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LAPORAN UTAMA

Peran Strategis  
INDUSTRI PERKAPALAN  
Topang Ekonomi Nasional

Industri perkapalan 
memiliki spektrum 
yang luas karena 
melibatkan banyak 
industri lain. 
Karakteristik industri 
ini tidak hanya padat 
karya, tetapi juga 
padat modal dan padat 
teknologi sehingga 
bisa diandalkan 
untuk menghela 
perekonomian.

Karakteristik tersebut membuat industri 
perkapalan memiliki backward linkage 
dan forward linkage yang panjang. Efek 
positifnya terhadap sektor-sektor lain 
mampu mengakselerasi perekonomian 
suatu negara.
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pelatihan, baik melalui sinergi antar-
anggota maupun bekerja sama dengan 
instansi pemerintah dan lembaga donor. 

Salah satu program yang sudah mulai 
berjalan, yakni The Indonesian Shipbuilding 
Industry Modernization Project, hasil 
kolaborasi Kementerian Perindustrian 
dengan Japan International Cooperation 
Agency (JICA) bersama Iperindo.

Selain itu, Iperindo bekerja sama dengan 
LSP Lingkungan Hidup terkait dengan 
pelaksanaan sertifikasi, pelatihan, 
pengembangan SDM dan pendampingan 
bagi perusahaan galangan kapal. Iperindo 
juga mendorong sinergi antar-anggota, 
seperti dilakukan oleh PT BKI (Persero) 
yang memberikan sertifikasi gratis bagi 
welder.

Dengan SDM yang terlatih dan berkualitas, 
kami berharap galangan kapal di dalam 
negeri mampu menghasilkan produk kapal 
yang efisien, berdaya saing, dan ramah 
lingkungan untuk memenuhi kebutuhan 
industri maritime nasional.

Acara pengukuhan ini merupakan tindak 
lanjut dari Rapat Umum Anggota Iperindo 
di Jakarta pada 16 Juni 2022, yang 
memberikan kepercayaan kepada saya 
sebagai Ketua Umum masa bakti 2022-
2026.

Selanjutnya, Iperindo menggelar Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) di Lombok, Nusa 
Tenggara Barat, pada 8-9 Desember 2022.

Melalui Rakernas ini, Iperindo melakukan 
identifikasi dan inventarisasi berbagai 
peluang serta tantangan yang dihadapi, 
sekaligus mendapatkan gambaran terkini 
mengenai program-program pemerintah 
terkait dengan industri perkapalan.

Berbagai informasi dan masukan 
dalam Rakernas tersebut diharapkan 
mempertajam dan memperluas wawasan 
pengurus Iperindo dalam rangka 
menyusun rencana kerja strategis dan 
efektif ke depan.

Dengan demikian, Iperindo dapat 
merumuskan visi misi serta usulan kepada 
pemerintah mengenai langkah-langkah 
strategis guna menciptakan kebijakan yang 
lebih berpihak kepada industri perkapalan.

Saat ini industri galangan kapal masih 
menghadapi banyak tantangan, baik dari 
internal maupun eksternal. Sebagian 
besar tantangan itu merupakan persoalan 
klasik, mulai dari ketergantungan impor, 

Membangun SDM Berkualitas

pembiayaan, perpajakan, sumber daya 
manusia, hingga teknologi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan 
tersebut, Iperindo akan terus 
meningkatkan komunikasi dan koordinasi, 
baik antar anggota maupun dengan 
menggandeng pemangku kepentingan 
terkait. 

Selain Rakernas, koordinasi akan dilakukan 
secara reguler dan terus-menerus melalui 
forum komunikasi antar wilayah, antara 
pusat dan daerah, untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan yang ada.

Kompleksitas persoalan di galangan kapal 
karena industri ini memiliki karakteristik 
padat karya, sekaligus padat modal dan 
padat teknologi sehingga melibatkan 
banyak sektor lain. Ketiga faktor itu harus 
saling mendukung agar galangan kapal 
mampu menghasilkan produk berkualitas 
dan berdaya saing tinggi. 

Sebagai sektor padat karya, masalah SDM 
menjadi isu krusial di industri galangan 
kapal nasional. Meskipun jumlah angkatan 
kerja di Indonesia sangat besar, SDM yang 
memenuhi kualifikasi galangan kapal masih 
perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas 
SDM menjadi salah satu fokus perhatian 
Iperindo ke depan. Upaya yang dilakukan 
antara lain menggenjot sertifikasi dan 

Salam sejahtera, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Iperindo periode 
2022-2026 telah dikukuhkan secara langsung oleh 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita 
pada 5 Oktober 2022. 

2 | e-bulletin IPERINDO Edisi: 9/XII/2022



e-bulletin IPERINDO Edisi: 9/XII/2022 | 3

Banyak negara berkembang pesat berkat 
industri perkapalan yang kuat. Sebut saja 
Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan 
Tiongkok. Industri perkapalan membuat 
negara-negara ini menjelma menjadi 
negara maju dan menguasai teknologi.

Keberadaan industri perkapalan 
mendorong perkembangan industri lain 
dari hulu hingga hilir, seperti industri baja, 
permesinan, elektrikal, peralatan bongkar 
muat, piping, peralatan navigasi dan 
komunikasi, dan produk kimia. Belum lagi 
industri pendukung dan penunjang marine, 
termasuk desain, konsultan, interior, 
asuransi dan sebagainya.

Tidak heran jika dampak industri kapal 
terhadap perekonomian sangat besar. 
Berdasarkan kajian input-output yang 
dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, 
transaksi barang dan jasa sektor kapal 
dan jasa perbaikannya mencapai Rp27,65 
triliun pada tahun 2021.

