) 

Adanya nilai rendah market share untuk produk rekayasa umum 

menunjukkan perusahaan harus menjaga daya saingnya dan mengembangkan 

strategi bisnis yang kompetitif.  Berdasarkan data RPJMN 2020 – 2024 

Kementerian PPN atau BAPPENAS terkait memperkuat infrastruktur untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dijelaskan fokus 

bidang energi memiliki potensi sebesar 643 triliyun dan ketenagalistrikan 

memiliki potensi sebesar 100 triliyun. PT PAL Indonesia dalam proses 

pengembagan proyek dibidang energi berpotensi untuk memperoleh proyek 

revitalisasi kilang minyak diwilayah Cilacap, Balongan, Dumai, INPEX Masela 

dan IDD Natuna. Sedangkan dibidang ketenagalistrikan 35.000 MW berhasil 

memperoleh proyek BMPP 150 MW. Produk dengan market share terendah dapat 

dijadikan fokus bisnis untuk mengambil langkah strategis dalam mengembangkan 

lini produk bisnis perusahaan. Pasar produk rekayasa umum terbagi dalam pasar 

migas dan non migas. Produk rekayasa umum yang dibuat  PT PAL Indonesia 

terbagi dalam pengembangan bidang energy, oil and gas. Proses produksi tersebut 

menghasilkan produk power plant, migas dan industri pendukung pada produksi 
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batu bara. Bidang migas terbagi dalam industri hulu (melakukan eksplorasi dan 

produksi) dan hilir (pengolahan, transportasi, dan pemasaran).  PT PAL Indonesia 

mampu membuat produk pada industri hulu yang berfokus pada sistem perpipaan 

dan perkapalan. Sedangkan bidang non migas mampu mendukung produksi dan 

servis industri batu bara, bidang power plant atau kelistrikan untuk pengadaan 

energi kelistrikan di Indonesia. Penguasaan market share berdasarkan fokus bisnis 

migas dan non migas bagi PT PAL Indonesia dapat dijelaskan pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Grafik Market Share EPC Energy, Oil and Gas Tahun 2019-2022  

Sumber : Data Marketing Produk Rekum (2019,diolah) 

 

Kemampuan perusahaan untuk menguasai market share dalam jangka waktu lima 

tahun kedepan, masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan kapasitas dan 

kapabilitas yang dimiliki perusahaan. Potensial produk rekayasa umum 

memberikan kontribusi yang relatif bagus untuk perusahaan, penguasaan market 

share diperlukan untuk meningkatkan kontribusi dalam bentuk pendapatan. 

Berikut adalah gambar potensi kontribusi pendapatan rekum:  
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Gambar 1.8 Grafik  Potensi Pendapatan Rekum Tahun 2017-2018 

Sumber : Data PSP Produk Rekum (diolah) 

 

Kontribusi dua tahun terakhir produk rekayasa umum terhadap perusahaan 

menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena mendapat satu proyek tertentu 

dengan jumlah yang sangat besar. Tetapi secara pangsa pasar penguasaan masih 

tergolong rendah. Analisis secara terstruktur dan menyeluruh diperlukan untuk 

mengetahui penyebab permasalahan rendahnya market share produk rekayasa 

umum di PT PAL Indonesia. Selain itu diperlukan penerapan strategi bisnis yang 

tepat dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang tidak pasti, guna 

peningkatan market share produk rekayasa umum dalam negeri. Perubahan 

lingkungan bisnis yang sangat cepat (turbulence) mengakibatkan tingginya 

dinamika lingkungan yang selanjutnya menimbulkan ketidakpastian lingkungan 

bisnis. Otley (1980) menjelaskan ketidakpastian lingkungan bisnis merupakan 

kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi proses operasional perusahaan. 

Perubahan lingkungan bisnis tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan 

bagi PT PAL Indonesia untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan konstruksi 

dibidang industri maritim dan energi berkelas dunia. Khususnya pada 

pengembangan strategi bisnis produk rekayasa umum yang dikembangkan dengan 
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langkah strategis dan inovasi untuk meningkatkan pangsa pasar.  Strategi harus 

dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan  kekuatan internal dari segi 

kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang dimiliki, dan juga mengeksplor 

