BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Direktorat Ketahanan Industri
Berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Peraturan
Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional (Ditjen KPAII) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di
bidang industri. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Ditjen KPAII dibantu
oleh memiliki unit eselon II, salahsatunya yaitu Direktorat Ketahanan Industri.
Direktorat Ketahanan Industri mempunyai tugas yaitu melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/MIND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Ketahanan Industri memiliki fungsi
sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan
industri dalam negeri;
2. Penyiapan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan
industri dalam negeri;
3. Penyiapan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha;
4. Penyiapan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global;
5. Penyiapan usulan penanganan persaingan global;
6. Pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri; dan
7. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata
usaha, dan rumah tangga direktorat.
Pelaksanaan pekerjaan ini berkisar pada penyusunan program kerja di lingkungan
Direktorat Ketahanan Industri guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Direktorat
Ketahanan Industri yang tertuang pada Renstra Direktorat Ketahanan Industri. Adapun
Ruang Lingkup Rencana Strategi Direktorat Ketahanan Industri merupakan penjabaran
dari perencanaan jangka panjang turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007
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Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 serta Rencana Strategi
(Renstra) Kementerian Perindustrian, Ditjen KPAII dan Direktorat Ketahanan Industri
2015 - 2019 yang mencakup: visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program, dan
kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan industri nasional.

B. Struktur Organisasi Direktorat Ketahanan Industri
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015, guna
mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Ketahanan Industri didukung oleh 4
(empat) unit kerja setingkat Eselon III dan 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon IV, yaitu:
1) Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan/atau Iklim Usaha Luar Negeri;
2) Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global;
3) Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
serta
4) Subbagian Program dan Tata Usaha.
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GAMBAR I. A
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI
DIREKTUR
KETAHANAN INDUSTRI

Kasubag Program dan
Tata Usaha

Kasubdit
Pengamanan Kebijakan,
Regulasi dan
Iklim Usaha Luar Negeri

Kasi Industri Agro dan
Industri Kimia, Tekstil dan
Aneka

Kasi Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi
dan Elektronika dan
Industri Kecil dan
Menengah

Kasubdit
Pengamanan Persaingan Global

Kasubdit
Pengembangan Informasi
Pengamanan dan
Penyelamatan Industri

Kasi Industri Agro dan
Industri Kimia, Tekstil
dan Aneka

Kasi Pengembangan
Sistem Informasi

Kasi Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi
dan Elektronika dan
Industri Kecil dan
Menengah

Kasi Analisis
dan Monitoring
Informasi

Tugas pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:
1) Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan pelaksanaan analisis
kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri, dan
penyiapan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan
penyelamatan industri dalam negeri;
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2) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha
yang merugikan industri dalam negeri; dan
3) Penyiapan bahan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha.

2) Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan pelaksanaan
analisis pengamanan persaingan global, dan penyiapan usulan penanganan global.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan industri
dalam negeri;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global; dan
3) Penyiapan bahan usulan tindakan pengamanan, tindakan anti-dumping, dan
tindakan imbalan.

3) Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan
Industri
Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informasi pengamanan dan
penyelamatan industri.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan pengembangan dan evaluasi sistem informasi pengamanan dan
penyelamatan industri; dan
2) Penyiapan pelaksanaan analisis data dan monitoring informasi pengamanan
dan penyelamatan industri.

4) Bagian Program dan Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan
pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.
Adapun peta kekuatan Direktorat Ketahanan Industri pada masing – masing
bagian tersebut saat ini adalah sebagai berikut:
1) Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar
Negeri terdiri dari 6 (enam) orang dengan kekuatan 4 (empat) orang lulusan S2, 2
(dua) orang lulusan S1.
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2) Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global yang terdiri dari 5 (lima) orang,
dengan komposisi sebagai berikut: 4 (empat) orang lulusan S2, dan 1 (satu) orang
lulusan S1.
3) Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan
Industri yang terdiri dari 5 (lima) orang, dengan komposisi sebagai berikut: 2
(dua) orang lulusan S2, 2 (dua) orang lulusan S1, 1 (satu) orang lulusan SMA.
4) Bagian Program dan Tata Usaha yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, dengan
komposisi sebagai berikut: 1 (satu) orang lulusan S2, 5 (lima) orang lulusan S1,
dan 3 (tiga) orang lulusan SMA.

C. Peran Strategis Direktorat Ketahanan Industri
Adanya perdagangan bebas [free trade agreement (FTA)] telah membuat batas antar
negara menjadi berkurang (borderless state). FTA tersebut mengharuskan setiap negara
pihak untuk mengurangi, atau bahkan menghilangkan, segala bentuk hambatan (trade
barriers), baik berupa tarif ataupun non tarif, yang menjadi penghalang bagi terciptanya
arus perdagangan yang bebas. Bagi Indonesia, adanya berbagai perjanjian perdagangan
bebas tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya
adalah produk industri Indonesia dapat menembus pasar global. Sedangkan dampak
negatifnya adalah produk-produk impor dapat membanjiri pasar Indonesia yang sangat
besar dengan 250 juta penduduk. Salah satu dasar pertimbangan pembentukan
organisasi Direktorat Ketahanan Industri adalah untuk mengatasi kondisi tersebut diatas
sehingga dapat melindungi kepentingan industri nasional.
Peran strategis Direktorat Ketahanan Industri dalam membantu pencapaian kinerja
sektor industri yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan
dan penyelamatan Industri Dalam Negeri (IDN) dengan membantu IDN dari dampak
kebijakan/regulasi internasional yang mengancam dan merugikan; membantu IDN dari
dampak persaingan global dan unfair trade; dan menyediakan Sistem Informasi
Ketahanan Industri (SIKI) yang dapat diandalkan sebagai Decision Support System
(DSS).
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D. Rencana Strategis Direktorat Ketahanan Industri
1. Visi Direktorat Ketahanan Industri
“Meningkatkan ketahanan industri nasional”. Visi ini telah diupayakan agar
sejalan dengan visi Ditjen KPAII yaitu “Membangun industri nasional berdaya saing
global, dan mendominasi pasar global di tahun 2025” serta visi Kementerian
Perindustrian yaitu “Menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara industri tangguh
dunia”.

2. Misi Direktorat Ketahanan Industri
Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi sebagai berikut :
1) Mewujudkan pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan
global.
2) Mewujudkan pengamanan industri nasional dari dampak negatif kebijakan,
regulasi, iklim usaha.
3) Mewujudkan ketersediaan informasi pengamanan dan penyelamatan industri.
4) Mewujudkan penguatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan industri.

3. Tujuan Direktorat Ketahanan Industri
Tujuan Direktorat Ketahanan Industri diantaranya:
1) Meningkatkan pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan
2) Mewujudkan pengamanan industri nasional dari dampak negatif persaingan global
3) Meningkatkan Pengamanan Industri Nasional dari Dampak Negatif Kebijakan,
Regulasi, Iklim Usaha
4) Meningkatkan ketersediaan informasi pengamanan dan penyelamatan industri
5) MeningkatkanPenguatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Ketahanan
Industri.