Ada tiga sektor utama yang menjadi input, 
yaitu sektor kapal dan jasa perbaikannya 
(29%), perdagangan selain mobil dan 
sepeda motor (19%), dan barang-barang 
logam lainnya (6%). 

Adapun distribusi output kepada tiga 
sektor terbesar adalah kapal dan jasa 
perbaikannya (56%), jasa angkutan laut 
(16%), dan jasa angkutan sungai danau dan 
penyeberangan (11%).

Industri perkapalan juga berkontribusi 
dalam mengurangi angka pengangguran. 
Sebagai industri padat karya, galangan 
kapal membutuhkan tenaga kerja dalam 
jumlah besar, baik untuk pembangunan 
baru maupun reparasi dan modifikasi 
kapal.

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan 
Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) 
memperkirakan jumlah tenaga kerja 
organik di galangan kapal mencapai 
150.000 orang, sementara pekerja non-
organik bisa 2-3 kali lipatnya. Adapun 
jumlah tenaga kerja di industri penunjang 
kapal diperkirakan 20.000 - 25.000 orang.

Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 
250 galangan kapal yang tersebar dari 
Sabang sampai Merauke, dan 127 industri 
pendukung yang memproduksi bahan baku 
dan komponen yang sesuai standar marine 
use. Apabila industri ini berkembang, 
tenaga kerja yang mampu diserap tentu 
akan lebih besar lagi.

Pemerintah sendiri optimistis terhadap 
masa depan industri perkapalan nasional. 
Bahkan menempatkannya sebagai salah 
satu sektor industri prioritas untuk 
dikembangkan. Ini sejalan dengan visi 
Presiden Joko Widodo menjadikan 
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia 
yang diwujudkan dalam lima pilar utama. 

Salah satu pilarnya adalah komitmen untuk 
membangun infrastruktur dan konektivitas 
maritim dengan membangun jalan tol 
laut, pelabuhan laut, logistik dan industri 
perkapalan, serta wisata bahari.

“Tugas kita adalah menjadikan Indonesia 
sebagai negara maritim yang kuat 
dan mandiri. Untuk itu, perlu sinergi 
agar bisa merumuskan kebijakan dan 
langkah konkret pengembangan sektor 
transportasi dan infrastruktur laut yang 
memadai,” kata Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita.

Harapan itu disampaikan Menperin pada 
acara Pengukuhan Pengurus Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) Iperindo periode 
2022-2026 di Jakarta, 5 Oktober 2022. 
Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut 
dari Rapat Umum Anggota Iperindo di 
Jakarta pada 16 Juni 2022, yang memilih 
Anita Puji Utami sebagai Ketua Umum 
masa bakti 2022-2026.

Menurut Menperin, galangan kapal di 
Indonesia telah berpengalaman dalam 
membangun berbagai jenis kapal, mulai 
dari kapal penumpang, kapal kargo, hingga 
kapal tujuan khusus dengan fasilitas 
graving dock terbesar 300.000 Dead Weight 
Tonnage (DWT).

Menggeliat

Meskipun sempat terdampak pandemi 
Covid-19, industri galangan kapal 
di dalam negeri kembali menggeliat. 
Menperin mencatat ada 363 permohonan 
pembangunan kapal baru di galangan kapal 
dalam negeri sepanjang Januari-Agustus 
2022. Rencana pembangunan kapal itu 
akan menambah jumlah kapal Indonesia 
menjadi 836 unit.

Sebelumnya terdapat 473 unit yang 
dibangun pada periode 2019-2021. 
Menperin mengungkapkan proporsi 
terbesar kapal yang dibangun pada periode 
tersebut adalah dari jenis tongkang (barge) 
sebanyak 274 unit dan tug boat 100 unit.

“Angka ini menunjukkan para pemilik kapal 
atau shipowners, baik dari kementerian dan 
lembaga, BUMN, serta swasta semakin 
mempercayai galangan kapal dalam 
negeri guna memenuhi kebutuhan armada 
kapalnya,” kata Agus Gumiwang.

Dia mengakui perlu langkah guna 
membangun industri perkapalan yang 
berdaya saing global, terutama mengurangi 
bahan baku dan komponen impor, 
dukungan pembiayaan yang kompetitif, 
serta prosedur dan tahapan pembangunan 
kapal yang efisien.



Salah satu langkah yang telah dilakukan 
Menperin yakni menerbitkan Peraturan 
Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 
2020 tentang Pemanfaatan Skema Khusus 
Penyediaan Barang dan Bahan Bagi 
Perusahaan Industri Galangan Kapal. 

Melalui skema ini, perusahaan galangan 
kapal yang membangun kapal baru dapat 
memanfaatkan fasilitas bea masuk 0% 
untuk bahan baku dan komponen kapal 
yang tercantum dalam Bab 98 Buku Tarif 
Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Menperin mengajak Iperindo dan 
seluruh anggotanya yang terdiri dari 118 
galangan kapal, 76 industri penunjang, 3 
biro klasifikasi kapal, serta 6 perusahaan 
konsultan untuk bersinergi dengan 
pemerintah dan seluruh stakeholder 
kemaritiman.

Sinergi ini diharapkan melahirkan 
terobosan-terobosan baru yang akan 
mengakselerasi produktivitas, daya saing, 
dan kesinambungan industri maritim 
nasional.

Agus berharap DPP Iperindo menjadi mitra 
strategis pemerintah yang senantiasa 
aktif memberikan masukan-masukan 
konstruktif dalam merumuskan kebijakan 
serta program pengembangan industri 
maritim nasional. 

“Sebagai asosiasi perusahaan galangan 
kapal dan bangunan lepas pantai, Iperindo 
memiliki peran strategis dalam menggalang 
dan mengembangkan potensi industri 
perkapalan, bangunan lepas pantai, dan 
penunjangnya sehingga menjadi salah 

satu sektor yang tangguh dan kompetitif 
dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri 
serta mampu bersaing di pasar global,” 
ungkapnya.

