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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ITPC Chennai 

telah menyelesaikan Intelijen Bisnis edisi 2020 yang berjudul “Intelijen Bisnis Produk 

Kapal dan Perahu di Pasar India”. Intelijen Bisnis ini merupakan pembahasan singkat 

tentang potensi dan kondisi pasar Produk Kapal dan Perahudi India. Penulisan 

Intelijen Bisnis ini mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 63 

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan 

Perdagangan di Luar Negeri.  

Pembuatan Intelijen Bisnis ini merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri 

yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara, mencakup 

peraturan, potensi dan strategi, peluang dan hambatan, serta informasi yang 

diperlukan lainnya. Dengan demikian Intelijen Bisnis ini diharapkan dapat membantu 

upaya peningkatan pemasaran produk Kapal dan PerahuIndonesia di pasar India.  

Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. 

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya informasi dunia perdagangan 

luar negeri kita. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Pasar pembuatan kapal adalah pasar yang kompetitif, global dan dinamis. 

Pasar ini bergantung pada permintaan pengiriman dunia, volume perdagangan 

maritim dunia serta pertumbuhan ekonomi dunia. 

Proyek pembuatan kapal memerlukan pengalaman, lebih banyak inovasi, 

teknologi dan spesialisasi, kemampuan untuk membangun kapal besar, canggih, 

aman dan ramah lingkungan (Study on Competitiveness of the European Shipbuilding 

Industry Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – 

ENTR/06/054 Final report, 2009). Pasar pembuatan kapal didominasi oleh negara-

negara Asia, RRT, Korea Selatan dan Jepang (Gasparotti C. M., 2016). 

India memenuhi sebagian kebutuhan Kapal dan Perahu dari impor. Hal ini 

dikarenakan produksi Kapal dan Perahu India yang terbatas.India memenuhi 

kebutuhan kapal dan perahu dari negara-negara lain. Beberapa importir utama India, 

yaitu Indonesia, Singapura, Uni Arab Emirates, RRT, Malaysia, Jepang, Sri Lanka, 

Korea Selatan, RRT, Belanda dan Italia. Indonesia menempati pangsa terbesar dari 

impor Kapal dan Perahu India, yaitu 20,67% dari total impor Kapal dan Perahu India 

dari dunia dengan jumlah sebesar USD 1.083,32 juta pada tahun 2019. 

Impor India dari Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam periode 

2014 – 2019. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa India merupakan salah satu 

negara tujuan utama ekspor Kapal dan Perahu Indonesia. India menjadi pasar yang 

potensial bagi Indonesia, terlihat India menempati posisi ke-6 pasar produk Kapal 

dan Perahu dari Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 2,06% dari total ekspor ke 

dunia dan nilai USD 3,44 juta di tahun 2018.  

Potensi ekspor produk Kapal dan Perahu Indonesia ke India cukup besar, 

ekspor produk Kapal dan Perahu dapat meningkat dikarenakan keunggulan kapal dan 

perahu Indonesia yaitu memiliki teknologi tinggi, harga kompetitif, dan produk dapat 

di-customized sesuai pesanan.Selain itu, citra Indonesia yang baik di India dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan penetrasi pasar produk-produk Indonesia di India dan 

negara-negara sekitarnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 TUJUAN 

Tujuan disusunnya analisis intelijen bisnis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang perkembangan 

dinamikaperdagangan dan industri di produk Kapal dan Perahu di India. 

2. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang posisi pesaing dan 

strategi pesaing di produk Kapal dan Perahu di India.  

3. Untuk memberikan strategi yang perlu dilakukan untuk memasuki pasar India 

bagi pelaku usaha yang baru dan ekspansi bagi pelaku usaha yang telah 

memasuki pasar India. 

 

1.2 METODOLOGI 

Analisis intelijen bisnis produk Kapal dan Perahu di India ini disusun dengan 

menggunakan data primer (wawancara dengan pelaku usaha) dan data sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling secara kualitatif dan 

kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara, sedangkan 

kuantitatif dilakukan untuk menghitung kinerja perdagangan produk Kapal dan Perahu 

Indonesia di pasar India. 

 

1.3 BATASAN PRODUK 

Pasar pembuatan kapal adalah pasar yang kompetitif, global dan dinamis. 

Pasar ini bergantung pada permintaan pengiriman dunia, volume perdagangan 

maritim dunia serta pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk mendapatkan kontrak 

pembuatan kapal, galangan kapal harus kompetitif. Daya saing galangan kapal adalah 

kemampuan untuk memenangkan dan mengeksekusi pesanan kapal dalam kompetisi 

terbuka (Gasparotti C. R., Prediction of the dynamic responses for two containerships 

operating in the Black Sea, 2014). Daya saing mencakup biaya produksi kapal 

(termasuk biaya tenaga kerja), produktivitas tenaga kerja, inovasi, pangsa pasar 

dunia, produksi dan jenis kapal (Gasparotti C. M., 2016). Untuk mempertahankan 

pasar kapal yang tidak stabil, galangan kapal harus cukup fleksibel dan responsif 

dalam penggunaan kapasitas produksi dan tenaga kerja.  
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Proyek pembuatan kapal memerlukan pengalaman, lebih banyak inovasi, 

teknologi dan spesialisasi, kemampuan untuk membangun kapal besar, canggih, 

aman dan ramah lingkungan (Study on Competitiveness of the European Shipbuilding 

Industry Within the Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – 

ENTR/06/054 Final report, 2009). Pasar pembuatan kapal didominasi oleh negara-

negara Asia, RRT, Korea Selatan dan Jepang (Gasparotti C. M., 2016). 

Industri Kapal dan Perahu Indonesia memegang peran utama dalam 

perdagangan Indonesia, karena 90% komoditas ekspor Indonesia dikirim melalui 

transportasi air. Implementasi undang-undang Cabotage yang tertuang dalam Pasal 

7 dan 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran), 

bersama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2016-2021, 

kemungkinan akan memacu peningkatan kapal berbendera nasional. 

Produk yang dibahas pada tulisan ini adalah Kapal dan Perahu dengan kode 

HS sebagai berikut: 

Tabel 1. Produk Kapal dan Perahu 

Kode 
HS 

Description Deskripsi 

'8901 
Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo 
ships, barges and similar vessels for the ... 

Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal 
kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu 
untuk pengangkutan orang atau barang. 

'8902 
Fishing vessels; factory ships and other vessels for 
processing or preserving fishery products ... 

'Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan 
kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau 
pengawetan produk perikanan. 

'8903 
Yachts and other vessels for pleasure or sports; 
rowing boats and canoes 

'Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir 
atau olah raga; sampan dan kano. 

'8904 Tugs and pusher craft 'Kapal penarik dan pendorong. 

'8905 

Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, 
and other vessels the navigability of ... 

Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal 
keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya 
yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi 
utama; dok terapung; platform pengeboran atau 
produksi terapung atau di bawah air. 

'8906 
Vessels, incl. warships and lifeboats (excluding 
rowing boats and other vessels of heading ... 

'Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan 
perahu penyelamat selain sampan. 

'8907 
Rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, buoys, 
beacons and other floating structures (excluding ... 

'Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, 
coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan 
rambu laut). 

'8908 
Vessels and other floating structures for breaking 
up 

'Kendaraan air dan struktur terapung lainnya untuk 
dihancurkan. 

    Sumber: BTKI 2017 

 

1.4 GAMBARAN UMUM INDIA  

India terletak di sebelah utara Samudera Hindia. Di sebelah barat berbatasan 

dengan Pakistan, sebelah utara berbatasan dengan Tibet, Bhutan, dan Nepal, dan di 

sebelah timur berbatasan dengan Myanmar dan Bangladesh. India memiliki iklim 

musim hujan yang khas. Di wilayah ini, angin permukaan mengalami pembalikan 
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totaldari Januari hingga Juli, dan menyebabkan dua jenis musim. Di musim dingin, 

udara kering dan dingin dari darat di lintang utara mengalir barat daya (timur laut 

monsun), sedangkan di musim panas, hangat dan udara lembab berasal dari atas 

samudera dan mengalir ke arah yang berlawanan (monsun barat daya), terhitung 

sekitar 70-95 persen dari curah hujan tahunan. Untuk sebagian besar wilayah India, 

curah hujan terjadi di bawah pengaruh monsun barat daya antara Juni dan 

September. Namun, di daerah pantai selatan dekat pantai timur (Tamil Nadu dan 

daerah sekitarnya) sebagian besar curah hujan dipengaruhi oleh musim timur laut 

selama bulan Oktober dan November. 

India mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2019. Konsumsi pemerintah 

yang tinggi menunjang ekonomi, bersama dengan konsumsi masyarakat yang tinggi. 

India menghadapi resiko terkait fluktuasi harga minyak dan meningkatnya proteksi 

perdagangan, Pertumbuhan diprediksi akan tetap stabil seiring dengan konsistensi 

reformasi struktural yang berimbas meningkatnya produktivitas dan tumbuhnya 

investasi.  

 

Tabel 2. Makroekonomi India 

Lokasi:   

 Di sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, 

sebelah utara berbatasan dengan Tibet, Bhutan, dan 

Nepal, dan di sebelah timur berbatasan dengan 

Myanmar dan Bangladesh. 

Area: Total:  2.973.200 km persegi 

Iklim:   tropis dan rentan badai ekstrim 

Mata uang:   Rupee 

Jumlah 

Penduduk:   1,3 Milyar 

Sumber daya 

alam:   

hutan, gas alam, minyak, batubara, Pulp dan Kertas, 

bijih besi, tembaga, seng 

Sumber: Euromonitor (2019) 

India merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar saat ini. Hal 

ini didukung dengan tingginya konsumsi, besarnya investasi asing dan jatuhnya harga 

minyak dunia. Kinerja sektor pertanian dan industri saat ini sangat baik. Pada tahun 

2018 pertumbuhan mencapai 7,4% yang berasal dari pertumbuhan konsumsi 
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masyarakat dan meningkatnya ekspor. Meningkatnya daya beli masyarakat India 

menjadikan India sebagai ekonomi terbesar ketiga setelah RRT dan Amerika Serikat.  

Populasi India saat ini mencapai 1,3 Milyar, meningkat dari sejumlah 1 Milyar 

pada tahun 2000. Populasi dengan rentang jumlah penduduk usia produktif tumbuh 

walau masih relatih rendah, yaitu sekitar 27,6 tahun pada tahun 2018. Pada tahun 

1980, India memiliki penduduk dengan rentang usia 0 sampai 14 tahun sebesar 267 

juta. Sampai dengan 2018, jumlahnya meningkat menjadi 362 juta dan terus menurun 

sehingga diperkirakan berjumlah 347 juta pada tahun 2030. 

 

Gambar 1. Piramida Usia Penduduk India tahun 2018 dan 2030 

Sumber: Euromonitor (2019) 

 

Pada periode 2019-2030, pendapatan penduduk India meningkat sebesar 

104% secara keseluruhan, tumbuh rata-rata sebesar 6,7% per tahun. Kesenjangan 

pendapatan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kesejahteraan 

penduduk kelas menengah. Hal ini membuat Pemerintah India harus meningkatkan 

usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Bank Dunia, sekitar 76% penduduk 

India mempunyai upah kurang dari USD 2 per hari. 
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Gambar 2. Pendapatan Tahunan Per Kapita Penduduk India, Rasio Penerimaan 

dan Pengeluaran: 2013 - 2019 

Sumber: Euromonitor (2019) 

 

1.4.1. Impor India dari Dunia 

Untuk memenuhi kebutuhannya, India mengimpor Kapal dan Perahu dari 

berbagai negara di dunia sebesar USD 5,24 milyar pada tahun 2019. Nilai ini turun 

dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 India mengimpor Kapal dan 

Perahu sebesar USD 5,35 milyar. Sepuluh negara utama asal impor Kapal dan 

Perahu di India antara lain Singapura, RRT, Sri Lanka, United Arab Emirates, Italia, 

Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Jepang dan Belanda. 

Tabel 3. Impor Kapal dan Perahu India dari Dunia (USD Milyar) 

Kode HS Deskripsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

'8905 'Kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, crane terapung 
dan kendaraan air lainnya yang fungsi 
berlayarnya bukan merupakan fungsi 
utama; dok terapung; platform 
pengeboran atau produksi terapung 
atau di bawah air. 

2,61 2,03 2,54 2,06 3,15 2,99 

'8908 'Kendaraan air dan struktur terapung 
lainnya untuk dihancurkan. 

0,84 0,66 0,75 0,80 0,94 0,60 

'8901 Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, 
kapal kargo, tongkang dan kendaraan 
air semacam itu untuk pengangkutan 
orang atau barang. 

0,67 1,16 0,82 0,84 0,69 0,70 

'8904 'Kapal penarik dan pendorong. 0,55 0,62 1,00 0,59 0,50 0,37 

'8906 'Kendaraan air lainnya, termasuk kapal 
perang dan perahu penyelamat selain 
sampan. 

0,22 0,26 0,35 0,06 0,03 0,57 

'8907 'Struktur terapung lainnya (misalnya, 
rakit, tangki, coffer-dam, landasan 
apung, pelampung suar dan rambu 
laut). 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 
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'8903 'Yacht dan kendaraan air lainnya untuk 
pelesir atau olah raga; sampan dan 
kano. 

0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

'8902 'Kapal penangkap ikan; kapal pabrik 
dan kendaraan air lainnya untuk 
pemrosesan atau pengawetan produk 
perikanan. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total 4,89 4,74 5,48 4,37 5,35 5,24 

Sumber : Trademap, 2020 

 

 

Gambar 3. Impor India dari Dunia (USD Milyar) 

Sumber: Trademap (2020) 

 

Jumlah terbesar dari impor Kapal dan Perahu India adalah Kapal suar, 

kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya 

yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform 

pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air (HS 8905) dengan nilai 

impor sebesar USD 2,99 miliar atau sekitar 57% dari impor Kapal dan Perahu 

keseluruhan India di tahun 2019. Posisi kedua impor terbesar yaitu Kapal pesiar, 

kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu 

untuk pengangkutan orang atau barang (HS 8901) mengambil porsi 13% dari 

impor Kapal dan Perahu India dari dunia.  

 

1.4.2. Impor India dari Indonesia  

Impor India dari Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam 

periode 2014 – 2019. Pada tahun 2014, impor Kapal dan Perahu India sebesar 

USD 269,67 juta, meningkat pesat pada tahun 2015 sebesar USD 471,28 juta, 
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tahun 2016 mencatat penurunan sebesar USD 270,47 juta, lalu berlanjut turun di 

tahun 2017 sebesar USD 133,88 juta, dan pada tahun 2018 mengalami 

peningkatan kembali menjadi sebesar USD 334,18 juta. Di tahun 2019 ekspor 

Kapal dan Perahu Indonesia ke India meningkat tajam naik sebesar 224% menjadi 

USD 1.083,32 juta. Peningkatan terbesar yaitu di jenis kapal Kapal suar, kapal 

pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang 

fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform 

pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air (HS 8905) sebesar 456%.   

 

Tabel 4. Impor Kapal dan Perahu India dari Indonesia Tahun 2014 - 2019 

(USD Juta) 

HS Kode Deskripsi 
Impor India dari Indonesia (Juta USD) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

'8905 

Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, 
kapal keruk, crane terapung dan 
kendaraan air lainnya yang fungsi 
berlayarnya bukan merupakan fungsi 
utama; dok terapung; platform 
pengeboran atau produksi terapung atau 
di bawah air. 

    
164,83  

    
381,57  

    
185,51  

      
43,93  

    
188,77  

 
1.050,05  

'8904 
'Kapal penarik dan pendorong.         

7,96  
      
89,09  

      
73,30  

      
29,95  

      
89,62  

      
30,49  

'8901 

Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, 
kapal kargo, tongkang dan kendaraan air 
semacam itu untuk pengangkutan orang 
atau barang. 

      
96,88  

       
0,63  

      
11,67  

      
60,00  

      
54,47  

        
2,78  

'8908 
'Kendaraan air dan struktur terapung 
lainnya untuk dihancurkan. 

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

       
1,32  

           -    

'8903 
'Yacht dan kendaraan air lainnya untuk 
pelesir atau olah raga; sampan dan 
kano. 

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

       
0,06  

           -    

'8902 

'Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan 
kendaraan air lainnya untuk pemrosesan 
atau pengawetan produk perikanan. 

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           -    

'8907 

'Struktur terapung lainnya (misalnya, 
rakit, tangki, coffer-dam, landasan 
apung, pelampung suar dan rambu laut). 

