LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

DIREKTORAT INDUSTRI PERMESINAN &
ALAT MESIN PERTANIAN

Ringkasan Eksekutif

Industri permesinan dan alat mesin pertanian merupakan sektor penghasil
barang modal di dalam negeri, yang sangat dibutuhkan sektor industri lainnya.
Saat ini, industri permesinan dan alat mesin pertanian dalam negeri belum
mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karena itu, industri
permesinan dan alat mesin pertanian sangat memerlukan dukungan Pemerintah
agar dapat tumbuh berkembang sehingga mampu menguasai pasar dalam
negeri dan kemampuan ekspor.
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian selaku pembina industri
barang modal dalam negeri, di lingkungan Kementerian Perindustrian, terus
berupaya mengembangkan sektor industri ini, baik dari sisi penguasaan
teknologi, kemampuan SdM, kemampuan modal serta penguasaan pasar.
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian selama tahun 2016
telah menjalankan program-program pengembangan yang mencakup dukungan
kebijakan fiskal, pembatasan impor, peningkatan kemampuan SdM, peningkatan
kerjasama akademisi-industri-pemerintah, serta promosi investasi.
Sektor prioritas selama tahun 2016 adalah sektor alat mesin pertanian dan alat
energi, dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional dan
Program Ketenagalistrikan 35.000 MW. Kementerian Perindustrian berharap
sektor-sektor tersebut dapat berperan serta aktif, sehingga target capaian
Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dapat terealisasi.
Selain kedua sektor diatas, sektor alat berat/alat konstruksi juga terus didorong,
khususnya dalam rangka mendukung Program MP3EI, serta sektor industri
mesin/peralatan perkakas dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi
mesin/peralatan produksi. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri
alat berat/alat konstruksi dan mesin/peralatan perkakas dalam negeri untuk
terus meningkatkan kemampuan dan capaian TKDN.
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Bab I
Pendahuluan

1.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian
Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

RI

Nomor

:

107/M-

IND/PER/11/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
Bab VI Pasal 348 Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk
pembangunan

industri

nasional,

kebijakan

industri

nasional,

penyebaran

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin
pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 348,
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi
meliputi:
1. Penyusunan

rencana,

program,

anggaran,

evaluasi

dan

pelaporan

pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian;
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri permesinan dan alat mesin pertanian;
3. Penyiapan
industri

perumusan

nasional,

dan

pelaksanaan

kebijakan

industri

rencana

nasional,

induk

pembangunan

penyebaran

industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana
industri,

pemberdayaan,

penanaman

modal

dan

pengamanan
fasilitas

dan

industri

penyelamatan
serta

kebijakan

industri,
teknis

pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin
pertanian;
4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria
di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri permesinan
dan alat mesin pertanian;

5. Penyiapan

pelaksanaan

bimbingan

teknis

dan

supervisi

di

bidang

perencanaan, perizinan, data dan informasi industri di bidang industri
permesinan dan alat mesin pertanian;
6. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau,
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri permesinan dan
alat mesin pertanian; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.2. Peran Strategis Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian merupakan unit kerja
pada

Direkorat

Elektronika,

Jenderal

Kementerian

Industri

Logam,

Perindustrian

Mesin,

yang

Alat

Transportasi

bertanggung

jawab

dan

dalam

pengembangan industri barang modal dalam negeri. Sektor industri barang
modal terdiri atas 8 (delapan) sub-sektor, yaitu konstruksi baja, alat konstruksi,
alat/mesin pertanian, mesin proses, alat energi, alat penunjang, alat kelistrikan
dan alat kesehatan.
Industri barang modal merupakan industri yang penting mengingat sektor ini
merupakan industri penyedia mesin/peralatan untuk industri lainnya. Oleh
karena itu, industri barang modal yang efisien akan mendukung industri lainnya
menjadi efisien dan berdaya saing. Dengan demikian, dukungan pengembangan
industri barang modal perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah.
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian ada dalam struktur
organisasi Kementerian Perindustrian sebagai bentuk komitmen Pemerintah
dalam pengembangan industri barang modal dalam negeri. Dalam menjalankan
peran strategisnya, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Industri.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 memberikan kewajiban pengembangan
industri yang fokus pada standardisasi, kompetensi SdM, penguatan lembaga
uji, penguatan posisi dalam kerjasama luar negeri, penguatan sistem informasi
dan penguasaan teknologi.

1.3. Struktur Organisasi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Permesinan dan
Alat Mesin Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:
107/M-IND/PER/11/2015 pasal 348 sampai 367 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian dipimpin oleh Direktur yang membawahi 5 (lima) unit yang terdiri atas
4 (empat) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, yaitu:
1.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian
Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
penyusunan

rencana,

program,

anggaran,

evaluasi

dan

pelaporan,

pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang
industri permesinan dan alat mesin pertanian. Fungsi dari Subdirektorat
Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
antara lain :
a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan
data, serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat
mesin pertanian.
Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian terdiri atas :
a. Seksi Program
Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri
permesinan dan alat mesin pertanian.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta

penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin
pertanian.

2.