4. Sasaran Direktorat Ketahanan Industri
Penulisan sasaran Direktorat Ketahanan Industri dalam LAKIP tahun 2017
mengacu kepada sasaran strategis yang tercantum di dalam Renstra Direktorat
Ketahanan Industri tahun 2015-2019 yang telah direview setiap tahunnya untuk
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dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan industri yang ada. Adapun indikator
kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya fasilitasi kelompok industri untuk ekspor dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) adanya industri dalam negeri yang difasilitasi untuk ekspor.
2. Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif kebijakan,
regulasi dan /atau iklim usaha dengan IKU terbentuknya rekomendasi
pengamanan IDN dari dampak kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha.
3. Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak persaingan global
dengan IKU terbentuknya rekomendasi kebijakan di dalam negeri dari dampak
persaingan global.
4. Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan industri dengan IKU
perusahaan yang didampingi dalam penanganan kasus.
5. Tersedianya informasi pengamanan dan penyelamatan industri yang mendukung
kebijakan dan persaingan global dengan IKU Sistem Informasi Ketahanan Industri
(SIKI).
6. Dukungan tusi Direktorat Ketahanan Industri dengan IKU tersusunnya dokumen
program anggaran dan evaluasi Direktorat Ketahanan Industri.

5. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan Direktorat Ketahanan Industri ditujukan untuk mendukung
perwujudan visi Direktorat Ketahanan Industri, yaitu “Meningkatkan ketahanan
industri”. Dalam rangka mencapai visi dimaksud, kebijakan Direktorat Ketahanan
Industri diarahkan pada peningkatan ketahanan industri dalam negeri dengan
melakukan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri, yang meliputi
pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam
ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri; dan pengamanan akibat
persaingan

global

yang

menimbulkan

ancaman

terhadap

ketahanan

dan

mengakibatkan kerugian industri dalam negeri. Terdapat juga tindakan penyelamatan
atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi
industri dalam negeri, melalui pemberian stimulus fiskal dan pemberian kredit
program.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja Direktorat Ketahanan Industri Tahun 2017
Dalam menyusun perencanaan kinerja tahun 2017, Direktorat Ketahanan Industri
telah melakukan proses tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan dokumen
Rencana Kinerja (Renkin) tahun 2017 dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja
(Perkin) tahun 2017. Dokumen Renkin tahun 2017 tersebut telah disusun pada tahun
anggaran 2016 (bulan Februari), sedangkan dokumen Perkin tahun 2017 ditetapkan pada
awal tahun anggaran 2017 (bulan Januari).
Perencanaan kinerja yang disusun dalam dokumen Renkin tahun 2017 telah sesuai
dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Ketahanan Industri tahun 20152019 yang telah direview setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Direktur
Ketahanan Industri No. 01/KPAII.2/PER/3/2017 tentang Rencana Strategis Direktorat
Ketahanan Industri Ditjen KPAII Tahun 2015-2019. Selain itu, penyesuaian dilakukan
terkait dengan adanya kebijakan penghematan anggaran berdasarkan Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017,
yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2017.
Adanya evaluasi dan penyesuaian tersebut berdampak pada sasaran strategis,
indikator kinerja sasaran strategis, maupun penetapan target didalam dokumen Perkin
Direktorat Ketahanan Industri tahun 2017. Penyesuaian ini didasari rasionalitas
ketercapaian target sasaran dan indikator kinerja serta kesesuaian target dengan
ketersediaan sumber daya.

Output Direktorat Ketahanan Industri Tahun 2017
Untuk bulan Januari - Desember 2017, total output yang direncanakan untuk dicapai
adalah sebanyak 4 (Empat) kelompok output. Adapun output yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
1. Data Olahan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri
a. Mengembangkan Sistem Informasi Ketahanan Industri.
b. Melakukan Monitoring Informasi Pengamanan dan Penyelamatan IDN.
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2. Rekomendasi Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Dampak Kebijakan, Regulasi
dan/ Iklim Usaha
a. Analisa Kebijakan, Regulasi dan/ Iklim Usaha yang Merugikan Industri Dalam
Negeri.
b. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Produk dan Jasa Industri.
3. Kebijakan Pengamanan Industri Dalam Negeri
a. Analisa Pengamanan Persaingan Global.
b. Pendampingan Industri Dalam Negeri Terkait Dampak Persaingan Global.
c. Harmonisasi Keterkaitan Hulu Hilir.
4. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Eselon II
a. Program dan Rencana Kerja Direktorat Ketahanan Industri.
b. Layanan Tata Usaha Direktorat Ketahanan Industri.
c. Partisipasi Aktif dalam Fora Kerjasama Industri Internasional.

Sasaran Strategis dan Kegiatan Direktorat Ketahanan Industri
Direktorat Ketahanan Industri memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis, dengan indikator
kinerja strategis dan kegiatan pada tahun 2017, yaitu:

TABEL II.1
SASARAN STRATEGIS DAN KEGIATAN
DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI
Sasaran Strategis
No Direktorat Ketahanan
Industri
1
2
Perspektif Stakeholders
Terwujudnya fasilitasi
kelompok industri untuk
1 ekspor

2

3

Terwujudnya
pengamanan industri
nasional dari dampak
negatif kebijakan,
regulasi dan /atau iklim
usaha
Terwujudnya
pengamanan industri
nasional dari dampak

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

3

4

Industri dalam negeri
yang difasilitasi
ekspor

Rekomendasi
pengamanan Industri
Dalam Negeri (IDN)
dari dampak
kebijakan, regulasi,
dan/ atau iklim usaha
Rekomendasi
kebijakan di dalam
negeri dari dampak
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Target
Tahun
2017
5

Industri

4

Rekomendasi

3

Rekomendasi

1

Kegiatan

6
Penyusunan analisis
kebijakan, regulasi,
dan/atau iklim usaha luar
negeri yang merugikan
IDN
Penyusunan rekomendasi
kebijakan pemberdayaan
produk dan jasa industri

Melakukan analisis
pengamanan persaingan
global

persaingan global

Perspektif Bisnis Internal
Terwujudnya koordinasi
4 dan fasilitasi
pelaksanaan ketahanan
industri
Tersedianya informasi
pengamanan dan
penyelamatan industri
5 yang mendukung
kebijakan dan
persaingan global

persaingan global

Melakukan harmonisasi
keterkaitan industri huluhilir

Perusahaan yang
didampingi dalam
penanganan kasus

Melakukan pendampingan
IDN terkait dampak
persaingan global

Perusahaan

5

Sistem Informasi
Ketahanan Industri
(SIKI)

Mengembangkan Sistem
Informasi Ketahanan
Industri (SIKI)
Modul

6
Melakukan monitoring
informasi pengamanan
dan penyelamatan IDN

Perspektif Pembelajaran Organisasi
Dukungan tusi
Tersusunnya
Direktorat Ketahanan
dokumen program
6 Industri
anggaran dan
evaluasi Dit.
Ketahanan Industri