           
-    

           
-    

           
-    

       
0,00  

           
-    

           -    

'8906 

'Kendaraan air lainnya, termasuk kapal 
perang dan perahu penyelamat selain 
sampan. 

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           
-    

           -    

  
Total 

     
269,67  

     
471,28  

     
270,47  

     
133,88  

     
334,24  

  
1.083,32  

Sumber: Trademap (2018) 

 

Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa India merupakan salah satu 

negara tujuan utama ekspor Kapal dan Perahu Indonesia. Tabel 5 memperlihatkan 
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India menjadi pasar yang potensial bagi Indonesia, terlihat India menempati posisi 

ke-6 pasar produk Kapal dan Perahu dari Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 

2,06% dari total ekspor ke dunia dan nilai USD 3,44 juta di tahun 2018.  

 

Tabel 5. Negara Importir Pasar Produk Kapal dan Perahu dari Indonesia 

(USD Juta) 

No Importir 
Nilai Ekspor 

2018 (Juta USD) 
Pangsa Pasar 

% 

1 Singapore                   73,52  44,02 

2 Myanmar                   55,50  33,23 

3 Malaysia                      8,81  5,28 

4 Germany                      4,94  2,96 

5 Philippines                      3,67  2,19 

6 India                      3,44  2,06 

7 United Arab Emirates                      2,61  1,56 

8 United States of America                      2,08  1,24 

9 Taipei, Chinese                      1,80  1,08 

10 Greece                      1,75  1,05 

  World                 167,03  100,00 

        Sumber : Trademap, 2020 

 

India memenuhi sebagian kebutuhan Kapal dan Perahu dari impor. Hal ini 

dikarenakan produksi Kapal dan Perahu India yang terbatas. Impor India dari 

Indonesia yang paling besar adalah Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal 

keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan 

merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi 

terapung atau di bawah air (HS 8905) dengan nilai impor pada tahun 2018 sebesar 

USD 188,77 juta, diikuti oleh Kapal penarik dan pendorong (HS 8904) sebesar 

USD 89,62 juta pada tahun 2018. Untuk jenis Kapal dan Perahu lainnya, Kapal 

pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air 

semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang (HS 8901) dan Kendaraan 

air dan struktur terapung lainnya untuk dihancurkan (HS 8908) pada tahun 2018 

sebesar USD 1,32 juta. 

 

1.4.3. Impor India dari Negara Lain 
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India memenuhi kebutuhan kapal dan perahu dari negara-negara lain. 

Beberapa importir utama India, yaitu Indonesia, Singapura, Uni Arab Emirates, 

RRT, Malaysia, Jepang, Sri Lanka, Korea Selatan, RRT, Belanda dan Italia.  

Indonesia menempati pangsa terbesar dari impor Kapal dan Perahu India, 

yaitu 20,67% dari total impor Kapal dan Perahu India dari dunia dengan jumlah 

sebesar USD 1.083,32 juta pada tahun 2019. Diikuti oleh Singapura dengan 

pangsa 15,61% dan nilai impor sebesar USD 818,16 juta. Selanjutnya Uni Arab 

Emirates dengan pangsa 14,18% dan nilai impor sebesar USD 742,93 juta, 

Indonesia di tahun 2019 menjadi peringkat pertama eksportir kapal dan perahuke 

India meninggalkan Singapura yang sebelumnya di peringkat pertama.  

Tabel 6. Impor Kapal dan Perahu India dari Negara Mitra Tahun 2019 

(USD Juta) 

No. Eksportir 2019 
Pangsa 

Pasar (%) 

Average 
Growth 

2014-2019 

1 Indonesia      1.083,32  20,67 71,09 

2 Singapore         818,16  15,61 45,75 

3 United Arab Emirates         742,93  14,18 78,00 

4 Malaysia         425,45  8,12 297,39 

5 Japan         277,17  5,29 -11,48 

6 Sri Lanka         267,67  5,11 -13,67 

7 Korea, Republic of           72,30  1,38 10,98 

8 China           63,16  1,21 -16,79 

9 Netherlands             4,01  0,08 6,01 

10 Italy             1,30  0,02 902,88 

  World      5.240,40  100,00   

                   Sumber: Trademap (2020) 

 

Kementerian Perindustrian mencatat, industri perkapalan nasional sudah 

mencapai beberapa kemajuan, di antaranya peningkatan jumlah galangan kapal 

menjadi lebih dari 250 perusahaan dengan kapasitas produksi yang mencapai sekitar 

1 juta DWT per tahun untuk bangunan baru dan hingga 12 juta DWT per tahun untuk 

reparasi kapal. SDM industri galangan kapal di Indonesia juga sudah kompetitif 

dengan para teknisi atau tenaga ahli dari luar negeri. Kemampuan ini misalnya 

ditunjukkan oleh pekerja PT. Afta Tehnik Mandiri yang menyelesaikan 

pembangunan Kapal Ferry Ro-Ro Cargo 1.395 GT “KMP New Rose” (Siaran Pers 

Kementerian Perindustrian, 2020). 

1.4.4. Pasar Produk India 
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Dengan garis pantai yang luasnya meliputi 7.500 km dan lokasi yang 

strategis di dekat jalur pelayaran utama, India selalu berada di posisi yang tepat 

untuk menikmati manfaat dari sektor kelautan yang sedang berkembang. 

Transportasi laut menyumbang sekitar 95% dari perdagangan India, selama tahun 

2018 hampir 680 juta ton lalu lintas kargo melewati dua belas pelabuhan utama 

negara India (IBEF, 2019). Selain itu, posisi geopolitik India di lautan India secara 

alami membuat tuntutan lebih berat pada armada angkatan laut di masa depan.  

Posisi India di Indo-Pasifik menjadikannya sebagai Negara yang strategis,  

wilayah yang diperebutkan secara geopolitik, tetapi juga merupakan salah satu 

jalur laut yang paling komersial: 46% perdagangan global melewati perairan ini 

dan 50% perdagangan India kini dilakukan melalui wilayah ini, kedua setelah rute 

Laut Arab. Impor minyak mentah, LPG, pasokan makanan, batu bara dan pupuk 

India, yang merupakan produk-produk penting negara tersebut, semuanya 

dilakukan dengan kapal pengangkut milik asing dengan perkiraan biaya 

pengiriman $ 52 milyar setiap tahun (Dasgupta, Indian Shipping Industry 2018). 

Pembuatan kapal India saat ini terdiri dari sekitar 32 galangan kapal 

dengan berbagai ukuran, yang mencakup 8 galangan kapal sektor publik dan 

galangan sektor swasta lainnya. Empat galangan kapal yang beroperasi di bawah 

Kementerian Pertahanan terutama melayani kebutuhan Angkatan Laut India. 

Galangan kapal memiliki 20 dermaga kering dan 40 dermaga basah dengan 

perkiraan total kapasitas 281.200 DWT  (Behera, 2012). 

 

Tabel 7. Galangan Kapal di India 

 

Sumber : Compilation of Papers by Indian Naval Officers for FICCI Seminar, 2016 

 

Galangan Sektor Publik di India yaitu :  

1. Yang paling menonjol adalah Cochin Shipyard Limited (CSL) yang saat ini 

terlibat dalam pembangunan Kapal Induk Udara asli pertama. Galangan 

kapal Defence Public Sector Undertakings (DPSU) terutama terlibat dalam 

Govt Shipyard under

State Govt (02)

CSL, Kochi GRSE, Kolkata Alcock Ashdown Ltd, ABG, Bharti

Hooghly Dock and GSL, Goa Bhavnagar Chowgule, L&T

Port Engineers td., HSL, Vizag Shalimar Works Ltd., Pipavav, Tebma ets.

Kolkata MDL, Mumbai Kolkata

PSU Shipyards (02) DPSU (04) Pvt Shipyards (13)
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membangun kapal perang intensif bernilai tinggi dan kapal selam dengan 

desain yang sangat kompleks. Cochin Shipyard Limited (CSL) memiliki 

kapasitas pembuatan kapal 110.000 DWT. Galangan kapal sektor publik 

utama ini memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memproduksi kapal 

konvensional besar seperti kapal tanker.  

2. Galangan Kapal Sektor Publik Mazagon Dock Ltd (MDL)adalah galangan 

pertahanan terkemuka di bawah Kementerian Pertahanan,dengan 

kemampuan untuk membangun kapal perang 6.500 Dead Weight Ton 

(DWT) dan kapal dagang hingga 27.000 DWT. Sejak didirikan pada tahun 

1960 sebagai pertahanan (Public Sector Undertakings)PSU, galangan 

kapal telah berkembang menjadi pembangun kapal perang garis depan 

utama, dengan berbagai produk yang membanggakan semua jenis kapal 

termasuk kapal perusak, fregat, korvet, dan kapal selam. Ini adalah satu-

satunya galangan kapal di India dan di antara sedikit di dunia yang 

membangun kapal selam. Dengan tenaga kerja 8.090 termasuk 1.060 

petugas, 6.038 karyawan industri, infrastruktur galangan kapal terdiri dari 

tiga dok kering, empat selokan, dan tiga bak basah.  

3. Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE)diakuisisi oleh 

Kementerian Pertahanan pada tahun 1960. Kapal-kapalyang telah 

dibangun meliputi korvet, tanker etset, kapal serang cepat dan kapal patroli 

di antara lainnya.  

4. Goa Shipyard Ltd (GSL)adalah galangan kapal terkecil di bawah 

Kementerian Pertahanan, yang memiliki keahlian dalam membangun kapal 

berukuran sedang untuk Angkatan Laut, Penjaga Pantai dan lainnya. 

Galangan kapal adalah fasilitas perbaikan tongkang kecil yang didirikan 

pada tahun 1957 oleh Portugis dan setelah pembebasan Goa pada awal 

dekade berikutnya, ia disewakan kepada MDL yang mengendalikan 

galangan kapal hingga tahun 1967. GSL memiliki kemampuan untuk 

membangun kapal hingga 105 meter panjang, 3.000 DWT dan 4,5 meter 

konsep. Produk-produknya meliputi kapal-kapal patroli cepat, kapal survei, 

kapal-kapal pelatihan berlayar, kapal rudal dan kapal-kapal patroli lepas 

pantai.  
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5. Hindustan Shipyard Ltd (HSL), salah satu galangan kapal tertua dan 

terbesar di bawah sektor publik, dipindahkan ke Kementerian Pertahanan 

dari Kementerian Pengiriman pada Februari 2010. Setelah sejauh ini 

membangun 163 kapal, dan memperbaiki hampir 1.850 kapal dari berbagai 

jenis, galangan kapal memiliki pengalaman tertentu dalam pembuatan 

kapal angkatan laut. Untuk sektor pertahanan, telah membangun kapal-

kapal patroli lepas pantai dan kapal-kapal patroli darat untuk Angkatan Laut 

India, selain melakukan peragaan ulang kapal selam Angkatan Laut. 

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, di India terdapat lebih banyak 

galangan kapal sektor swasta daripada di sektor publik. Namun beberapa memiliki 

infrastruktur atau keterampilan yang diperlukan untuk membangun kapal perang. 

Galangan Sektor Swasta di India yaitu :  

1. Di sektor swasta, galangan kapal terbesar adalah di Pipavav, Gujarat, 

dengan kapasitas pembuatan kapal 75.000 DWT. Galangan kapal Pipavav 

terletak di pantai barat India di negara bagian Gujarat. Pipavav adalah 

perusahaan pembuatan kapal terintegrasi terbesar, dengan dok kering 

berukuran panjang 662 meter dan lebar 65 meter (terbesar ke-2 di dunia 

seperti yang diklaim oleh galangan kapal); dermaga basah berukuran 740 

60 meter. Dengan fasilitas ini, galangan kapal tampaknya diarahkan untuk 

membangun dan memperbaiki kapal hingga 400.000 DWT. Di sektor 

komersial, galangan kapal Pipavav meluncurkan Juni 2011 dua kapal induk 

Panamax, masing-masing 74.500 DWT. Dalam pembuatan kapal 

pertahanan, Pipavav telah membuat kapal pertahanan bernilai tinggi. 

Dalam hal infrastruktur, hanya empat galangan kapal - Larsen dan Toubro 

(L&T), Pipavav, ABG dan Bharati yang memiliki kapasitas untuk 

membangun kapal dengan panjang 100 meter atau lebih.  

2. Galangan kapal sektor swasta terkemuka lainnya dimiliki oleh galangan 

kapal ABG di Dahejand Surat (Gujrat), galangan kapal L&T di Hazira 

(Gujarat) dan Kuttupally di Galangan Kapal Tamil Nadu dan Bharti di Dhabol 

di distrik Ratnagiri di Maharashtra. Dalam hal jumlah kapal yang dibangun 

atau bahkan Dead Weight Tonnage (DWT), galangan kapal sektor swasta 

India tetap berada di depan galangan kapal sektor publik. Namun, sebagian 

besar galangan kapal sektor swasta terlibat dalam pembangunan kapal 
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sedang hingga kecil seperti Offshore Supply Vessels (OSV) dan Anchor 

Handling Tugs (AHT).  

Pemain swasta seperti Pipavav, ABG dan L&T telah melakukan investasi 

besar untuk pembangunan kapal besar. Pipavav dan galangan kapal ABG juga 

terlibat dalam pembangunan Bulk Carriers dan rig / anjungan lepas pantai. 

Galangan kapal L&T juga telah membuat kemajuan yang signifikan dalam 

pembuatan kapal. Perusahaan yang memainkan peran penting dalam 

pembangunan kapal selam nuklir pertama di India telah membangun galangan 

kapal lapangan hijau baru di Kattupalli di Tamil Nadu. Galangan kapal dengan 

rancangan hingga 14 meter dan tepi laut melebihi 2,2 km mampu membangun 

'kapal perang kelas atas' seperti kapal selam, fregat, dan kapal perang lainnya. 

 

Gambar 4. 

Jenis Kapal 

di India 

Sumber : 

Compilation of 

Papers by 

Indian Naval 

Officers for 

FICCI 

                           Seminar, 2016 

Menurut data dari Ministry of Shipping, galangan kapal India mengimpor 

lebih dari 80% sistem dan peralatan kapal dari luar negeri. India mengimpor 

sebagian besar kebutuhan Kapal dan Perahu dari RRT sebesar 13,41% dari total 

impor Kapal dan Perahu atau sebesar USD 709,44 juta di tahun 2018. Kebutuhan 

Kapal dan Perahu di India terbesar yaitu untuk Kapal suar, kapal pemadam 

kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya (HS 8905) serta 

Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air 

semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang (HS 8901). 

Cargo, 47%

Offshore 
(Oil&Gas) , 39%

Navy, 5% Others, 
9%
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Gambar 5. Perbedaan Produksi Galangan Kapal di India 

Sumber : Compilation of Papers by Indian Naval Officers for FICCI Seminar, 

2016 

Sesuai gambar 5, India mengimpor sebagian besar kapalnya yakni 

sebesar 80% sedangkan produksi domestiknya hanya 20%. Kebutuhan kapal di 

India sebagian besar yaitu untuk kapal jenis kapal suar dan kapal pesiar sesuai 

ditunjukkan pada tabel 8.   

Tabel 8. Impor India dari Dunia (USD Milyar) 

Kode HS Deskripsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

'8905 'Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, 
kapal keruk, crane terapung dan kendaraan 
air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan 
merupakan fungsi utama; dok terapung; 
platform pengeboran atau produksi terapung 
atau di bawah air. 

2,61 2,03 2,54 2,06 3,15 2,99 

'8908 'Kendaraan air dan struktur terapung lainnya 
untuk dihancurkan. 

0,84 0,66 0,75 0,80 0,94 0,60 

'8901 Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal 
kargo, tongkang dan kendaraan air semacam 
itu untuk pengangkutan orang atau barang. 

0,67 1,16 0,82 0,84 0,69 0,70 

'8904 'Kapal penarik dan pendorong. 0,55 0,62 1,00 0,59 0,50 0,37 

'8906 'Kendaraan air lainnya, termasuk kapal 
perang dan perahu penyelamat selain 
sampan. 

0,22 0,26 0,35 0,06 0,03 0,57 

'8907 'Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, 
tangki, coffer-dam, landasan apung, 
pelampung suar dan rambu laut). 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 

'8903 'Yacht dan kendaraan air lainnya untuk 
pelesir atau olah raga; sampan dan kano. 