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan
Subdirektorat
mempunyai

Industri
tugas

Mesin

Peralatan

melaksanakan

Listrik

fasilitasi

dan

penyiapan

Alat

Kesehatan

perumusan

dan

pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan
dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan
fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang
industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.
Subdirektorat

Industri

Mesin

Peralatan

Listrik

dan

Alat

Kesehatan

menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, penyebaran industri ke
seluruh

wilayah

pengembangan

industri,

penyiapan

bahan

pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber
daya

alam,

pengembangan

dan

pemanfaatan

teknologi

industri,

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan
pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem
informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan,
dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan
Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan;
dan
b.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri
strategis,
penyiapan

peningkatan
bahan

penggunaan

kerja

sama

produk

dalam

internasional,

negeri,

penyiapan

dan
bahan

pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan
promosi,

penanaman

modal,

dan

pemberian

fasilitas

industri,

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta
penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang
industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan terdiri
atas:
a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana
Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan
pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya
alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan
inovasi,

serta

sumber

standardisasi dan

pembiayaan,

pengolahan

serta

penyiapan

bahan

pemanfaatan

pelaksanaan

sistem

informasi,

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi
industri,

serta

penyiapan

bahan

pelaksanaan

pengawasan

Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di
bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.
b. Seksi Pemberdayaan Industri
Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan
kerja

sama

penyelamatan

internasional,
industri,

penyiapan

penyiapan

bahan

bahan

pengamanan

pelaksanaan

dan

promosi,

penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan
pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan
kebijakan

teknis

pengembangan

industri

di

bidang

industri

mesin

peralatan listrik dan alat kesehatan.

3.

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari
Lingkungan
Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari
Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan
dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan
fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang
industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari
Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke
seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan
sumber daya manusia

industri, pemanfaatan sumber daya alam,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan
inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan
standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi,
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan
informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan
Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin
pelestari lingkungan; dan
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri
strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan

industri,

penyiapan

bahan

pelaksanaan

promosi,

penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan
pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan
pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.
Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari
Lingkungan terdiri atas:
a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana;
Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan
pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya
alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan
inovasi,

serta

sumber

standardisasi dan

pembiayaan,

pengolahan

serta

penyiapan

bahan

pemanfaatan

pelaksanaan

sistem

informasi,

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi

industri,

serta

penyiapan

bahan

pelaksanaan

pengawasan

Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di
bidang

industri

peralatan

pabrik,

alat

berat,

dan

mesin

pelestari

lingkungan
b. Seksi Pemberdayaan Industri.
Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan
kerja

sama

internasional,

penyelamatan

industri,

penyiapan

penyiapan

bahan

bahan

pengamanan

pelaksanaan

dan

promosi,

penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan
pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan
pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

4.

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian
Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,
perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat
mesin pertanian.
Subdirektorat

Industri

Mesin

Perkakas

dan

Alat

Mesin

Pertanian

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke
seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan
sumber

daya

manusia

industri,

pemanfaatan

sumber

daya

alam,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan
inovasi,

serta

sumber

standardisasi dan

pembiayaan,

pengolahan

serta

penyiapan

bahan

pemanfaatan

pelaksanaan

sistem

informasi,

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi
industri,

serta

penyiapan

bahan

pelaksanaan

pengawasan

Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di
bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian; dan
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri
strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan
bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan
penyelamatan

industri,

penyiapan

bahan

pelaksanaan

promosi,

penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan
pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan
kebijakan

teknis

pengembangan

industri

di

bidang

industri

mesin

perkakas dan alat mesin pertanian.
Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:
a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana;
Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan
pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya
alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan
inovasi,

serta

sumber

standardisasi dan

pembiayaan,

pengolahan

serta

penyiapan

bahan

pemanfaatan

pelaksanaan

sistem

informasi,

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi
industri,

serta

penyiapan

bahan

pelaksanaan

pengawasan

Standar

Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di
bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.
b. Seksi Pemberdayaan Industri.
Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan
kerja

sama

penyelamatan

internasional,
industri,

penyiapan

penyiapan

bahan

bahan

pengamanan

pelaksanaan

dan

promosi,

penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan
pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan
kebijakan

teknis

pengembangan

perkakas dan alat mesin pertanian.

industri

di

bidang

industri

mesin

5.

Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan
rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing subdirektorat dan subbagian
saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan. Struktur organisasi Direktorat Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015, dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian

Bab II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Rencana Strategis Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk merencanakan konstribusi yang
signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan industri barang
modal dalam negeri. Renstra Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian tahun 2015-2019 disusun berdasarkan analisa terhadap dinamika
perubahan lingkungan strategis, serta perubahan paradigma peningkatan daya
saing dan kecenderungan pengembangan industri barang modal dalam negeri.
a. Visi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Visi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian sebagai turunan
dari visi Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019 adalah "Terwujudnya
industri permesinan nasional yang berdaya saing"
b. Misi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian sebagai berikut:
1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri permesinan dan alat
mesin pertanian untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri,
berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah industri permesinan dan alat mesin pertanian
di dalam negeri melalui pengelolaan

sumber daya industri yang

berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
c.

Tujuan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Adapun tujuan rencana strategis Direktorat Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan

nilai

tambah

Industri

Permesinan

dan

Alat

Mesin

Pertanian;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
3. Memperkokoh

faktor-faktor

penunjang

pengembangan

Industri

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
4. Meningkatkan Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
5. Memperkuat struktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
6. Meratakan sebaran pembangunan Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian.
d. Sasaran Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Sasaran-sasaran yang diharapkan tercapai pada tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya nilai tambah Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan Industri Permesinan
dan Alat Mesin Pertanian;
4. Tingginya

Kemampuan

Inovasi

dan

Penguasaan

Teknologi

Industri

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
5. Lengkap dan menguatnya struktur Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian;
6. Tersebarnya pembangunan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.
e. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah Kebijakan Pengembangan IPAMP Tahun 2015 – 2019 sesuai dengan UU
No. 3 Tahun 2014 dan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional
(RIPIN) Tahun 2015 – 2035 mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut:
1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri
dalam perekonomian nasional.
2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas
nasional dan kompetensi daerah.

3. Mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa.
4. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain
dalam mendukung pembangunan industri nasional.
5. Pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui
penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri.
6. Meningkatkan penguasaan teknologi.
Industri barang modal dalam negeri dibangun dan dikembangkan dengan
mengacu pada penyusunan dan penerapan standardisasi, pengembangan
komptensi SdM, penguatan lembaga uji, penguatan posisi dalam kerjasama
luar negeri, penguatan sistem informasi dan penguasaan teknologi.
Oleh karena itu, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
merumuskan strategi pengembangan yang berorientasi pada penguatan
struktur industri barang modal dalam negeri.