Dokumen
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Dukungan tusi Direktorat
Ketahanan Industri

B. Anggaran Direktorat Ketahanan Industri Tahun 2017
Total pagu untuk Direktorat Ketahanan Industri dari total pagu pada kegiatan
Peningkatan Ketahanan Industri adalah sebesar Rp. 5.790.170.000,- (Lima Milyar
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Pada pertengahan
tahun yaitu bulan Juni 2017, terdapat penghematan anggaran sehingga Direktorat
Ketahanan Industri mengalami pemotongan sebesar Rp. 649.602.000,- (Enam Ratus
Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) menjadi Rp.
5.140.568.000,- (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Rupiah).
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TABEL II.2
MATRIK PENGHEMATAN ANGGARAN
PAGU DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI TAHUN 2017
*dalam rupiah

NO

1

2

3

4

5

OUTPUT / RINCIAN AKUN
Peningkatan Ketahanan Industri
Subdirektorat Pengembangan Informasi
Pengamanan dan Penyelamatan Industri
Mengembangkan Sistem Informasi Ketahanan
Industri (SIKI)
Melakukan Monitoring Informasi
Pengamanan dan Penyelamatan IDN
Subdirektorat Pengamanan Kebijakan,
Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri
Penyusunan Analisis Kebijakan, Regulasi,
Dan/atau Iklim Usaha Luar Negeri Yang
Merugikan IDN
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Pemberdayaan Produk dan Jasa Industri
Subdirektorat Pengamanan Persaingan
Global
Melakukan Analisis Pengamanan Persaingan
Global
Melakukan Pendampingan IDN Terkait
Dampak Persaingan Global
Melakukan Harmonisasi Keterkaitan Industri
Hulu-Hilir
Subbagian Program dan Tata Usaha
Penyusunan Program dan Rencana Kerja
Direktorat Ketahanan Industri
Layanan Tata Usaha Direktorat Ketahanan
Industri
Partisipasi Aktif dalam Rangka Kerja Sama
Industri Internasional
Output Cadangan
TOTAL
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PAGU AWAL

PAGU SETELAH
PEMOTONGAN

5.790.170.000
1.678.438.000

5.140.568.000
1.434.438.000

1.292.103.000

1.113.203.000

386.335.000

321.235.000

1.119.457.000

1.046.697.000

757.257.000

684.497.000

362.200.000

362.200.000

1.082.862.000

890.020.000

599.485.000

528.389.000

248.685.000

182.239.000

234.692.000

179.392.000

1.789.313.000
726.775.000

1.649.313.000
614.647.000

359.653.000

354.581.000

702.885.000

680.085.000

120.100.000
5.790.170.000

120.100.000
5.140.568.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Perjanjian Kinerja 2017 dan Rencana Strategis 2015 – 2019
Analisis pencapaian kinerja Direktorat Ketahanan Industri disusun berdasarkan pada
dokumen Perjanjian Kinerja dan Renstra 2015 - 2019. Pengukuran kinerja digunakan
untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ kebijakan sesuai dengan
sasaran dan target yang telah ditetapkan yaitu:
a. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Fasilitasi Kelompok Industri Untuk Ekspor
Indikator Kinerja

: Kelompok Industri Dalam Negeri Yang Difasilitasi

Ekspor, Target 4 Kelompok Industri.
Dalam rangka peningkatan daya saing industri dalam negeri di pasar internasional,
pemerintah mengeluarkan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang ditujukan
untuk sektor industri yang berorientasi ekspor tetapi menghadapi hambatan permodalan.
Dasar hukum program ini adalah PMK No.134 tahun 2015 tentang Penugasan Khusus
Ekspor kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Direktorat Ketahanan
Industri merupakan salah satu anggota tim teknis dalam penyusunan analisis aspek
ekonomis untuk sektor industri yang diusulkan. Melalui program ini, pelaku usaha
industri dalam negeri yang berorientasi ekspor berkesempatan untuk memperoleh
bantuan berupa modal dengan suku bunga yang relatif lebih rendah dari suku bunga
pasar.
Program yang sudah berjalan sejak tahun 2015 ini memiliki capaian 4 (empat)
sektor industri yang telah difasilitasi untuk ekspor di tahun 2017 yaitu antara lain
sektor industri alat transportasi, industri animasi, industri alat pertahanan, dan industri
suku cadang. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Ketahanan Industri melakukan
hal-hal sebagai berikut :
a. menyelenggarakan sosialisasi, rapat, konsultasi, dan diskusi dengan industri yang
tertarik mendapatkan fasilitas pembiayaan ekspor;
b. melakukan penelusuran data terkait industri yang tertarik mendapatkan fasilitas
pembiayaan ekspor;
c. melakukan koordinasi dan kunjungan ke industri;
d. bersama-sama dengan industri yang bersangkutan dan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri (PPKIUI) BPPI menyusun kajian
aspek ekonomi program ekspor industri terkait, sebagai usulan Kementerian
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Perindustrian kepada Kementerian Keuangan untuk Program Penugasan Khusus
Ekspor (PPKE) Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);
e. bersama-sama PPKIUI BPPI menyusun konsep surat Menteri Perindustrian kepada
Menteri Keuangan perihal rekomendasi industri yang perlu mendapat fasilitas
pembiayaan ekspor. Dalam hal ini, penyusunan surat Menteri Perindustrian akan
dilaksanakan bila semua unit di lingkungan Kementerian Perindustrian telah
menyepakati bahwa industri dimaksud dianggap layak mendapatkan rekomendasi
Menteri Perindustrian untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan ekspor. Setelah
konsep surat tersebut dibuat dan mendapat persetujuan serta tanda tangan dari
Menteri Perindustrian, maka Direktorat Ketahanan Industri dan PPKIUI BPPI akan
menyampaikan dan memaparkan surat usulan tersebut dalam Rapat Komite
Pembiayaan Khusus Ekspor, serta memberikan penjelasan dalam Rapat Tim teknis
dimaksud.

Tabel III. 1
Sektor Industri dan Perusahaan yang Difasilitasi Ekspor Tahun 2017
SEKTOR INDUSTRI

KETERANGAN

1. Industri Alat Transportasi

1. PT. INKA (Persero) : fasilitasi pembiayaan ekspor
gerbong kereta api ke Bangladesh, Srilanka, dan
Mesir.
2. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) : fasilitasi
pembiayaan ekspor alat transportasi udara ke
Thailand, Nepal, Senegal, dan Uni Emirat Arab
(UEA).
3. Industri Karoseri (PT. New Armada dan PT. New
Sentosa) : fasilitasi pembiayaan ekspor produk
karoseri ke Afrika.
4. PT. Barata Indonesia (Persero): fasilitasi
pembiayaan ekspor komponen kereta api – Boogey.