0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 
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'8902 'Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan 
kendaraan air lainnya untuk pemrosesan 
atau pengawetan produk perikanan. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total 4,89 4,74 5,48 4,37 5,35 5,24 

Sumber : Trademap, 2020 

 

Aturan cabotagedalamMerchant Shipping Act, 1958 bagian 406yang 

dilaksanakan oleh pemerintah India telah mengizinkan kapal asing untuk berlayar 

di laut India, mengambil pasar kapal domestik India. Pertumbuhan ekonomi telah 

meningkatkan jumlah kargo yang perlu dipindahkan, sehingga armada kapal 

kontainer India tidak cukup besar untuk melakukan pekerjaan sebanyak itu.  

Pasar kapal di India juga datang dari kapal pesiar, pasar kapal pesiar India 

memiliki potensi untuk melebihi RRT. Berkat kemudahan penerbitan visa dan 

penerbangan jarak pendek, India telah menjadi salah satu pasar yang sedang 

berkembang untuk liburan pelayaran. Banyak pelancong pesiar mulai 

menggabungkan kapal pesiar ke liburan darat mereka dari Eropa, Antartika, 

Alaska, dan Karibia.Jumlah orang India yang berlayar dari India telah tumbuh 

sangat pesat. Semakin banyak kapal yang berlayar di India, jumlah kapal pesiar 

India diperkirakan tumbuh dengan pesat tidak hanya untuk rencana perjalanan 

India, tetapi juga untuk rute Mediterania, Alaska, dan Antartika.Industri kapal 

pesiar meningkat juga dikarenakan peningkatan fasilitas pelabuhan dan 

dukungan dari lembaga pemerintah seperti departemen bea cukai, imigrasi, dan 

Central Industrial Security Force (CISF)(Nalini Gupta, Head of Costa Cruises India 

2019).  

Kebutuhan India untuk kapal suar dan kapal pesiar merupakan potensi 

untuk produk Kapal dari Indonesia, tercatat ekspor Indonesia ke India sebagian 

besar adalah kapal suar dan kapal pesiar sebesar 96,93% dan 0,26% dari total 

ekspor kapal ke India tahun 2019. 

 

 

 

Tabel 9. Pangsa Pasar Ekspor Kapal dan Perahu dari Indonesia ke India 

(USD Ribu) 

HS Kode Deskripsi 2019 
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Pangsa Pasar 
(%) 

'8905 

Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal 
keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya 
yang fungsi berlayarnya bukan merupakan 
fungsi utama; dok terapung; platform 
pengeboran atau produksi terapung atau di 
bawah air. 

1.050,05 96,93% 

'8904 'Kapal penarik dan pendorong. 30,49 2,81% 

'8901 
Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal 
kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu 
untuk pengangkutan orang atau barang. 

2,78 0,26% 

'8908 
'Kendaraan air dan struktur terapung lainnya 
untuk dihancurkan. 

- 0,00% 

'8903 
'Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir 
atau olah raga; sampan dan kano. 

- 0,00% 

'8902 
'Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan 
kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau 
pengawetan produk perikanan. 

- 0,00% 

'8907 
'Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, 
tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung 
suar dan rambu laut). 

- 0,00% 

'8906 
'Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang 
dan perahu penyelamat selain sampan. 

- 0,00% 

 Total 1.083,32 100% 

Sumber : Trade Map, 2020 

 

India kurang memiliki kemampuan atau keahlian untuk membangun kapal 

pesiar.Teknologi untuk membuat kapal pesiar berbeda. India harus berkerjasama 

dengan produsen Eropa untuk memproduksi kapal pesiar. Perusahaan kapal 

pesiar duniaenggan membangun industri domestik di India dikarenakan pajak 

layanan dan pajak penghasilan berlaku untuk kapal pesiar dan biaya pelabuhan 

di India sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya (David Dingle CBE, 

Chairman Carnival UK Carnival UK, 2017). David Dingle CBE, Chairman Carnival 

UK 

Kelemahan ini menjadi peluang untuk Indonesia agar bisa meningkatkan 

ekspor kapal ke India.Industri pembuatan kapal India terus berkonsentrasi pada 

kapal-kapal sektor pertahanan dan lepas pantai. Rencana ekspansi armada 

Angkatan Laut India dan kapal-kapal untuk Penjaga Pantai India adalah dua 

segmen utama yang menjadi target galangan kapal India. 
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BAB II 

PELUANG PASAR PRODUK KAPAL DAN PERAHU DI INDIA 

 

2.1 TREND PRODUK 
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Resesi global dalam industri pembuatan kapal telah mempengaruhi posisi 

keuangan sejumlah galangan terutama di sektor swasta. Karena penurunan pasar 

pasca 2008 dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah, semua galangan kapal 

selain galangan kapal pertahanan menghadapi masa-masa sulit dengan sangat 

sedikit pesanan pembuatan kapal yang masuk (Thangam, 2015). 

India diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2050 

menyalip sejumlah besar negara termasuk AS. Pada tahun 2037, PDB India 

diperkirakan sekitar USD 17 triliun dan pada tahun 2050 sekitar USD 45 triliun. Ini 

terutama akan didorong oleh barang dagangan, yang menyumbang sekitar 38% dari 

PDB di India (USD 757 Miliar untuk TA 2015) (PWC, 2015). Menurut Ministry of 

Shipping, sekitar 95% perdagangan India berdasarkan volume dan 70 persen dari nilai 

dilakukan melalui transportasi maritim. Namun, hanya sekitar 10% perdagangan ini 

dilakukan oleh kapal-kapal berbendera India yang menyediakan ruang pasar besar 

untuk menambahkan kapal-kapal berbendera India dan berbendera Asing ke armada.  

Pasar tenaga kerja India menikmati keuntungan demografis di mana hampir 63 

persen populasi berada dalam kelompok usia yang aktif secara ekonomi yang jika 

digunakan secara produktif dapat memiliki dampak berganda terhadap pertumbuhan 

dan pekerjaan. Namun demikian, profil pendidikan tenaga kerja hampir 55 persen 

memiliki pendidikan di bawah sekolah dasar dan hampir 30 persennya buta huruf. 

Sekitar 28 persen memiliki pendidikan hingga menengah dan tenaga kerja dengan 

kualifikasi menengah atas dan di atas hanya 17 persen (ILO, 2013). 

Program "Make in India" diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi 

pada pidato Hari Kemerdekaan pada tahun 2014. Salah satu tujuan dari program ini 

adalah untuk mengambil keuntungan demografis yang dinikmati negara India, pada 

tahun 2025 populasi usia kerja cenderung tumbuh sekitar 100 juta (Wolf et.al, 2011). 

Ini membuat India kontributor terbesar bagi populasi pekerja dunia, dibandingkan 

dengan penurunan 29 juta di RRT, peningkatan 53 juta di Afrika Utara dan Timur 

Tengah, 44 juta di Afrika dan 39 juta di negara berkembang Asia. 

India siap menjadi negara termuda di dunia pada tahun 2020, dengan usia rata-

rata 29 tahun, dan menyumbang sekitar 28% dari tenaga kerja dunia. Keuntungan ini 

tidak hanya menjadikan India pasar dengan potensi konsumsi yang besar, 

menjadikannya pasar yang menarik bagi investor, tetapi juga memberi tekanan 

tambahan pada Pemerintah saat itu untuk menciptakan peluang kerja yang cocok bagi 

warganya. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) India berada di peringkat 
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135 pada peringkat Indeks Pembangunan Manusia dunia. Peringkat ini didasarkan 

pada indeks harapan hidup,standar pendidikan dan pendapatan penduduk. India 

menempati peringkat terendah di antara negara-negara BRICS dan bahkan lebih 

rendah dari beberapa tetangganya seperti Sri Lanka. Meskipun perbandingan 

semacam itu tidak tepat, tetapi yang penting adalah bahwa hanya 10% populasi 

pekerja India yang bekerja di sektor terorganisir, dibandingkan dengan 60-70% di 

negara-negara maju. Juga populasi dengan pekerjaan informal ini tidak aman, dibayar 

rendah dan tidak memiliki jaminan sosial. Ada juga perbedaan antara upah pekerja 

reguler dan pekerja informal atau kontrak. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dari 11 

juta siswa yang lulus dari perguruan tinggi setiap tahun, hanya 20 persen yang 

mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan keahlian mereka (OECD, 2012). Oleh 

karena itu masalah ini perlu diatasi untuk meningkatkan peringkat HDI negara. 

Pembuatan kapal bertindak sebagai katalis untuk pertumbuhan industri secara 

keseluruhan karena spin off ke industri lain, termasuk baja, peralatan teknik, 

infrastruktur pelabuhan, perdagangan dan jasa pengiriman. Potensi tidak langsung 

industri pembuatan kapal dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap 

PDB sangat besar. Dinamika pertumbuhan ekonomi India akan terus menciptakan 

permintaan untuk kapal baru, dan kapasitas pembangunan kapal di dalam negeri perlu 

ditambah untuk memenuhi permintaan ini. Jika kapasitas pembangunan kapal 

domestik ditingkatkan, manfaatnya bagi ekonomi akan berlipat ganda, dengan efek 

limpahan pada sektor terkait / tambahan lainnya. Meskipun India menempati sebagian 

kecil dari pasar pembuatan kapal dunia, industri pembuatan kapal India berada pada 

posisi yang baik untuk pertumbuhan. Menurut sebuah studi oleh Shipyard Association 

of India, industri dapat tumbuh pada tingkat kira-kira 30%, dan tingkat pertumbuhan 

ini dapat dicapai melalui langkah-langkah dukungan oleh Pemerintah, termasuk 

insentif untuk galangan kapal. Karena pertumbuhan perdagangan internasional 

menghasilkan peningkatan permintaan dunia dan domestik untuk kapal baru, 

galangan kapal India memiliki keunggulan tertentu dibandingkan galangan kapal di 

negara maju. India memiliki banyak pekerja teknis, dan biaya tenaga kerjanya relatif 

rendah, dibandingkan dengan sebagian besar negara pembuat kapal lainnya. 

Pemerintah telah melakukan upaya baru pada tahun 2015 untuk membuat industri 

pembuatan kapal kompetitif dengan memberikan bantuan keuangan kepada pembuat 

kapal baik milik negara maupun swasta pada setiap kapal yang di bangun, termasuk 

dari ukuran dan jenis. Pemerintah juga telah memutuskan untuk memberikan lebih 
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lanjut pajak tidak langsung dan pajak tambahan untuk industri pembuatan kapal dalam 

negeri dengan memberikan pembebasan bea cukai dan bea pusat atas semua bahan 

baku dan suku cadang untuk digunakan dalam pembuatan kapal / kapal / kapal tunda 

dan kerajinan pendorong dll. 

Produksi pembuatan kapal yang diukur dalamCompensated Gross Tonage 

(CGT) sangat terkonsentrasi di tiga ekonomi Asia Timur, RRT, Korea Selatan dan 

Jepang, yang pada tahun 2017 mewakili 86% dari semua pengiriman CGT. 

Persentase ini tetap relatif stabil selama beberapa tahun terakhir. RRTadalah ekonomi 

pembuatan kapal terbesar, diikuti oleh Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa (UE). 

Peringkat lima telah diambil alih oleh Filipina dan Indonesia pada 2014. 

 

Gambar 6. Perkembangan Pangsa Pasar dari Negara-negara Produsen Kapal 

Sumber : Shipbuilding Market Development, 2018 

 

Jika melihat buku pesanan jenis kapal akan terlihat sejauh mana setiap segmen 

dipengaruhi oleh penurunan keseluruhan. Jika dibandingkan dengan Januari 2015 

(pertengahan periode ketika buku pesanan tetap relatif stabil), kapal tanker paling 

sedikit terpengaruh oleh penurunan dengan penurunan 18% dalam hal CGT. 

Kontainer mencatat penurunan yang sedikit lebih kuat, dengan pemesanan dunia saat 

ini 23% lebih rendah dari dua tahun lalu. Penurunan pesanan untuk bulkers, lebih 

parah, dengan penurunan 60%, yang diakibatkan oleh hampir menghilangnya 
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pesanan bulker baru di paruh kedua 2016. Segmen kapal pesiar dan feri adalah satu-

satunya yang menunjukkan peningkatan pesanannya selama jangka waktu tersebut, 

yang terutama disebabkan oleh kekuatan di pasar kapal pesiar. 

 

 

Gambar 7. Buku Pesanan Berdasarkan Jenis Kapal 

Sumber : Shipbuilding Market Development (OECD), 2018 

 

Industri pembuatan kapal India telah lama dirundung oleh kapasitas rendah, 

produktivitas buruk, dan kurangnyamodernisasi. Pemerintah India telah mencoba 

berbagai langkah promosi dan subsidi sejak tahun 1970-an. Langkah-langkah seperti 

itu telah berhasil menjaga industri hidup pada masa ketika industri dunia melewati 

resesi yang mendalam setelah booming tahun 1970-an. Industri perkapalan India 

menyaksikan pertumbuhan yang sehat di masa lalu, didorong terutama oleh 

boomingnya pembangunan kapal dan pemerintah dunia. Omset tahunan industri 

meningkat lebih dari 250% dari 2003-08 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.  
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Gambar 8. Data Buku Pesanan Kapal India 

Sumber : Compilation of Papers by Indian Naval Officers for FICCI Seminar, 2016 

 

Menurut Pemerintah India, buku pesanan galangan kapal India tumbuh dari 

USD 333 juta pada tahun 2002 menjadi USD 2.058 miliar pada tahun 2006. Jenis 

pesanan yaitu untuk Kapal Kargo Kecil & Menengah, kapal Kontainer, dan Kapal 

Angkatan Laut. Galangan kapal India hingga 2008 berjalan cukup baik dan telah naik 

dari 0,2% tonase pembuatan kapal dunia menjadi lebih dari satu persen (sekitar 

1,3%). Ada sejumlah besar pesanan ekspor ke galangan India dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya selama booming pembuatan kapal di seluruh dunia dari 

2003-08 yang bertepatan dengan subsidi 30% (tahun 2002-07) untuk pembuatan 

kapal oleh Pemerintah Indonesia. Namun, sebagian besar galangan kapal gagal 

mengirimkan kapal tepat waktu dan ini bersamaan dengan resesi global memicu 

pembatalan pesanan dalam skala besar, sehingga galangan kapal tidak dapat 

mengambil manfaat dari subsidi. Lebih lanjut diperburuk oleh pencabutan subsidi 

Pemerintah pada Agustus 2007, bagian India dalam pembuatan kapal dunia pada 

2013 anjlok ke angka hampir 0,01%. Dunia pembuatan kapal komersial India telah 

runtuh sejak 2009 dengan reputasi buruk karena kelebihan waktu dan pengiriman 

yang gagal. 

 

2.2. STRUKTUR PASAR 

Ada beberapa pemain besar di India. Tabel 10 menunjukkan beberapa 

galangan kapal di India. Banyak investasi baru diproyeksikan akan meningkatkan 

kapasitas India. 

 

Tabel 10. Buku Pesanan di India 

 

Sumber : Clarkson World Shipyard Monitor Shipbuilding Market Development 

(OECD), 2018 

 

Rank World Yard Orderbook

54 ABG Shipyard 852

101 Pipavav Shipyard 407

125 Bharati Shipyard 279
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Industri pembangunan kapal India mengekspor beberapa kapal ukuran besar 

dan menengah. Ekspor massal oleh CSL telah muncul di India sebagai tempat utama 

untuk pembangunan kapal industri minyak dan lepas pantai seperti Offshore Supply 

Vessels (OSVs) dan Anchor Handling Tugs. Dengan demikian, dari industri dengan 

hanya pasar domestik yang bergantung pada pesanan pemerintah, industri 

pembuatan kapal India muncul sebagai industri yang dipimpin ekspor yang bersaing 

secara internasional. 

Meskipun ada iklim yang sangat menguntungkan untuk ekspor, ada iklim yang 

relatif negatif untuk pembangunan kapal domestik bagi produsen India. Industri 

pembuatan kapal India bergantung pada dukungan pemerintah untuk subsidi. Alasan 

utama ketergantungan ini adalah keterbatasan infrastruktur India. Sementara 

perusahaan pelayaran asing membangun kapal dagang menengah dan kecil mereka 

di India, perusahaan pelayaran India membeli kapal mereka dari luar negeri baik besar 

maupun kecil. Aturan fiskal dan undang-undang saat ini tentang pembuatan kapal di 

negara ini sangat sarat untuk ekspor dan menghambat pembangunan kapal di 

domestik India untuk bendera India.  