Gambar 2.1. Strategi Pengembangan Industri Barang Modal Dalam Negeri

2.2. Rencana Kinerja Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian Th. 2016
Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas
kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan diakhiri adanya Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bahan dari tugas dan fungsi
manajemen untuk peningkatan kinerja.
Rencana Kinerja Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Tahun 2016 pada
dasarnya selalu dikaitkan dengan sasaran dan tujuan Direktorat Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian telah menyusun program (pokok dan penunjang) yang memuat
berbagai macam kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran yang
ingin dicapai. Program Penumbuhan dan Pengembangan Indsutri Permesinan
dan Alat Mesin Pertanian dibagi menjadi beberapa subprogram berikut.
1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Dan
Peningkatan Daya Saing Serta Produktivitas Industri Permesinan Dan Alat
Mesin Pertanian
2. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Serta SNI Wajib
Sektor Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
3. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri (RSKKNI)

Sektor

Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
4. Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Industri Permesinan Dan Alat Mesin
Pertanian
5. Pengembangan Pusat Pengembangan Teknologi Industri Sektor Permesinan
Dan Alat Mesin Pertanian
6. Promosi Kemampuan Sektor Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
7. Dokumen

Perencanaan/Evaluasi/Database

Pengembangan

Industri

Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
2.3. Rencana Anggaran
Guna mewujudkan rencana kinerja Direktorat Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian tahun 2016 sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah
ditetapkan, maka telah disediakan dukungan anggaran berdasarkan DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang berjumlah Rp. 37.306.564.000 (Tiga
Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu

Rupiah) dengan anggaran sebesar Rp 3.439.596.000 diblok sesuai instruksi
penghematan anggaran. Adapun rincian rencana anggaran tersebut dapat dilihat
pada table di bawah ini.
No
1

Rincian
Kebijakan Dalam

Rekomendasi

Anggaran (Rp)
Rangka 1.679.286.000

Mendorong Iklim Investasi Dan Peningkatan
Daya Saing Serta Produktivitas Industri
Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
2

3

Penyusunan Rancangan Standar Nasional 2.186.681.000
Indonesia (RSNI) Serta SNI Wajib Sektor
Industri Permesinan Dan Alat Mesin
Pertanian
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja 1.219.877.000
Nasional Industri (RSKKNI) Sektor Industri
Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

4

Peningkatan
Industri

Kompetensi

Permesinan

SDM

Dan

Sektor 3.364.063.000

Alat

Mesin

Pertanian
5

Pengembangan

Pusat

Pengembangan 22.996.256.000

Teknologi Industri Sektor Permesinan Dan
Alat Mesin Pertanian
6

Promosi

Kemampuan

Sektor

Industri 3.874.508.000

Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
7

Dokumen

Perencanaan/Evaluasi/Database 1.985.893.000

Pengembangan Industri Permesinan Dan
Alat Mesin Pertanian
TOTAL

37.306.564.000

Anggaran tahun 2016 dititikberatkan pada peningkatan kompetensi SdM industri
permesinan dan alat mesin pertanian bersertifikasi, penguatan lembaga uji,
penyusunan

standardisasi,

serta

kelanjutan

pembangunan

gedung

Pusat

Pengembangan Teknologi dan Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan.
Terkait dengan kelanjutan proses pembangunan gedung, Direktorat Industri
Permesinan telah melakukan koordinasi secara intensif dengan para pihak

seperti Inspektorat Jenderal Kemenperin, LKPP, Institut Teknologi Bandung serta
perusahaan penyedia jasa.

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian memiliki peran yang
sangat strategis dalam pengembangan industri tanah air. Dengan prospek
industri permesinan dan alat mesin pertanian yang sangat besar, maka perlu
ditetapkan target-target yang ingin dicapai serta fokus ke dalam beberapa
kegiatan dalam rangka mengembangkan industri permesinan dan alat mesin
pertanian.

Direktorat

Industri

Pertanian

dan

Alat

Mesin

Pertanian

telah

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut.

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja

Target

Perspektif Pemangku Kepentingan
I.

1. Laju pertumbuhan PDB
industri permesinan dan
alat mesin pertanian

Persen

5,58

2. Konstribusi industri
manufaktur terhadap PDB
Nasional

Persen

0,9

1. Kontribusi ekspor produk
permesinan dan alat
mesin pertanian terhadap
ekspor nasional

Persen

5,68

III. Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja di sektor industri

1. Jumlah penyerapan
tenaga kerja di sektor
permesinan dan alat
mesin pertanian

Juta
orang

0,41

IV. Menguatnya struktur
industri

1. Rasio impor bahan baku,
bahan penolong, barang
modal, terhadap PDB
industri non migas

Persen

40

II.

Meningkatnya peran
industri dalam
perekonomian nasional

Meningkatnya
penguasaan pasar di
dalam dan luar negeri

Perspektif Proses Internal
I. Tersusunnya kebijakan
pembangunan indsutri searah
dengan ideology TRISAKTI dan
Agenda Prioritas Presiden
(NAWACITA)

1. Tersusunnya
peraturan pemerintah
(PP)

Peraturan

0

2. Tersusunnya
peraturan presiden
(Perpres)

Peraturan

0

3. Tersusunnya
peraturan menteri
(Permen)

Peraturan

1

1. Jumlah rancangan
standar nasional
Indonesia (RSNI)

RSNI

5

III. Meningkatnya investasi sektor
industri melalui fasilitasi
pemberian insentif fiscal dan
non-fiskal

1. Nilai investasi di
sektor industri

Rp Triliun

9,4

IV. Meningkatnya kualitas lembaga
pendidikan dan pelatihan serta
kewirausahaan

1. Jenis data yang
tersedia pada sistem
industri nasional

Database

1

2. Jenis informasi yang
tersedia pada sistem
indsutri nasional

Jenis
Informasi

0

II. Meningkatnya daya saing
industri melalui pengembangan
standarisasi industri

Penetapan kinerja disusun sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Direktorat
Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian periode tahun 2016. Setelah
mendapatkan penetapan, maka dokumen ini dievaluasi per triwulan yang
dituangkan pada Laporan Triwulan selama tahun 2016.

