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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

 

 

 

Gambar 4. 1 Logo PT. Kanaya 

 

PT. KANAYA yang kepanjangan nya adalah Kharisma Puan Anugrah Jaya, 

memiliki filosofi nama perusahaan yang diambil dari nama kapal pertama dimana 

owner menjadi kapten kapal yaitu carrier vessel kharisma, nama puan diambil dari 

nama anak perempuan terakhir dari keluarga owner yang bermakna harapan nya 

perusahaan akan mampu bertahan untuk generasi-generasi selanjutnya, dan anugrah 

jaya bermakna kesuksesan dari perusahaan merupakan anugrah dari ALLAH SWT. 

Logo dari PT.Kanaya adalah kapal yang memiliki empat layar yang makna nya 

adalah jumlah anak dari owner, background hijau dengan list kuning di sekitar nya 

memiliki makna bahwa perusahaan ini dimiliki oleh orang melayu muslim, dimana 

warna kuning dan hijau adalah warna dominan dari kerajaan islam melayu. 
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Perusahaan ini bergerak di bidang perlayaran dimana di dalam nya terdapat 

lini bisnis seperti, pemilik kapal, bunkering, perdagangan dan kontraktor.  PT Kanaya  

melayani jasa yang menyeluruh untuk pengiriman, pekerjaan tambang, konstruksi, 

perusahaan minyak dan gas. Sejarah awal dibentuknya PT. Kanaya adalah dimana 

ketika H. Martius Hamra selaku owner tunggal yang sebelumnya pernah 

berkecimpung di perusahaan perlayaran yang mulanya dari menjadi kapten kapal di 

tahun 1996, lalu di tahun 1997 menjadi port captain, dan pada tahun 2005 diangkat 

menjadi operation manager di PT. Rig Tenders, kemudian sempat juga ditunjuk 

menjadi salah satu komisaris di perusahaan perlayaran yaitu PT.Pelita Anugerah 

Bahari. Pada tahun 2007 H. Martius Hamra memiliki keinginan untuk memiliki dan 

mengembangkan perusahaan perlayaran sendiri yang dibangun untuk keluarga nya.  

Karena merasa sudah mampu mandiri secara finansial, memiliki networking 

dan memahami market dari industri perlayaran, akhirnya owner memantapkan niat 

untuk membuat perusahaan sendiri yang beroprasi pada 4 Februari 2008, namun 

perusahaan baru mendapatkan sertifikat ijin usaha pada tahun 2010 yang dikeluarkan 

oleh kementrian energi dan sumber daya mineral RI direktorat jendral minyak dan 

gas bumi. PT.Kanaya membangun kapal pertama nya dengan jenis SPOB (Self 

Propeller Oil Barge) yaitu kanaya prima 99 yang diresmikan pada desember 2009, 

dan disusul pada pembuatan kapal kedua yang dengan jenis yang sama yaitu SPOB 

kanaya indah dan diresmikan pada 2012, lalu pada tahun yang sama PT.Kanaya 

ditunjuk dan terdaftar sebagai Mobile Bunker Agent tepat nya pada bulan maret oleh 

Manager Fuel Industry & Marine Marketing Region II PT.Pertamina (Persero). 

Selain membangun kapal sendiri PT.Kanaya juga memiliki asset kapal yang diambil 
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dari PT. Rig Tenders sebagai bentuk pembayaran hutang sebanyak 3 kapal. Selain itu 

juga ada asset kapal-kapal tua yang dibeli oleh PT.Kanaya sebanyak 5 kapal berjenis 

SV (supply vessel). Hingga saat ini PT.Kanaya memiliki dan mengoperasikan SPOB 

sebanyak 2 kapal untuk servis bunker angkutan laut, 1 kapal oil tanker, dan kapal 

supply sebanyak 7 kapal, PT. Kan aya juga Menyediakan jasa kepelabuhanan dan 

fasilitas-fasilitas pada kawasan pelabuhan tanjung priok untuk berbagai aspek tentang 

jasa perkapalan, logistik dan konsolidasi. Market dan partner tetap PT. Kanaya pada 

saat ini adalah PT.Pertamina (Persero), PT. PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energi 

ONWJ), PT. Rig Tenders, Syarikat Borcos Shipping. Bhd, TNI AL, dan 14 

perusahaan dan institusi lainnya. 

Jabatan Presiden Direktur dan Komisaris di PT. Kanaya hingga sekarang 

masih dipegang oleh generasi pertama yaitu Hj. Muji Astuti sebagai Komisaris dan 

H. Martius Hamra sebagai Presiden Direktur. Saat ini perusahaan masih dalam masa 

transisi untuk suksesor sebagai generasi penerus selanjutnya. Pergantian 

kepemimpinan akan mungkin dilakukan pada dua tahun mendatang. Calon suksesi 

dari PT. Kanaya adalah Reza Indra Maulana SE. yang merupakan putra kedua dari H. 

Martius Hamra. Reza Indra Maulana saat ini menjabat sebagai General Manager 

dimana sebelum nya pernah menjabat sebagai Financial Manager, dan Operation 

Manager di PT. Kanaya. Perusahaan juga memiliki anak perusahaan yang entitas nya 

berdiri sendiri dan tidak terkait dengan bisnis inti dari PT.Kanaya. Tepat nya di 

bidang pariwisata, yaitu terdapat PT. Kanaya Transwisata dan di bidang kontraktor 

telekonstruksi yaitu PT Bantara (Bumi Puan Energi Nusantara). Masing-masing anak 

perusahaan pengelolaannya dipegang oleh kedua anak H. Martius Hamra yaitu Indah 
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Asmarani yang merupakan putri pertama nya memegang posisi sebagai direktur 

utama di PT. Kanaya Transwisata dan Reza Indra maulana sebagai direktur utama di 

PT. Bantara. 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

PT.Kanaya berlokasi di Ruko Islamic Center JL.Kramat Jaya 22 Q Jakarta 

Utara DKI Jakarta. PT.Kanaya sendiri mempunyai beberapa bangunan seperti, kantor 

pusat dan tiga storage penyimpanan untuk inventory di sekitar wilayah perkantoran.  

 

 

Gambar 4. 2 Lokasi PT. Kanaya 

Sumber : Google (2017) 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Dapat dilihat dibawah ini proyeksi dari struktur organisasi yang ada di PT. Kanaya mulai dari komisaris, tatanan 

manajemen puncak, tatanan manajemen tengah, dan tatanan manajemen bawah. 

 

 

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi 
Sumber : PT. Kanaya (2017) 
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4.2  Visi, dan Misi Perusahaan Keluarga PT.Kanaya 

Visi, dan misi perusahaan keluarga PT.Kanaya adalah sebagai berikut : 

A. Visi Perusahaan Keluarga PT.Kanaya 

Menjadi salah satu perusahaan swasta nasional yang maju dan 

berkembang dan berkualitas 

B. Misi Perusahaan Keluarga PT.Kanaya 

1. Menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Meningkatkan pelayanan transportasi laut dari dalam negri menjadi 

maju melalui pemuasan pelanggan. 

 

4.3  Analisis DNA Growth Family Businesses 

Pada model pendekatan ini bisnis atau perusahaan keluarga yaitu PT. 

Kanaya akan dijabarkan menjadi delapan aspek yang di analisis, dari analisis 

aspek-aspek tersebut diharapkan akan memunculkan kompetensi inti yang 

nantinya akan menjadi keunggulan bersaing perusahaan atau bisnis tersebut. 

Kedelapan aspek yang akan di analisis antara lain adalah, next generation 

planning (perencanaan generasi penerus), effective tax management (manajemen 

perpajakkan yang efektif), future management structure (struktur manajamen di 

masa yang akan dating), family governance (tata kelola keluarga) managing 

capital (manajemen modal), sustaining growth & profitability (mempertahankan 

pertumbuhan dan profitibilitas), managing & retaining talent (mengelola dan 

mempertahankan bakat),, culture & responsibility, dan balancing risk. 
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4.3.1 Next Generation Planning (Perencanaan Generasi Selanjutnya) 

Dalam bisnis keluarga, perencanaan generasi penerus akan dihadapi 

dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, keputusan apa yang perlu dilakukan saat 

generasi saat ini  menyerahkan perusahaan yang bukan hanya sehat namun juga 

siap untuk masa yang akan datang? Bagaimana seharusnya pelatihan yang harus 

diterapkan agar generasi penerus dapat terus menjalankan perusahaan dan 

mempertahankan daya saingnya di pasar? apakah perusahaan memiliki anggota 

keluarga yang menjadi penerus yang sesuai, atau apakah salah satu manajer senior 

di perusahaan memiliki potensi untuk menjadi suksesor? PT. Kanaya memiliki 

treatment nya sendiri dalam menanggapi perencanaan untuk generasi penerus, 

seperti beberapa hasil wawancara dibawah ini. 