Sinergi

Anita Puji Utami mengatakan, acara 
pengukuhan pengurus DPP Iperindo 
oleh Menperin bukan seremonial belaka, 
melainkan bukti sinergitas antara Iperindo 
dan Kemenperin selaku pembina industri.

“Kami berharap sinergi dan kerja sama 
yang telah terjalin selama ini semakin kuat 
sehingga dapat mengakselerasi kemajuan 
industri perkapalan nasional,” ujarnya.

Dia menegaskan peran industri perkapalan 
sangat strategis dan diperlukan sebagai 
pendukung sektor logistik nasional, 
khususnya pada transportasi laut. Sebab 
kapal merupakan sarana transportasi yang 
sangat efisien karena mampu mengangkut 
penumpang dan barang dalam jumlah 
sangat besar atau super-massal. 

“Oleh karena itu, negara maritim seperti 
Indonesia membutuhkan industri 
perkapalan yang kuat untuk memenuhi 
kebutuhan kapal di dalam negeri, sekaligus 
mendukung keselamatan pelayaran,” kata 
Anita.

Perkapalan adalah industri padat karya 
yang menyerap jutaan tenaga kerja, 
sehingga pengembangan SDM dan 
peningkatan kompetensi memerlukan 
perhatian serius. Modernisasi di industri 

perkapalan juga perlu diperhatikan. 

Dengan tantangan saat ini, dimana 
kenaikan harga bahan baku pelat, profil, 
consumable, dan BBM sejak tahun 2020 
mencapai 60 persen sangat berpengaruh 
terhadap lonjakan biaya yang harus 
ditanggung oleh galangan kapal. 

Kondisi ini diikuti kenaikan nilai tukar 
dolar yang membuat harga komponen 
impor membengkak. Selain itu dampak 
pandemi Covid-19 belum berakhir 
sehingga menghambat perkembangan 
industri perkapalan nasional. Apalagi 
pembangunan kapal baru saat ini masih 
minim.

Anita mengakui sebagian galangan kapal di 
dalam negeri kini kebanjiran order untuk 
memenuhi kebutuhan tongkang angkutan 
tambang, terutama di Kalimantan. Namun 
di sisi lain, galangan di Jawa masih fokus 
di bisnis reparasi karena belum ada order 
pembangunan kapal baru.

Karena itu, dia berharap pemerintah 
dapat membantu menggeliatkan kembali 
industri perkapalan dengan mendorong 
pembangunan kapal khususnya dari 
anggaran pemerintah, serta memberikan 
insentif bagi perusahaan pelayaran yang 
membangun kapal di dalam negeri.

“Kami berharap pemerintah segera 
menggulirkan kebijakan-kebijakan yang 
berpihak kepada galangan kapal di dalam 
negeri sehingga industri ini bisa menggeliat 
kembali dan menggerakkan ekonomi,” 
ungkap Anita.
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BERITA GALANGAN 

PT PAL Pimpin Proyek Refurbishment 
Kapal Perang

DEFEND ID melalui PT PAL Indonesia 
(Persero) sebagai industri pertahanan 
bidang matra laut dan PT LEN Industri 
(Persero) selaku induk holding, menjalin 
kerja sama dengan Kementerian 
Pertahanan dalam program 
refurbishment armada kapal perang.

Kontrak kerja sama tersebut 
ditandatangani oleh CEO PT PAL 
Indonesia Kaharuddin Djenod 
dan Bobby Rasyidin CEO PT Len 
Industri dengan Kepala Badan Sarana 
Pertanahan (Kabaranahan) Kemhan 
Marsda TNI Yusuf Jauhari.

Acara penandatanganan disaksikan 
langsung oleh Presiden Joko Widodo 
dan Menteri Pertahanan Prabowo 
Subianto di sela-sela pameran 
IndoDefense 2022 Jakarta pada 2 
November silam.

Dalam program ini, sebanyak 41 kapal 
perang akan diperbaiki guna memenuhi 
Minimum Essential Force (MEF) TNI 
AL. Di dalamnya terdapat berbagai jenis 
kapal, mulai dari Fast Patrol Boat (FPB) 
Class, Parchim Class, Corvet Fatahillah 
Class, PKR Class, KCR Class, Sigma 
Class, hingga MRLF Bung Tomo Class.

“Program refurbishment ini memiliki nilai 
strategis dan krusial, terutama dalam 
mendukung keberhasilan tugas TNI 
AL,” kata Kaharuddin Djenod seusai 

penandatangan kontrak.

Menurut dia, waktu yang dibutuhkan 
untuk refurbishment cukup singkat, 
sehingga pemerintah dalam hal ini 
Kemhan memberikan kepercayan 
kepada PT PAL sebagai lead integrator.

Kaharuddin mengatakan, peran PAL 
sebagai lead integrator tidak sebatas 
menjadi kontraktor tunggal, tetapi 
dapat menggali potensi-potensi industri 
maritim yang ada di Indonesia. 

Karena itu, tuturnya, PAL juga berperan 
sebagai koordinator bagi galangan kapal 
di dalam negeri untuk bersama-sama 
mensukseskan program pemerintah 
tersebut.

Dalam pelaksanaannya, PT PAL sebagai 
lead integrator galangan kapal nasional 
akan memimpin dan bekerja sama 
dengan sembilan galangan kapal di 
seluruh Indonesia atas persetujuan 
Kementerian Pertahanan. 