2. Industri Animasi

5. PT. Kinema Systrans Multimedia : fasilitasi
pembiayaan ekspor jasa animasi dan konten.

3. Industri Alat Pertahanan

6. PT. Pindad (Persero) dan PT. PAL (Persero) :
fasilitasi pembiayaan ekspor alat pertahanan.

4. Industri Suku Cadang

7. PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri (YPTI) :
fasilitasi pembiayaan ekspor suku cadang
(komponen).
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Dengan demikian, kelompok industri yang difasilitasi untuk ekspor mencapai
target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.
Tabel III. 2
Target Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 1
SASARAN
STRATEGIS
Terwujudnya
fasilitasi
kelompok
industri untuk
ekspor

IKU

T

Industri
dalam
negeri
yang
difasilitasi
ekspor

-

2015
R
-

C
(%)
-

T
4

2016
R
4

C
(%)
100

2017
R

T
4

4

SATUAN

C
(%)
100

Kelompok
Industri

Untuk mendukung keberhasilan capaian Sasaran Strategis 1, anggaran yang
dialokasikan pada komponen ini memiliki alokasi dana di pagu awal sebesar Rp.
757.257.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu
Rupiah). Terkait penghematan sebesar Rp. 72.760.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh
ratus enam puluh ribu Rupiah) maka pagu berubah menjadi Rp. 684.497.000,- (enam
ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah), dimana
realisasi untuk komponen tersebut sebesar Rp. 666.611.634,- (enam ratus enam puluh
enam juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah) atau sebesar
97,39%.
Berdasarkan Renstra Direktorat Ketahanan Industri tahun 2015-2019, target
untuk tahun 2018 hingga 2019 ditetapkan target sebanyak 5 kelompok industri dalam
negeri yang difasilitasi ekspor. Direktorat Ketahanan Industri masih optimis dapat
mewujudkan target yang telah ditetapkan karena pencapaian kinerja pada tahun ini
mampu melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Tabel III. 2
Target Kinerja dan Realisasi Renstra 2015-2019 Sasaran Strategis 1
SASARAN
STRATEGIS
Terwujudnya
fasilitasi
kelompok
industri untuk
ekspor

IKU
Industri
dalam
negeri yang
difasilitasi
ekspor

TARGET

REALISASI

TARGET

TARGET

2015-2019

S.D. 2017

2018

2019

12

8

2

2
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Dari target 2015-2019, s/d 2017 target yang sudah tercapai sudah sebanyak 8
(delapan) kelompok industri. 4 (empat) kelompok industri yang belum tercapai akan
diselesaikan pada tahun 2018 dan 2019.

b. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengamanan Industri Nasional dari
Dampak Negatif Kebijakan, Regulasi dan/atau Iklim Usaha.
Indikator Kinerja

: Rekomendasi Pengamanan Industri Dalam Negeri (IDN)

dari Dampak Kebijakan, Regulasi, dan/atau Iklim Usaha, Target

3 (tiga)

Rekomendasi.
Era globalisasi saat ini semakin menuntut Indonesia untuk lebih pro-aktif dalam
kegiatan perekonomian dunia, salah satunya dalam hal perdagangan bebas. Tak dapat
dipungkiri bahwa di satu sisi, perdagangan bebas menciptakan peluang bagi
konsumen untuk mendapatkan produk yang lebih beragam. Namun di sisi lain,
tantangan bagi pemerintah juga semakin besar, khususnya ketika terjadi lonjakan
impor ke dalam pasar domestik. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab
melindungi konsumen dalam negeri dengan memastikan bahwa produk yang beredar
dalam pasar domestik adalah produk-produk yang berkualitas, khususnya dari segi
keamanan dan kesehatan mengingat akhir-akhir ini sering muncul kasus beredarnya
barang-barang impor yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pemerintah juga
bertanggung jawab untuk melindungi Industri Dalam Negeri (IDN) yang belum atau
tidak mampu bersaing dalam era perdagangan bebas. Dalam rangka menjalankan
tanggung jawab tersebut, pemerintah perlu merumuskan suatu kebijakan yang
berfungsi untuk melindungi konsumen dan IDN dari dampak kebijakan, regulasi,
dan/atau iklim usaha.
Sepanjang tahun 2017, rekomendasi pengamanan IDN dari dampak kebijakan,
regulasi, dan/atau iklim usaha telah memiliki capaian 7 (tujuh) rekomendasi.
Rekomendasi tersebut antara lain :
1. Rekomendasi bagi industri kereta api untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan
ekspor ke Bangladesh dan Sri Lanka (Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri
Keuangan Nomor 576/M-IND/9/2016 tgl 22 September 2016).
Berdasarkan surat rekomendasi tersebut dan kesepakatan Komite Penugasan
Khusus Ekspor, maka terbit Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) untuk menyediakan pembiayaan ekspor gerbong penumpang
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kereta Api. Pemberian fasilitas pembiayaan ekspor sebesar Rp. 1 Triliun diberikan
kepada PT. INKA (Persero).

2. Rekomendasi bagi industri pesawat terbang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan
ekspor ke Thailand, Nepal, Senegal, dan Uni Emirat Arab (UEA) (Surat Menteri
Perindustrian kepada Menteri Keuangan Nomor 655/M-IND/11/2016 tgl 16
November 2016).
Berdasarkan surat rekomendasi tersebut dan kesepakatan Komite Penugasan
Khusus Ekspor, maka terbit KMK Nomor 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan
Khusus kepada LPEI Untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara.
Pemberian fasilitas pembiayaan ekspor alat transportasi udara diberikan kepada PT.
Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 400 Milyar ke Thailand, Nepal, Senegal,
dan Uni Emirat Arab (UEA).

3. Rekomendasi bagi 10 komoditi sektor industri terpilih untuk ekspor ke semua negara
(Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan Nomor 186/M-IND/4/2017
tgl 26 April 2017).
Berdasarkan surat rekomendasi tersebut dan kesepakatan Komite Penugasan
Khusus Ekspor, maka diputuskan untuk menerbitkan KMK untuk seluruh sektor
industri untuk tujuan ekspor ke Afrika.

4. Rekomendasi pemberdayaan produk dan jasa industri T.A. 2017
Kajian Pemberdayaan Produk Dan Jasa Industri T.A. 2017 berisi pemaparan
dan rekomendasi mengenai jenis Non Tariff Measures (NTMs) yang tepat, efektif
dan efisien di Indonesia serta mekanisme penerapan NTMs di Indonesia.

5. Rekomendasi posisi runding Kementerian Industri dalam Persidangan Special Trade
Concern (STC) forum Technical Barriers to Trade (TBT) Bulan Maret 2017.
Dokumen Rekomendasi persidangan berisi strategi dan pemetaan posisi
offensive-defensive dalam perundingan multilateral untuk sektor industri.
Untuk posisi defensive, isu yang mendapatkan rekomendasi:
a. Permenperin No.69/2014 tentang ketentuan TKDN Produk elektronik berbasis
4G/LTE.
b. Permenperin tentang standar wajib mainan anak.
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c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30/2013 tentang label gula, garam dan lemak
pada makanan olahan.
d. UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Sedangkan isu ofensif, isu yang mendapatkan rekomendasi:
a. EU Tobacco Directive-EU.
b. Kadar maksimal residu anthraquinone untuk produk teh-EU.
c. Aturan label keterangan asal-EU.
d. Amandemen Tobacco Prevention Act-Taiwan.
Untuk isu bilateral, antara lain:
a. Prosedur ekspor olahan ikan-AS.
b. Prosedur ekspor kosmetik- EU, RRT, Eurasia, dan Arab Saudi.