 “PT.Kanaya … sudah menyiapkan strategi untuk suksesor, dimana 

suksesor perusahaan sudah diajarkan untuk berkecimpung dalam bisnis keluarga 

semenjak suksesor sebelum lulus kuliah …, dan setelah lulus kuliah diajarkan 

lebih detail di ketiga lini bisnis yang dimiliki secara berkala dengan langsung 

terjun langsung di operasi bisnis nya” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., 

General Manager PT. Kanaya, 7  November 2017) 

Owner dari PT. Kanaya sekaligus pendiri nya memiliki strategi 

perencanaan perihal suksesi dari perusahaan. Di dalam nya terdapat program-

program yang dirancang untuk calon penerus dari sebelum lulus kuliah, dan 

setelah lulus kuliah suksesor mempelajari secara rill dimana teknis nya calon 

suksesi dilibatkan langsung di kegiatan bisnis perusahaan dan secara berkala di 

rotasi di lini-lini bisnis yang ada.  

“Suksesor … PT. Kanaya sudah berkecimpung secara full time di 

perusahaan secara intensif, dan komunikasi yang efektif terus dilakukan secara 

berkala untuk transfer visi, misi dan nilai-nilai perusahaan yang dilakukan di 
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kantor, sampai di rumah pun proses ini masih dilakukan. Transfer yang dilakukan 

… juga dilakukan oleh para professional yang bukan dari anggota keluarga di 

lingkungan kantor” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General Manager 

PT. Kanaya, 7 November 2017) 

Proses transfer visi, misi dan nilai-nilai bisnis keluarga di tanamkan sejak 

masa program suksesi yang dijalankan oleh sang owner oleh penerus nya. Dimana 

kegiatan transfer ini diberikan dengan komunikasi yang aktif antara mereka di 

lingkungan kantor maupun juga dirumah. Tidak hanya itu, para professional di 

luar keluarga yang ada di perusahaan juga turut ikut andil dalam proses transfer 

visi, misi dan nilai-nilai dari PT. Kanaya. 

“Pengaturan ahli waris tetap mengacu kepada kepemilikan saham yang 

sudah tertera di dokumen atau akte perusahaan, yang di dalam nya terdapat istri 

saya, saya sendiri, dan keempat anak saya. Persoalan ahli waris juga masih akan 

dikaji lagi dari sisi … (Diskusi dengan H.Martius Hamra, Presiden Direktur, PT. 

Kanaya, 7 November 2017) 

 

Pengaturan warisan di PT. Kanaya pada dasarnya mengacu kepada 

pembagian share perusahaan yang dibagi menjadi ke enam orang yaitu owner, 

istri owner, dan ke empat anaknya. Dimana presentase jumlah yang dimiliki di 

determinasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing shareholder. 

Pengaturan warisan ini sudah diatur dalam dokumen yang di sahkan oleh notaris 

dan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung dari kondisi kedepannya. 

“Treatment nya ya komunikasi … Bagaimana bisa terdeliver maskud dan 

tujuan dari apa yang ingin dikatakan secara efektif itu ya dari komunikasi, … 

quotes dari founding fathers kami yang cukup terpatri di benak dari anggota 

keluarga bahkan juga dari seluruh karyawan nya yaitu bukan apa yang harus 

dikatakan tapi bagaimana harus mengatakannya, kami juga melakukan rapat 

dewan pemegang saham selama 6 bulan sekali, dan juga manajemen review 

secara berkala selama satu bulan sekali yang guna nya untuk problem solving 

dan inisiasi pengembangan bisnis kedcpannya” (Diskusi dengan Reza Indra 

Maulana SE,. General Manager PT. Kanaya, 7 November 2017) 

 



65 

 

Dalam mengatasi konflik yang mungkin akan terjadi dalam masa transisi 

yang di sebabkan atas beberapa perubahan-perubahan yang ada. Perusahaan 

kembali lagi pada poin dimana komunikasi horizonal dan vertikal antara owner 

dengan suksesor, direktur dengan direktur, direktur dengan manajer dan lain 

sebagainya harus dijalin secara komunikatif.  

Dalam menjalin komunikasi, anggota keluarga bahkan para karyawan dari 

perusahaan akan mengacu pada nilai yang di tanamkan oleh sang owner yaitu 

“bukan apa yang harus dikatakan, tapi bagaimana harus mengatakannya”. Hal 

ini menciptakan komunkasi yang efektif dimana pada teknis nya, perusahaan 

melakukan rapat dewan pemegang saham 6 bulan sekali, dan manajemen review 

selama sebulan sekali secara berkala untuk mendiskusikan permasalahan-

persmasalahan yang ada atau inisiasi pengembangan bisnis 

 

4.3.2 Effective Tax Management (Manajemen Perpajakan yang Efektif) 

 Lanskap pajak yang selalu berubah memiliki dampak signifikan pada 

perencanaan stategis untuk bisnis keluarga. Dengan otorisasi pajak di indonesia 

yang berusaha memaksimalkan pendapatan, lebih penting daripada sebelumnya 

untuk memastikan bahwa eksekutif perusahaan keluarga memahami implikasi 

pajak dari semua keputusan bisnis yang mereka buat, serta struktur, proses dan 

kebijakan yang terkait dengan kontroversi pajak dan manajemen resiko. Disini 

PT. Kanaya melakukan manajemen perpajakan yang efektif nya dengan cara hal-

hal yang dijelaskan dibawah ini. 

“Perusahaan … melakukan tax planning secara berkala yang dilakukan 

oleh divisi keuangan perusahaan. Kita juga meng-hire tax consultant untuk 

membantu perusahaan untuk update hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Salah 

satu contoh dari jenis pengaturan pajak pribadi dengan pajak perusahaan seperti 
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ini, PT Kanaya memiliki anak perusahaan yaitu kanaya trans…, peran kanaya 

trans disini sebagai perusahaan yang begerak di bidang pariwisata dan jasa 

transportasi membeli mobil yang dengan atas nama perusahaan dan di sewakan 

kepada para anggota keluarga ….” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., 

General Manager PT. Kanaya, 7 November 2017) 

 

 PT. Kanaya selalu membuat perencanaan perpajakan yang dilakukan 

secara repetitive mengingat peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah setiap 

waktu nya. Perencanaan ini dilakukan oleh divisi keuangan dari perusahaan dan 

dibantu oleh konsultan perpajakan yang di hire oleh perusahaan. Di dalam 

perencanaan perpajakan nya juga mengatur tentang pajak pribadi dari anggota 

keluarga yang bagian dari shareholders dengan pajak yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

 Seperti salah satu contohnya ada pajak kepemilikan mobil pribadi yang 

dimiliki oleh anggota keluarga, secara umum mobil tersebut adalah mobil pribadi 

namun secara perpajakan mobil-mobil yang dimiliki tersebut di tanggungkan dan 

dimiliki oleh anak perusahaan yaitu kanaya transwisata sebagai bentuk car rent 

corporation.  

“Bagaimana kita menghadapi peraturan nya ya dengan cara dihadapi! 

Mau gimana. Dengan menyajikan data-data yang valid. Data-data yang 

representative yang sesuai dengan kondisi rill perusahaan. Yang jelas kita selalu 

berusaha dan berupaya menjadi wajib yang taat kepada negara’ (Diskusi dengan 

Reza Indra Maulana SE,. General Manager PT. Kanaya, 7 November 2017) 

 

Kontroversi pajak atau permasalahan yang terjadi terkait pajak sering 

terjadi karena perubahan regulasi dan dinamika politik yang ada. PT. Kanaya 

mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pajak yaitu dengan cara 

melakukan audit internal perihal perpajakan yang dibantu oleh konsultan pajak 

sehingga perusahaan akan selalu update mengenai perpajakan dan selalu 
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menyajikan data-data yang valid dan sesuai dengan kondisi perusahaan kepada 

instansi perpajakan yang ada di Indonesia.  