peluang ekternal untuk memperbaiki kelemahan internal  sekaligus menjawab 

ancaman ekternal dari lingkungan bisnis. Prinsip strategi yang digunakan adalah 

‘fit or congruence with the environment or organizational contingencies facing 

the firm’ atau dengan kata lain strategi yang digunakan harus sesuai dengan 

lingkungan eksternal ataupun internalnya yang sedang dihadapi perusahaan 

tersebut (Andrews, 1971; Hofer and Schendel, 1978; Porter, 1980). Selain itu, 

strategi yang digunakan juga harus efektif, yakni strategi tersebut mampu 

mendorong terciptanya suatu keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan 

lingkungannya dan antara organisasi dengan pencapaian dari tujuan strategisnya 

(Griffin, 2004:226). Pangsa pasar sering digunakan untuk menggambarkan posisi 

dan keberhasilan perusahaan dalam sektor industri, sehingga dapat ditafsirkan 

bahwa pangsa pasar mempengaruhi pemikiran organisasi dan perencanaan 

strategis. Hubungan strategi dan peningkatan pangsa pasar menunjukkan kinerja 

yang lebih baik khususnya keuangan, retensi dan kepuasan pelanggan. Untuk 

memastikan keunggulan kompetitif, perusahaan perlu mempertimbangkan pangsa 

pasar dengan perbandingan tingkat keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan hal 

tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Strategi Produk 

Rekayasa Umum untuk Meningkatkan Market Share dalam Negeri dengan studi 

pada PT PAL Indonesia. 
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1.2 Pertanyaan Penelitian 

Dari penjelasan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apa penyebab rendahnya market share produk rekayasa umum di PT PAL 

Indonesia? 

2. Apa strategi bisnis yang tepat untuk diterapkan pada produk rekayasa 

umum untuk meningkatkan market share dalam negeri yang harus 

dikembangkan PT PAL Indonesia?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1.  Menemukan penyebab rendahnya market share produk rekayasa umum di 

PT PAL Indonesia  

2. Memberikan alternatif strategi bisnis produk rekayasa umum yang harus 

dikembangkan PT PAL Indonesia untuk meningkatkan market share 

dalam negeri 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian in diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain:  

1. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi manajemen PT PAL Indonesia untuk mengetahui 

penyebab rendahnya market share dan alternatif strategi produk rekayasa 

umum yang harus dikembangkan untuk meningkatkan market share 

dalam negeri 
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2. Secara umum bagi dunia akademik,  hasil penelitian ini diharapkan 

mampu menambah pengetahuan mengenai penyebab rendahnya market 

share dan alternatif strategi produk rekayasa umum pada industri 

perkapalan dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya 

1.5 Sistematika Penelitian 

Bab I  Pendahuluan   

Pada bab berisi tentang pendahuluan yang merupakan suatu kerangka 

berpikir yang dijadikan dasar dalam penelitian ini untuk mengetahui 

gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang ingin diteliti ini 

beserta rumusan masalahnya, serta tujuan dan manfaat penelitian yang 

ingin dicapai serta berisi sistematika penelitian 

Bab II Landasan Teori 

Berisi tentang penelitian terdahulu dan tinjauan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi pemasaran, market share, strategi bersaing, 

serta rumusan penentuan strategi yang tepat. Teori dan konsep tersebut 

akan digunakan sebagai kerangka dasar untuk melakukan analisis dan 

dasar pembahasan dalam memberikan kesimpulan dan rekomendasi 

permasalahan yang diteliti 

Bab III Metodologi Penelitian 

Berisi metodologi yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang 

meliputi unit analisis, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
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prosedur penelitian, dan teknis analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini serta ruang lingkup dan keterbatasan penelitian 

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan 

Berisi gambaran perusahaan PT PAL Indonesia dan produk rekayasa 

umum yang meliputi sejarah perusahaan, lini bisnis, dan produk yang 

dihasilkan. Informasi tersebut diharapkan membantu dalam analisa 

penelitian 

Bab V  Analisa dan Pembahasan 

Berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi penyebab 

pokok permasalahan dan alternatif strategi yang diterapkan dengan  

berdasarkan tujuan penelitian 

Bab VI Simpulan dan Saran 

Pada bab ini dirumuskan kesimpulan alternatif dan rekomendasi strategi 

PT PAL Indonesia yang sesuai dengan penyebab akar permasalahan 

rendahnya market share produk rekayasa umum. Bab ini juga berisi saran 

bagi PT PAL Indonesia dalam menerapkan strategi bisnis produk rekayasa 

umum serta masukan bagi penelitian selanjutnya yang mungkin diperlukan 
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