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

3.1.

Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2016
Berdasarkan hasil evaluasi per triwulan selama tahun 2016 dapat disimpulkan
beberapa hal mengenai kinerja sektor industri permesinan dan alat mesin
pertanian yaitu:
a. Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional
Indikator Kinerja

Laju pertumbuhan PDB industri
permesinan dan alat mesin
pertanian (%)
Konstribusi industripermesinan
dan alat mesin pertanian
terhadap PDB Nasional (%)

2014

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

3

8.96

298.6
%

8.38

5.63

67.18
%

5.58

3.13

56.09
%

1.0

0.90

90%

2.68

0.90

33.58

0.9

0.89

98.9 %

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran
strategis Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional, yaitu:
laju pertumbuhan IPAMP serta kontribusi IPAMP terhadap PDB nasional.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian,
industri permesinan dan alat mesin pertanian memiliki laju pertumbuhan
sebesar 3.48 % sampai Triwulan ketiga tahun 2016 dengan kontribusi PDB
mencapai 0,90 %. Akan tetapi laju pertumbuhan ini diprediksi akan turun
menjadi 3.13 % dengan kontribusi PDB sebesar 0.89 % sampai akhir tahun
2016.
Nilai penurunan tersebut sebanding dengan kondisi pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang mengalami perlambatan. Menurut data Badan Pusat Statistik
(BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III (Juli-September)
hanya tumbuh 5.02 persen, masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan
pada kuartal sebelumnya, 5.18. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi

perlambatan tersebut antara lain: kondisi perekonomian dunia yang belum
stabil, turunnya belanja pemerintah akibat pemangkasan anggaran dan
turunnya nilai ekspor. Khusus untuk industri permesinan, penurunan
tersebut diperkirakan diakibatkan oleh melemahnya permintaan alat berat
pada sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan, terutama karena
adanya larangan ekspor bahan mentah secara langsung.

Pertumbuhan Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian 2011 - 2016
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Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Kontribusi PDB Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian 2011 - 2016
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Gambar 2. Grafik Kontribusi PDB Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Selama tahun 2016 sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian
tetap mengalami pertumbuhan pada sisi kemampuan produksi, desain
produk,

kualitas

produk

dan

diversifikasi

produk.

Secara

umum,

pertumbuhan sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian didorong
oleh

implementasi

kebijakan

fasilitas

investasi

yang

disediakan

oleh

Pemerintah. Industri mesin/peralatan dalam negeri juga bertumbuh seiring
dengan

pelaksanaan

Pembangunan

proyek-proyek

Infrastruktur

infrastruktur

Ketenagalistrikan

seperti

Proyek

MW,

Proyek

35.000

Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dan sebagainya.
Peningkatan peran industri permesinan dan alat mesin pertanian di dalam
perekonomian nasional dilakukan melalui kegiatan:
 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mendorong
keterlibatan industri lokal dalam setiap proyek infrastruktur di dalam
negeri, salah satunya pada proyek ketenagalistrikan 35.000 MW melalui
Peraturan

Menteri

Perindustrian

Pedoman

Penggunaan

Produk

No.

54/M-IND/PER/3/2012

Dalam

Negeri

Untuk

tentang

Pembangunan

Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Dalam mega proyek tersebut, Direktorat Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian aktif berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero), BPPT serta
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui untuk mewajibkan
penggunaan boiler dan komponen BOP untuk Produsen dalam Negeri dan
BUMN Strategis pada pembangunan PLTU Kapasitas setara 100 MW dan
200 MW. Beberapa industri mesin/peralatan yang terlibat pada proyekproyek tersebut antara lain adalah PT. GE-Alstom Indonesia, PT. PAL, PT.
Pindad, PT. Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. IHI-Cilegon
Fabrikator.
b. Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri
Indikator Kinerja

Kontribusi ekspor produk
permesinan dan alat mesin
pertanian terhadap ekspor
nasional (%)

2014

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

7

3.16

45.3
%

7

2.89

41.3
%

5,68

3.46

60.92
%

Indikator

pencapaian

sasaran

ini

adalah

kontribusi

ekspor

produk

permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor nasional.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusdatin, kontribusi ekspor sektor
permesinan terhadap ekspor nasional diperkirakan akan mencapai 3,46 % (5
milyar USD) di akhir tahun 2016.
Pencapaian tersebut hanya mencapai sebanyak 60.92 % dari target yang
telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena sektor barang modal masih memiliki
ketergantungan besar kepada impor, sehingga perkembangannya dalam
negeri masih sangat kurang.