Permintaan untuk pembuatan kapal berasal dari sektor komersial dan 

pemerintah.Khususnya di sektor pemerintah, tahun 2012 Angkatan Laut India telah 

menginvestasikan hampir USD 1,5 miliar dalam pembuatan kapal.  

Galangan kapal membutuhkan modal kerja sekitar 25-35% dari biaya kapal 

selama seluruh masa konstruksi. Suku bunga modal kerja di India rata-rata 10,5%. 

Sebaliknya, suku bunga yang saat ini ditawarkan ke galangan pembuatan kapal di 

luar negeri secara signifikan lebih rendah sekitar 5-6% di Korea Selatan dan sekitar 

4-8% di RRT. Selain keuntungan biaya yang dimiliki RRTdan Korea Selatan, 

pemerintah masing-masing memberikan diskon / subsidi pada saat penjualan kapal, 

yaitu sekitar 5-10% dalam kasus RRTdan sekitar 15-20% dalam hal dari Korea 

Selatan. Kerugian biaya karena biaya bahan input, perpajakan dan subsidi untuk 

penjualan domestik dan penjualan ekspor oleh galangan kapal India diperkirakan 41-

44% untuk penjualan ekspor RRT, yang menyiratkan bahwa biaya membangun kapal 

di RRTsekitar 41% lebih murah dibandingkan dengan galangan kapal India untuk 

membangun kapal serupa. Oleh karena itu, sebagai akibat dari berbagai 

ketidaksetaraan ekonomi, kapal yang dibuat di India lebih mahal daripada kapal yang 



24 
 

dibangun di RRTdan Korea Selatan. Ini adalah alasan utama mengapa banyak pemilik 

kapal India memesan dengan galangan kapal RRT. 

Ekspor Kapal dan Perahu India ke Indonesia meningkat tajam di tahun 2019 

dengan tren yang positip. Ekspor meningkat sebesar 553% atau sebesar USD 716,36 

juta setelah sebelumnya di tahun 2018 sebesar USD 109,55 juta. Ekspor terbesar 

kapal dan perahu ke Indonesia yaitu jenis 'Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, 

kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan 

merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung 

atau di bawah air (HS 8905) sebesar  USD 576,14 juta dan dengan pangsa pasar 

sebesar 80% kemudian kapal jenis 'Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal 

kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau 

barang (HS 8901) sebesar  USD 96,96  juta dan pangsa pasar sebesar 13,53% pada 

tahun 2019.  

Tabel 11. Ekspor Kapal dan Perahu India Ke  Indonesia Tahun 2014 – 2019 

(USD Juta) 

HS 
Kode 

Deksripsi 
Ekspor India ke Indonesia (Juta USD) Share 

2019 
(%) 

Trend 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

'8902 

'Kapal penangkap ikan; kapal pabrik 
dan kendaraan air lainnya untuk 
pemrosesan atau pengawetan 
produk perikanan.          -    

         
-            -             -             -             -    

              
-    0 

'8907 

'Struktur terapung lainnya (misalnya, 
rakit, tangki, coffer-dam, landasan 
apung, pelampung suar dan rambu 
laut). 

      
3,44  

     
0,01          -             -             -    

      
0,20  

           
0,03  1,77 

'8905 

Kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, crane 
terapung dan kendaraan air lainnya 
yang fungsi berlayarnya bukan 
merupakan fungsi utama; dok 
terapung; platform pengeboran atau 
produksi terapung atau di bawah air. 

    
44,15  

     
1,02  

 
173,89  

   
30,97           -    

  
576,14  

         
80,43  

-
41,87 

'8906 

'Kendaraan air lainnya, termasuk 
kapal perang dan perahu 
penyelamat selain sampan.          -    

         
-            -             -             -             -    

              
-    0,00 

'8908 

'Kendaraan air dan struktur terapung 
lainnya untuk dihancurkan. 

         -    
         
-            -             -             -             -    

              
-    0,00 

'8903 

'Yacht dan kendaraan air lainnya 
untuk pelesir atau olah raga; sampan 
dan kano.          -    

         
-            -             -    

      
0,12           -    

              
-    -0,01 

'8904 'Kapal penarik dan pendorong. 
    
14,55  

     
0,15  

 
112,17  

   
60,30  

    
29,67  

    
43,06  

           
6,01  30,52 

'8901 

Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal 
feri, kapal kargo, tongkang dan 
kendaraan air semacam itu untuk 
pengangkutan orang atau barang.          -    

     
0,00  

   
29,61  

   
16,06  

    
79,77  

    
96,96  

         
13,53  

-
13,69 

  Total 
     
62,15  

       
1,18  

  
315,67  

  
107,34  

   
109,55  

   
716,36  

       
100,00  

-
23,28 

Sumber: Trademap (2020) 
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Ekspor India ke dunia untuk kapal dan perahu tahun 2014-2019 berada pada 

kondisi yang stabil dengan rata-rata ekspor sebesar  USD 4,34 milyar dan trend yang 

positip. Ekspor India ke dunia naik sebesar 67,9% atau USD 6,03 milyar di tahun 2019 

menjadikan India naik di posisi 5 eksportir terbesar ke dunia setelah sebelumnya di 

tahun 2018 menjadi eksportir terbesar ke 8 di dunia.  

Ekspor terbesar kapal dan perahu ke Dunia yaitu jenis 'Kapal suar, kapal 

pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang 

fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform 

pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air (HS 8905) sebesar  USD 4,28 

miliar dan dengan pangsa pasar sebesar 70,93% kemudian kapal jenis 'Kapal pesiar, 

kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk 

pengangkutan orang atau barang (HS 8901) sebesar  USD 1,06 miliar dan pangsa 

pasar sebesar 17,58% pada tahun 2019.  

 

Tabel 12.  Ekspor Kapal dan Perahu India ke dunia 

HS Kode Deskripsi 
Ekspor India ke Dunia (Milyar USD) Share 

2019 
(%) 

Trend 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

'8904 'Kapal penarik dan pendorong. 0,46 0,39 0,81 0,53 0,52 0,35 
       
5,81  0,54 

'8907 

'Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, 
tangki, coffer-dam, landasan apung, 
pelampung suar dan rambu laut). 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
       
0,04  0,00 

'8902 

'Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan 
kendaraan air lainnya untuk pemrosesan 
atau pengawetan produk perikanan. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
           
-    0,00 

'8901 

'Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, 
kapal kargo, tongkang dan kendaraan air 
semacam itu untuk pengangkutan orang 
atau barang. 

0,68 0,40 0,38 0,30 0,57 1,06 
     
17,58  0,40 

'8905 

'Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, 
kapal keruk, crane terapung dan kendaraan 
air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan 
merupakan fungsi utama; dok terapung; 
platform pengeboran atau produksi terapung 
atau di bawah air. 

3,34 2,77 1,88 3,44 2,06 4,28 
     
70,93  2,67 

'8906 

'Kendaraan air lainnya, termasuk kapal 
perang dan perahu penyelamat selain 
sampan. 0,07 0,50 0,14 0,30 0,43 0,34 

       
5,63  0,20 

'8908 

'Kendaraan air dan struktur terapung lainnya 
untuk dihancurkan. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       
0,00  0,00 

'8903 

'Yacht dan kendaraan air lainnya untuk 
pelesir atau olah raga; sampan dan kano. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
0,01  0,00 

Total   4,56 4,06 3,22 4,58 3,59 6,03 
    
100,00  3,82 
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Sumber : Trademap, 2020 

 

2.3. SALURAN DISTRIBUSI 

Penjualan dan pembelian kapal adalah salah satu aspek penting dari industri 

perkapalan. Jika dibandingkan dengan produk lain, penjualan dan pembelian kapal 

melibatkan sejumlah besar uang dan membutuhkan berbagai jenis pengetahuan 

profesional, seperti pengetahuan tentang jenis kapal tertentu dan fungsinya, 

pengetahuan hukum serta pengetahuan tentang berurusan dan tawar menawar. 

Untuk mengurangi jumlah perselisihan dan memperlancar prosedur jual beli, biasanya 

pemilik kapal (penjual) dan pembeli akan menunjuk pialang sebagai perantara untuk 

menangani transaksi. 

 

 

Gambar 9. Saluran Distribusi Industri Kapal dan Perahu 

Sumber: Hyun, 2015 

 

 

The negotiation and contract Stage (Tahap negosiasi dan kontrak) 

Tahap negosiasi dan kontrak adalah dua langkah pertama penjualan kapal. 

Biasanya dilakukan oleh broker yang ditunjuk oleh pembeli dan penjual. Awalnya, 

broker pembeli akan membuat undangan penawaran dengan broker penjual. Pada 

tahap ini yang akan dibahas yaitu mengenai penetapan harga, rincian kapal dan 

jadwal transaksi. 

Setelah pendekatan ini, kedua belah pihak akan memiliki tawar-menawar harga 

dan negosiasi persyaratan kontrak utama. Jika ketentuan dasar disetujui oleh kedua 

The negotiation 

and contract 

stage 

Inspection 

Stage 
Completion 

Production Procurement 

Sea Trial Delivery 



27 
 

belah pihak, sebuah rekap penawaran akan dibuat yang merekapitulasi ulang 

persyaratan yang dibahas dan dengan rincian yang akan disepakati kemudian.  

Setelah semua rincian disetujui melalui berbagai komunikasi, kontrak formal 

untuk penjualan kapal - Nota Kesepakatan (Memorandum Of Agreement (MOA)) - 

akan dibuat.  

Inspections stage (Tahap Inspeksi) 

Setelah pembentukan kontrak, lalu memasuki tahap inspeksi. Ada dua bagian 

utama dalam tahap inspeksi yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan 

fisik kapal yang mengapung. Untuk pemeriksaan dokumen, pembeli akan memeriksa 

catatan kelas kapal dan catatan sertifikat. Pemeriksaan catatan akan mengungkapkan 

sejarah pemeliharaan dan kepatuhan kapal dengan persyaratan kelas. Selain itu, 

pembeli juga harus memeriksa catatan hipotek untuk mencegah kerusakan atau 

kehilangan yang disebabkan oleh masalah hukum kapal yang terjadi sebelum 

pengiriman kapal. Untuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan biasanya dilakukan ke 

permukaan kapal dan logbook-nya, kecuali disetujui sebaliknya. Lebih baik untuk 

menyewa surveyor dari perusahaan terkenal untuk memeriksa kapal untuk semua 

keselamatan, sertifikat, peralatan, masalah mesin dll. Dianjurkan uji coba laut. 

Procurement (Tahap pengadaan)  

Tahan Pengadaan adalah langkah pembelian bahan dan pada tahap ini, daya 

tawar untuk bahan baku adalah penting. Itu karena harga mentah bahan 

mempengaruhi biaya produksi dan biaya produksi mempengaruhi daya saing harga 

dan margin keuntungan. 

Production (Produksi) 

Setelah kontrak dan pengadaan, perusahaan pembuat kapal memulai 

produksi. Sebagai tambahan, tahap ini membutuhkan fasilitas pembuatan kapal dan 

berbagai desain kapal. 

Completion (Penyelesaian) 

Tahap akhir dari jual beli dikenal sebagai tahap penyelesaian. Ini melibatkan 

hal-hal pra-pengiriman termasuk pemeriksaan kapal, pengiriman dokumen dan 

pengiriman fisik kapal setelah pembayaran.  

Kemampuan suatu galangan meraih pesanan kapal baru terletak pada tingkat 

produktivitasnya, yaitu kemampuan membangun kapal sesuai spesifikasi dan 

persyaratan mutu, harga bersaing, dan waktu penyerahan yang singkat. Di sejumlah 

negara yang sudah memiliki infrastruktur industri galangan yang kuat, tingkat 
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produktivitas menjadi kunci sukses daya saing bagi perusahaan-perusahaan 

galangannya (Ma’ruf, 2014). Tingkat produktivitas tersebut bergantung pada tingkat 

penguasaan teknologi rancang bangun, yang ditunjang dengan fasilitas desain dan 

produksi, serta kemampuan manajemen produksinya. Faktor-faktor ini sangat 

menentukan capaian tahapan teknologi produksi kapal suatu galangan yang terdiri 

dari empat tahapan (Storch, et al. 1995), yaitu: 

1. Tahap pertama disebut Conventional Hull Constructionand Outfitting, yaitu 

tahapan teknologi produksi dimana blok-blok badan kapal dibuat secara 

konvensional, sedangkan pekerjaan perpipaan masih dilakukan sistem per 

sistem, dan perlengkapan kapal masih dipasang setelah penyambungan 

blok di landasan luncur dan setelah peluncuran. 

2. Tahap kedua disebut Hull Block Construction and Preoutfitting, yaitu 

tahapan teknologi produksi dimana sebagian pekerjaan perpipaan sudah 

mulai diintegrasikan pada blokblok badan kapal, dan pekerjaan instalasi 

lainnya masih dilakukan sistem per sistem di kapal.   

3. Tahap ketiga disebut Process Lane Construction and Zone Outfitting, yaitu 

tahapan teknologi produksi dimana pekerjaan perpipaan dan peralatan 

sudah diintegrasikan dengan blok lambung kapal dalam empat zona proses 

produksi, yaitu: perakitan awal, perakitan blok, perakitan di atas landasan 

luncur, dan perakitan setelah peluncuran.  

4. Tahap keempat disebut Integrated Hull Outfitting and Painting (IHOP), yaitu 

tahapan teknologi produksi mutakhir dimana seluruh pekerjaan instalasi 

pipa dan peralatan, serta pengecatan sudah terintegrasi dengan proses 

perakitan blok-blok lambung kapal di bengkel.  
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Gambar 10. Tahapan Teknologi Produksi Kapal 

Sumber : Ma’ruf, 2014 

Teknologi yang berorientasi IHOP menggunakan metode produksi PWBS 

(productoriented work breakdown structure). Metode ini membagi pekerjaan ke dalam 

4 kelompok, yaitu: hull-block contruction method, pipe piece family manufacturing, 

zone outfitting method, dan zone painting method. Pekerjaan outfitting dilakukan pada 

4 tahap, yaitu: perakitan awal (on-unit), perakitan blok (on-block), perakitan di atas 

landasan luncur (onboard), dan setelah peluncuran (on-quay). 

 

Gambar 11. Integrasi Proses Produksi Berbasis IHOP 

Sumber : Ma’ruf, 2014 
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Penggunaan teknologi berbasis IHOP harus disertai dengan fasilitas desain 

dan produksi berbasis CAD/CAM, yang dapat diintegrasikan dengan fasilitas CNC 

(computer numerical control) (RINA, April 2014). Tahapan-tahapan teknologi tersebut 

dirintis oleh Jepang setelah Perang Dunia II, dan telah menjadi acuan bagi galangan 

kelas dunia dalam meningkatkan produktivitasnya. Galangan-galangan terkemuka 

dunia kini sudah berada pada tahapan teknologi mutakhir, bahkan banyak diantaranya 

sudah berbasis CIM (computer integrated manufacturing), dan penggunaan teknologi 

robot pada pekerjaan pengelasan pada tahap perakitan dan penyambungan blok 

badan kapal.  Teknologi produksi kapal yang berbasis IHOP ini lebih optimal 

diterapkan pada kapal berukuran besar, dan/atau kapal seri yang dibangun paralel, 

dimana bagian-bagian konstruksi kapal dapat dikelompokkan dan diproduksi secara 

massal. Teknologi ini juga menuntut penerapan sistem akurasi dalam proses 

produksinya, untuk menghindari pekerjaan ulang akibat penyimpangan dimensi dan 

geometri blok-blok badan kapal saat disambung di landasan luncur. Volume 

perkerjaan ulang (rework) di landasan luncur mencapai sekitar 30 persen, akibat 

ketidaktepatan dimensi pada saat penyambungan blok (Ma’ruf, 1997).   

 

Gambar 12. Proses Kerja Ulang Pada Landasan Luncur 

Sumber : Ma’ruf, 2014 

Ketidaktepatan dimensi tersebut terjadi akibat akumulasi penyimpangan 

dimensi yang terjadi selama proses produksi, khususnya akibat perlakuan panas pada 

proses potong (plate cutting) dan pengelasan (welding). Sesuai hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, akumulasi penyimpangan ini pada dasarnya dapat dideteksi 

apabila sistem akurasi (accuracy control system) dilaksanakan dengan baik mulai dari 
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tahap disain hingga proses produksinya (Ma’ruf, 1993).  Hasil penelitian Tahun 1995-

1997 menunjukkan, potensi penyimpangan tersebut dapat diprediksi melalui 

identifikasi karakteristik sifat mekanis material pelat akibat perlakuan proses 

produksinya. Hasil-hasil penelitian ini telah dikembangkan menjadi sebuah standar 

teknis bagi galangan (Ma’ruf, 1998). Namun standar tersebut masih sulit diaplikasikan 

secara optimal, karena proses produksi yang tidak konsisten, dan banyaknya variasi 

produk dan konstruksi di galangan kapal nasional selama ini. 