4.3.3 Family Governance (tata kelola keluarga) 

Tidak ada yang bisa melihat ke masa depan. Tapi terkadang, perusahaan 

perlu mengambil langkah untuk memastikan bisnis dapat berkembang dan 

diperkuat, terutama jika perusahaan keluarga berkembang dengan cepat dan 

menghadapi kompleksitas. Berikut ini disajikan hasil wawancara perihal tata 

kelola bisnis keluarga PT. Kanaya yang diharapkan bisa membuat bisnis nya bisa 

bertahan hingga generasi-generasi seterusnya. 

“Saya sendiri memang sudah mantap ingin meneruskan bisnis keluarga, 

karena ya dari mulai-mulai awal perusahaan …. ayah saya yang merupakan 

owner seringkali memberikan doktrin-doktrin halus yang output nya saya menjadi 

senang berkecimpung di bisnis ini, dan ayah saya sendiri sudah sejak awal akte 

pendirian perusahaan dibuat langsung mempublikasikan nya agar tranparasi 

antar anggota keluarga jelas secara hukum” (Diskusi dengan Reza Indra 

Maulana SE,. General Manager PT. Kanaya, 7 November 2017)  

 

Pada aspek ini PT. Kanaya sudah sadar akan pentingnya manajemen 

kontijensi dimana hal-hal yang harus diperhatikan di dalam nya menyangkut 

kesiapan calon suksesor dari perusahaan, dokumen-dokumen yang secara legal 

menjadi pegangan penting bagi calon penerus yang sudah di publikasikan sebelum 

masa pergantian kepemimpinan yang akan berlangsung tidak lama lagi. 

“Pada dasarnya semua perusahaan perlayaran akan mengacu pada ISM 

code…, dan untuk manajemen tata kelola nya PT. Kanaya mengacu kepada ISO 

9001. Namun kedua hal tersebut sifat nya masih tentatif karena saya memiliki 

keyakinan bahwa perusahaan yang dapat survive adalah perusahaan yang dapat 

mengikuti perubahaan yang ada di sekitarnya” (Diskusi dengan H. Martius 

Hamra, Presiden Direktur PT. Kanaya, 7 November 2017) 

“Kalau dikatakan ada perubahan atau tidak, yang pasti perusahaan 

secara umum senantiasa akan tetap melakukan continuos improvement begitu 

pula PT. Kanaya” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana, General Manager PT. 

Kanaya, 7 November 2017) 
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Manajemen tata kelola perusahaan pada masa transisi suksesi saat ini 

masih tentatif dan mengacu pada  ISM (International Safety Management) code 

dan ISO 9001 UKAS Management System yang sudah berjalan 7 tahun terakhir. 

ISM code adalah manual manajemen perusahaan perkapalan perihal 

pengoperasian dan upaya pencegahan atau pengendalian lingkungan, sedangkan 

ISO 9001 adalah sebuah sertifikasi internasional yang diberikan oleh lembaga 

UKAS yang menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan bisnis nya. 

 Kedua hal ini masih dibilang tentatif sebagai manajemen tata kelola 

perusahaan karena owner sekaligus presiden direktur dan general manager dari 

PT. Kanaya memiliki keyakinan bahwa perusahaan yang dapat survive dalam 

kondisi apapun adalah perusahaan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. 

Namun untuk saat ini PT. Kanaya belum memiliki teknis untuk perubahan-

perubahan manajemen tata kelola di masa yang akan mendatang. 

“Tidak menutup kemungkinan bahwa kami memberikan kesempatan untuk 

anggota yang bukan keluarga berada di tatanan manajemen puncak, jika dia 

punya kemampunan yang memumpuni dan dia punya visi tujuan dan nilai-nilai 

yang dimiliki oleh PT. Kanaya, saya memberikan jalan buat dia. Salah satu 

contoh nya adalah pak Sugeng Mulyadi yang menjabat saat ini menjabat sebagai 

direktur keuangan di perusahaan kami, beliau merupakan mantan orang 

keuangan di BUMN …, dan track record beliau yang cukup baik. Namun …, 

jabatan presiden direktur tetap harus di pegang oleh anggota keluarga yang 

sudah disepakati dan di putuskan oleh dewan keluarga.” (Diskusi dengan H. 

Martius Hamra, Presiden Direktur PT.Kanaya, 7 November 2017) 

 

Keterbukaan PT.Kanaya terhadap orang bukan keluarga di bisnis nya bisa 

dibilang moderat karena perusahaan memungkinkan untuk membuka diri dan 

memberi kesempatan bagi anggota atau profesional yang bukan anggota keluarga 

untuk berada di tatanan manajemen puncak nya bila kualifikasi dan kapasitas 

orang tersebut memumpuni untuk mengemban jabatan tersebut, dengan 
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pengecualian bahwa jabatan presiden direktut tetap harus mutlak di pegang oleh 

anggota keluarga yang sudah di sepakati bersama oleh dewan keluarga.    

4.3.4 Managing Capital (Mengelola Modal) 

Bisnis keluarga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks saat 

mereka berusaha mengelola modalnya. Agenda modal perusahaan harus selaras 

dengan keseluruhan tujuan perusahaan agar posisi perusahaan juga harus tetap 

kuat di kondisi persaingan yang makin ketat. Dibawah ini dijelaskan beberapa 

siasat PT.Kanaya dalam mengelola modal yang dimilikinya. 

“Kita percaya sama yang namanya cash flow snowballs, yang contohnya 

adalah disamping kita menginvestasikan capital yang kita punya untuk asset yang 

fix seperti properti gedung kantor atau storage, kita juga invest juga untuk asset-

aset yang memiliki value tinggi di masa yang akan datang seperti membangun 

kapal baru atau mencari peluang di industry selain perlayaran. … kita 

mengoptimalkan capital yang kita gunakan, yang ibaratnya capital tersebut akan 

menggulung-gulung seperti bola salju” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE,. 

General Manager PT. Kanaya, 7 November 2017) 

 

Pengelolaan modal yang ada di PT. Kanaya didasarkan oleh keyakinan 

mereka terhadap “cash flow snowballs” yang dijelaskan bahwa selain perusahaan 

menginvestasikan modal nya untuk asset yang fix seperti gedung kantor dan 

gudang-gudang penyimpanan, mereka juga berinvestasi kepada asset yang 

memiliki nilai yang tinggi di masa yang akan mendatang seperti contohnya 

membangun kapal-kapal baru untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar saat 

ini atau membuat peluang baru di industry lain. Harapan mereka dari “cash flow 

snowballs” ini adalah, dari modal yang sudah di keluarkan tersebut, lama 

kelamaan akan menggulung-gulung menjadi bola salju yang besar. 

“Karena kami memiliki tiga lini bisnis, yang pasti manajemen alokasi 

capital kita berdasarkan performance dan kebutuhan dari masing-masing lini 

bisnis, yang tentunya berdasarkan analisis keuangan, dan perusahaan juga 

memiliki working capital management yang membahas tentang ini semua” 
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(Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General Manager PT. Kanaya, 7 

November 2017) 

 

Pengalokasian modal selain untuk investasi kedepannya, modal juga di 

alokasikan untuk menopang lini bisnis yang dimiliki dimana di perusahaan ini 

dibagi menjadi tiga lini bisnis yang ada, ketiga lini bisnis ini akan di analisis 

berdasarkan performa dan kebutuhan dari masing-masing nya. Dari hasil analisis 

tersebut akan ditentukan modal akan di prioritaskan ke mana agar modal yang 

dikeluarkan dapat menjadi optimal untuk kelancaran bisnis. Hal ini juga bisa 

disebut subsidi silang antar unit bisnis dan menjadi cara untuk menambahkan 

modal ada yang di atur juga dalam working capital management perusahaan. 

 

 

4.3.5 Sustaining Growth and Profitablity (Mempertahankan Pertumbuhan 

dan Profitabilitas) 

 Terdapat beberapa hal yang harus dipertahatikan dalam mempertahankan 

pertumbuhan dan profitabilitas, seperti tujuan jangka Panjang, optimalisasi 

jangkauan pasar perusahaan, dan bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan 

secara efisien. Hal-hal tersebut menjadi kunci perusahaan untuk tetap 

mempertahankan pertumbungan dan profitabilitas nya. Pada aspek ini akan 

dijelaskan bagaimana PT. Kanaya mengimplementasikan hal-hal tersebut pada 

bisnis nya. 