Kontribusi Ekspor Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian 2011 - 2016
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Gambar 3. Kontribusi Ekspor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 2011 - 2016

Nilai Ekspor Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian 2011 - 2016 (USD Milyar)
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Gambar 4. Nilai Ekspor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 2011 - 2016 (USD
Milyar)

Peningkatan penguasaan pasar dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:
 Promosi Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Produk-produk yang dihasilkan industri dalam negeri, khususnya industri
permesinan dan alsintan sangat bervariasi, baik fungsi, jenis dan
spesifikasinya. Industri permesinan dan alsintan dalam negeri telah
memproduksi jenis mesin dan komponen-komponen mesin presisi, dari
yang berfungsi sebagai mesin proses, alat energi, alat kelistrikan, alat
mesin pertanian, serta peralatan penunjang yang sangat presisi.
Untuk

dapat

menginformasikan

atau

mensosialisasikan

kemampuan

industri permesinan nasional tersebut, event (pameran) baik yang
diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan
peluang

dan

sangat

tepat

untuk

diikuti,

yang

diharapkan

dapat

menciptakan media antara produsen pembuat mesin peralatan/komponen
dengan

konsumen

pada

bidang

usaha

yang

membutuhkan

mesin

peralatan tersebut, serta meningkatkan akses pasar bagi industri dalam
negeri.
Di tahun 2016, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
telah mengikuti 4 (empat) pameran bertaraf internasional di dalam negeri
antara lain: Malang City Expo 2016, Pameran Kedu Expo 2016, Pameran
16th Indonesia Agro Expo 2016 dan Pameran Indo Water, Indo Waste,
Indo Renergy 2016 Expo & Forum.
Selain itu, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian juga
mengikuti pameran internasional di luar negeri, antara lain: Pameran
Bauma 2016 di Jerman untuk mewadahi industri alat berat, HOSPITALAR
2016

di

Brazil

untuk

mewadahi

industri

alat

kesehatan,

Taipei

Manufacturing Technology Show (MTduo) di Taipei untuk mewadahi
industri mesin perkakas dan ENVEX 2016 di Korea untuk mewadahi
industri mesin rantai pendingin.

c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
Indikator Kinerja

2014

Jumlah penyerapan tenaga
kerja di sektor permesinan dan
alat mesin pertanian (ribu)

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

520

488.3

93.9
%

350

489.3

139.8
%

410

524.5

127.93
%

Indikator pencapaian sasaran ini adalah jumlah penyerapan tenaga kerja di
sektor permesinan dan alat mesin pertanian. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Pusdatin Kementerian Perindustrian, jumlah penyerapan
tenaga kerja di sektor permesinan dan alat mesin pertanian sampai Triwulan
III 2016 mencapai 512.9 ribu orang, sedangkan sampai akhir tahun 2016
nilai penyerapan diprediksi akan mencapai 524.5 ribu orang melebihi target
sebanyak 410 ribu orang.

Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 2011 2016 (Ribu orang)
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Gambar 5. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
2011 - 2016 (Ribu orang)

Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri permesinan dan alat
mesin pertanian dilakukan melalui kegiatan:
 Peningkatan Kompetensi SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian
Industri Permesinan dan alat mesin pertanian perlu didukung oleh sumber
daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pengelasan, pengecoran,

metalworking, dan alsintan. Untuk itu, di tahun 2016 Direktorat Industri
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian telah melaksanakan serangkaian
kegiatan pelatihan, baik bersertifikat maupun tidak, guna menunjang
peningkatan kompetensi tenaga kerja industri sebanyak 240 orang, antara
lain:
Pelatihan bersertifikat
Bidang alsintan:
a) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Melalui Sertifikasi Kompetensi
Bidang Pengelasan Untuk Pembuatan Pedal Traser di Banda Aceh (20
orang)
b) Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Industri Alsintan di Bidang
Permesinan Melalui Sertifikasi Kompetensi Skema Membubut Dasar
Untuk

Mendukung

Pembuatan

Nipple

Penyemprot

Tanaman

di

Pontianak (20 orang)
c) Peningkatan Kemampuan SDM Industri Alsintan di Bidang Permesinan
Melalui

Sertifikasi

Kompetensi

Skema

Membubut

Dasar

Untuk

Mendukung Pembuatan Poros Pemutar Thresher Padi di Banjarmasin
(20 orang)
Bidang pengelasan:
d) Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Industri Alat Berat Melalui
Sertifikasi

Kompetensi

Skema

Las

Pabrikasi

Untuk

Mendukung

Pembuatan ARM Excavator di Tuban (20 orang)
e) Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Industri Alat Berat Melalui
Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pengelasan 2G Untuk Mendukung
Pembuatan Boom Excavator di Pekanbaru (20 orang)
f)

Pelatihan SDM Industri Alat Berat di Bidang Pengelasan Melalui
Sertifikasi Kompetensi Skema Las SMAW 2F Untuk Mendukung
Pembuatan Bucket Excavator di Makasar (20 orang)

Bidang metal working:
g) Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Industri Alat Kesehatan di
Bidang Permesinan Melalui Sertifikasi Kompetensi Membubut Untuk
Mendukung Pembuatan Nut Ajuster Hospital Bed, di Semarang (20
orang)
h) pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Industri Alat Kesehatan
Melalui Sertifikasi Kompetensi di Bidang Permesinan Bubut Untuk

Mendukung Pembuatan Holder Rim Kursi Roda di Yogyakarta (20
orang)
i)

Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Industri Alat Kesehatan di
Bidang Permesinan Melalui Sertifikasi Kompetensi Skema Membubut
Dasar untuk Mendukung Pembuatan Poros Ulir Pengatur Tempat Tidur
Pasien di Ceper, (20 orang)

Bidang pengecoran:
j)

Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Industri Perkakas Melalui
Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengecoran Logam dengan Skema
Membuat

Cetakan Secara Manual untuk

Komponen Spinder

di

Bandung (20 orang)
k) Pelatihan Bushing Roda Lori Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan
SDM Berbasis Kompetensi Pengecoran Logam di Pekanbaru (20 orang)
Pelatihan berbasis kompetensi
l)

Pra Training for Top Management Project On Enhancement of
Metalworking Capacity for Supporting Industries of Construction
Machinery di Bandung (20 orang)

 Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Kegiatan

standardisasi

kompetensi

dilaksanakan

dalam

rangka

menyiapkan tenaga professional yang terampil, kompeten dan berdaya
saing di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian. Di tahun
2016 Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian telah
menyusun sebanyak 10 buah RSKKNI di bidang industri permesinan dan
alat mesin pertanian sebagai berikut.
a) RSKKNI Proses Tempa (Forging)
b) RSKKNI Komunikasi di Lingkungan Produksi dan Pelayanan Pelanggan
c) RSKKNI Proses Fabrikasi
d) RSKKNI Pemeliharaan dan Diagnostik
e) RSKKNI Proses Permesinan (Machining)
f)