Jika berdasarkan James R. Thornton dalam bukunya Ship and Boat 

Construction and Repair tahun 1998, langkah awal pembuatan Kapal adalah:  

1. Desain. Pertimbangan desain untuk berbagai jenis kapal sangat bervariasi. 

Kapal dapat mengangkut bahan atau orang, mungkin kapal permukaan 

atau bawah permukaan, mungkin militer atau komersial dan mungkin 

bertenaga nuklir atau non-nuklir. Dalam fase desain, parameter konstruksi 

normal tidak hanya dipertimbangkan, tetapi bahaya keselamatan dan 

kesehatan yang terkait dengan proses konstruksi atau perbaikan harus 

dipertimbangkan. Selain itu, masalah lingkungan harus diatasi. 

 

Gambar 13. Diagram Pembuatan Kapal Sampai ke Konsumen 

Sumber : Ship and Boat Construction and Repair, 1998 

2. Pengadaan Material. Komponen dasar pembangunan kapal adalah pelat 

baja. Pelat dipotong, dibentuk, ditekuk atau dibuat menurut konfigurasi yang 

diinginkan yang ditentukan oleh desain. Pelat kemudian dikirim ke toko 

fabrikasi, di mana mereka bergabung ke berbagai unit dan subassemblies 

(pemasangan).  
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3. Pemasangan. Pada titik ini, perpipaan, kelistrikan dan sistem utilitas lainnya 

dirakit dan diintegrasikan ke dalam unit.  

4. Unit dirakit menggunakan pengelasan otomatis atau manual atau kombinasi 

keduanya. 

5. Selanjutnya, unit harus menjalani inspeksi dan pengujian kontrol kualitas 

seperti radiografi, ultrasonik, dan tes destruktif atau non-destruktif lainnya.  

6. Pada tahap ini, unit dicat. Cat dapat diaplikasikan dengan kuas, roller atau 

pistol semprot. Penyemprotan paling sering digunakan. Cat mungkin mudah 

terbakar atau beracun atau menimbulkan ancaman lingkungan.  

7. Unit yang lebih besar selesai kemudian dipindahkan ke dermaga kapal atau 

area perakitan akhir. Di sini, unit yang lebih besar bergabung bersama untuk 

membentuk kapal. Sekali lagi, banyak pengelasan dan pemasangan terjadi. 

Setelah lambung secara struktural lengkap dan kedap air, kapal 

diluncurkan. Setelah kapal diluncurkan, memasuki fase perlengkapan. 

Diperlukan banyak waktu dan peralatan. Pekerjaan tersebut meliputi 

pemasangan kabel dan perpipaan, penyediaan dapur dan akomodasi, 

pekerjaan isolasi, pemasangan peralatan elektronik dan alat bantu navigasi 

dan pemasangan mesin penggerak dan tambahan. Pekerjaan ini dilakukan 

oleh berbagai macam perdagangan yang terampil. 

8. Setelah menyelesaikan fase perlengkapan, kapal menjalani uji coba 

dermaga dan laut, di mana semua sistem kapal terbukti berfungsi penuh 

dan operasional.  

9. Akhirnya, setelah semua pengujian dan perbaikan terkait dilakukan, kapal 

dikirim ke pelanggan. 

 

2.4. PERSEPSI TERHADAP PRODUK INDONESIA 

Industri Kapal dan Perahu Indonesia saat ini berada dalam jajaran 10 besar 

produsen terbesar ke India. Sejumlah galangan kapal nasional telah berpengalaman 

membangun kapal niaga berbagai tipe dan ukuran hingga 50.000 DWT, baik pesanan 

domestik maupun ekspor (Iperindo, 2014). Sejumlah galangan kapal nasional telah 

berpengalaman membangun kapal niaga berbagai tipe dan ukuran hingga 50.000 

DWT, baik pesanan domestik maupun ekspor (Iperindo, 2014; Ma’ruf, 2014). 

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: kapal Caraka Jaya tipe general cargo 
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dan semi container 3000 DWT, 3500 DWT, dan 4180 DWT (56 unit); kapal Palwo 

Buwono tipe kontainer 400 TEUs dan 1600 TEUs (17 unit); kapal tipe penumpang 

PAX-500 (3 unit); kapal tipe FPB 57 meter (9 unit) dan tipe FPB 28 meter (15 unit); 

kapal ikan tipe Minajaya 400 GT (31 unit); kapal tanker 3.500 DWT, 6.500 DWT, 

17.500 DWT, dan 30.000 DWT (25 unit); LPG Carrier 5.600 m3 (1 unit); offshore Tin 

Bucket Dredger 12.000 ton; kapal bulk carrier 42.000 DWT dan 50.000 DWT (5 unit); 

kapal tunda 800 HP, 1600 HP, 2400 HP, 3600 HP, 4200 HP, 5600 HP, dan 6000 HP; 

kapal Ro-Ro Ferry 18.900 GT; kapal ikan Tuna Longliner 300 GT; kapal tongkang 

semen dan batubara 300 feet; dan berbagai tipe dan ukuran kapal lainnya. 

Pembangunan kapal seri (standar ukuran yang sama) terbukti mampu 

meningkatkan produktivitasgalangan. Dengan desain dan seluruh komponennya 

sama, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses produksinya. 

Tabel 13. Kapasitas Produksi di Dalam Negeri 

No Kapasitas (DWT) Unit GT DWT 

1 <500 99          23.000              34.500  

2 500-1.000 27          19.000              28.500  

3 1.001-3.000 10          15.500              23.250  

4 3.001-5.000 14          61.500              92.250  

5 5.001-10.000 17        116.000           174.000  

6 10.001-50.000 8        264.000           396.000  

7 50.001-100.000 4        125.000           187.500  

  Total 179        624.000           936.000  

Sumber : IPERINDO, 2014 

 

Saat ini jumlah galangan kapal di dalam negeri tercatat sekitar 250 unit yang 

tersebar di berbagai daerah, dengan total kapasitas terpasang bangunan baru 

sebesar 936.000 DWT (Dead Weight Tons) pertahun, dan reparasi kapal 12,15 juta 

DWT pertahun, yang rinciannya ditunjukkan pada Tabel 13 (IPERINDO, 2014). Dari 

jumlah tersebut, hanya 25 fasilitas galangan yang mampu membangun kapal ukuran 

antara 5.000-50.000 DWT (Ma’ruf, 2009). Selain itu terdapat empat fasilitas galangan 

berkapasitas antara 50.000-75.000 DWT milik asing di Batam dan sekitarnya, namun 

fasilitas ini digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal.   
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Gambar 14. Rincian Jumlah dan Kapasitas Galangan Kapal 

Sumber : IPERINDO, 2014 

 

Kemampuan membangun kapal baja mulai berkembang ketika beberapa 

galangan membangun kapal niaga standar tipe Carakajaya tahun 1984-1994. Pada 

tahap awal, kapal ini dibangun 5 unit kapal barang berukuran 3.000 DWT, dimana 

desainnya diperoleh dari Jepang. Desain ini kemudian dikembangkan menjadi kapal 

semi-container 3.650 DWT dan full-container 4.180 DWT. Pada program tersebut 

sejumlah galangan nasional bergairah, dan produktivitasnya meningkat. Hal tersebut 

disebabkan karena kapal-kapal yang dibangun memiliki tipe dan ukuran yang sama, 

serta pengalaman dan transfer teknologi dari PT PAL sebagai center of excellence, 

yang meliputi: engineering designs, quality control, production scheduling, dan 

supervise production. Hal ini membuat galangan terus meningkat. Kemampuan ini 

terus berkembang ke berbagai tipe dan ukuran kapal lainnya. Bahkan PT PAL sendiri 

sudah membangun beberapa kapal bulk carrier 50.000 DWT pesanan ekspor (Ma’ruf, 

2007).  Setelah program pembangunan kapal Carakajaya terhenti, galangan kapal 

nasional cenderung menerima pesanan berbagai tipe dan ukuran, sehingga 

produktivitasnya sulit ditingkatkan dan sulit bersaing dengan galangan kapal asing 

yang cenderung fokus pada tipe dan ukuran tertentu, disertai fasilitas dan teknologi 

produksi maju. Kondisi ini semakin diperparah karena fasilitas/peralatan umumnya 

sudah tua, teknologi dan manajemen produksi yang masih sederhana, dan 

pengadaan material impor juga masih lama. 

Dengan membangun beberapa kapal dengan tipe dan ukuran yang sama 

mampu meningkatkan produktivitas galangan, apalagi beberapa kapal dibangun 

secara paralel, dimana teknologi produksi dengan metode blok dapat diterapkan 

secara optimal (Ma’ruf, 2014). Proses produksi akan semakin efisien jika kapal-kapal 
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tersebut dibangun secara paralel dengan metode blok, dimana proses fabrikasi dan 

perakitan blok-blok badan kapal dapat dilakukan secara paralel. Selain itu, 

pembangunan kapal dengan tipe dan ukuran yang sama juga akan mendorong 

pengembangan database rancang bangun dan standar-standar produksi galangan. 

Prinsip proses produksi seperti ini perlu dikembangkan, sehingga produktivitas 

galangan nasional dapat terus meningkat. Dari segi mutu, galangan kapal nasional 

sudah mampu membangun kapal sesuai standar mutu yang disyaratkan oleh BKI 

(Biro Klasifikasi Indonesia) dan klasifikasiklasifikasi asing. Namun pencapaian standar 

mutu tersebut umumnya diperoleh melalui proses kerja ulang, karena masih lemahnya 

sistem pengendalian mutunya. Hal ini membuat biaya menjadi besar dan waktu  

pembangunan kapal menjadi lama (Ma’ruf, 1993). Besarnya volume pekerjaan ulang 

berimplikasi pada rendahnya efisiensi proses produksi, sehingga perusahaan sulit 

memperoleh laba, seperti yang sering terjadi selama ini. Bahkan perusahaan 

galangan sering mengalami kerugian akibat denda keterlambatan, atau pembatalan 

kontrak jika jumlah hari keterlambatannya melebihi dari batas yang disepakati (Ma’ruf, 

2007). Secara umum, waktu pembangunan kapal di galangan nasional masih lama 

sehingga membuat sulit bersaing. Untuk kapal tanker 6.500 DWTmisalnya, 2 

galangan asing di Batam menawarkan rata-rata 4 hingga 7 bulan lebih cepat daripada 

3 galangan nasional, bahkan Jepang menawarkan separuh waktu yang ditawarkan 

Indonesia dengan harga hanya 10 persen lebih mahal. Tongkang 300 feet dan kapal 

tunda 2.400 HP, galangan di Batam menawarkan waktu 20 hingga 25 persen lebih 

cepat, dan harga 8 hingga 10 persen lebih murah. daripada harga penawaran 

galangan kapal nasional (Ma’ruf, 2014).  Kondisi tersebut disebabkan karena 

fasilitas/peralatan yang relatif tua, teknologi dan manajemen produksi yang masih 

sederhana, sistem kendali mutu, dan pengadaan material impor yang masih lama, 

dimana porsi material impor mencapai 70-80 persen (Roesdianto, 2014). Pengadaan 

mesin induk saja butuh waktu 2 hingga 6 bulan, bahkan kadang hingga 2 tahun 

(Ma’ruf, 2014). Harga kapal yang lebih mahal juga disebabkan karena selama ini PPN 

dan bea masuk material impor dikenakan, sedang galangan di Batam dibebaskan.  

Saat ini galangan kapal lokal memiliki kemampuan terbatas untuk 

menghasilkan kapal dengan kapasitas tinggi dan efisiensi biaya lebih tinggi, ada 

kemampuan terbatas dalam pemeliharaan dan tidak ada pemasok lokal untuk banyak 

komponen dan peralatan. Usia rata-rata armada Indonesia sudah tua. Akibatnya ada 

peningkatan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan kemampuan. Bangunan 
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baru dan pemeliharaan kapal yang lebih maju secara teknologi dan pekerjaan reparasi 

tidak dapat dilakukan di galangan kapal lokal. 

Upaya-upaya pengembangan teknologi produksi telah dilakukan, tetapi daya 

dukung industri di dalam negeri masih kurang memadai, sehingga usaha galangan 

hanya bertumpu pada bisnis reparasi. Di sisi lain, potensi pasar sangat besar 

khususnya pasar domestik, sementara galangan asing terus berkembang dengan 

strategi dan penerapan teknologinya.Dengan membangun kapal-kapal berukuran 

standar, penerapan teknologi dan manajemen produksi berbasis Integrated Hull 

Outfitting and Painting (IHOP) akan menjadi lebih optimal dan produktivitasnya dapat 

meningkat dengan cepat. Standarisasi tipe dan ukuran kapal nasional juga akan 

memberi nilai ekonomis dalam operasional, perawatan dan perbaikannya, serta 

mendorong pengembangan sumber-sumber daya kemaritiman nasional lainnya. 

Salah satu ekspor Indonesia untuk jenis kapal perang  Strategic Sealift Vessel 

(SSV) mampu melaju dengan kecepatan maksimal 15 knot. Selain untuk keperluan 

militer, kapal perang asli rancangan Indonesia ini bisa diperuntukan untuk keperluan 

non perang. Saat terjadi bencana, kapal ini bisa difungsikan menjadi rumah sakit 

terapung, hingga kapal angkut bantuan. 

Selain ekspor kapal perang, jenis kapal yang disukai konsumen di India yaitu 

jenis Kapal General Cargo dan Kapal Ro-Ro. Keunggulan kapal dan perahu Indonesia 

yaitu memiliki teknologi tinggi, harga kompetitif, dan produk dapat di-

customized sesuai pesanan. Perusahaan kapal dan perahu di Indonesia sudah 

mempunyai standar, kepatuhan fasilitas, konsistensi kualitas, dokumentasi, dan 

keandalan. Perusahaan memliki kontrol kualitas dan manajemen. 

Pembeli yang diwawancarai tidak dapat menilai kinerja produk Indonesia 

dibandingkan dengan negara lain. Negara pemasok produk kapal dan perahu yang 

disukai tergantung pada produk spesifik yang pembeli cari.  

Pembeli memiliki kepercayaan pada Indonesia dalam kualitas produk. Ini 

menjadi potensi bagi produk kapal dan perahu di Indonesia. Selain itu, citra Indonesia 

yang baik di India dapat dimanfaatkan untuk melakukan penetrasi pasar produk-

produk Indonesia di India dan negara-negara sekitarnya. 

 

 

 

2.4.1. Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Ancaman/Strength,  
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          Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) dari Produk 

Jika diuraikan maka terdapat beberapa kelamahan dari industri 

perkapalan India, yaitu : 

1. Inefisiensi galangan kapal Public Sector Undertakings (PSU) yang merupakan 

tulang punggung pembangunan kapal perang. Inefisiensi sebagian besar 

disebabkan oleh kurangnya lingkungan kompetitif di mana mereka beroperasi. 

Sebagian alasan ketidakefisienan di galangan kapal PSU adalah karena cara 

galangan kapal berada. Menjadi perusahaan milik pemerintah, galangan kapal 

PSU memiliki kekuatan pengambilan keputusan operasional dan finansial yang 

terbatas. Misalnya, mereka tidak diizinkan untuk membentuk perusahaan 

patungan di India jika pengeluaran untuk pengaturan semacam itu melebihi 15 

persen dari kekayaan bersih mereka. Bahkan tur bisnis oleh para pejabat 

galangan kapal harus disetujui oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga 

diharuskan untuk mengikuti aturan pengadaan pemerintah yang ketat yang 

terkadang menunda program modernisasi mereka. Sebagai contoh, galangan 

kapal Public Sector Undertakings (PSU)Mazagon Dock Ltd(MDL) harus 

membatalkan kontrak pengadaan untuk crane Goliath tiga kali dan dalam 

proses itu hilang tiga tahun sebelum akhirnya bisa menandatangani kontrak. 

Keterbatasan operasional yang paling penting dari galangan kapal adalah 

dalam pembuatan kapal perang yang sebenarnya dari kapal-kapal besar. 