Dengan skema multi-years, proyek 
refurbishment terdiri dari ship 
conversion, dan direncanakan akan ada 
pemasangan rudal surface to surface 
missile (SSM) serta penambahan senjata 
yang terintegrasi dalam Combat 
Management System (CMS) maupun 
repowering guna mengembalikan fungsi 
asasi dan meningkatkan performa 
sebagai kapal kombatan utama. 

Selain itu armada kapal perang sejenis 
KCR maupun PKR juga akan dilakukan 
upgrade sistem navigasi dan komunikasi.

Program refurbishment 
diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah, 
baik secara materil maupun 
strategis, tidak hanya 
bagi PT PAL selaku lead 
integrator tetapi juga bagi 
galangan kapal nasional yang 
telah ditunjuk. 

 
Kaharuddin menambahkan, kepercayaan 
pemerintah terhadap industri 
pertahanan nasional akan memberi 
dampak ekonomi yang signifikan. 
Sebagai industri pertahanan maritim 
yang berkaitan erat dengan industri 
komponen pendukung, secara langsung 
akan menggerakan ekonomi dari level 
mikro hingga makro.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan jajaran menyaksikan penandatanganan MoU proyek Refurbishment kapal perang di sela-sela 
pameran IndoDefence 2022 di Jakarta pada 2 November 2022. (Foto: PT PAL Indonesia)
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Pelatihan digelar di Kampuh Welding 
Indonesia di Jl. Raya Bringin, 
Sambikerep, Surabaya, yang dibuka 
secara daring oleh Direktur Industri 
Maritim, Alat Transportasi, dan Alat 
Pertahanan Ditjen ILMATE Kementerian 
Perindustrian, Hendro Martono pada 19 
September 2022. 

Hendro mengatakan tujuan utama dari 
program ini untuk memperkenalkan 
prosedur pembuatan kapal yang efisien 
dan metode manajemen produksi 
di galangan kapal melalui sistem 
pengembangan SDM industri. 

“Target peserta proyek ini adalah 
meningkatnya pengalaman galangan 
kapal nasional dalam proyek 
pembangunan kapal baru,” ujarnya.

Dalam pelatihan ini, Kemenperin 
melalui Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Industri (BPSDMI) akan 
memfasilitasi pelatihan dan sekaligus 
melaksanakan pelatihan dengan 
menggunakan aplikasi berbasis web 
SIDIA atau Sistem Informasi Diklat SDM 
Industri.

“SIDIA merupakan sistem yang dibangun 
oleh Pusdiklat SDM Industri BPSDMI 
Kemenperin sebagai salah satu langkah 
menyambut era transformasi digital ke 
depannya,” kata Kepala Pusdiklat SDM 
Industri BPSDMI Kemenperin Tirta 
Wisnu Permana.

Pelaksanaan program ini dimulai tahun 
2022 dan akan selesai pada 2024, yang 
meliputi lima tahapan program pelatihan 
di Jakarta dan Surabaya,serta satu 
program pelatihan di Jepang. Selain itu, 
terdapat program tindak lanjut untuk 
mengukur pencapaian program ini. 

Project Formulation Advisor JICA 
Kuboshima Naoya, yang turut hadir 
dalam pembukaan pelatihan tersebut, 
mengatakan perkapalan merupakan 
industri yang esensial bagi kesejahteraan 
Indonesia sebagai negara maritim. 

“Dengan peningkatan produktivitas 
dan manajemen, kami percaya hal 
tersebut dapat berkontribusi pada core-
industry perkapalan Indonesia. Kami 
juga berharap dapat membawa kembali 
pengalaman ini ke Jepang untuk turut 

meningkatkan industri perkapalan di 
sana,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, 
Ketua DPP Iperindo Anita Puji Utami 
mengatakan, pelatihan ini diharapkan 
menghasilkan tenaga kerja ahli yang 
nantinya dapat menjadi instruktur pada 
pelatihan-pelatihan tahap selanjutnya. 
Dengan demikian, galangan kapal lain 
dapat meningkat kemampuan dan 
kualitasnya. 

Pelatihan tersebut diikuti oleh 40 
peserta dari 20 perusahaan, di antaranya 
PT Muara Kembang, PT Industri Kapal 
Indonesia, PT Galangan Balikpapan 
Utama, PT Pahala Harapan Lestari, PT 
Adiluhung Saranasegara Indonesia, serta 
PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

Selain itu, PT Yasa Wahana Tirta 
Samudera, PT Orela Shipyard, PT Dumas 
Tanjung Perak Shipyard, PT Dok Bahari 
Nusantara, PT Janata Marina Indah, PT 
Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT 
Dok dan Perkapalan Air Kantung, PT 
Dukuh Raya, PT Patria Maritim Perkasa, 
dan PT Waruna Shipyard Indonesia. 

BERITA GALANGAN 

Gandeng JICA dan IPERINDO, Kemenperin Gelar Pelatihan 
SDM Galangan Kapal
Kementerian Perindustrian menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) dan 
Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menggelar Pelatihan 
Prosedur Pembuatan Kapal dan Manajemen Produksi melalui Proyek Moderasasi Industri 
Perkapalan Indonesia. 
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BERITA GALANGAN 

BKI Sertifikasi Gratis Tenaga Pengelasan

Dalam kegiatan ini, PT BKI sebagai 
induk dari Holding BUMN Jasa Survei 
(IDSurvey) yang terdiri dari PT BKI 
(Persero), PT Sucofindo, dan PT 
Surveyor Indonesia, menggandeng 
DPP Iperindo dan galangan kapal PT 
Adiluhung Saranasegara Indonesia 
(ASSI). 

Direktur Operasi PT BKI Mohamad 
Cholil mengatakan, workshop dan 
sertifikasi gratis tersebut merupakan 
bagian dari rangkaian program 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
atau Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan (TJSL).