RSKKNI Proses Perakitan (Assembling)

g) RSKKNI Merencanakan Produksi (Planning)
h) RSKKNI Instalasi dan Uji Kelayakan dan K3
i)

RSKKNI Proses Pengecoran (Casting)

j)

RSKKNI Membuat Perkakas Presisi

d. Menguatnya struktur industri
Indikator Kinerja

Rasio impor bahan
baku, bahan
penolong, barang
modal, terhadap
PDB industri non
migas (%)

2014

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

40

0.06

0.15

40

0.07

0.18

40

0.05

0.13 %

Indikator pencapaian sasaran ini adalah rasio impor bahan baku, bahan
penolong, barang modal, terhadap PDB industri non migas. Berdasarkan
data yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian, rasio impor
bahan baku, bahan penolong, barang modal sektor industri permesinan
terhadap PDB industri non migas sampai Triwulan III 2016 mencapai 0.06
%, sedangkan sampai akhir tahun 2016 diprediksi akan turun menjadi 0.05
%. Nilai ini masih sangat jauh mencapai target yang telah ditetapkan karena
industri permesinan sebagian besar masih sangat bergantung kepada
komponen impor dan belum memiliki industri hulu yang kuat.

Gambar 6. Rasio Impor Bahan Baku , Bahan Penolong, Barang Modal terhadap PDB
Industri Non-Migas 2012 -2016

Penguatan struktur industri permesinan nasional dilakukan melalui kegiatan:
 Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
Industri barang modal dalam negeri juga didorong untuk melakukan
inovasi dan penguasaan teknologi. Peningkatan inovasi dan penguasaan
teknologi juga dilakukan secara khusus untuk subsektor mesin perkakas

dan alat kesehatan. Pengembangan kedua sektor ini dilakukan melalui
kerjasama antara para pemangku kepentingan melalui pembangunan
Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Mesin Perkakas dan Alat
Kesehatan. Pihak-pihak yang berperan serta aktif adalah Direktorat
Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Fakultas Teknik Mesin dan
Dirgantara ITB, serta industri terkait. Pada tahun 2016 ini, fokus kegiatan
dilakukan

pada

kelanjutan

pembangunan

fasilitas

gedung,

yaitu

pemasangan sistem mekanikal dan elektrikal gedung.
Untuk industri alsintan, peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi
dilakukan melalui pemberian bantuan peralatan berupa Manual Isokinetic
Source Sampling Methode 5 untuk Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
(BBIHP) di Sulawesi Selatan serta bantuan peralatan berupa 7 unit hand
tractor untuk Kabupaten Cilacap.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan STMI (Sekolah Tinggi
Manajemen Industri) dalam bidang rekayasa mould and dies, Direktorat
Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian juga memfasilitasi peralatan
berupa CNC Milling 5 Axis, CNC Coordinate Measuring Machine, CNC EDM
Machine, CAM Software for Simultaneous 5 Axis Milling, Granite Table, dan
Measuring Gauge untuk menunjang kinerja STMI.
Dalam

rangka

pengembangan

industri

alat

berat

dan

alat

listrik,

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian melaksanakan
Pemetaan

Kemampuan

dan

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan

Pengembangan Daya saing Industri Alat Kelistrikan dan Alat Berat
Nasional sebagai instrument yang nantinya dapat digunakan untuk
menyusun kebijakan.
e. Tersusunnya

kebijakan

pembangunan

industri

searah

dengan

ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWACITA)
Indikator Kinerja

Tersusunnya peraturan
menteri (Permen)

2014

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

-

-

-

-

-

-

1

1

100%

Indikator pencapaian sasaran ini adalah tersusunnya peraturan menteri
(Permen)

terkait

pembangunan

industri

sesuai

ideologi

Trisakti

dan

Nawacita. Di tahun 2016 Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian telah menyusun Revisi Peraturan Menteri Perindustrian terkait
pemberlakuan SNI Wajib Katup Tabung LPG. Penyusunan Permen SNI Wajib
tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri
untuk mendorong terwujudnya pengembangan industri nasional sesuai
dengan agenda Nawacita.
f.

Meningkatnya

daya

saing

industri

melalui

pengembangan

standarisasi industri
Indikator Kinerja

Jumlah rancangan
standar nasional
Indonesia (RSNI)

2014

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

-

-

-

-

-

-

5

10

200 %

Indikator pencapaian sasaran ini adalah tersusunnya Rancangan Standar
Nasional Indonesia. Di tahun 2016, Direktorat Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian telah berhasil menyusun 10 (sepuluh) Rancangan Standar
Nasional Indonesia, dua kali lipat dari target yang ditetapkan. Kesepuluh
RSNI dimaksud antara lain:
a) RSNI Peralatan dan Aksesories LPG-Sistem Propulsi LPG untuk Kapal
b) RSNI Insinerator
c) RSNI Road Vehicles
d) RSNI Baut Bantuan Belah Jepit Baja
e) RSNI Rol Karet Pengupas Gabah
f) Revisi SNI 1591-2012 Katup Tabung
g) Spesifikasi Teknis Boiler di bawah 300 ton/jam
h) Road Vehicles-Compressed Natural Gas (CNG) fuel system Part 2: Test
Methods
i) Road Vehicles-Compressed Natural Gas (CNG) fuel system Part 17:
Flexible Fuel Line
j) Road Vehicles-Compressed Natural Gas (CNG) fuel system Part 18:
Filter

Standar produk industri merupakan salah satu infrastruktur yang penting
dalam mendukung pengembangan industri di dalam negeri. Standardisasi
produk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing industri
dalam negeri terhadap produk impor sekaligus untuk menjamin sisi
keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) dari produk
tersebut.
g. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian
insentif fiskal dan non-fiskal
Indikator Kinerja

Nilai investasi di
sektor industri (Rp
Trilyun)

2014

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

1
Proy
ek

5.6

N/A

1
Proye
k

8.1

N/A

9.4

8.39

89.26
%

Indikator pencapaian sasaran ini adalah nilai investasi di sektor industri
permesinan dan alat mesin pertanian. Hingga Triwulan IV, total investasi di
sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian mencapai 8.39 Rp
Triliun, kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena masih
ada beberapa hambatan, salah satunya adalah larangan ekspor langsung
minerba sehingga membuat para investor menunda rencana investasi.