6. Rekomendasi posisi runding Kementerian Industri dalam Persidangan Special Trade
Concern (STC) forum Technical Barriers to Trade (TBT) Bulan Juni 2017.
Dokumen Rekomendasi persidangan berisi strategi dan pemetaan posisi
offensive-defensive dalam perundingan multilateral untuk sektor industri. Untuk
posisi defensive, isu yang mendapatkan rekomendasi:
a. Permenperin tentang standar wajib mainan anak.
b. UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Sedangkan pada isu ofensif, antara lain:
a. EU Tobacco Directive-EU;
b. Aturan label keterangan kosmetik asal RRT;
c. Aturan label keterangan asal-EU; dan
d. Kadar maksimal residu anthraquinone untuk produk teh-EU.
Adapun untuk isu bilateral adalah AS meminta Indonesia untuk
menotifikasikan draft peraturan terkait label makanan dan iklan bagi bayi agar
negara lain berkesempatan memberikan masukan serta mempersiapkan sarana dan
prasarana sebelum peraturan tersebut diberlakukan

7. Rekomendasi posisi runding Kementerian Industri dalam Persidangan Special Trade
Concern (STC) forum Technical Barriers to Trade (TBT) Bulan November 2017.
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Dokumen Rekomendasi persidangan berisi strategi dan pemetaan posisi
offensive-defensive dalam perundingan multilateral untuk sektor industri. Untuk
posisi defensive, isu yang mendapatkan rekomendasi:
a. Permenperin tentang standar wajib mainan anak.
b. UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Untuk isu bilateral, antara lain:
a. Prosedur ekspor kosmetik- RRT.
b. Aturan label keterangan asal-EU.
c. EU Tobacco Directive-EU, Thailand
d. Proposed amandements to the enforcement decree of the Act on the sustainable
use of timbers-Korea Selatan
e. Formaldehyde Emission of wood based panels and finishing product-RRT.
f. Cosmetics GP Number- RRT
g. Food labelling- AS
h. Photovoltaic Permenperin-Kanada
Dengan demikian, rekomendasi pengamanan industri dalam negeri (IDN) dari
dampak kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha mencapai target yang ditetapkan
pada tahun 2017.
Tabel III. 3
Target Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 2
SASARAN
STRATEGIS
Terwujudnya
pengamanan
industri
nasional dari
dampak
negatif
kebijakan,
regulasi dan
/atau iklim
usaha

IKU

T

Rekomend
asi
pengaman
an industri
IDN dari
dampak
kebijakan,
regulasi,
dan/ atau
iklim
usaha.

-

2015
R
-

C
(%)
-

T
2

2016
R
2

C
(%)
100

T
3

2017
R
7

C
(%)
233

SATUAN
Kelompok
Industri

Untuk mendukung keberhasilan capaian Sasaran Strategis 2, anggaran yang
dialokasikan pada komponen ini memiliki alokasi dana di pagu awal sebesar Rp.
362.200.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah). Pada komponen
ini tidak dilakukan penghematan. Realisasi untuk komponen ini ialah sebesar Rp.
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319.874.550,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu
lima ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar 88,31%.
Berdasarkan Renstra Direktorat Ketahanan Industri tahun 2015-2019, target
untuk tahun 2018 hingga 2019 ditetapkan target sebanyak 2 rekomendasi yang akan
disusun. Pada tahun 2017, Direktorat Ketahanan Industri telah berhasil mencapai
target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Tabel III. 4
Target Kinerja dan Realisasi Renstra 2015-2019 Sasaran Strategis 2
SASARAN

IKU

STRATEGIS
Terwujudnya
pengamanan
industri
nasional dari
dampak
negatif
kebijakan,
regulasi dan
/atau iklim
usaha

Rekomendasi
pengamanan
industri IDN
dari dampak
kebijakan,
regulasi, dan/
atau iklim
usaha.

TARGET

REALISASI

TARGET

TARGET

2015-2019

S.D. 2017

2018

2019

9

9

1

1

Dari target 2015-2019, s/d 2017 target yang sudah tercapai sudah sebanyak 9
(sembilan) rekomendasi. Pada tahun 2018 dan 2019, tetap akan disusun rekomendasi
dengan target 1 (satu) di masing-masing tahun ke depan sesuai dengan target yang
telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

c. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pengamanan Industri Nasional dari
Dampak Persaingan Global
Indikator Kinerja

: Rekomendasi Kebijakan Di Dalam Negeri Dari Dampak

Persaingan Global, Target 1 (satu) Rekomendasi.
Penggunaan instrumen trade remedies (anti-dumping, safeguard dan anti-subsidi)
bukan merupakan satu-satunya alat yang dapat diterapkan untuk melindungi industri
dalam negeri mengingat kemampuan daya saing produk dalam negeri kalah bersaing
akibat dampak kerjasama ACFTA, AKFTA, dan lain-lain. Kerjasama internasional
tersebut memungkinkan membuka persaingan global yang semakin kompetitif yang
juga akan menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian
Industri Dalam Negeri. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan pengamanan Industri
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Dalam Negeri yang dapat mengawal kegiatan industri agar mampu terus berkembang
dan berdaya saing.
Rekomendasi kebijakan di dalam negeri dari dampak persaingan global usaha
telah memiliki capaian 7 (tujuh) rekomendasi. Rekomendasi tersebut antara lain :
1. Kajian analisis dampak perubahan rezim Amerika terhadap Indonesia
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan
antara lain terkait Dampak Makro dari Kebijakan Trump dan Strategi untuk
Indonesia. Hal – hal ke depan yang dapat dilakukan oleh Indonesia antara lain
meningkatkan daya saing industri dalam negeri, antara lain dengan cara
meningkatkan produktifitas industri, memetakan produk unggulan dan memilih
negara mitra potensial. Selain itu, guna mengetahui akses pasar yang potensial,
perlu dimaksimalkan peran dan fungsi perwakilan perdagangan/industri di luar
negeri.
2. Kajian analisis hukum atas penerapan Minimum Import Price (MIP)
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, MIP dapat diterapkan di Indonesia
sepanjang adanya transparansi dengan cara notifikasi ke WTO dan dilaksanakan
dalam jangka pendek. Apabila ada pengajuan sengketa ke WTO, karena
pemberlakuan MIP bersifat jangka pendek, sebagai contoh 6 bulan, maka sebelum
dibahas di Panel WTO, ada kemungkinan pengenaan MIP sudah berakhir. Adapun
alasan/argumen yang dapat digunakan, diantaranya adalah: a) MIP dilaksanakan
dalam rangka menyamakan harga produk industri yang kurang kompetitif dibanding
harga barang impor, diakibatkan tingginya biaya produksi; dan b) Penerapan MIP
ini

dapat

dilakukan sebelum

definitif pengenaan Anti-dumping,

karena

pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping Sementara sulit untuk dilaksanakan
walaupun sudah ada dasar hukumnya.
3. Rekomendasi PKN untuk Perpanjangan Pengenaan BMTP BjLas
Rekomendasi dari Menteri Perindustrian kepada Menteri Perdagangan
disampaikan melalui surat nomor 285/M-IND/7/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang
Pertimbangan dalam rangka Kepentingan Nasional untuk perpanjangan tindakan
pengamanan perdagangan (safeguard) atas impor barang produk canai lantaian dari
besi atau baja bukan paduan (BjLAS) dengan kode HS Ex. 7210.61.11, di mana
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Menteri Perindustrian menyampaikan persetujuan untuk perpanjangan pengenaan
BMTP sesuai dengan usulan KPPI.