Untuk proyek kapal perang besar, galangan kapal tidak memiliki kendali penuh 

atas kapal yang seharusnya mereka bangun. Hal ini terutama karena 

keterlibatan Angkatan Laut India yang lebih dalam dalam pengambilan 

keputusan penting dalam proses pembuatan kapal. Tidak seperti beberapa 

angkatan laut lain di dunia yang mengandalkan galangan kapal untuk seluruh 

tugas pembuatan kapal, Angkatan Laut India sangat tertarik pada konstruksi 

kapal perang, terutama dalam desain dan pengadaan peralatan, senjata dan 

sensor.  

2. Produksi, termasuk pembuatan kapal laut telah dipertahankan dalam domain 

eksklusif perusahaan sektor publik. Kendala terbesar untuk galangan swasta 

adalah prosedur pembuatan kapal Ministry of Defence (MoD), yang berpihak 

pada perusahaan sektor publik daripada galangan swasta. Sesuai pedoman 

yang ada, Kementerian Pertahanan mempertahankan kekuatan untuk 
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menominasikan galangan untuk proyek-proyek pembuatan kapal besar. 

Namun, pendekatan nominasi selalu menguntungkan sektor publik sedangkan 

galangan swasta diizinkan untuk bersaing untuk proyek-proyek kapal rendah 

seperti kapal patroli lepas pantai angkatan laut atau Naval Offshore Patrol 

Vessels (NOPV), tongkang, hovercraft, kapal patroli cepat, kapal pencegat, 

kapal pelatihan kadet dan pencegat cepat kerajinan. Diskriminasi terhadap 

galangan kapal sektor swasta juga terbukti dari keputusan Kementerian 

Pertahanan baru-baru ini untuk memperoleh enam kapal untuk Angkatan Laut 

India. Sesuai rencana Kementerian Pertahanan, dari enam kapal selam, dua 

kapal selam 'akan diimpor dari kolaborator asing', dan empat kapal selam 

lainnya akan dibangun di dua galangan kapal PSU: tiga di MDL dan satu di 

HSL. Hambatan lain untuk keterlibatan galangan kapal swasta dalam proyek-

proyek kapal perang utama adalah metode teleskopik pembangunan kapal 

perang yang disukai oleh Angkatan Laut India. Seperti disebutkan sebelumnya, 

dalam metode pembangunan kapal perang ini banyak parameter desain dan 

komponen utama tidak diselesaikan pada tahap penandatanganan kontrak 

dengan galangan kapal. Karena sifat kontrak yang terbuka ini salah satu 

galangan kapal PSU menjadi pelaksana standar kontrak. Itu karena 'selalu 

mudah untuk memodifikasi kontak kemudian dengan galangan kapal PSU dan 

mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari pemerintah yang tidak mudah 

mungkin dalam kasus galangan kapal pribadi karena masalah pengawasan'. 

Akibatnya, tidak ada galangan kapal pribadi memiliki sejauh ini dianugerahi 

proyek pembangunan kapal perang utama. 

3. Kurangnya Kemampuan Desain di Galangan Kapal. Secara historis galangan 

kapal India bergantung pada sumber asing untuk desain kapal, karena 

kurangnya investasi dalam R&D dan kekurangan arsitek / insinyur angkatan 

laut yang berkualifikasi. Ini telah menjadi faktor utama mengapa mayoritas 

galangan kapal India, terutama galangan pribadi, dicegah dari berpartisipasi 

dalam proyek pembuatan kapal laut utama, yang melibatkan desain yang lebih 

kompleks dibandingkan dengan pembuatan kapal komersial. Di antara 

galangan kapal PSU, kecuali MDL, tidak ada galangan lain yang memiliki 

kemampuan desain penuh untuk melakukan pembangunan kapal perang yang 

lebih besar dan kompleks. Bahkan kemampuan desain MDL tidak 
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komprehensif. Namun pengaturan ini tidak membantu galangan kapal India, 

termasuk MDL untuk menjadi mandiri untuk seluruh spektrum pembuatan 

kapal, selain menciptakan beberapa masalah aneh lainnya. Untuk mengatasi 

masalah-masalah desain yang mengganggu pembangunan kapal perang, 

Kementerian Pertahanan baru-baru ini mendirikan Institut Nasional untuk 

Penelitian dan Pengembangan di Pertahanan Kapal atau National Institute for 

Research and Development in Defence Shipbuilding (NIRDESH), yang didanai 

oleh Kementerian Pertahanan dan galangan kapal PSU pertahanan. Namun 

demikian, ini tidak jelas seberapa jauh organisasi akan memenuhi kebutuhan 

desain galangan kapal swasta yang bukan kontributor bagi organisasi, tetapi 

memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatasi kekurangan desain 

mereka sendiri, dengan cara bermitra dengan kolaborator asing. Pada saat 

yang sama juga tidak jelas bagaimana organisasi baru akan berinteraksi 

dengan Angkatan Laut yang memiliki direktorat desain sendiri. 

4. Kurangnya Industri Perkapalan Komersial yang Kuat. Industri perkapalan 

komersial yang kuat dan kompetitif memiliki dampak positif pada pembangunan 

kapal perang. Ini jelas terlihat dari RRT di mana ekspansi dan modernisasi 

pembuatan kapal komersial telah sangat menguntungkan semua jenis 

konstruksi kapal perang, dalam hal kualitas, efisiensi dan output. Namun di 

India korelasi ini tidak ada karena industri pembuatan kapal komersial lemah 

dan tidak efisien. Dibandingkan dengan RRT, Jepang dan Korea Selatan yang 

merupakan pemimpin global dalam pembuatan kapal komersial dengan 

masing-masing bagian lebih dari 25 persen, industri pembuatan kapal India 

menyumbang kurang dari satu persen dari pangsa global. Kurangnya daya 

saing industri pembuatan kapal India juga terbukti dalam jumlah kapal yang 

dipesan. Ini jelas terlihat dari Shipping Corporation of India Ltd (SCI), 

perusahaan pengiriman terbesar di India. Dari 24 kapal dipesan oleh SCI pada 

Desember 2011, hanya tujuh kapal yang berasal dari galangan kapal India. 

Menariknya, semua kapal yang tersisa adalah dari RRT, menunjukkan 

kemajuan yang telah dibuat Beijing dalam pembuatan kapal komersial. 

Kebutuhan akan industri pembuatan kapal yang kuat dan kompetitif telah 

dirasakan oleh banyak orang di India tidak hanya untuk penciptaan lapangan 

kerja dan potensi pendapatan, tetapi juga karena alasan strategis. Ini telah 



40 
 

disorot oleh Dewan Daya Saing Manufaktur Nasional atau National 

Manufacturing Competitiveness Council(NMCC), sebuah kelompok yang 

dibentuk di bawah Perdana Menteri. NMCC telah mengidentifikasi industri 

pembuatan kapal sebagai salah satu dari lima sektor strategis yang perlu 

diperkuat untuk membangun kemampuan nasional dalam longrun. Untuk 

memberikan dorongan bagi industri pembuatan kapal India Agenda Maritim 

2010-2020, yang diumumkan oleh Kementerian Pelayaran telah menekankan 

untuk mengatasi kelemahan saat ini dan meningkatkan pangsa India dalam 

pembuatan kapal global hingga lima persen pada tahun 2020. Sesuai dengan 

agenda, Industri pembuatan kapal India penuh dengan empat celah utama. Ini 

adalah: kesenjangan manufaktur (sebagian besar disebabkan oleh kebijakan 

perpajakan yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan galangan kapal 

asing); kesenjangan teknologi; kesenjangan sumber daya; dan kesenjangan 

pengembangan keterampilan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, maka Agenda 

telah memberikan rekomendasi kebijakan, termasuk insentif pajak untuk 

galangan kapal domestik, subsidi modal untuk galangan kapal untuk akuisisi 

teknologi modern, perumusan klaster maritim untuk pertumbuhan holistik 

industri pembuatan kapal, pernyataan kebijakan offset di pemerintahan 

pengadaan, dan fokus yang lebih besar pada desain kapal dan R&D. 

5. Tidak adanya Industri Pelengkap yang Kuat. Seperti halnya sektor pendukung 

lainnya, sektor industri memainkan peran penting dalam pembuatan kapal 

secara umum dan pembangunan kapal perang pada khususnya. Di India, 

industri pendukung umum untuk pembuatan kapal sangat kurang berkembang. 

Seperti yang diamati oleh. Hampir semua mesin dan peralatan untuk membuat 

mesin utama, kotak roda gigi, poros, baling-baling, generator, switchboard, 

katup, pompa yang diperlukan dalam pembuatan kapal saat ini diimpor, karena 

lebih murah dan berkualitas baik (Ministry of Road Transport and Highways, 

2012). Mengingat buruknya industri pendukung, tidak mengherankan bahwa 

galangan kapal PSU India juga menghabiskan banyak sumber daya mereka 

mengimpor bahan baku utama , bagian, komponen dari sumber asing. Salah 

satu masalah yang dihadapi oleh industri adalah kurangnya komitmen jangka 

panjang dari pemerintah untuk melindungi kepentingan bisnis perusahaan 

yang tertarik untuk memproduksi barang-barang tersebut. 
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6. Kurangnya Sinergi antara Galangan Publik dan Swasta. Kelemahan utama 

dalam pembuatan kapal angkatan laut India adalah kurangnya sinergi antara 

galangan kapal publik dan swasta. Hingga sekarang kedua jenis galangan 

kapal beroperasi secara terpisah tanpa menggabungkan kekuatan masing-

masing.  

India menikmati keunggulan kompetitif, India mengambil manfaat besar 

yang telah mendorong negara-negara berkembang seperti RRTdan Vietnam 

menjadi ujung tombak pembuatan kapal dunia. Beberapa keunggulan dari 

pembuatan kapal di India yaitu : 

1. Biaya Ketenaga kerjaan yang rendah. Biaya Tenaga Kerja adalah faktor 

pendorong utama di negara-negara pembuat kapal, karena jumlahnya 

mencapai lebih dari 10 persen dari keseluruhan biaya. Tenaga kerja India relatif 

lebih murah daripada tenaga kerja Korea Selatan dan RRT. Lebih penting lagi, 

biaya tenaga kerja India meningkat setengah dari tarif di RRT, yang 

menyiratkan bahwa India mungkin akan terus memiliki keunggulan atas RRT 

di masa depan. Gambar 15 menunjukkan perbedaan dalam biaya tenaga kerja 

di seluruh dunia dalam dolar AS. 

 

Gambar 15. Perbandingan Biaya Tenaga Kerja 

Sumber : Anandh, 2018 

2. Permintaan Domestik yang Kuat. Perdagangan pelayaran India berkembang di 

pertumbuhan ekonomi pada tingkat hampir 7 persen. Jalur pelayaran domestik 

melipatgandakan armada mereka dan telah melakukan pemesanan dengan 

galangan global. Ada juga dorongan kuat di zona dasar seperti perusahaan 

listrik dan baja mencari untuk mengambil kapal untuk mengendalikan 

transportasi dari tambang internasional. Kecerdikan baru Pemerintah di Pesisir 
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dan juga Transportasi Air Darat kemungkinan akan semakin meningkatkan 

permintaan untuk kapal baru. 

3. Infrastruktur Industri Pendukung Untuk Beberapa Komponen. India memiliki 

industri dalam negeri yang dapat memproduksi beberapa bahan yang belum 

diproses yang diperlukan dalam pembuatan kapal. Tepatnya, India memiliki 

industri manufaktur baja yang kompetitif, teknik ringan, dan Information 

Technology (IT) / Information Technology Enabled Services (ITES) yang dapat 

memberikan sumber daya yang diperlukan dengan biaya yang wajar. Sekarang 

industri-industri ini bukan manufaktur untuk sektor pembuatan kapal, karena 

kurangnya skala pembangunan kapal di negara ini. 

4. Long Coastline. India memiliki garis pantai panjang lebih dari 7.500 km panjang 

dengan sejumlah pelabuhan laut dalam yang berfungsi sebagai lokasi positif 

untuk mendirikan galangan kapal. Terlepas dari kelebihan ini, galangan India 

menghadapi kerugian sistemik di beberapa area yang menurunkan daya saing 

alami mereka. dan berdampak negatif pada peluang mereka untuk mencapai 

dalam industri pembuatan kapal di seluruh dunia. Pembuat kapal dari India 

memenuhi kekurangan biaya sekitar 30% sampai dengan 40% dari biaya 

produksi kapal berdasarkan aspek-aspek ini. 

Jika di rangkum dari uraian tersebut, maka evaluasi SWOT dari industri 

pembuatan kapal India adalah : 

Kekuatan 

1. Peluncuran “Make In India” . Industri pembuatan kapal India bertanggung 

jawab atas 8% dari seluruh perdagangan global. Sekitar 90% perdagangan 

negara berdasarkan volume dilakukan melalui laut.  

2. Pemerintah mengizinkan 30% subsidi tunai untuk bangunan baru di India.  

3. Garis pantai besar untuk kapal 

4. Tenaga kerja yang kuat 

5. Biaya rendah 

Kelemahan 

1. Kurangnya pembangunan galangan kapal berkapasitas lebih besar  

2. Kurangnya insinyur terlatih dan tenaga kerja terampil 

3. Dukungan dan inisiatif pemerintah untuk pembuatan kapal terbatas. 

Peluang 
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1. Persyaratan peralatan dan perlengkapan tambahan di galangan kapal 

bangunan baru India.  

2. Permintaan untuk eksplorasi dan produksi minyak lepas pantai di pantai 

India dan luar negeri melalui kolaborasi.  

3. Peningkatan permintaan di India untuk anjungan lepas pantai dan fasilitas 

perbaikannya. 

4. Fasilitas profesional dan R&D. 

 

Ancaman 

1. Pembatalan dalam pembangunan kapal baru karena pengiriman yang tidak 

tepat waktu oleh galangan kapal.  

2. Kurangnya pengakuan pemerintah  

3. Industri pembuatan kapal kurang mendominasi di dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PERSYARATAN PRODUK 

 

3.1 KETENTUAN PRODUK KAPAL DAN PERAHU DI INDIA 

India memiliki hambatan dalam perdagangan Kapal dan Perahu, baik tarif 

ataupun non tarif.  
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Tabel 14. Tarif Impor Kapal dan Perahu di India 

 

Sumber: Tariff Analysis Online (TAO)WTO (2020) 

Tarif bea masuk untuk kapal dan perahu ke India berkisar antara 10-25%. Tarif 

bea masuk tertinggi yaitu untuk jenis kapal Yacht dan kendaraan air lainnya untuk 

pelesir atau olah raga; sampan dan kano sebesar 25%.  

Perjanjian barang ASEAN-India ditandatangani pada tahun 2009. ASEAN-India 

Free Trade Agreement (AIFTA) dapat membantu pertumbuhan kawasan yang akan 

menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan India, 

serta wilayah Asia Timur. Semenjak ditandatangani, neraca perdagangan Indonesia-

India tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap total perdagangan kedua 

negara, perdagangan kedua negara setelah perjanjian tersebut cenderung stabil 

dengan pertumbuhan rata-rata 2009-2019 sebesar 5%. Tarif bea masuk yang 

diberlakukan India untuk ASEAN 5+CLMV kapal dan perahu dengan MFN sebesar 0-

10% dan menjadi 0% di bawah perjanjian AIFTA di tahun 2013.  

Peraturan importasi produk kapal dan perahu di India diatur pada General 

Notes Regarding Import Policyyang dikeluarkan oleh Directorate General of Foreign 

Trade (DGFT). Peraturan tersebut yaitu : 

Ketentuan Kebijakan dari peraturan ini yaitu: 

1. Impor kapal, kapal, kapal dan kapal pengangkut air pantai lainnya dapat 

dilakukan tanpa lisensi berdasarkan persetujuan atau pedoman yang 

dikeluarkan oleh Ministry of Surface Transport, Government of India. 

2. Impor Kapal Pukat Ikan dapat dilakukan tanpa lisensi atas dasar 

persetujuan atau pedoman yang dikeluarkan oleh Department of Animal 

Husbandry and Dairying, Government of India.   

3. Kapal-kapal tua, kapal-kapal, dll., Untuk tujuan penghancuran, dapat 

diimpor secara bebas. 