“Karena konsep industri kita kan lebih ke corporate dan sangat kental 

dengan B to B nya dan tidak lepas dari bumbu-bumbu politis apalagi bisnis yang 

berhubungan dengan migas atau lebih spesifiknya perlayaran. untuk itu PT. 

Kanaya tergabung dalam beberapa organisasi seperti KADIN dan INSA …” 

(Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General Manager PT. Kanaya, 7 

November 2017) 
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  Konsep industri perlayaran yang pada dasarnya merupakan B to B dan 

cenderung bersifat politis membuat penetrasi pasar nya yang dilakukan oleh PT. 

Kanaya adalah dengan cara turut aktif di organisasi perlayaran dan industri seperti 

di KADIN (kamar dagang dan industri Indonesia) dan juga INSA (Indonesian 

ship owner association) dimana hal ini dapat menjadi strong point untuk 

perusahaan, apalagi manajer operasional perusahaan tahun ini baru dilantik 

menjadi ketua DPC INSA.  

  Kenapa hal keanggotan organisasi PT. Kanaya bisa menjadi strong point 

bagi perusahaan adalah karena perusahaan akan bisa sharing dan berbagi pasar 

dengan sesame anggota organisasi, biasanya proses lobbying dengan pihak 

eksternal seperti intansi hukum dan pemerintah akan lebih lunak. 

“Untuk expand market kita mengedepankan performance perusahaan 

dalam menyediakan jasa yang ditawarkan agar nantinya menciptakan testimoni-

testimoni dari konsumen kita yang loyal, …. Ada tiga hal yang kami pegang 

sebagai branding dari perusahaan yaitu kualitas pelayanan, kualitas barang yang 

diberikan, dan pelayanan yang diberikan pada waktu yang efektif dan efisien” 

(Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General Manager PT. Kanaya, 7 

November 2017) 

 

Selain aktif di organisasi perihal industri terkait, PT. Kanaya juga 

mengedepankan pelayanannya bagi konsumen dengan harapan bahwa nantinya 

testimoni-testimoni dari mereka dapat menjadi wadah pemasaran word of mouth. 

Tiga hal yang PT. Kanaya pegang sebagai branding perusahaan adalah kualitas 

pelayanan, kualitas barang yang diberikan, dan pelayanan dengan waktu yang 

efektif dan efisien.  

  “Jika ada kesempatan untuk expand market yang baru tentu sebelumn 

nya kami melakukan feasibily study dengan menganalisis internal dan eksternal, 

itu yang membuat kami sangat hati-hati ketika kita akan penetrasi pasar atau 

expand market karena dapat mempertaruhkan reputasi perusahaan” (Diskusi 

dengan Reza Indra Maulana SE,. General Manager PT. Kanaya, 7 November 

2017) 
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Perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar sebelum nya juga melakukan 

feasibility study terkait analisis internal dan eksternal menyangkut kesanggupan 

perusahaan dan kondisi industri perlayaran yang ada. Mereka sangat hati-hati 

ketika akan mengambil setiap langkah yang bisa memberikan impact terhadap 

reputasi dari perusahaan. 

“Konsumen kita dibagi menjadi dua yaitu hulu dan hilir, untuk di hulu 

sendiri yang merupakan main income perusahaan, ada PT. Pertamina dan PT. 

PHE ONWJ, sifat dari transaksi ini adalah kontrak dimana paling cepat kontrak 

per kapal nya kurang lebih 5 tahun, …. Untuk di hilir nya kita punya konsumen 

dan partner yang nanti bisa dilihat di dokumen perusahaan daftar partner dan 

konsumen yang akan saya berikan …” (Diskusi dengan H. Martius Hamra, 

Presiden Direktur PT. Kanaya, 7 November 2017) 

 

Konsumen utama dari PT. Kanaya untuk di bisnis hulu atau offshore nya 

adalah PT.Pertamina (Persero), dan PT. PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energi 

ONWJ) sifat dari transaksi bisnis hulu adalah kontrak, yang memberikan 

pemasukan tetap bagi perusahaan, untuk satu kapal nya bisa di kontrak paling 

cepat 5 tahun. Lalu untuk bisnis hilir nya terdepat beberapa perusahaan perlayaran 

dan instansi antara lain seperti PT. Rig Tenders, Syarikat Borcos Shipping. Bhd, 

PT. Baruna Raya Logistic, PT. Wintermar, PT. Bahtera Niaga International, TNI 

Angkatan Laut, PT. Adi Jayanti, PT. Bina Nusantara Perkasa, PT. Pal Marine, PT. 

Logindo, dan masih banyak lagi. 

“Kita ambil contoh sampel satu untuk bisnis downstream kami …, karena 

di downstream dari setiap kargo atau barang yang kita tawarkan ke konsumen, 

kita melampirkan hasil lab kualitas dari barang kargo kita. Jadi artinya ketika 

konsumen melakukan pembelian kualitas yang ditawarkan sudah dijamin, karna 

bukan hanya dari lab dalam negri tetapi juga dari lab singapura. Dan yang 

membuat kami berbeda dengan kompetitor kita adalah, kami memberikan 

pelayanan apa yang kita sebut marine integrated services, …” (Diskusi dengan 

Reza Indra Maulana SE,. General Manager PT. Kanaya, 7 November 2017) 
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Untuk bisnis hilir, perusahaan menjamin kualitas dari barang atau kargo 

yang di tawarkan nya dengan cara, sebelum PT. Kanaya menawarkan barang 

tersebut, mereka melampirkan hasil uji lab kualitas dari singapura dan indonesia. 

Jadi untuk kualitas barang yang ditawarkan nya sudah tersertifikasi oleh lembaga 

yang terpercaya. Kemudian satu hal yang menjadi keunggulan PT. Kanaya 

dibandingkan kompetitor nya adalah mereka memiliki layanan intergrated marine 

services karena disini perusahaan menawarkan layanan yang memudahkan 

konsumen untuk memilih kebutuhan nya dari hulu sampai hilir. 

“… Anak perusahaan kami ada dua, yang satu bergerak di bidang 

telekonstruksi namanya PT.Bantara dan yang satu lagi di bidang pariwisata 

namanya PT. Kanaya Transwisata. Kedua nya dipegang oleh anak owner, yaitu 

saya sendiri memimpin Bantara, dan kaka kedua saya Indah yang memimpin 

PT.Bantara” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General Manager PT. 

Kanaya, 2017) 

 

Perusahaan ini juga memiliki dua anak perusahaan yang tidak punya 

keterkaitan dengan bisnis intinya. Anak perusahaan dari PT. Kanaya bergerak di 

bidang Telekonstruksi (PT.Bantara) dan Pariwisata (PT.Kanaya Transwisata), 

dimana masing-masing nya dipegang oleh anak pertama dan kedua dari owner PT. 

Kanaya, Reza Indra Maulana dan Indah Asmarani yang merupakan juga bagian 

dari board director perusahaan inti. Hal ini bila dilihat dari perspektif bisnis 

sangat bagus karena bila sewaktu-waktu industri perlayaran gagal PT.Kanaya 

masih memiliki portofolio bisnis lainnya yang bisa menjadi penyelamat bisnis 

keluarga. 
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4.3.6 Managing and Retaining Talent (Mengelola dan Mempertahankan 

Bakat) 

  Dalam mengelola dan mempertahankan bakat yang dimiliki oleh 

perusahaan, terdapat aspek-aspek yang harus di perhatikan seperti, menerima 

orang diluar circle keluarga, motivasi melalui insentif, pengelolaan manajer, dan 

branding karyawan perusahaan. Treatment PT. Kanaya terhadap aspek-aspek 

tersebut diantaranya seperti perusahaan kedepannya tidak menutup kemungkinan 

untuk membuka diri bagi anggota diluar keluarga kepada dewan direksi nya 

seperti yang sudah dijelaskan oleh owner di sub bab tata kelola keluarga.  