“IDSurvey berkomitmen untuk 
memberikan kontribusi dalam 
percepatan dan perkembangan 
pembangunan pendidikan yang 
berkualitas dan sebagai salah bentuk 
kesiapan dalam menghadapi persaingan 
antar galangan kapal, baik skala 
nasional maupun internasional,” ujar 
Cholil saat acara Pembukaan Sertifikasi 
Juru Las di Workshop Konstruksi PT 
ASSI, Bangkalan, Madura, Selasa 27 
September 2022.

Dia berharap kegiatan tersebut 
berdampak positif bagi peningkatan 
pendidikan, kemampuan dan kualitas 
juru las di galangan kapal, serta 
pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat 

di wilayah Jawa Timur.

Selain sertifikasi juru las, BKI bersama 
DPP Iperindo dan PT ASSI memberikan 

bantuan pendanaan non-UMK berupa 
200 paket sembako kepada masyarakat 
di wilayah Madura.

Cholil menambahkan, kegiatan 
sertifikasi ini untuk memenuhi 
persyaratan dari Class BKI yang 
mewajibkan setiap galangan kapal 
memiliki welder bersertifikat sehingga 
memiliki kemampuan dan kualitas yang 
mumpuni serta sebagai salah satu syarat 
untuk mengajukan sertifikat persetujuan 
bengkel las.

Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji 
Utami menyampaikan terima kasih 
kepada PT BKI yang telah menyalurkan 
CSR melalui sertifikasi juru las, 
workshop dan bantuan langsung kepada 
perusahaan galangan kapal anggota 
Iperindo.

“Sertifikasi ini sejalan dengan program 
Iperindo dalam upaya meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia, 
khususnya juru las. Kegiatan yang 
dimulai dari Jawa Timur ini insyaallah 
akan dilanjutkan ke wilayah lainnya,” 
kata Anita, yang juga Direktur Utama PT 
ASSI.

Cholil menambahkan, perseroan 
akan terus melakukan kerja sama 
dan mendukung program pemerintah 
untuk percepatan pembangunan dan 
perkembangan pendidikan berkualitas 
melalui program CSR lainnya.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi mitra bisnis, salah 
satunya juru las (welder) di galangan kapal dalam negeri, PT BKI 
(Persero) menyelenggarakan Sertifikasi Juru Las secara gratis 
bagi 100 tenaga welder dari berbagai perusahaan galangan 
kapal.
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Pemerintah Indonesia sendiri telah 
mengeluarkan sejumlah regulasi tentang 
penerapan Green Ship Strategies, 
meliputi kewajiban penggunaan bahan 
bakar rendah sulfur maksimal 0,50% 
m/m, kewajiban penggunaan scrubber 
untuk kapal dan menerapkan bahan 
bakar efisiensi energi guna mengurangi 
emisi karbon dioksida.

Pemerintah juga membuat regulasi 
peremajaan kapal mulai dari kapal milik 
negara, penggunaan alat bantu navigasi 
yang ramah lingkungan penggunaan 
energi matahari, dan kewajiban 
melaporkan konsumsi bahan bakar 
kapal untuk semua kapal berbendera 
Indonesia.

International Maritime Organization 
(IMO) telah menargetkan pengurangan 
emisi karbon setidaknya 40 persen pada 
tahun 2030, dan mengurangi hingga 
separuh total emisi gas rumah kaca pada 
tahun 2050. 

Sebagai anggota IMO, Indonesia 
memiliki posisi yang sangat strategis 
karena berada di jalur pelayaran 

internasional. Sehingga Indonesia 
memiliki tanggung jawab besar untuk 
menciptakan pelayaran dan lingkungan 
laut yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Isu emisi karbon industri maritim ini 
turut dibahas dalam Talkshow Energi 
dan Maritim TENNOVEX 2022 di 
Atrium Grand City Mall Surabaya pada 
9 November 2022. Acara digelar oleh 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(ITS) dengan menggandeng Ikatan 
Perusahaan Industri Kapal dan Lepas 
Pantai Indonesia (Iperindo).

Dalam paparannya saat talkshow, 
Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami 
mengungkapkan, industri galangan kapal 
telah berupaya mengimplementasikan 
strategi pengurangan emisi karbon 
luaran kapal. Salah satunya dengan 
memanfaatkan energi baru terbarukan 
(EBT) berupa panel surya sebagai 
sumber energi penerangan hingga 
sumber energi berbagai peralatan kerja.

Dalam hal permesinan, lanjut Anita, 
beberapa kapal di Indonesia telah 
melakukan pembaruan mesin 

berkonsumsi listrik rendah. Hal ini 
berkaitan dengan efisiensi penggunaan 
bahan bakar kapal, sehingga penggunaan 
bahan bakar fosil menjadi lebih hemat. 
Sayangnya, metode ini membuat biaya 
perawatan kapal membengkak.

Berbagai strategi dilakukan untuk 
mengurangi emisi karbon industri kapal 
dalam negeri, termasuk menerapkan 
sistem kerja yang dapat meningkatkan 
efisiensi konsumsi energi. Contohnya 
melakukan perawatan rutin mesin-mesin 
dan peralatan. 

Teknik ini diperlukan untuk 
menjaga performa mesin sekaligus 
mempertahankan kestabilan konsumsi 
listrik. “Upaya yang paling disarankan 
adalah manajemen maintenance dan 
operasi, karena akan berkontribusi 
besar pada pengurangan emisi karbon 
maritim,” jelasnya.

Tantangan

Anita mengakui upaya pengurangan 
emisi karbon di dalam negeri masih 
menghadapi sejumlah tantangan, 
termasuk dari pelaku industri maritim 
sendiri yang terus mengimpor kapal 
bekas. Mereka beralasan waktu 
pemesanan kapal di dalam negeri lama 
dan harganya mahal. Kondisi ini akibat 
65 persen komponen kapal masih impor.