8901 Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the ...10

8902 Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products ...10

8903 Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes25

8904 Tugs and pusher craft 10

8905 Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability of ...10

8906 Vessels, incl. warships and lifeboats (excluding rowing boats and other vessels of heading ...10

8907 Rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, buoys, beacons and other floating structures (excluding ...10

8908 Vessels and other floating structures for breaking up 10

HS 

Code
Description

Import Tariff 

(%)
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4. Barang apa pun yang diperlukan untuk tujuan khusus atau penggunaan 

sehubungan dengan pembangunan kapal, dan impor yang telah 

ditunjukkan dibatasi dalam Indian Trade Clarification (ITC)Harmonized 

System(HS) Klasifikasi barang Ekspor dan Impor dapat diimpor tanpa izin 

impor oleh industriyang bergerak di bidang pembangunan kapal. 

5. Barang apa pun yang diperlukan untuk tujuan khusus atau penggunaan 

sehubungan dengan perbaikan kapal dan impor yang telah ditunjukkan 

dibatasi dalam ITC (HS) Klasifikasi barang Ekspor dan Impor, dapat diimpor 

tanpa lisensi impor dengan perbaikan kapal unit, sebagaimana mestinya 

terdaftar dengan Direktur Jenderal (Shipping), Mumbai. 

Selain itu, adanya kebijakan importasi dari Ministry of Shipping, Government of 

India yaitu Pedoman Untuk Impor Semua Jenis Kapal. Pedoman berikut harus diikuti 

untuk impor semua jenis kapal / kapal tanpa lisensi: 

A. Teknis Peraturan: 

Tidak diperlukan izin teknis sebelumnya untuk kapal di bawah usia 25 

tahun. Kapal-kapal tersebut, setibanya di India, akan disurvei pada saat 

pendaftaran oleh Principal Officer, Mercantile Marine Department (PO, 

MMD), untuk memastikan bahwa kapal yang diusulkan untuk diakuisisi oleh 

perusahaan diklasifikasikan dengan salah satu Including Associate 

Member(IAC’s)dan mematuhi persyaratan hukum Director General of 

Shipping (DG(S))dan persyaratan Konvensi / Protokol International 

Maritime Organization (IMO) yang diratifikasi oleh India. Dalam hal kapal 

ditemukan mengalami kekurangan dalam hal apa pun, pemilik harus 

mendapatkan persetujuan dari Director General of Shipping (DG(S))untuk 

pembebasan dari persyaratan peraturan tersebut sebelum mendaftarkan 

kapal.DG (S), atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, dapat 

memberikan daftar periksa konvensi / peraturan / protokol IMO dan 

persyaratan hukum lainnya / prasyarat Administrasi Maritim India untuk 

mendaftarkan kapal / kapal di bawah bendera India.Izin teknis sebelumnya 

akan diperlukan untuk kapal yang berusia di atas 25 tahun. Kapal, setibanya 

di India, akan disurvei oleh P.O., MMD. 

B. Kebijakan Harga: 

Tidak ada sertifikat kewajaran harga yang diperlukan untuk impor kapal. 
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C. Akuisisi Kapal di Bawah Pengaturan Bareboat Charter-Cum-Demise 

(BBCD): 

1. Izin teknis: Sesuai ayat 1 di atas. 

2. Tidak diperlukan sertifikat kewajaran harga. Namun, margin bunga pada 

pembayaran sewa akan diverifikasi oleh ICICI Bank. 

3. Periode sewa kapal adalah untuk periode maksimum 5 tahun. 

4. Perjanjian sewa akan mulai berlaku setelah Reserve Bank of India (RBI) 

mencatatnya. 

D. Pedoman ini dikeluarkan sebagai pengganti dari Ministry's O.M. No. SD-

11018/1/97MD dated 24th September, 99 and Press Notes No. 

SW/MDOI/111/86/MD dated 29th March, 1995 and 13th September, 1995. 

 

3.2 KETENTUAN PEMASARAN 

Registrasi pemerintah diperlukan untuk menjadi importir di negara tersebut 

untuk bertindak sebagai importir. Kantor pemerintah Perdagangan Luar Negeri dari 

masing-masing negara bertanggung jawab untuk mengeluarkan otorisasi tersebut 

untuk menjadi importir. Di India, Kode Ekspor Impor/Import Export Code (IEC) 

diperoleh dari kantor Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk beroperasi 

sebagai importir dan eksportir di India. Prosedur pendaftaran untuk bertindak sebagai 

importir adalah proses sekali pakai, tetapi pembaruan mungkin diperlukan sesuai 

dengan syarat dan ketentuan kantor perdagangan luar negeri suatu negara.  

Proses untuk menjadi importir ini adalah proses yang hanya sekali dilakukan, 

tetapi pembaruan mungkin diperlukan sesuai syarat dan ketentuan kantor 

perdagangan luar negeri suatu negara. Saat ini, di sebagian besar negara, informasi 

mengenai pendaftaran importir - eksportir tersebut terkait dengan lokasi pabean dan 

bank cadangan, karena proses impor dan ekspor daring secara digital. Jadi importir 

Kapal dan Perahu juga diharuskan untuk menghubungi lembaga pemerintah terkait 

dari negara pengimpor mereka untuk memverifikasi apakah pendaftaran sekali pakai 

tersebut diperlukan atau tidak. 

Sumber asal impor bahan baku Kapal dan Perahu diperlukan di hampir semua 

negara untuk impor. Jadi sertifikat asal yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang 

yang diperlukan di negara pengekspor diperlukan untuk mengimpor bahan baku Kapal 

dan Perahu. Sertifikat asal membantu menentukan asal barang impor untuk 
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mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak. Kesepakatan unilateral, 

multilateral, dan bilateral yang berbeda antar negara juga memungkinkan impor dan 

ekspor dengan pembebasan bea masuk, dimana dalam Certificate of Origin adalah 

bukti utama untuk negara asal barang di bawah impor Kapal dan Perahu. 

 

3.3 METODE TRANSAKSI 

Di sebagian besar negara, informasi mengenai pendaftaran untuk importir - 

eksportir terkait dengan lokasi pabean dan bank cadangan, karena proses impor dan 

ekspor daring digital. Jadi importir Kapal dan Perahujuga diharuskan untuk 

menghubungi lembaga pemerintah terkait dari negara pengimpor mereka untuk 

memverifikasi apakah pendaftaran sekali pakai semacam itu diperlukan atau tidak. 

Sesuai kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual, pengiriman impor 

dilakukan. Harga, spesifikasi kualitas, ketentuan pembayaran, pengiriman 

persyaratan, moda transportasi dan syarat dan ketentuan lainnya disepakati dan 

disebutkan dalam pesanan pembelian dan pengiriman impor Kapal dan Perahu 

dilakukan sesuai dengan itu. 

Dokumentasi impor yang diperlukan dan prosedur bea cukai di negara 

pengimpor harus diselesaikan baik sebagai pialang atau importir importir secara 

langsung sesuai kebijakan perdagangan luar negeri India. Untuk mengimpor Kapal 

dan Perahu, dokumen masuk impor bersama dengan dokumen pengangkut (Bill of 

Lading / Airway bill), faktur komersial, daftar pengepakan, sertifikat asal dan dokumen 

lain yang diperlukan diajukan dan prosedur impor yang diperlukan diselesaikan untuk 

menerima pengiriman barang impor barang di bawah Kapal dan Perahu. Saat ini, 

informasi yang diperlukan diajukan secara online dan menghasilkan dokumen yang 

diperlukan pada saat inspeksi, penilaian atau pengiriman impor barang di lokasi 

pabean tujuan. Mitra internasional dari negara-negara berbagi ukuran kualitas satu 

sama lain dan dibebaskan dari inspeksi berganda pada produk yang sama baik untuk 

ekspor dan impor. Namun, sesuai kebijakan sebagian besar negara maju, impor 

barang dari Least Developed Countries (LDC) perlu disertifikasi oleh agen resmi 

sebelum ekspor. Jadi, jika ada impor Kapal dan Perahu terjadi, rincian informasi 

tersebut dapat diperoleh dari lembaga pemerintah yang diperlukan dari negara 

pengimpor (How to Export Import, 2019). 

 

3.4 INFORMASI HARGA 
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Proyeksi harga kapal dan perahu didasarkan oleh beberapa indeks seperti 

GDP, efek kurs, jumlah tenaga kerja dan biaya pembuatan kapal. Lebih murah 

menghasilkan dua kapal daripada menghasilkan satu kapal, dan lebih murah 

membangun empat kapal daripada membangun dua, asalkangalangan kapal memiliki 

fasilitas produksi dan tenaga kerjamengakomodasi volume pekerjaan yang lebih 

besar. Karena lebih banyak kapal dari jenis yang sama dibangunsecara berurutan, 

galangan kapal belajar bagaimana membangun kapal-kapal itusemakin efisien. Kapal 

kedua dalam menjalankan produksi diharapkan lebih murah dari yang pertama; 

kelimakapal lebih murah daripada yang kedua; dan kapal kesembilanbahkan lebih 

murah untuk membangun daripada yang kelima.  

 

 

Gambar 16. Proyeksi Harga Kapal dan Perahu 

Sumber : Congressional Budget Office, 2018 

Dari gambar terlihat bahwa terjadi kenaikan harga kapal dan perahu yang tinggi 

di tahun 2007, kemudian harga turun kembali sampai di tahun 2010 harga kapal 

kembali naik dan selanjutnya turun hingga 2016 kemudian stabil hingga 2022.  

Indikasi harga kapal baru dan kapal bekas per ton untuk jenis kapal tertentu, 

spesifikasi kapal danstruktur biaya pembuatan kapal dapat sangat bervariasi antara 

kapal ukuran besar dan kecil, yangmungkin membuatnya tidak pantas untuk kapal 

berukuran kecil untuk memperkirakan harga kapal berdasarkan harga per dwt. 

Informasi tentang harga kapal yang dikumpulkan sebenarnya dibeli oleh operator 

kapal di wilayah india dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jumlahnya tidak 

banyakuntuk menunjukkan tren umum dari harga kapal kecil. Upaya untuk 

mendapatkan harga dari pembuat kapal sangat sulit diakrenakanpenjual sangat 

enggan atau tidak dapat menunjukkan harga jika tidak ada spesifikasi rinci.Dengan 
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demikian tidak ada cara lain untuk memperkirakan harga kapal selain bergantung 

pada beberapa sampel aktual transaksi.  

 

 

 

 

Gambar 17. Informasi Harga Jenis Kapal 

Sumber : UNESCAP, 2020 

3.5 KOMPETITOR 

Pertumbuhan industri pembuatan kapal RRTsekarang menjadi ancaman bagi 

hampir semua negara pembuat kapal utama karena RRTberencana untuk menjadi 

negara pembuat kapal terkemuka di dunia. Salah satu alasan mengapa RRT menjadi 
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nomor satu posisi produsen kapal terbesar dikarenakan RRT membuat jenis kapal 

yang relatif padat karya dibandingkan dengan daerah pembuatan kapal lainnya. India 

mungkin satu-satunya negara yang akan dapat menyamai harga RRTdengan biaya 

tenaga kerja yang relatif rendah dan basis industri untuk pembuatan peralatan.  

Tabel yang ditunjukkan di bawah ini dengan jelas menunjukkan perbandingan 

Pembuatan Kapal di RRTdan India. 

 

Tabel 15. Perbedaan RRTdan India dalam Industri Pembuatan Kapal 

 

Sumber : Gasparotti, 2018 

Dari sudut pandang RRT, pasokan bahan baku untuk manufaktur dalam negeri, 

pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya dan pengangkutan ekspor harus sejauh 

mungkin dilakukan oleh kapal buatan RRT. Konstruksi substansial dari kapasitas 

pembuatan kapal di RRTterutama ditujukan untuk memungkinkan RRTmandiri dalam 

transportasi laut. Investasi di RRT sangat besar yang didukung oleh negara dalam 

industri ini. Di RRTitu juga merupakan industri strategis, yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan pertahanan nasionalnya, mendorong pembangunan 

ekonomi dan berfungsi sebagai katalis untuk pengembangan industri manufaktur besi 

dan baja, elektronik, dan permesinan. 

 Output pembuatan kapal RRTyang dicapai mencapai 42,43 juta DWT pada 

tahun 2009, naik 47% tahun ke tahun dan terhitung 34,8% dari total dunia, berada di 

peringkat kedua (sinha et. al). Selama krisis keuangan global 2008-2010 perusahaan 

perkapalan RRT mengontrak pesanan baru 26 juta DWT, merupakan 61,6% dari 

pesanan kapal baru dunia, sehingga secara singkat menyalip Korea Selatan karena 

mereka memenangkan pesanan baru untuk kapal kontainer berukuran sedang dan 

kecil berdasarkan pada harga murah mereka, meskipun produksi saat ini terbatas 

terutama untuk kapal-kapal dasar.  

 

Tabel 16. Ekspor RRT ke Dunia (USD Milyar) 



51 
 

Kode HS Deskripsi 2015 2016 2017 2018 2019 

'8901 

'Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, 
kapal kargo, tongkang dan kendaraan air 
semacam itu untuk pengangkutan orang atau 
barang. 20,37 17,78 17,96 16,85 15,47 

'8905 

'Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, 
kapal keruk, crane terapung dan kendaraan 
air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan 
merupakan fungsi utama; dok terapung; 
platform pengeboran atau produksi terapung 
atau di bawah air. 

6,25 2,89 3,42 6,17 7,59 

'8906 

'Kendaraan air lainnya, termasuk kapal 
perang dan perahu penyelamat selain 
sampan. 0,73 0,75 0,52 0,78 0,43 

'8903 

'Yacht dan kendaraan air lainnya untuk 
pelesir atau olah raga; sampan dan kano. 0,30 0,30 0,32 0,47 0,38 

'8904 'Kapal penarik dan pendorong. 0,81 0,46 0,45 0,47 0,32 

'8907 

'Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, 
tangki, coffer-dam, landasan apung, 
pelampung suar dan rambu laut). 0,19 0,29 0,17 0,10 0,16 

'8902 

'Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan 
kendaraan air lainnya untuk pemrosesan 
atau pengawetan produk perikanan. 0,16 0,05 0,09 0,17 0,14 

'8908 

'Kendaraan air dan struktur terapung lainnya 
untuk dihancurkan. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total   28,81 22,51 22,93 25,01 24,50 

World   138,05 125,04 134,40 128,57   

Sumber : Trade Map, 2020 

 

RRT mangambil 19,45% produksi kapal dan perahu dunia. Ekspor terbesar 

RRT pada kapal jenis 'Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang 

dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.(HS 8901) 

sebesar USD 15,47 milyar kemudian kapal jenis 'Kapal suar, kapal pemadam 

kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi 

berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau 

produksi terapung atau di bawah air. (HS 8905) sebesar USD 7,59 milyar di tahun 

2019. Kedua jenis kapal ini memang yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di 

dunia.  

RRTmemiliki posisi yang sangat baik untuk mengembangkan industri ini 

dibandingkan dengan sebagian besar ekonomi, karena memiliki sejumlah keunggulan 

signifikan sehubungan dengan input utama ke dalam sektor industri ini. Ini termasuk 

ketersediaan tanah, angkatan kerja yang besar, terlatih dengan baik dan relatif murah 

dan dukungan industri pelengkap dari sektor lain seperti industri besi dan baja, 
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metalurgi dan permesinan. Sektor pembuatan kapal juga memiliki akses ke investasi 

modal untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan teknis dan teknologi, yang 

telah meningkatkan kemampuan desain dan konstruksinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Produksi pembuatan kapal yang diukur dalamCompensated Gross Tonage 

(CGT) sangat terkonsentrasi di tiga ekonomi Asia Timur, RRT, Korea dan Jepang, 

yang pada tahun 2017 mewakili 86% dari semua pengiriman CGT. Persentase ini 

tetap relatif stabil selama beberapa tahun terakhir. RRTadalah ekonomi pembuatan 

kapal terbesar, diikuti oleh Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa (UE). Peringkat lima 

telah diambil alih oleh Filipina dan Indonesia pada 2014. 

Dinamika pertumbuhan ekonomi India akan terus menciptakan permintaan 

untuk kapal baru, dan kapasitas pembangunan kapal di dalam negeri perlu ditambah 

untuk memenuhi permintaan ini. Jika kapasitas pembangunan kapal domestik 

ditingkatkan, manfaatnya bagi ekonomi akan berlipat ganda, dengan efek limpahan 

pada sektor terkait / tambahan lainnya. Meskipun India menempati sebagian kecil dari 
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pasar pembuatan kapal dunia, industri pembuatan kapal India berada pada posisi 

yang baik untuk pertumbuhan. Ekspor terbesar kapal dan perahu ke Indonesia yaitu 

jenis 'Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan 

kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok 

terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air (HS 8905) 

sebesar  USD 576,14 juta kemudian kapal jenis 'Kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal 

feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang 

atau barang (HS 8901) sebesar  USD 96,96  juta pada tahun 2019.  