  “Treatment kami untuk menumbuhkan loyalitas dan sense of belongings 

dari karyawan sendiri ya seperti, menanamkan asas-asas kekeluargaan dalam 

lingkungan kerja namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme mereka. Kita 

juga mempunyai annual event tahunan yang biasanya diselenggarakan pada 

bulan februari yang bertepatan dengan anniversary perusahaan. Pada acara 

tersebut anggota keluarga dari karyawan diundang juga untuk berpartisipasi, …” 

(Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General Manager PT. Kanaya, 7 

November 2017) 

 

  Perusahaan yang notabane nya adalah bisnis keluarga, membangun rasa 

kepemilikian yang tinggi dalam perusahaan dengan cara menjalankan bisnis  nya 

dengan asas-asas kekeluargaan yang dibangun dalam lingkungan kerja. Dengan 

asas kekeluargaan tersebut karyawan tetap harus menjunjung tinggi 

profesionalisme dalam pekerjaan nya. Jadi para karyawan yang tergabung di 

perusahaan otomatis dianggap sebagai keluarga besar dari PT. Kanaya yang 

membuat mereka lebih aware dan sense of belongings mereka lebih tinggi namun 

tetap professional dalam perkerjaan. Mereka juga memiliki acara tahunan yaitu 

family gathering keluarga besar PT. Kanaya dimana para keluarga dari karyawan 
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diundang untung mengikuti bonding besar biasanya berupa rangkaian acara 

seperti, gala dinner, awarding night, dan kegiatan rekreasi. 

“Di perusahaan saya menerapkan beberapa insentif seperti pemberian 

THR setiap tahun nya, pemberian bonus untuk pekerjaan yang lebih atau lembur, 

pemberian bonus untuk proyek-proyek tertentu seperti ketika kapal docking. 

Untuk karyawan-karyawan kita yang memiliki keinginan untuk melanjutkan 

pendidikan nya akan kami biayai, tentu dengan kualifikasi tertentu.” (Diskusi 

dengan H. Martius Hamra, Presiden Direktur PT. Kanaya, 7 November 2017) 

 

Untuk motivasi karyawan melalui insentif PT. Kanaya akan mengapresiasi 

lebih karyawan yang memberikan kinerja yang lebih dan optimal kepada 

perusahaan seperti pemberian reward berupa THR tahunan, penambahan bonus 

untuk kerja diluar jam kerja nya, dan bonus untuk proyek-proyek tertentu. Bukan 

hanya berbentuk fresh money perusahaan juga memberikan kesempatan untuk 

karyawan yang dengan kualifikasi tertentu untuk dapat melanjutkan pendidikan 

nya, dimana biaya pendidikan tersebut di cover oleh perusahaan. 

“…, kita lakukan setiap kala seminggu sekali mulai dari meeting 

mingguan itu yang sifatnya short briefing dari semua lini manajer dari setiap 

departemen, lebih meingkat lagi kita adakan review bulanan itu level nya dari 

supervisor sampai dengan manajer, lalu dari yang saya sebutkan di awal kita 

juga melakukan meeting tahunan yang diikuti oleh setiap lapis karyawan, dan 

dari masing-masing departemen juga melakukan morning briefieng setiap hari 

nya yang membahas job desc dan outstanding mereka pada  hari itu.” (Diskusi 

dengan Reza Indra Maulana SE., General Manager PT. Kanaya, 7 November 

2017) 

 

PT. Kanaya mengelola para manajer dan karyawan nya untuk tetap bekerja 

secara optimal dengan cara melakukan morning briefing di setiap departemen 

untuk membahas job desc dan outstanding mereka yang dilakukan setiap hari, 

yang level nya dari manajer hingga lower management. Lalu ada juga meeting 

mingguan yang sifat nya short briefing dari semua lini manajer dari setiap 

departemen. Untuk lebih meningkatnya lagi mereka mengadakan manajemen 

review bulanan yang level nya mulai dari supervisor sampai dengan manajer dari 
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setiap departemen. PT. Kanaya juga  mengadakan meeting tahunan untuk umum 

dari semua lapis karyawan.  

 

4.3.7 Culture and Responsibility (Budaya dan Tanggung Jawab) 

 Budaya dan tanggung jawab merupakan kunci dari branding citra 

perusahaan kepada konsumen, masyarakat, dan para karyawan nya. Perusahaan 

yang tidak memiliki budaya sama saja seperti perusahaan yang tidak memiliki 

indentitas. Kekurangan sumber daya alam global, seperti minyak bumi, pasti akan 

berdampak mendasar pada banyak industri. Perusahaan yang ingin makmur dalam 

jangka panjang perlu melakukan persiapan bertahun-tahun sebelumnya, dan bisnis 

keluarga ditempatkan secara unik untuk dapat merencanakan ke depan dan 

memberi diri mereka keuntungan. 

 PT. Kanaya disini memiliki beberapa treatment perihal budaya perusahaan 

dan CSR perusahaan, walaupun mereka belum memiliki preferensi yang ramah 

lingkungan dalam operasi bisnis nya dan CSR yang belum relevan dengan industri 

perlayaran yang berhubungan dengan dunia marine. Hal-hal tersebut akan 

dijelaskan dibawah ini. 

“Kami memiliki yayasan yang dikeola oleh adik paling kecil saya. 

Yayasan tersebut bernama AL-HAMRA yang bergerak dibidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan bisnis kita …. kenapa yayasan ini 

bisa berhubungan dengan budaya kekeluargaan dari PT. Kanaya sendiri karena 

sebagian besar program-program yang ada di yayasan, kami selalu melibatkan 

karyawan perusahaan dimana mereka biasanya ditunjuk sebagai panitia acara-

acara nya” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE,. General Manager PT. 

Kanaya, 8 November 2017) 

 

“Sejauh ini sih dari keterlibatan karyawan di pogram yayasan membuat 

branding tersendiri di mata masyarakat dan client-client kami terhadap 

perusahaan dan karyawan” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General 

Manager PT. Kanaya, 8 November 2017) 
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Budaya dan nilai-nilai dari PT. Kanaya yang sudah dijelaskan pada sub 

bab sebelum nya, menyatakan bahwa nilai-nilai kekeluargaan dipegang erat oleh 

perusahaan dalam lingkungan kerja nya. Hal ini didukung juga oleh yayasan AL-

HAMRA yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dibidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakaat sekitar lingkungan kerja PT.Kanaya.  

Setiap program yang dibuat oleh yayasan akan selalu melibatkan para 

karyawan perusahaan dimana sumber daya untuk kepanitiaannya diambil dari 

karyawan PT. Kanaya sendiri, hal ini membuat budaya kekeluargaan di 

perusahaan makin erat dan branding yang baik juga untuk perusahaan dan 

karyawan di mata masyarakat. Yayasan ini di kelola oleh anak terakhir dari sang 

owner.  

“…, kita juga punya program magang bagi mahasiswa di bidang 

perlayaran untuk memberikan pengalaman dan edukasi ke mereka terhadap 

dunia rill dari perlayaran dengan cara day to day operasional on board mereka 

di kantor ataupun di kapal” (Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General 

Manager PT. Kanaya, 8 November 2017)” 

 

Selain CSR dalam bentuk yayasan, perusahaan juga memberikan wadah 

bagi mahasiswa di bidang perlayaran untuk menimba ilmu parktis secara rill di 

dunia perlayaran, dengan program magang yang dimilikinya.  Perusahaan 

memberikan pengalaman dan edukasi kepada mahasiswa tersebut dengan cara day 

to day operasional on board mereka di kantor maupun di kapal. 

 

4.3.8 Balancing Risk (Menyeimbangkan Risiko)  

 Risiko merupakan bagian penting dari bisnis apapun. Tanpa mengambil 

risiko, pertumbuhan tidak mungkin terjadi. Namun, perusahaan terkemuka bukan 

perusahaan yang mengambil lebih banyak risiko, namun mereka yang memahami 
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dan mengendalikan risiko yang mereka ambil. Pengelolaan risiko yang baik 

membawa lebih banyak kepercayaan, pengambilan keputusan dan pertumbuhan 

yang lebih baik.  

 Terdapat beberapa hal yang harus perusahaan perhatikan dalam aspek 

menyeimbangkan risiko seperti bagaimana perusahaan menimbang risiko dan 

peluang yang ada, pengambilan keputusan perusahaan, dan bagaimana perusahaan 

melindungi asset nya. Hal-hal tersebut akan dijabarkan dibawah ini. 