Untuk mengurangi impor kapal bekas, 
pemerintah menerbitkan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 
2018 tentang Ketentuan Impor Barang 
Modal dalam Keadaan Tidak Baru. 
Peraturan ini mencegah pengusaha 
untuk mengimpor kapal tanpa alasan 
yang jelas atau dalam keadaan tidak 
mendesak.

Dengan adanya regulasi tersebut, 
perusahaan galangan kapal diharapkan 
dapat memaksimalkan potensi 
industrinya dan mampu mengurangi 
emisi karbon industri maritim dalam 
negeri. 

Anita berharap pemerintah memberikan 
dukungan penuh kepada industri kapal 
dalam negeri. Pemerintah Indonesia 
dapat mencontoh Tiongkok yang 
memberikan insentif bagi galangan kapal 
yang melakukan ekspor. 

“Dukungan seperti inilah yang kami 
perlukan agar industri galangan 
kapal Indonesia semakin maju dan 
berkembang,” ungkap Anita yang juga 
Direktur Utama PT Adiluhung Sarana 
Segara Indonesia (ASSI), galangan kapal 
berbasis di Madura, Jawa Timur.

ARTIKEL

Memangkas Emisi Karbon 
Industri Maritim

Angkutan barang melalui laut diperkirakan menyumbang dua 
hingga tiga persen dari emisi karbon/gas rumah kaca secara 
global. Untuk itu, semua pelaku industri maritim perlu berperan 
aktif mengatasi masalah darurat perubahan iklim akibat 
pemanasan global.
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DPP Iperindo menandatangani nota kesepahaman kerja 
sama (MoU) dengan LSP Lingkungan Hidup terkait 
dengan sertifikasi, training, pengembangan SDM dan 
pendampingan bagi galangan kapal, 27 September 2022.

Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) bersama sejumlah 
asosiasi, termasuk Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai 
Indonesia (Iperindo), menandatangani MoU kerja sama sinergi penggunaan 
baja nasional di sela-sela IISIA Business Forum (IBF) 2022 di Surabaya pada 
1-3 Desember 2022.

Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami bersama beberapa pengurus melakukan kunjungan silaturahmi kepada Gubernur Nusa Tenggara 
Barat Dr. H.  Zulkieflimansyah, SE MSc di kantor Gubernur NTB pada 25 November 2022, dalam rangka undangan pembukaan Rakernas Iper-
indo di Lombok pada 8-9 Desember 2022. Dalam silaturahmi ini, Gubernur didampingi oleh Wagub Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd. 
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Perindo mengikuti pameran Inamarine 2022 yang digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 19-21 Oktober 2022.

Kepala Staf Angkatan Laut RI Laksamana Yudo Margono men-
gunjungi stan Iperindo di pameran Indo Defence 2022, Jakarta, 2 
November 2022. Kasal disambut oleh Ketua Umum Iperindo Anita 
Puji Utami dan jajaran pengurus.

Iperindo menggelar webinar sosialisasi dan penerapan Sistem Ma-
najemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada industri 
galangan kapal, 8 Oktober 2022. Dirut PT BKI Rudiyanto menjadi 
salah satu narasumber webinar ini.

Iperindo mengadakan webinar bulanan dengan tema Coating yang 
Efektif dan Optimal pada Kapal, 8 November 2022.

Pengurus Iperindo menghadiri acara The Netherlands Martime 
Networking Dinner di Surabaya, 7 November 2022, dalam 
rangkaian PIB Maritime & Shipbuilding Trade Mission di 
Surabaya dan Batam pada 7-11 November 2022.



Kepentingan galangan juga bisa diren-
canakan sejak tahap mendesain kapal, 
di antaranya kemudahan dalam proses 
produksi, mendapatkan bahan baku dan 
peralatan kapal, perawatan kapal, bahkan 
profit galangan.

Untuk mengetahui peran desain kapal dan 
perkembangannya di Indonesia, Buletin 
Iperindo mewawancarai Ir. Edy Widar-
to M. Eng, CEO PT Terafulk Megantara 
Design, perusahaan desain kapal nasional, 
yang juga Wakil Ketua Iperindo. Berikut 
petikannya:

Bagaimana mindset pasar Indonesia 
terhadap desain kapal? 

Kami rasakan mindset para pengguna 
desain kapal sudah sangat positif, terutama 
dalam setahun terakhir. Selaku konsultan 
desain, kami terus mensosialisasikan ke-
pada para pemilik kapal, galangan, institusi 
pemerintah/kementerian dan institusi 
pendidikan. 

Pemilik kapal, baik dari dalam negeri mau-
pun luar negeri, saat ini semakin banyak 
yang menggunakan jasa pendampingan 
dari konsultan perencana sekaligus ship 
designer sebelum proses tender pemban-
gunan kapal dilaksanakan. 

Dengan demikian, diskusi secara detail 
dengan pertimbangan yang komprehensif 
perihal operasional requirement kapal, 
spesifikasi, pemilihan equipment, hingga 
anggaran pembangunan kapal dapat diren-
canakan dan disinkronkan sejak awal. 

Dan pada saat tender dilaksanakan serta 
galangan pemenang sudah ditentukan, 
pembangunan kapal tinggal mengikuti de-
sain yang sudah disiapkan sehingga kapal 
yang dibangun akan betul-betul sesuai 
dengan keinginan owner. 

Perkapalan melibatkan banyak indus-
tri lain. Bagaimana menyatukannya ke 
dalam suatu desain kapal?