Investasi di Sektor Industri Permesinan dan
Alat Mesin Pertanian 2011 - 2016 (Rp Trilyun)
10.00

8.09

7.29

3.55

5.00

8.39

5.61

4.75

0.00
Tahun
2011

2012

2013

2014

2015

2016 (Prognosa)

Gambar 7. Investasi di Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 2011 - 2016

Peningkatan investasi di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian
dilakukan melalui kegiatan:

 Dukungan Rekomendasi Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
Salah satu faktor penunjang pengembangan industri permesinan adalah
melalui

dukungan

kebijakan

fiskal.

Tujuan

utama

dari

pemberian

kebijakan fiskal ini adalah untuk mendukung investasi serta meningkatkan
daya saing produk permesinan buatan dalam negeri. Kebijakan fiskal yang
diberikan adalah tax holiday, tax allowance serta Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah

(BMDTP).

Khusus

untuk

BMDTP,

sub

sektor

industri

permesinan yang didorong melalui kebijakan ini adalah alat berat dan alat
energi.
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian juga melakukan
fungsi koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mendorong investasi
sektor industri permesinan. Beberapa koordinasi yang dilakukan antara
lain adalah :
a. Mengusulkan penghapusan regulasi dalam rangka percepatan investasi
sesuai kebijakan Presiden untuk deregulasi.
b. Peningkatan penerapan kebijakan fasilitas pembebasan bea masuk
untuk mesin/peralatan yang telah benar-benar mampu diproduksi di
dalam negeri sesuai Permenperin No. 106/2012 berkoordinasi dengan
BKPM dan asosiasi industri.
c. Koordinasi dengan Kemenko Maritim, PT. PLN (Persero), industri boiler
dan industri BOP dalam negeri dalam rangka invetasi fasilitas produksi
dalam bentuk BMDTP.
h. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta
kewirausahaan
Indikator Kinerja

Jenis data yang tersedia
pada Sistem Industri
Nasional (database)

2014

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

-

-

-

-

-

-

1

0

0

Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) merupakan sistem yang dibangun
oleh Kementerian Perindustrian untuk memperkuat database industri nasional.

Melalui sistem ini, pelaku industri diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara
berkala guna memutakhirkan database industri.
Indikator pencapaian sasaran ini adalah jumlah jenis data industri yang tersedia
pada Sistem Informasi Industri Nasional. Namun, hingga tahun 2016 Siinas
masih terbatas untuk percepatan proses rekomendasi online saja. Hingga kini,
telah terdapat tiga jenis perizinan yang telah masuk ke Siinas, antara lain:
rekomendasi impor barang komplementer, rekomendasi impor barang purna jual
dan rekomendasi impor barang tes pasar.
3.2. Realisasi Anggaran
Anggaran

yang

dialokasikan

untuk

program

pengembangan

industri

permesinan dan alat mesin pertanian di tahun 2016 adalah sebesar Rp.
46.719.441.000.
anggaran

Akibat

Direktorat

adanya

Industri

pemangkasan

Permesinan

dan

anggaran,
Alat

Mesin

nilai

pagu

Pertanian

berkurang menjadi Rp. 37.306.564.000 dengan nilai self-blocking sebesar
Rp. 3.439.596.000. Proporsi pembagian anggaran berdasarkan program
Dit. IPAMP dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 8. Proporsi Penganggaran Dit. IPAMP 2016

Anggaran paling besar dialokasikan pada kegiatan pengembangan pusat
pengembangan teknologi sektor IPAMP dengan dengan anggaran mencapai
62% dari total anggaran, diikuti kegiatan promosi kemampuan sektor
IPAMP (10 %) dan Peningkatan Kompetensi SDM (9 %).
Adanya self-blocking senilai Rp 3.439.596.000 di tahun 2016 membuat
beberapa kegiatan Direktorat IPAMP tidak dapat dilaksanakan, antara lain
pelatihan pengecoran bersertifikat, pelatihan berbasis kompetensi, promosi,
serta penyusunan peraturan menteri perindustrian terkait SNI wajib.
Realisasi anggaran kegiatan Direkorat Industri Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian sampai akhir tahun Anggaran 2016 sesuai aplikasi e-monitoring
Kementerian Perindustrian adalah sebesar 88,64 %. Ketika nilai anggaran
self blocking sebesar Rp 3.439.596.000 diabaikan, maka realisasi keuangan
Direktorat IPAMP pada tahun 2016 telah mencapai 97.62 %.
2014

2015

2016

Pagu (Rp Ribu)

60.964.267

99.790.000

37.306.564

Realisasi (Rp Ribu)

35.775.789

65.486.386

33.069.777

Realisasi (%)

58.7 %

65.6 %

88.64 %

Rekap Capaian Kinerja Sasaran Strategis IPAMP 2014 - 2016

Sasaran Strategis
(SS)

Meningkatnya peran
industri dalam
perekonomian nasional

Meningkatnya
penguasaan pasar di
dalam dan luar negeri

Indikator Kinerja

Laju pertumbuhan
PDB industri
permesinan dan alat
mesin pertanian (%)
Konstribusi industri
manufaktur
terhadap PDB
Nasional (%)
Kontribusi ekspor
produk permesinan
dan alat mesin
pertanian terhadap
ekspor nasional (%)