“Untuk mengelola peluang dan resiko, kami melakukan feasibility study 

…. Dimana langkah-langkah yang diambil ya seperti analisis terkait internal dan 

eksternal dari perusahaan sih yang nantinya kan akan muncul langkah strategis 

dari analisis tersebut. … untuk kajian atau feasibility study, saya sendiri yang 

memimpin dan dibantu oleh tim yang isi nya manajer-manajer setiap lini” 

(Diskusi dengan Reza Indra Maulana SE., General Manager PT. Kanaya, 8 

November 2017) 

 

Sebelum nya sudah dijelaskan pada sub bab 4.3.5. bahwa perusahaan 

ketika mengelola peluang dan risiko yang ada sebelum nya akan melakukan 

pengkajian atau feasibility study terlebih dahulu terkait analisis internal dan 

eksternal dari perusahaan. Analisis ini menggunakan alat-alat yang ada dan ini 

dilakukan oleh satu tim yang dibentuk dimana di dalamnya terdapat beberapa lini-

lini manajer terkait seperti, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM, 

dan manajer operasional. Feasibility study ini di pimpin oleh general manager 

yang nantinya hasil dari kajian tersebut akan menjadi langkah strategis perusahaan 

yang di implementasikan. 

“Untuk melindungi asset-asset kami, yang menyangkut kapal dan tenaga 

kerja Kami memakai jasa asuransi, untuk memberikan keanaman finansial bagi 

PT. Kanaya, jadi bila sewaktu-waktu terjadi hal yang buruk, biaya-biaya 

kerugian akan di cover oleh perusahaan asuransi, jenis jenis asuransi tersebut 

seperti P&I, H&M, Bluecard, dan BPJS.” (Diskusi dengan H. Martius Hamra, 

Presiden direktur PT. Kanaya, 8 November 2017) 
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“Bila dijabarkan seperti ini, asuransi P&I digunakan untuk mengcover 

keseluruhan kapal, jika terjadi kerusakan berat, total loss, terjadi kecelakaan 

terhadap pihak ketiga, termasuk pencemaran lingkungan. Juga mengcover , crew 

incident atau terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan kematian crew. H&M 

asuransi khusus diuntukan terhadap kerusakan lambung kapal dan mesin, ini 

diharuskan ada. Dan Bluecard asuransi khusus untuk kapal tanker atau kapal 

minyak, ini juga diharuskan ada. (Diskusi dengan H. Martius Hamra, Presiden 

Direktur PT. Kanaya, 8 November 2017) 

 

“Selain ketiga itu, kita juga menggunakan asuransi BPJS yang 

diperuntukkan bagi karyawan kantor dan kapal, BPJS yang kita gunakan adalah 

BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang mengcover biaya-biaya pension, 

tunjangan hari tua, kesehatan karyawan dan bila terjadi insiden terburuk seperti 

kematian yang menimpa karyawan (Diskusi dengan H. Martius Hamra, Presiden 

Direktur PT. Kanaya, 8 November 2017) 

 

Dalam menjaga asset-asset dari kemungkinan resiko terburuk yang terjadi, 

PT. Kanaya mengasuransikan semua asset perusahaan dan tenaga kerja nya 

menggunakan jasa asuransi yang dibagi menjadi asuransi ketenaga kerjaan dan 

asuransi asset nya. Untuk lebih terperinci dijelaskan dibawah ini jenis-jenis dan 

kegunaan masing-masing asuransi yang digunakan oleh PT. Kanaya: 

1. P&I (Protect and Indemnity) menggunakan reast marine yaitu asuransi 

perihal cover keseluruhan kapal jika terjadi kerusakan berat, total loss, terjadi 

kecelakaan dengan pihak ketiga, dan juga crew incident yang menyebabkan 

kematian crew.  

2. H&M (Hull and Machinery) menggunakan ACA, asuransi ini khusu 

diperuntukkan untuk lambung kapal dan mesin. 

3. Bluecard, asuransi yang wajib dan di khusus kan untuk kapal tanker atau 

minyak. 

4. BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan yang diperuntukkan untuk karyawan 

kantor dan kapal yang menjamin kesahatan dan insiden yang menimpa 
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karyawan. Program BPJS ini juga termasuk jaminan hari tua atau dana 

pensiun.  

  

4.4 Analisis VRIO Framework 

Pada bagian ini, dilakukan analisis terhadap semua kondisi internal yang 

telah dikumpulkan untuk memperoleh kondisi yang layak dan relevan sebagai 

keunggulan perusahaan. Kondisi internal lingkungan PT. Kanaya dianalisis 

dengan VRIO Framework Analysis dengan pendekatan DNA Growth Family 

Businesses. Barney (2012) menyebutkan bahwa VRIO Framework Analysis dapat 

digunakan untuk melihat perbandingan komparatif mengenai kekuatan dan 

kelemahan kondisi internal perusahaan. VRIO Framework Analysis mengevaluasi 

segi : Valuable, Rare, Imitate Costing & Organizing exploit resource. Pengujian 

dan evaluasi VRIO Framework Analysis berdasarkan pertanyaan untuk setiap 

kondisi yaitu :  

1. Pertanyaan untuk Valuable. Apakah kondisi tersebut mendorong 

perusahaan untuk mengeksploitasi kesempatan eksternal dan/atau 

menetralisasi ancaman eksternal? 

2. Pertanyaan untuk Rare. Apakah kondisi tersebut hanya dikendalikan 

sejumlah kecil perusahaan atau jarang dimiliki perusahaan lain?  

3. Pertanyaan untuk Imitate Costing. Apakah kondisi tersebut sulit untuk 

ditiru atau direplikasi perusahaan lain? 

4. Pertanyaan untuk Organized. Apakah kondisi tersebut didukung dan 

dikelola perusahaan secara pantas?  
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Adapun pengujian dengan VRIO Framework Analysis disajikan dalam 

tabel dibawah. Pengujian dilakukan secara sekuensial mulai dari V (Valuable), R 

(Rare), I (Imitate) dan O (Organized). Bila item tersebut lulus uji V, maka 

berlanjut ke uji R. Jika lulus uji R maka berlanjut ke uji I dan lulus uji I maka 49 

berlanjut ke uji O. Data semua kondisi internal pada tabel diuji dengan VRIO 

Framework Analysis dalam rangka memperoleh sumberdaya yang unggul dan 

berkelanjutan. Pengujian dilakukan dengan pemberian tanda Ya dalam bentuk 

kode (√) dan tanda Tidak dalam bentuk kode (X) dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

1. Jika kondisi internal perusahaan tidak Valuable (X), maka memiliki 

implikasi persaingan Disadvantage. Artinya perusahaan tidak memiliki 

kemampuan memanfaatkan peluang dan atau meminimalkan ancaman 

lingkungan eksternal. 

2. Jika kondisi internal perusahaan Valuable (√), tetapi tidak Rare (X), 

maka memiliki implikasi persaingan Parity. Artinya perusahaan 

memiliki kemampuan bersaing dalam memanfaatkan peluang dan atau 

meminimalkan ancaman lingkungan eksternal meskipun tidak langka. 

3. Jika kondisi internal perusahaan Valuable (√), Rare (√), tetapi tidak 

Imitate Costing (X), maka memiliki implikasi persaingan Temporary 

Advantage. Artinya perusahaan memiliki kemampuan memanfaatkan 

peluang dan meminimalkan ancaman lingkungan eksternal, langka, 

tetapi mudah ditiru perusahaan lain. Kemampuan ini bersifat temporer.  

4. Jika kondisi internal perusahaan Valuable (√), Rare (√), Imitate 

Costing (√), namun tidak dikelola dengan baik atau Organized (X), 
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maka memiliki implikasi persaingan Temporary Advantage. Artinya 

perusahaan memiliki kemampuan memanfaatkan peluang dan atau 

meminimalkan ancaman, langka dimiliki perusahaan, sulit diimitasi, 

meskipun masih tidak terkelola 50 dengan baik. Kemampuan ini masih 

bersifat temporer seperti halnya pada no 3 diatas, namun dengan skala 

temporer lebih rendah. 

5. Jika kondisi internal perusahaan Valuable (√), Rare (√), Imitate 

Costing (√), maka akan memiliki implikasi persaingan Sustained 

Advantage jika dikelola dengan baik atau Organized (√). Artinya 

perusahaan memiliki keunggulan yang lestari, karena memiliki semua 

aspek kondisi yang dibutuhkan. 