Langkah awal pengadaan kapal adalah 
bagaimana menentukan fungsi utama 
kapal atau biasa diistilahkan dengan Oper-

ational Requirement dan fungsi pendukung 
lainnya, kemudian disusul pembuatan 
feasibility study (FS) untuk menentukan 
kelayakan dari operasional kapal. 

Berikutnya adalah menentukan rute atau 
daerah operasi kapal karena akan menen-
tukan spesifikasi kapal maupun rules yang 
harus dipatuhi. Berdasar inilah desainer 
akan menerjemahkan ke dalam desain 
dan spesifikasi kapal yang mana harus 
memenuhi kriteria Operational Require-
ment dan rules dengan seoptimal mungkin 
namun kaidah efisiensi tetap dipertim-
bangkan. 

Untuk itu sangat diperlukan setidaknya 
tujuh macam software design yang pow-
erfull dan designer yang qualified. Desain 
juga harus diajukan approval ke Badan 
Klasifikasi independen yang ditunjuk untuk 
dilakukan analisa dan evaluasi apakah 
sudah memenuhi kriteria yang ditentukan.

Dari sinilah spesifikasi peralatan, sistem 
dan bahan baku dapat didefinisikan, 
kemudian dilanjutkan dengan pemilihan 
peralatan dan bahan baku yang memenuhi 
spesifikasi yang disediakan oleh beberapa 
industri diatas. Langkah berikutnya adalah 
berkoordinasi dengan industri penunjang 
untuk memasok bahan baku sesuai spesifi-
kasi dan jadwal yang ditentukan.

Berapa besar kemampuan dan pangsa 
pasar desain kapal di dalam negeri? 

Perusahaan desain kapal di Indonesia yang 
qualified masih sangat sedikit, karena 
memang harus menyiapkan SDM dedicat-
ed dari berbagai disiplin ilmu dan didukung 
beberapa software yang mahal. Saat ini 
perusahaan desain yang terdaftar di Iperin-
do baru tiga perusahaan, salah satunya PT 
Terafulk Megantara Design.

Pada umumnya galangan kapal di Indo-
nesia tidak mempunyai Divisi Design, 
kalaupun ada kapasitasnya kecil sehingga 
kebutuhan desain dipasok oleh perusahaan 
desain. Hal ini dikarenakan skala ekonomi 
untuk mendirikan Divisi Design belum 
terpenuhi. 

Dari segi kapasitas dan kapabilitas desain, 

Indonesia sudah dipercaya oleh perusa-
haan besar maupun lembaga pemerintah 
di dalam negeri dan luar negeri. Demikian 
juga hampir semua Badan Klasifikasi luar 
negeri yang tergabung di IACS (Interna-
tional Association Classification Societies) 
sudah sering berkolaborasi dengan kami.

Pembangunan kapal baru di Indonesia 
masih sedikit, bagaimana perusahaan 
desain mengembangkan usaha?

Secara umum kebutuhan design engineer-
ing di Indonesia masih kecil dan fluktuatif. 
Pada saat tertentu sangat rendah, tetapi 
pada saat lain bisa tinggi. Untuk menjaga 
income dan pertumbuhan perusahaan, 
kami mengembangkan lebih luas ke pasar 
desain luar negeri, seperti Jepang, Korea, 
Timor Leste, Thailand, dan Bangladesh. 

Kami juga mengembangkan bisnis sebagai 
konsultan perencana untuk mendampingi 
calon pemilik kapal, baik kapal militer, 
kapal komersial maupun kapal khusus. 
Saat ini, misalnya, kami sedang melakukan 
pendampingan unit konversi kapal khusus 
yang kerumitannya cukup tinggi. 

Selain itu kami masuk ke bidang konsultan 
desain bukan untuk kapal saja tetapi disain 
untuk galangan dan upgrade galangan, 
suplai peralatan kapal dengan konsep yang 
menarik, training proses desain kapal, 
dan agen tunggal software design kapal. 
Kami juga menyediakan software dengan 
nama I Stow dalam rangka Loading 
Computer yang ber- tujuan 
untuk memudah-
kan perhitungan 
stabilitas dan 
perhitungan 
kekuatan 
memanjang 
kapal sesuai 
dengan kondisi 
actual pemuatan 
yang sesuai dengan 
ketentuan 
reg-

Kemampuan Desainer Kapal 
Indonesia Diakui Dunia

Edy Widarto, CEO PT Terafulk Megantara Design:

PROFIL

Di industri perkapalan, peran desain sangat sentral dan krusial. Kualitas 
desain akan sangat menentukan banyak faktor, mulai dari nilai kapal, 
umur kapal, tingkat keselamatan, performa, efisiensi, kenyamanan, 
optimasi fungsi, hingga kemudahan operasional dan perawatan kapal.
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Apa saja tantangan dalam pengemban-
gan industri perkapalan nasional, terma-
suk desain kapal?

Sebagai industri pekapalan, baik di Tier 1, 2 
maupun 3, memang harus selalu berbenah 
untuk peningkatan kualitas, harga yang 
kompetitif, durasi pembangunan yang 
singkat, performa kapal yang andal, dan 
perawatan yang ekonomis. 

Untuk itu, Iperindo bersama Kementerian 
Perindustrian sedang melakukan training 
manajemen galangan, teknologi produksi, 
quality planning, dan pelatihan lainnya. 

Secara rutin Iperindo juga melakukan 
sharing dan training perihal aktivitas yang 
dominan di galangan kapal, seperti blasting 
& painting, Sistem Manajemen K3, dan 
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). 
Kegiatan ini akan terus dijalankan dengan 
tema sesuai kebutuhan anggota Iperindo.

Kami sangat berharap kepada para pemilik 
kapal, terutama pemerintah melalui be-
berapa kementerian, untuk bisa menyusun 
Rencana Kebutuhan Kapal Jangka Panjang.