4. Rekomendasi PKN untuk Pengenaan BMAD Frit
Rekomendasi dari Menteri Perindustrian kepada Menteri Perdagangan
disampaikan melalui surat nomor 501/M-IND/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017
tentang Pertimbangan atas Rekomendasi KADI untuk Pengenaan Bea Masuk Anti
Dumping (BMAD) terhadap Impor Frit yang Termasuk dalam Pos Tarif 3207.20.90
dan 3207.40.00 yang Berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, di mana Menteri
Perindustrian menyampaikan persetujuan untuk pengenaan BMAD.

5. Rekomendasi PKN untuk Perpanjangan Pengenaan BMTP IH Section.
Rekomendasi disampaikan oleh Menteri Perindustrian kepada Menteri
Perdagangan melalui surat nomor 663/M-IND/11/2017 tanggal 13 November 2017
terkait Pertimbangan atas Rekomendasi KPPI untuk Perpanjangan Pengenaan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas Impor Barang “I dan H Section dari
Baja Paduan Lainnya”, yang Termasuk Dalam Pos Tarif Ex. 7228.70.10 dan Ex.
7228.70.90, di mana Menteri Perindustrian menyampaikan persetujuan atas
perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebagaimana
direkomendasikan oleh KPPI.

6. Kajian Dampak Penerapan Trade Remedies
Kajian dilakukan dengan mengamati setiap kasus pemberlakuan antidumping
dan safeguard dan melihat dampak nya pada perubahan impor dan harga setelah
kebijakan tersebut diberlakukan. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa pengenaan trade remedies belum sepenuhnya efektif dalam
menurunkan impor karena masih terjadi circumvention.

7. Kajian analisis dampak Brexit terhadap Indonesia
Dari kajian analisis dampak Brexit terhadap Indonesia yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi persaingan global, daya saing produk
di dalam negeri harus ditingkatkan. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan
perwakilan RI serta stakeholder di luar negeri untuk mendapatkan informasi terkait
peluang bagi pengembangan industri dalam negeri.
21

Dengan demikian, rekomendasi pengamanan industri dalam negeri (IDN) dari
dampak kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha mencapai target yang ditetapkan
pada tahun 2017.
Tabel III. 5
Target Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 3
SASARAN
STRATEGIS
Terwujudnya
pengamanan
industri
nasional dari
dampak
persaingan
global

IKU

T

Jumlah
rekomend
asi
kebijakan
pengaman
an industri
dari
dampak
persaingan
global

-

2015
R
-

C
(%)
-

2016
R

T
2

2

C
(%)
100

2017
R

T
1

7

SATUAN

C
(%)
233

Kelompok
Industri

Untuk mendukung keberhasilan capaian Sasaran Strategis 3, anggaran yang
dialokasikan di pagu awal sebesar Rp. 834,177,000,- (Sembilan ratus delapan juta dua
ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah). Terkait penghematan sebesar Rp.
126.396.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu
Rupiah) maka berubah menjadi Rp. 707.781.000,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus
delapan puluh satu ribu Rupiah), dimana realisasi untuk komponen tersebut sebesar
Rp. 666.253.275,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu
dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau 92,33%.
Berdasarkan Renstra Direktorat Ketahanan Industri tahun 2015-2019, target
untuk tahun 2018 hingga 2019 ditetapkan target sebanyak 2 rekomendasi yang akan
disusun. Direktorat Ketahanan Industri di tahun 2017 telah berhasil mencapai target
yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Tabel III. 6
Target Kinerja dan Realisasi Renstra 2015-2019 Sasaran Strategis 3
SASARAN
STRATEGIS
Terwujudnya
pengamanan
industri
nasional dari
dampak

IKU
Jumlah
rekomendasi
kebijakan
pengamanan
industri dari

TARGET

REALISASI

TARGET

TARGET

2015-2019

S.D. 2017

2018

2019

4

9

1

1

22

persaingan
global

dampak
persaingan
global

Dari target 2015-2019, s/d 2017 target yang sudah tercapai sudah sebanyak 9
(sembilan) rekomendasi. Pada tahun 2018 dan 2019, tetap akan disusun rekomendasi
dengan target 1 (satu) di masing-masing tahun ke depan.

d. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Ketahanan Industri.
Indikator Kinerja

: Perusahaan Yang Didampingi Dalam Penanganan Kasus,

Target 5 (lima) Perusahaan.
Pendampingan kepada Industri Dalam Negeri diperlukan agar Industri Dalam
Negeri lebih aware terkait prosedur dan tata cara pengenaan instrumen pengamanan,
diantaranya adalah di bidang trade remedies seperti pengenaan antidumping, safeguard
dan antisubsidi maupun dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pendampingan kepada Industri Dalam Negeri bertujuan untuk memperoleh solusi agar
Industri Dalam Negeri tidak mengalami kerugian maupun ancaman kerugian serius dari
dampak persaingan global. Sebagai contoh terkait instrumen safeguard, terdapat
mekanisme Penyesuaian Struktural (Structural Adjusment) yang dapat memberikan
kesempatan kepada setiap Industri Dalam Negeri untuk dapat berbenah diri sehingga
mampu bersaing di pasar global kembali. Oleh karenanya, dalam melakukan
Penyesuaian Struktural tersebut dapat diberikan pendampingan kepada Industri Dalam
Negeri baik dalam penyusunan Penyesuaian Struktural atau monitoring pelaksanaannya.
Kegiatan pendampingan industri dalam negeri terkait dampak persaingan global
telah memiliki capaian 14 (empat belas) perusahaan/asosiasi, antara lain:
1. Produsen Corn starch (PT Tereos)
Pendampingan terhadap industri dalam negeri produsen corn starch dilakukan
sehubungan dengan laporan PT Tereos FKS Indonesia terkait beberapa permasalahan
yang sedang dihadapi oleh industri pati jagung dalam negeri, antara lain terjadinya
peningkatan impor pati jagung (corn starch) dan sirup glukosa dari RRT masingmasing sebesar 71,7% dan 29,2% untuk periode 2015-2016 dan kurang bersaingnya
harga pati jagung produksi dalam negeri dengan harga pati jagung impor dari RRT.
Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kesulitan IDN dalam memperoleh bahan
baku berupa dent corn karena belum dibudidayakan di dalam negeri. Selain itu,
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adanya ketidaharmonisan struktur tarif bea masuk (di mana dent corn yang merupakan
bahan baku bagi industri pati jagung dalam negeri dikenakan bea masuk sebesar 5%
sedangkan pati jagung impor dikenakan bea masuk sebesar 0%), adanya kebijakan
Pemerintah RRT yang memberikan insentif berupa tax rebate sebesar 15% untuk
ekspor pati jagung, dan infrastruktur dalam negeri yang masih kurang mendukung,
khususnya terkait dengan mahalnya harga energi, menjadi permasalahan yang
dihadapi perusahaan.