Informasi yang disajikan dengan VRIO Framework dibawah ini, hasil nya 

berdasarkan hasil diskusi yang data-data telah di justifikasi oleh pihak terkait 

seperti H. Martius Hamra selaku Presiden Direktur PT.Kanaya, dan Reza Indra 

Maulana selaku General Manager PT. Kanaya. 

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian VRIO Framework Analysis untuk Kondisi 

Internal PT. Kanaya 

 

No Kondisi Internal 

Valuable, Rare, Cost to Imitate, Organized Analysis 

Valuable Rare 
Cost to 

Intimate 
Organized 

Impikasi 

Persaingan 

Implikasi 

Ekonomi 

1 
Perencanaan suksesi 

yang terprogram. 
√ √ X  

Temporary 

advantage 

Diatas 

normal 

2 

Ahli waris diatur dan di 

dokumentasikan dengan 

jelas secara hukum. 

√ X   Parity Normal 

3 
Komunikasi yang 

komunikatif antara 
√ √ X  

Temporary 

advantage 

Diatas 

normal 
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No Kondisi Internal 

Valuable, Rare, Cost to Imitate, Organized Analysis 

Valuable Rare 
Cost to 

Intimate 
Organized 

Impikasi 

Persaingan 

Implikasi 

Ekonomi 

generasi sekarang 

(owner maupun 

profersional) dengan 

suksesor. 

4 
Perencanaan perpajakan 

yang repetitive. 
√ X   Parity Normal 

5 

Menggunakan konsultan 

pajak untuk update 

regulasi dan 

perencanaan lebih rinci. 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

6 
Jujur terhadap regulator 

perpajakan. 
√ √ √ √ 

Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

7 

Keterbukaan kepada 

anggota keluarga dan 

karyawan perihal 

suksesor 

√ √ X  
Temporary 

advantage 

Diatas 

normal 

8 
Memegang teguh ISM 

code 
√ X   Parity  Normal 

9 

Memiliki ISO 9001 yang 

terakreditasi 

internasional 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

10 

Menginvestasikan modal 

nya untuk asset atau 

bisnis yang berpotensi 

dimasa yang akan 

datang, 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

11 
Melakukna subsidi 

silang antar lini bisnis. 
√ √ √ √ 

Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

12 Analisis keuangan √ √ X  Temporary Diatas 
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No Kondisi Internal 

Valuable, Rare, Cost to Imitate, Organized Analysis 

Valuable Rare 
Cost to 

Intimate 
Organized 

Impikasi 

Persaingan 

Implikasi 

Ekonomi 

terhadap masing-masing 

lini bisnis. 

advantage normal 

13 
Merupakan anggota 

KADIN 
√ X   Parity Normal 

14 
Merupakan anggota 

INSA 
√ X   Parity Normal 

15 

Salah satu karyawan nya 

menjadi delegasi ketua 

DPC INSA. 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

16 

Memiliki layanan 

intergrated marine 

services 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

17 
Kontraktor dari dari PT. 

Pertamina (persero)  
√ √ √ √ 

Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

18 

Memiliki anak 

perusahaan diluar bisnis 

inti 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

19 

Keterbukaa terhadap 

karir karyawan 

mencapai posisi direktur 

(selain direktur utama) 

√ √ X  
Temporary 

advantage 

Diatas 

normal 

20 

Menerapkan asas 

kekeluargaan yang 

tinggi. 

√ X   Parity Normal 

21 

Memiliki program 

bonding besar setiap 

tahun. 

√ X   Parity Normal 

22 
Pemberian insentif yang 

sistematis. 
√ X   Parity Normal 
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No Kondisi Internal 

Valuable, Rare, Cost to Imitate, Organized Analysis 

Valuable Rare 
Cost to 

Intimate 
Organized 

Impikasi 

Persaingan 

Implikasi 

Ekonomi 

23 

Pemberian reward 

berupa beasiswa bagi 

karyawan yang layak.  

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

24 

Management review 

setiap lini karyawan 

mulai dari harian, 

bulanan, hingga tahunan. 

√ X   Parity Normal 

25 

Memiliki yayasan AL-

Hamra yang bergerak 

dibidang sosial dan 

pemberdayaan yang 

dikelola anggota 

keluarga. 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

26 

Melibatkan karyawan 

dalam program-program 

yayasan. 

√ √ X  
Temporary 

advantage 

Diatas 

normal 

27 

Memiliki program 

magang untuk 

Mahasiswa perlayaran. 

√ X   Parity Normal 

28 

Melakukan feasibility 

study dalam melihat 

peluang dan ancaman 

yang ada. 

√ √ X  
Temporary 

advantage 

Diatas 

normal 

29 

Menggunakan asuransi 

reast marine untuk P&I 

(Protect & Indemnity) 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 

30 

Menggunakan asuransi 

ACA untuk (Hull & 

Machinery) 

√ √ √ √ 
Sustained 

advantage 

Diatas 

normal 
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No Kondisi Internal 

Valuable, Rare, Cost to Imitate, Organized Analysis 

Valuable Rare 
Cost to 

Intimate 
Organized 

Impikasi 

Persaingan 

Implikasi 

Ekonomi 

31 

Menggunakan asuransi 

reast marine untuk (Blue 

Card) 

√ X   Parity Normal 

32 

Menggunakan BPJS full 

cover untuk tenaga kerja 

laut. 

√ X   Parity Normal 

33 

Tidak memiliki CSR 

yang berhubungan 

dengan bisnis nya 

X    Disadvantage 
Dibawah 

normal 

34 

Tidak memiliki 

preferensi yang ramah 

lingkungan dalam 

kegiatan bisnis nya 

X    Disadvantage 
Dibawah 

normal 

Sumber : Data diolah penulis (2017) 

 

 

 Berdasarkan Tabel 4.1 yang disajikan diatas, VRIO Framework Analysis 

tersebut dapat dirangkum dan dikompilasikan kondsisi lingkungan internal 

PT.Kanaya dalam bentuk table 4.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 4. 2 VRIO Analysis kompilasi kondisi internal 

 

Implikasi Persaingan 
Jumlah Resources 

Kondisi Internal 

Presentase dari total 

Kondisi Internal 

Sustained advantage 13 38,22% 

Temporary advantage 7 20,58% 

Parity 12 35,28% 

Disadvantage 2 5,88% 

 Sumber : Data diolah penulis (2017) 
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Pada kompilasi table 4.2 diatas, menunjukkan bahwa 38,22% kondisi 

internal PT. Kanaya bersifat Sustained Advantage (keunggulan berkelanjutan) dan 

23,52% bersifat Temporary Advantage (keunggulan sementara). Dengan demikian 

poin Sustained Advantage dan Temporary Advantage bisa menjadi keunggulan 

bagi PT. Kanaya, sedangkan poin Parity dan Disadvantage bisa menjadi 

kelemahan dan ancaman bagi perusahaan. Perusahaan disini harus mengganti, 

meningkatkan, atau membuat sebuah inovasi baru perihal sumberdaya nya yang 

bersifat parity atau disadvantage.  

Dari sejumlah item kondisi internal, beberapa item memiliki kesamaan 

kategori yaitu kelompok Next Generation Planning (Tabel 4.6 nomor 1-3), 

kelompok Effective Tax Management (Tabel 4.6 nomor 4-6), kelompok Family 

Governance (Tabel 4.6 nomor 7-9), kelompok Managing Capital (Tabel 4.6 

nomor 10-12), kelompok Sustaining Growth and Profitability (Tabel 4.6 nomor 

13-18), kelompok Managing and Retaining Talent (Tabel 4.6 nomor 19-24), 

kelompok Culture and Responsibility (Tabel 4.6 nomor 25-27 dan 33-34), dan 

kelompok Balancing Risk (Tabel 4.6 nomor 27-32. Bila dijabarkan lebih lanjut, 

keunggulan yang dimiliki oleh PT. Kanaya dengan analisis VRIO Framework 

menggunakan pendekatan DNA Growth Family Businesses disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 4. 3 Hasil keunggulan PT. Kanaya  

 
 

DNA Growth Family Businesses 
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DNA Growth Family Businesses 

Next Generation Planning 

1. Perencanaan suksesi yang 

terprogram 

2. Komunikasi yang komunikatif 

antara generasi sekarang (owner 

maupun profersional) dengan 

suksesor. 