Dengan demikian, galangan kapal dapat 
berkoordinasi dan bersinergi untuk 
menyiapkan rencana pembangunan kapal 
sekaligus industri penunjangnya sehingga 
TKDN akan meningkat dan kemandirian 
industri maritim dapat segera tercapai.

ulasi, sehingga memudahkan operator 
kapal dalam penyusunan distribusi muatan 
di dalam kapal.

Dengan berkembangnya perusahaan, kini 
kami menciptakan tagline baru yang lebih 
luas yaitu Integrated Solution Provider. 

Jadi singkatnya, siapapun yang membu-
tuhkan kapal kami siap mendukung secara 
keseluruhan, mulai dari proposal pen-
gadaan kapal, pembuatan studi kelayakan, 
desain secara lengkap dari basic design 
hingga finish drawing, supply equipment, 
pengawasan pembangunan kapal, manage-
ment proyek, pendanaan, asuransi, bahkan 
operasinal kapal. 

Apa saja kemampuan Terafulk dalam 
teknologi desain kapal?

Kami telah melakukan banyak desain 
kapal, baik kapal militer, kapal komersial, 
kapal khusus maupun kapal aluminium. 
Untuk antisipasi ke depan, kami juga 
melakukan kerja sama dengan lembaga 
pemerintah untuk pengembangan desain 
kapal dalam skala riset seperti kapal selam 
32 meter, autonomous boat, fast patrol 
boat, kapal ikan, dan lain-lain. 

Kami juga mengembangkan Desain Kapal 
Series yang sudah proven, dimana kami 
memulai dengan kapal yang sering dibu-
tuhkan di Indonensia, seperti harbour tug, 
kapal ikan, kapal patroli, dan akan dikem-
bangkan untuk kapal-kapal yang lain. 

Kami memiliki dan terus mengembang-
kan data base untuk proven design kapal, 
sehingga pada saat ada kebutuhan desain 
kapal, kami tinggal mengambil dari data 
base dan menyesuaikan seperlunya saja 
sesuai kebutuhan operasional. Dengan 
mekanisme ini, proses desain dan performa 
kapal lebih dapat diandalkan.

 
Kapal apa saja yang pernah didesain 
Terafulk dan sudah berapa banyak?

Jumlah kapal yang kami desain sudah 
cukup banyak karena sejak PT Terafulk 
Megantara Design berdiri pada tahun 
2005 kami fokus pada unit desain kapal. 
Jenis kapal yang didesain juga sangat 
bervariasi sesuai kebutuhan pelanggan, 

misalkan kapal tanker, kapal LST (angkut 
tank), kapal penanggulangan bencana alam, 
kapal patroli, kapal ferry, harbour tug, tug 
boat, crane barge, accommodation barge, 
kapal riset, Cable Laying Vessel, dan masih 
banyak lagi. 

Kapasitas dan kapabilitas kami untuk 
mendesain kapal sangat tergantung per-
mintaan pemesan. Saat ini untuk pelanggan 
di Indonesia yang terbesar masih beruku-
ran 120 meter, sementara untuk pelanggan 
luar negeri sudah mencapai panjang kapal 
lebih dari 200 meter. 

Kapal yang tercanggih yang pernah kami 
desain adalah Offshore Patrol Vessel 
(OPV) dan kami sedang menyiapkan kerja 
sama dengan galangan luar negeri untuk 
desain kapal kelas Fregate. 

 
Bagaimana industri desain kapal 
mengambil peran dalam mendukung 
perekonomian?

Karena desain kapal merupakan industri 
hilir yang sangat krusial dan berperan 
penting dalam menghasilkan kapal, teruta-
ma dalam hal efisiensi, performa, kesela-
matan, daya tahan, dan sebagainya, maka 
perannya harus dikedepankan. 

Bagaimanapun juga kapal merupakan alat 
transportasi dan alat penghubung atau 
jembatan antar-pulau, bahkan penghubung 
antar-benua yang paling ekonomis dalam 
skala muatan besar dan berat. 

Selaku desainer kapal kami harus mampu 
membuat konsep desain kapal yang paling 
optimal, efisien, cepat dan berkualitas pada 
setiap kapal yang dibutuhkan sesuai kebu-
tuhan operasional masing-masing. 

Akhir-akhir ini makin banyak calon pe-
mesan kapal yang melakukan konsultasi 
untuk membuat proposal termasuk FS dan 
menyiapkan desain kapal terlebih dahulu 
sebelum melaksanakan tender untuk pem-
bangunan kapal. 

Dengan konsep ini diharapkan dapat 
dihasilkan desain kapal yang betul-betul 
memenuhi kriteria yang direncanakan 
owner dengan optimal dari segala sisi, baik 
harga, kapasitas, kecepatan, operasional, 
maupun perawatan dan sebagainya.

Profil Singkat Edy Widarto

 
Tempat/Tanggal Lahir 
Blitar/13 April 1963

 
Pendidikan : 

•	S1 Teknik Perkapalan ITS (1988), 

•	S2 Shipbuilding Engineering Hiroshi-
ma, Jepang (1995)

 
Karir :

•	Staf Engineering Produksi DKN PT 
PAL (1995 – 1996)

•	Asisten Manager Biro Engineering 
DKN PT PAL (1996 – 1997)

•	Manager Hull Construction DKN PT 
PAL (1997- 2009)

•	GM Divisi Kapal Perang PT PAL 
(2009)

•	GM Management Risiko PT PAL 
(2009-2010)

•	GM Divisi Kapal Niaga PT PAL (2010-
2012)

•	Direktur Produksi PT PAL (2012-
2016)

•	Dirut PT Industri Kapal Indonesia 
(2017-2020)

•	Dirut PT Terafulk Megantara Design 
(2020-sekarang)
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