2. Produsen Baja Paduan atau I & H Section (PT Gunung Raja Paksi dan PT Gunung
Garuda)
Pendampingan Industri Dalam Negeri Sektor Industri Baja Paduan dilakukan
berkenaan dengan surat dari PT Gunung Raja Paksi No. 010/GSG.Perind/IV/2017
tanggal 13 April 2017 perihal Impor HRC dan CRC Alloy dan surat PT Gunung
Garuda No. 0215/GRD/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal permohonan
kebijaksanaan atas banyaknya impor produk I & H Section yang sudah mampu
diproduksi di dalam negeri. Banyaknya impor produk I & H Section yang ditengarai
telah mengakibatkan kerugian, disebabkan oleh: harga produk impor I & H Section
Carbon Steel (terutama dari China) yang tidak wajar, Produsen I & H Section China
(Rizhao Steel) telah dapat mengadopsi SNI dengan memperoleh sertifikat SNI;
adanya pengalihan Kode HS (circumvention) untuk menghindari Bea Masuk, dan
adanya ketidakkonsistenan penerapan SNI wajib dengan bahan baku baja paduan.

3. Produsen BjLAS (PT. NS Bluescope Indonesia, PT. Sarana Central Bajatama dan
Sunrise Steel)
Pendampingan Industri Dalam Negeri Sektor Industri BjLAS dilatarbelakangi
oleh laporan dari Indonesia Zinc-Alumunium Steel Industries (IZASI) melalui surat
No. 010/IZASI-GOV/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal industri konsultasi –
permohonan waktu untuk meminta arahan mengenai potret industri dan strategi trade
remedies sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjaga iklim investasi yang
kondusif dalam menghindari terjadinya persaingan yang tidak fair (unfair trade)
khususnya bagi industri antara (midstream). Pihak IZASI meminta dukungan untuk
perpanjangan Tindakan Safeguard yang akan berakhir pada tanggal 7 Juli 2017 dan
saat ini menunggu hasil penyelidikan Sunset Review oleh KPPI.
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4. Produsen OCTG (PT Citra Tubindo)
Pendampingan Industri Dalam Negeri Sektor Industri OCTG dilakukan
sehubungan dengan laporan dari PT Citra Tubindo yang mencurigai adanya produk
palsu beredar di pasar dalam negeri. Selain itu, Asosiasi Produsen Pipa Pemboran
Migas Indonesia (APROPIPE) menambahkan kondisi industri produsen dalam negeri,
di mana saat ini terdapat 5 (lima) perusahaan sebagai anggota, namun 3 (tiga)
perusahaan telah tutup dan sekarat, diantaranya PT H-Tech (produsen Drill Pipe), PT
Hymindo Petromas Utama (produsen Threading/End Finish API OCTG) dan PT
Mulia Jaya Multi (produsen Aksesoris). Perusahaan yang masih berproduksi adalah
PT Citra Tubindo, Tbk dan PT Seamless Pipe Indonesia Jaya (produsen Heat
Treatment/API Plain End Pipe). Walaupun telah diberlakukan Safeguard sejak tahun
2013, perusahaan yang beroperasi masih mengalami ancaman kerugian dari lemahnya
daya saing dengan produk China. Ditambah dengan melesunya kondisi pertambangan
migas di dunia termasuk di Indonesia, menyebabkan PT Citra Tubindo, yang
berorientasi ekspor 70%, menurunkan kapasitas produksinya.

5. Produsen Pipa (PT Dwi Sumber Arca Waja)
Pendampingan Industri Dalam Negeri Sektor Industri Pipa dilakukaan berkenaan
dengan surat dari PT Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) No. 3/JP/IV/2017 tanggal 25
April 2017 perihal Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Sektor
Migas khususnya produk pipa untuk beberapa proyek Pemerintah. PT. DSAW
menganggap tidak adanya keberpihakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam
negeri dibanding produk impor dalam pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD.
Hal ini diasumsikan disebabkan oleh: adanya penghindaran penggunaan produk
dalam negeri, pihak kontraktor menggunakan ‘killing factor’ untuk dapat mengimpor
barang, kondisi aturan/regulasi pemerintah yang memungkinkan penggunaan produk
impor dalam pengadaan, Regulasi terlalu kompleks dan kurang tegas, tidak adanya
pengawasan melekat terhadap rencana proses pengadaan, tidak adanya sanksi serius
terhadap pelanggaran aturan/regulasi yang ada dan tidak adanya perlindungan
terhadap aksi ‘dumping’ yang dilakukan oleh negara lain.

6. Produsen Nitrocellulose (PT Inti Celluloseutama Indonesia)
Pendampingan terhadap sektor industri produsen Nitrocellulose dilakukan
sehubungan dengan disposisi Bapak Menteri Perindustrian atas Surat dari PT ICI
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No.109/ICI/IV/2017 tertanggal 25 April 2017 perihal permohonan perlindungan
terhadap produk nasional nitrocellulose akibat tingginya impor barang tersebut.

7. Produsen Baja Lapis Seng (BjLS) dan Pipa Galvanis (PT Intan Nasional Iron
Industri)
Pendampingan terhadap produsen baja lapis seng (BjLS) dan pipa galvanis
dilakukan sehubungan disposisi Menteri Perindustrian atas Surat dari PT Intan
Nasional Iron Industri (PT INII) No.002/INII/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016
perihal Keberatan atas Dihidupkan Kembali BMAD CRC/S. Permasalahan yang
dihadapi PT INII yaitu berhentinya kegiatan produksi pipa galvanis sejak tahun 2008
karena kesulitan memperoleh bahan baku yang kompetitif sebagai dampak dari
pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor HRC dari Negara
China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand sebagaimana diatur dalam PMK
No.39.1/PMK.011/2008, serta pengenaan BMAD atas impor CRC/S dari negara
Jepang, Republik Korea, Taiwan, RRT, dan Vietnam sebagaimana diatur dalam PMK
No.65/PMK.011/2013. Selain itu, PT INII juga menyampaikan bahwa pemberlakukan
PMK tersebut mengakibatkan PT INII dianggap menunggak tagihan bea masuk atas
impor CRC sekitar Rp10 miliar oleh Kantor Bea Cukai Belawan. Karena PT INII
tidak mampu untuk membayar tunggakan tersebut, Bea Cukai Belawan kemudian
membekukan izin impor PT INII. Akibatnya, PT INII tidak dapat mengimpor CRC
yang merupakan bahan baku utama pembuatan BjLS.