Effective Tax Management 

3. Menggunakan konsultan pajak 

untuk update regulasi dan 

perencanaan lebih rinci. 

4. Jujur terhadap regulator 

perpajakan. 

Family Governance 

5. Keterbukaan kepada anggota 

keluarga dan karyawan perihal 

suksesor 

6. Memiliki ISO 9001 yang 

terakreditasi internasional. 

Managing Capital 

7. Menginvestasikan modal nya 

untuk asset atau bisnis yang 

berpotensi dimasa yang akan 

datang, 

8. Melakukna subsidi silang antar 

lini bisnis. 

9. Analisis keuangan terhadap 

masing-masing lini bisnis 

Sustaining Growth  

and Profitability 

10. Salah satu karyawan nya menjadi 

delegasi ketua DPC INSA. 

11. Memiliki layanan intergrated 

marine services 

12. Kontraktor dari dari PT. 

Pertamina (persero) 

13. Kontraktor dari PT. PHE ONWJ 
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DNA Growth Family Businesses 

Managing and Retaining Talent 

14. Keterbukaa terhadap karir 

karyawan mencapai posisi 

direktur (selain direktur utama) 

15. Pemberian reward berupa 

beasiswa bagi karyawan yang 

layak 

Culture and Responsibility 

16. Memiliki yayasan AL-Hamra 

yang bergerak dibidang sosial 

dan pemberdayaan yang dikelola 

anggota keluarga. 

17. Melibatkan karyawan dalam 

program-program yayasan. 

Balancing Risk 

18. Melakukan feasibility study 

dalam melihat peluang dan 

ancaman yang ada. 

19. Menggunakan asuransi ACA 

untuk (Hull & Machinery) 

20. Menggunakan asuransi reast 

marine untuk P&I (Protect & 

Indemnity) 

 Sumber : Data diolah penulis (2017) 

4.5 Analisis CPM 

Analisis CPM adalah analisis dimana megidentifikasi pesaing-pesaing 

utama suatu perusahaan serta kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalam 

hubungannya dengan posisi strategis perusahaan sampel. Faktor keberhasilan 

pentingan mancakup isu-isu internal maupun eksternal. Pada matrix CPM ini akan 

di indentifikasikan beberapa item yang menjadi keunggulan dari DNA Growth 

Family Businesses perusahaan sampel dan kompetitor utama nya. Analisis ini 
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ditunjukkan sebagai benchmarking untuk mengetahui keunggulan bersaing PT. 

Kanaya dibandingkan kompetitor nya. 

Key Factors yang ada di ada di tabel Matrix CPM dibawah didasarkan 

pada 20 keunggulan perusahaan yang didapat pada analisis VRIO Framework dan 

di breakdown lagi menjadi 11 Key Factors untuk lebih mengeneralisasi lagi 

aspek-aspek yang menjadi keunggulan perusahaan yang di dasari oleh pendekatan 

DNA Growth Family Businesses pada tabel 4.3. Hal ini dilakukan agar 

benchmarking dengan perusahaan pesaing terdakat lebih mudah, karena 

keunggulan masing-masing perusahaan memiliki bentuk yang beberbeda namun 

memiliki inti yang sama dari aspek DNA Growth Family Businesses. 

Tabel 4. 4 Tabel Matriks CPM (Competitive Profile Matrix) 

 

  

Faktor - Faktor 

Keberhasilan 

Penting  

BOBOT  KANAYA 

 PELITA 

ANUGERA 

BAHARI 

RIGS 

TENDER  

1 

Perencanaan 

Suksesor 
0,08 4 0,32 2 0,16 4 0,32 

2 

Manajemen 

Perpajakan 
0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

  

Faktor - Faktor 

Keberhasilan 

Penting  

BOBOT  KANAYA 

 PELITA 

ANUGERA 

BAHARI 

RIGS 

TENDER  

3 

Tata Kelola 

Perusahaan 
0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 

4 Pengelolaan Modal 0,11 4 0,44 3 0,33 4 0.44 

5 Pangsa Pasar 0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

6 

Kualitas dan Pilihan 

Layanan/Services 
0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

7 

Pengalama 

Manajemen/SDM 
0,11 3 0,33 4 0,44 4 0,44 
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 8 

Sense of Belonging 

SDM  0,08 
4 0,32 4 0,32 3 0,24 

9 

CSR yang  

Efektif 0,04 
3 0,12 3 0,12 4 0,16 

10 Budaya Perusahaan 0,08 4 0,32 4 0,32 3 0,24 

11 Pengelolaan Risiko 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

 TOTAL 1  3,85  3,59  3,84 

Sumber : Data diolah penulis (2017) 

 

Faktor keberhasilan terpenting yang terdapat pada tabel CPM di atas 

adalah Pangsa pasar, Pengelolaan modal dan Pengalaman manajemen / SDM. 

Dapat di tarik kesimpulan menurut tabel di atas kunci keberhasilan terpenting 

dengan nilai tertinggi pada nilai 0,48 yaitu adalah Pangsa pasar, dimana menurut 

hasil wawancara kepada perusahaan bersangkutan, pangsa pasar merupakan hal 

yang krusial pada industri perlayaran.  

Konsep bisnis di industri perlayaran yang umum nya B to B membuat 

perusahaan yang memilki pangsa pasar atau dalam kasus ini merupakan klien dari 

perusahaan BUMN (PT.Pertamina) akan memberikan keunggulan kompetitif bagi 

mereka. Hal ini dikarenakan oleh peraturan pemerintah sendiri yaitu Asas 

Cabotage membuat perusahaan luar akan sulit untuk beroperasi di Indonesia. Jadi 

bagi perusahaan yang pangsa pasar nya merupakan perusahaan luar akan sulit 

untuk berkompetisi. 

Berdasarkan skor bobot total yang ada pada Matriks CPM antara Kanaya, 

Pelita Anugera Bahari dan Rig Tender. Kanaya berada pada posisi tertinggi, 

namun angka perbandingannya tidak terlalu jauh selisihnya, apalagi dengan Rig 

Tender dikarenakan perusahaan sampel memang memilik pesaing yang tingkat 

konsumen dan eksitensinya tidak terlalu jauh berbeda. Yang membuat hasil total 
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skor dari Kanaya dan Rig Tender sangat tipis adalah, Rig Tender lebih unggul dari 

sisi keuangan dan pengalaman di industri perlayaran karena perusahaan ini sudah 

go public dan umur nya tiga kali lipat dari Kanaya. Namun kelemahan yang 

dimiliki oleh perusahaan ini adalah loyalitas dan kepuasan SDM di perusahaannya 

masih kurang unggul diibandingkan Kanaya, yang memadukan budaya 

kekeluargaan dan profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan nya.  

Sebaliknya, Pelita Anugera Bahari juga memiliki nilai-nilai kekeluargaan 

yang dipegang erat oleh perusahaan, namun perencanaan perihal suksesi yang 

kurang optimal dan jenis pelayanan yang ditawarkan lebih terbatas dibandingkan 

kedua pesaingnya karena hanya berfokus pada bisnis hulu saja membuat 

kompetisinya di industri perlayaran terbilang sulit dan berimbas juga pada 

pengelolaan modal yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena lesu nya kondisi di 

bisnis hulu yang berimbas pada pemasukan perusahaan.  

Walaupun umur Kanaya lebih muda dari kedua perusahaan pesaing nya, 

tetapi Kanaya lebih fleksibel dalam melihat peluang kedepan dan kondisi 

ancaman di sekitar nya, mereka tidak terpacu pada satu bisnis dan industri saja, 

dimana hal ini dibuktikan dari lini bisnis dari perusahaan inti dan kepemilikan 

anak-anak perusahaan diluar industri perlayaran. Jika dilihat dari perspektif 

jangka pangka akan menjadi keunggulan tersendiri karena roda bisnis nya tidak 

tergantung dari satu bisnis dan industri saja.  

Untuk catatan bahwa, hasil total CPM bukan berarti perusahaan yang memiliki 

total skor tertinggi paling baik dan kedua di bawahnya adalah yang terburuk. 

Namun, Angka tersebut menunjukkan nilai perbandingan ilusi dan hanya untuk 

menyesuaikan serta mengevaluasi informasi secara bermakna sehingga mambatu 
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dalam memunculkan keunggulan masing-masing perusahaan, khusus nya PT. 

Kanaya. 