Industri Kapal dan Perahu Indonesia saat ini berada dalam jajaran 10 besar 

produsen terbesar ke India. Sejumlah galangan kapal nasional telah berpengalaman 

membangun kapal niaga berbagai tipe dan ukuran hingga 50.000 DWT, baik pesanan 

domestik maupun ekspor (IPERINDO, 2014). 

Potensi ekspor produk Kapal dan Perahu Indonesia ke India cukup besar, 

ekspor produk Kapal dan Perahu dapat meningkat dikarenakan keunggulan kapal dan 

perahu Indonesia yaitu memiliki teknologi tinggi, harga kompetitif, dan produk dapat 

di-customized sesuai pesanan.Selain itu, citra Indonesia yang baik di India dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan penetrasi pasar produk-produk Indonesia di India dan 

negara-negara sekitarnya. Namun selain keunggulan-keunggulan yang dimiliki 

Indonesia, terdapat juga beberapa kelemahan. Upaya-upaya pengembangan 

teknologi produksi telah dilakukan, tetapi daya dukung industri di dalam negeri masih 

kurang memadai, sehingga usaha galangan hanya bertumpu pada bisnis reparasi. Di 

sisi lain, potensi pasar sangat besar khususnya pasar domestik, sementara galangan 

asing terus berkembang dengan strategi dan penerapan teknologinya.Dengan 

membangun kapal-kapal berukuran standar, penerapan teknologi dan manajemen 

produksi berbasis Integrated Hull Outfitting and Painting(IHOP) akan menjadi lebih 

optimal dan produktivitasnya dapat meningkat dengan cepat. Standarisasi tipe dan 

ukuran kapal nasional juga akan memberi nilai ekonomis dalam operasional, 

perawatan dan perbaikannya, serta mendorong pengembangan sumber-sumber daya 

kemaritiman nasional lainnya. 
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1. DAFTAR IMPORTIR 
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2. DAFTAR PAMERAN 

• INMEX SSM INDIA 

11 - 13 October 2021 10:00AM - 06:00PM 

Bombay Convention and Exhibition Centre, Mumbai 

 

INMEX SMM India dihadiri oleh para pemimpin industri, pengambil keputusan 

utama, lembaga pemerintah dan asosiasi perdagangan utama untuk 

berjejaring, mengeksplorasi peluang bisnis baru dan memginformasikan 

layanan dan produk. Dalam pameran internasional ini juga akan diadakan 

Name Supplier Contact Details 

Maeksin Shipping Co. 

Pvt. Ltd.

Supplier : Steel/FRP boats, fishing 

trawlers, barge, self propelled 

steel hull vessels

115D Sarat Ghosh Garden 

Road Kolkata 700031 West 

Bengal India

Raads Ship Building 

Pvt.Ltd.

Supplier : Fiberglass boats, petrol 

boats, aluminium dive boats, steel 

fishing trawlers, tug boats, barges, 

longliners

9/1 Near Bypass, Parashakthi 

Koil Street, Commiyampettai 

Cuddalore 607002 Tamil Nadu 

India

Vision Engineers Supplier : Al, types of tank & 

vessel

12, Atul Society B/h, Prabhat 

Society Waghodai Road 

390010 Gujarat India

Kaviya Exports Supplier : Aluminum vessels 94, 86 Th Street 13 Th Sector 

Sivalingapuram Chennai 

600073 Tamil Nadu India

Puja Navigation Supplier : Vessel 101-A, Meridian, Plot No.25-

27 Sector No.6, Nerul West 

Navi Mumbai 400706 

Maharashtra India

Steel Boat 

Manufacturers

Supplier : Steel boats C-Lion Engineering, 

Thannirubavi Near Bharathi 

Ship Yard Mangalore 575013 

Karnataka India

Hussain Enterprises Supplier : Vessel No 8 2Nd St Baja Nagar 

Chennai India

7star Oceans Supplier : Cargo ship , all types 

used, new, marine project 

consultant, ship sale and purchase, 

cargo movements , oil and gas , 

container /gas carrier / bulk carrier/ 

barges / offshore vessel /, for 

charter and sale purchase and 

service, demolition and salvage

Near Mazgaon Dock Ltd 

Mumbai 400010 Maharashtra 

India

Jegan Agal Vilaku Supplier : Boots and pressure 

vessels

105/9 Saroja Illam, Apadi 

Road, Vridhachalam 

Cuddalore 606001 Tamil Nadu 

India



56 
 

konferensi INMEX SMM India, di mana akan membahas isu-isu, topik, dan tren 

terkini. INMEX SMM India tahun 2021 akan memberikan lebih banyak peluang 

untuk membangun jaringan serta bertemu dengan klien lama dan baru. 

Produk / Sektor: Peralatan kelautan, pembangunan kapal, industri galangan 

kapal, bagian kapal, instalasi galangan kapal, dan peralatan, penggerak utama, 

sistem propulsi, peralatan pengoperasian kapal, elektronik, komunikasi, 

teknologi kelautan, pengerukan, layanan maritim, teknologi pelabuhan dan 

pelabuhan, penanganan kargo dan logistik, teknologi informasi, perangkat 

lunak, teknologi lepas pantai, institut kelautan dan pelatihan, organisasi 

penelitian, keamanan & pertahanan maritim 

• The Inland Waterways, Ports & Logistics World Expo 2020  

4-6 Maret 2022 

Bombay Convention and Exhibition Centre, Mumbai 

The Inland Waterways, Ports & Logistics World Expo2020 akan menjadi 

platform yang ideal untuk anggota Inland waterways, pengiriman, maritim dan 

pelabuhan, untuk berinteraksi dengan bagian lintas pengguna dan penyedia 

layanan di seluruh dunia. Pameran ini memungkinkan perusahaan yang 

berpartisipasi untuk memamerkan produk dan layanan mereka kepada 

pengguna domestik dan dunia. Selain pameran akan ada konferensi yang 

ditujukan untuk membawa orang-orang terkemuka dari Inland Waterways, 

Angkatan Laut India dan industri perkapalan internasional untuk membahas 

dan mendiskusikan tren global terbaru, teknologi inovatif, eksekusi proyek yang 

sukses, dan studi kasus. 

• Indian Museum Ship (Vikrant) 

Juga dikenal sebagai Vikrant, The Indian Museum Ship adalah daya tarik unik 

di pantai Mumbai selama beberapa dekade. Angkatan Laut India 

mengoperasikan Kapal Museum India yang dapat menampung pesawat-

pesawat. Dari Gateway India, seseorang dapat menyewa kapal ke Museum 

Ship setelah membeli tiket dari Gerbang. Kapal ini memiliki banyak barang antik 

yang digunakan selama masa pertempuran. Orang-orang dapat melihat 

banyak senjata dan amunisi yang digunakan Tentara India dalam perang di 

dalam kapal perang. Tentara India membelinya dari Inggris setelah Perang 
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Dunia Kedua. Ia memiliki kapasitas untuk menampung lebih dari 20 pesawat 

selama masa perang. 

Terletak di pantai timur Mumbai.  

Tidak selalu terbuka untuk umum kecuali beberapa acara khusus.  

 

3. SUMBER INFORMASI YANG BERGUNA 

Kedutaan India di Jakarta. 

JL HR Rasuna Said, Kav S-1 Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia 

Tel.  +62-21- 5204150 / 52 / 57 / 5264931  

Fax.   +62-21- 5204160, 5265622, 5264932, 5226833 

 

 Konsulat Jenderal India - Bali 

Jl. Raya Puputan No.163, Renon,  

Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80235 

Tel: (62-361) 259 502 

Fax: (62-361) 259 505, 222 253 

 

 Konsulat Jenderal India- Medan 

Jl. Uskup Agung Sugiopranoto, No. 19 A Medan, 

North Sumatra, 20152 Indonesia 

Tel: (62-61) 4531308 / (62-61) 4556452 

Fax: (62-61) 4531319 

Email: cg.medan@mea.gov.in 

 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di India. 

50-A Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 

Tel.  +91-11- 26118642-46 

Email.  newdelhi.kbri@kemlu.go.id 

Fax.  +91-11-26874402, 26886763 

 

Consulate General Of The Republic Of Indonesia 

  In Mumbai, The Republic Of India 

 19 Altamount Rd. Cumballa Hill Mumbai 400026 INDIA 

 Telp: +91 22 2351 1678/2353 0900/ 2353 0940 
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 Email: indonesia@kjrimumbai.net 

 Fax: +91 22 2351 0941/ 2351 5862 

 

Indonesia Trade and Promotion Center Chennai (ITPC Chennai). 

3rd Floor, Ispahani Center, 123/124,Nungambakkam High Road, Chennai 

600034 – India 

Tel : (+91) 44-4208 9196; (+62) 8128512283 

Fax : (+91) 44-4208 9197 

Email :itpc.chennai@kemendag.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anandh, Prem.(2018). An Analysis Of Indian Shipbuilding And Repair Industry. 

Charles Wolf Jr., Siddhartha Dalal, Julie DaVanzo, Eric V. Larson, Alisher 

Akhmedjonov, Harun Dogo, Meilinda Huang and Silvia Montoya. (2011). 

Population Trends in China and India: Demographic Dividend or Demographic 

mailto:itpc.chennai@kemendag.go.id


59 
 

Drag?. Published by: RAND Corporation. Stable URL: 

https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1009osd.10.  

Compilation of Papers by Indian Naval Officers for FICCI Seminar.(2016). Make in 

India’ Paradigm – Roadmap for a Future Ready Naval Force. 

Congressional Budget Office. (2018). The Budget and Economic Outlook: 2018 to 

2028. 

David Dingle CBE, Chairman Carnival UK. (2017). Carnival UK. The Indian Cruise 

Opportunity.  

Dasgupta, Srinjoy. (2018). Chief Engineer (Mercantile Marine); EPGP, IIM Indore. 

Indian shipping industry – an ocean of opportunities.paper was presented at 

55th National Maritime Day celebration Conference, on 5th April 2018, Kolkata 

Chapter at IMU (Indian Maritime University – formerly DMET Kolkata) Campus 

in Kolkata. 

Directorate-General Enterprise & Industry. (2009). Study on Competitiveness of the 

European Shipbuilding Industry Within the Framework Contract of Sectoral 

Competitiveness Studies – ENTR/06/054.  

Gasparotti, C. R. (2014). Prediction of the dynamic responses for two containerships 

operating in the Black Sea. Journal of Naval Architecture and Marine 

Engineering (JNAME), 55-68. 

Gasparotti, C. M. (2016). The recent dynamics of the navigation and main harbour 

operations in the area of the maritime Danube. International Conference on 

Traffic and Transport Engineering, (pp. 242-249). Belgrad 

Gasparotti, Carmen. (2018). An Overview on the Shipbuilding Market in the Current 

Period and Forecast. Research Gate.  

Hyun, Lee. (2015). Strategies for improving the competitiveness of the Korean 

shipbuilding industry : Case study of Hyundai Heavy Industries. World Maritime 

University The Maritime Commons: Digital Repository of the World Maritime 

University. Korea.  

ILO. (2013). Employment and social protection in the new demographic context. 

International Labour Conference, 102nd Session, 2013.  

India Brand Equity Foundation (IBEF). (2019). Indian Ports Industry Report. 

https://www.ibef.org/industry/ports-india-shipping.aspx access on 31 March 

2020. 

https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1009osd.10
https://www.ibef.org/industry/ports-india-shipping.aspx


60 
 

IPERINDO. (2014). Positioning dan Peningkatan Daya Saing Galangan Kapal 

Nasional, Seminar Penguatan Industri Perkapalan Nasional, Kementerian 

Perindustrian, 15 April, Jakarta, 31-45 

James R. Thornton. Ship and Boat Building and Repair. (1998). ILO. 

https://www.iloencyclopaedia.org/contents/part-xv-26011/ship-and-boat-

building-and-repair.  

Laxman Kumar Behera & S.N. Misra. (2012). India’s Naval Shipbuilding Industry: Key 

Gaps and Policy Options . Version of record first published: 10 Sep 2012. 

Competitiveness of Indian Ship Building Industry. 

Ma’ruf, B. (1993). Peningkatan Produktivitas Galangan Melalui Sistem Accuracy 

Control, Prosiding Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan, 

ITS, Surabaya, September. 

Ma’ruf, B. (1998). Standarisasi Sistem Akurasi dalam Rangka Peningkatan 

Produktivitas Industri Kapal Nasional, Laporan Riset Unggulan Terpadu III, 

Tahun 1995-1998, BPPT-DRN, Jakarta. 

Ma’ruf, B. (2007). A Systimatic Approach to Strategy Formulation for Medium-Sized 

Shipyards, Jurnal Manajemen Teknologi, ITB, Volume 6, Nomor 2, 169-178 

Ma’ruf, B. (2009). Strategic Analysis of the Indonesian Shipyards to Sustain in New 

Building Business, International Journal of Logistics and Transport, Thailand, 

3/1, 81-90. 

Ma’ruf. (2014). Strategi Pengembangan Industri Kapal Nasional Berbasis Teknologi 

Produksi dan Pasar Domestik. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang 

Teknik Maritim. LIPI.  

Ministry of Road Transport and Highways. (2012). Annual Report 2011-2012. New 

Delhi : MoRTH. 

Ministry of Shipping. Government of India (2020). http://sagarmala.gov.in/. Access on 

23 March 2020.  

PWC. (2015). The World in 2050 Will the shift in global economic power continue?. 

www. pwc.cp.ok/economics.  

OECD. (2012). Assessment of Higher Education Learning Outcomes Feasibility Study 

Report Volume 1 – Design and Implementation.  

https://www.iloencyclopaedia.org/contents/part-xv-26011/ship-and-boat-building-and-repair
https://www.iloencyclopaedia.org/contents/part-xv-26011/ship-and-boat-building-and-repair
http://sagarmala.gov.in/


61 
 

Roesdianto, T.Kembangkan Industri Galangan Perkapalan Indonesia Dengan Strategi 

Jitu.(2014).http://inspirasibangsa.com/kembangkan-industri-galangan-

perkapalan- indonesia-dengan-strategi-jitu/. 

Shipyard Association of India. www. http://saindia.net.in/. Access on 22 March 2020.  

Shipbuilding Market Developments Q2 2018. (2018). OECD Directorate for Science, 

Technology and Innovation (STI). OECD Council Working Party on 

Shipbuilding (WP6) on 15 May 2018. 

Siaran Pers Kementerian Perindustrian. (2020). 

https://kemenperin.go.id/artikel/21504/Industri-Galangan-Kapal-Perlu-

Dukungan-Pembiayaan. Access on 9 April 2020. Storch, R.L., et al. (1995). 

Ship Production, The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2nd 

Edition, New Jersey, USA. 

UNESCAP. (2020).https://www.unescap.org/sites/default/files/Pub_1835_Ch5.pdf 

Tariff Analysis Online (TAO) WTO. 2020. www. tao.wto.org, acess on 31 March 2020 

Thangam, K. Muthuchelvi (2015). What the Indian cruise industry can look forward to 

in 2019. Contract Faculty, Department of Naval Architecture & Ocean 

Engineering, Indian Maritime University, Visakhapatnam Campus, 

Visakhapatnam, India D. Sureshkumar Scientist, SMDR, Indian Maritime 

University, Visakhapatnam campus, Visakhapatnam, India.ISSN 2278 – 0211 

(Online). 

Middle East Cruise News. (2019). https://voyagersworld.in/2019/01/18/what-the-

indian-cruise-industry-can-look-forward-to-in-2019/. Access on 8 April 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saindia.net.in/
https://kemenperin.go.id/artikel/21504/Industri-Galangan-Kapal-Perlu-Dukungan-Pembiayaan
https://kemenperin.go.id/artikel/21504/Industri-Galangan-Kapal-Perlu-Dukungan-Pembiayaan
https://www.unescap.org/sites/default/files/Pub_1835_Ch5.pdf
https://voyagersworld.in/2019/01/18/what-the-indian-cruise-industry-can-look-forward-to-in-2019/
https://voyagersworld.in/2019/01/18/what-the-indian-cruise-industry-can-look-forward-to-in-2019/