2014

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

3

8.96

298.6
%

8.38

5.63

67.18
%

5.58

3.13

56.09
%

1.0

0.90

90%

2.68

0.90

33.58

0.9

0.89

98.9 %

7

3.16

45.3
%

7

2.89

41.3
%

5,68

3.46

60.92
%

Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja di sektor industri

Jumlah penyerapan
tenaga kerja di
sektor permesinan
dan alat mesin
pertanian (ribu)

520

488.3

93.9
%

350

489.3

139.8
%

410

524.5

127.93
%

Menguatnya struktur
industri

Rasio impor bahan
baku, bahan
penolong, barang
modal, terhadap
PDB industri non
migas (%)
Tersusunnya
peraturan menteri
(Permen)

40

0.06

0.15

40

0.07

0.18

40

0.05

0.13 %

-

-

-

-

-

-

1

1

100%

Jumlah rancangan
standar nasional
Indonesia (RSNI)

-

-

-

-

-

-

5

10

200 %

Nilai investasi di
sektor industri (Rp
Trilyun)

1
Proy
ek

5.6

N/A

1
Proye
k

8.1

N/A

9.4

8.39

89.26
%

-

-

-

-

-

-

1

0

0

Tersusunnya kebijakan
pembangunan indsutri
searah dengan ideology
TRISAKTI dan Agenda
Prioritas Presiden
(NAWACITA)
Meningkatnya daya
saing industri melalui
pengembangan
standarisasi industri
Meningkatnya investasi
sektor industri melalui
fasilitasi pemberian
insentif fiscal dan nonfiskal
Meningkatnya kualitas
lembaga pendidikan dan
pelatihan serta
kewirausahaan

Jenis data yang
tersedia pada
Sistem Industri
Nasional (database)

Bab IV
Kesimpulan
Selama tahun 2016 industri barang modal dalam negeri terus didorong
untuk berkembang, sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh industri barang modal dalam
negeri antara lain adalah:
Tantangan
1. Produk sejenis yang diimpor dari negara lain, dengan harga yang lebih
murah;
2. Penguasaan teknologi yang relatif terbatas, khususnya untuk mesin/peralatan
dengan tingkat teknologi medium-advance;
3. Sinergitas antar para pemangku kepentingan sektor industri alat kelistrikan
yang masih perlu ditingkatkan;
4. Pelemahan ekonomi yang terjadi secara global.
Hambatan
1. Tarif bea masuk industri hulu, industri menengah dan industri hilir belum
harmonis;
2. Ketersediaan bahan baku, khususnya material baja paduan dan aluminium
paduan
3. Adanya kewajiban/keharusan menggunakan mesin/peralatan pembangkit
listrik dari negara donor/kreditur dalam rangka proyek putar kunci (turn key
project) atau bank konsorsium internasional pada proyek pembangunan
ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya kapasitas > 100MW;
4. Adanya ketidakpercayaan investor asing untuk menggunakan mesin/peralatan
dalam negeri, dengan alasan Quality, Cost, Delivery (QCD);
5. Keterbatasan kompetensi SdM dalam negeri dalam proses produksi untuk
produk dengan tingkat ketelitian tinggi;
6. Rancang bangun/disain, fabrikasi, manufaktur dan standardisasi masih
mengacu kepada principal pemegang merk;

7. Pengenaan PPN dan PPh terhadap pembelian bahan baku dan komponen
kepada produsen/pemanufaktur produk mesin/peralatan energi di dalam
negeri;
8. Mesin/peralatan produksi yang dimiliki industri dalam negeri umumnya sudah
tua, khususnya yang dimiliki oleh perusahaan BUMN (PT. Barata Indonesia,
PT. Boma Bisma Indra, PT. Bomastork, PT. Pindad, PT. Texmaco Perkasa
Engineering)
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian sebagai unit kerja
pada Kementerian Perindustrian, yang bertanggung jawab pada pengembangan
industri barang modal dalam negeri, terus mengupayakan dukungan bagi
industri barang modal dalam negeri. Sebagai evaluasi perkembangan industri
barang modal dalam negeri pada tahun 2016, Direktorat Industri Permesinan
dan

Alat

Mesin

Pertanian

telah

merumuskan

usulan

kebijakan

sebagai

rekomendasi untuk perbaikan kinerja:
1. Perlunya PPN dan PPh ditanggung Pemerintah, misal PPNDTP dan PPhDTP,
untuk Proyek Ketenagalistrikan Merah Putih 35.000 MW;
2. Ketegasan Pemerintah untuk menjalankan P3DN dan TKDN sesuai dengan
Permenperin No. 54/2012 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
3. Perlunya bantuan pinjaman/kredit kerja untuk industri barang modal dalam
negeri, untuk pembelian bahan baku, komponen dengan bunga rendah (710%);
4. Harmonisasi tarif bea masuk industri mesin/peralatan energi mulai dari
industri hulu, menengah dan hilir;
5. Perlunya adanya peraturan yang mengatur pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan dengan pola turn key project dan dibiayai oleh konsorsium
bank internasional, dengan mengoptimalkan produk dalam negeri;
6. Perlunya

peningkatan

kompetensi

SdM

industri

melalui

pelatihan

bersertifikasi;
7. Perlunya peningkatan transfer teknologi dari principal kepada lokal agar
mampu mandiri dalam rancang bangun/disain, fabrikasi, dan manufaktur;
8. Perlunya program restrukturisasi mesin/peralatan produksi industri dalam
negeri, tidak terbatas pada perusahaan industri barang modal BUMN,

termasuk perusahaan swasta yang berpotensi (PT. Texmaco Perkasa
Engineering, PT. Bukaka Teknik Utama, PT. Mugi, dll);