8. Produsen Ubin Keramik (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia)
Pendampingan Industri Dalam Negeri Terkait Dampak Persaingan Global
Produsen Ubin Keramik dilaksanakan berdasarkan disposisi dari Bapak Dirjen KPAII
terkait permasalahan – permasalahan yang dialami oleh Asosiasi Aneka Industri
Keramik Indonesia (ASAKI) yang disampaikan melalui surat nomor 267/ASAKIES/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017. Permasalahan yang dihadapi antara lain
kurangnya daya saing produk lokal dibandingkan produk impor dari sisi harga, yang
mengakibatkann meningkatnya impor ubin keramik dari RRT sebesar 23%.
Sementara itu, produk impor yang beredar dipasaran diduga tidak memenuhi spesikasi
sesuai SNI mengingat produk impor dari RRT pada umumnya memiliki dimensi yang
lebih tipis serta daya serap air dan daya tahan yang lebih rendah.
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9. Produsen Pengalengan Nanas (PT. Great Giant Pineapple)
Pendampingan terhadap produsen pengalengan nanas dilatarbelakangi oleh
laporan PT. Great Giant Pineapple (PT GGP) yang disampaikan secara langsung
terkait permasalahan yang dihadapi perusahaan tersebut, antara lain: banyaknya
hambatan yang dihadapi ketika melakukan ekspor (tingginya tarif bea masuk produk
jadi ke negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa dan Amerika dan banyaknya standar
(NTMs) yang harus dipenuhi), pembatasan kuota impor pisang dari Indonesia ke
Jepang dalam kerangka IJEPA sampai dengan 1000 ton/tahun, serta belum adanya
dukungan Pemerintah terkait produk yang akan diekspor ke negara tujuan ekspor (G
to G).

10. Produsen Pengecoran Logam (PT Growth Asia)
Pendampingan terhadap produsen pengecoran logam dilakukan dalam rangka
menindaklanjuti laporan PT Growth Asia yang disampaikan melalui surat nomor
GA17/07/10/001 tanggal 10 Juli 2017 perihal penggunaan konten lokal khususnya
bagi produk-produk seperti steel liner, rubber liner, rubber screen panel dan grinding
ball. PT. Growth Asia mengalami permasalahan dalam pemasaran dalam negeri. Saat
ini, 85% total produksi diekspor ke Australia, Afrika (Ghana, Congo), Brazil, Chili,
Peru, dan Meksiko. Sementara, barang – barang produksi tersebut belum menembus
pasar domestik. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang dialami
oleh PT. Growth Asia, antara lain: adanya tarif impor barang jadi di negara tujuan (16
– 17%), biaya transportasi dan delivery time, perizinan impor untuk bahan baku
khususnya scrap, tingginya biaya listrik dan gas, serta tingginya biaya perizinan
perpanjangan Kawasan Industri Medan 1, yang menyebabkan barang – barang
produksinya menjadi kurang bersaing.

11. Produsen Pulp & Kertas (Asosisasi Pulp dan Kertas Indonesia )
Pendampingan terhadap produsen Pulp & Kertas dilakukan dalam rangka
menindaklanjuti disposisi Dirjen. KPAII untuk menerima Asosisasi Pulp dan Kertas
Indonesia (APKI) terkait usulan kenaikan tarif bea masuk MFN pada produk kertas
yang disampaikan melalui surat nomor 266/APKI/09/2017 tanggal 13 September
2017. APKI menyampaikan kendala-kendala baik yang dihadapi di pasar domestik
maupun pasar ekspor, antara lain: meningkatnya impor produk kertas dengan nomor
pos tarif 4802, 4805, 4810, 4819 antara lain dari China, Thailand, Korea, Jepang,
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Amerika,

Hongkong,

Singapura,

Swedia,

Jerman,

dan

Malaysia,

adanya

kecenderungan proteksi yang dilakukan negara lain terhadap indonesia baik tarif
maupun non-tarif (antidumping, safeguard, dan sertifikasi industri), adanya tekanan
dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari dalam maupun luar negeri, serta
tingginya tarif bea masuk produk kertas yang diterapkan di beberapa Negara (secara
rata – rata mencapai 20% - 40%). Permasalahan – permasalahan tersebut
dikhawatirkan akan menurunkan daya saing industri pulp dan kertas dalam negeri.

Hasil kegiatan pendampingan tersebut berupa rekomendasi kebijakan kepada
perusahaan/ asosiasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing – masing
perusahaan/ asosiasi, antara lain:
1. Usulan menggunakan fasilitasi penggunaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP) untuk bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau
tidak mencukupi (corn starch, pengecoran logam).
2. Usulan pengajuan trade remedies baik antidumping maupun safeguard dan juga
hambatan non tarif (corn starch, pipa, keramik)
3. Usulan pemberlakuan kembali Tata Niaga atas impor produk yang sudah
diproduksi dalam negeri dan mampu disuplai (produsen I & H section, BjLas,
keramik).
4. Usulan untuk penyusunan SNI Wajib (I & H section, pipa, keramik).
5. Koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pengembangan produk dan
perluasan pasar ekspor (corn starch, pengalengan nanas, pengecoran logam)
6. Koordinasi dengan industri hilir pengguna (pengecoran logam, pulp & kertas,
pipa, BjLas)
7. Harmonisasi tarif bea masuk antara bahan baku dan produk jadi (pulp & kertas)
8. Monitoring kemampuan suplai dalam pemenuhan permintaan dan peningkatan
pemanfaatan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa
Pemerintah.
9. Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam setiap
pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam rangka Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang dilakukan oleh Tim Monev P3DN yang
diketuai oleh BPKP berdasarkan MoU antara Menperin dengan BPKP.
10. Usulan insentif bagi pelaku usaha yang telah memiliki TKDN tinggi.
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Tabel III. 7
Perusahaan Yang Telah Didampingi Dalam Penanganan Kasus
Tahun 2017
SEKTOR

KETERANGAN

Sektor Logam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PT. Growth Asia
PT Gunung Raja Paksi
PT Gunung Garuda
PT. NS Bluescope Indonesia
PT. Sarana Central Bajatama
Sunrise Steel
PT. Intan Nasional Iron Industry
PT Citra Tubindo
PT Dwi Sumber Arca Waja (DSAW)

Sektor Agro

10. PT Great Giant Pineapple (PT. GGP)
11. PT Tereos FKS Indonesia

Sektor Kimia Hilir

12. Asosiasi Aneka Keramik Indonesia
13. Asosisasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)

Sektor Kimia Hulu

14. PT Inti Celluloseutama Indonesia (ICI)

Dengan demikian, perusahaan yang didampingi dalam penanganan kasus
mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Tabel III. 8
Target Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 4
SASARAN
STRATEGIS

IKU

T

Terwujudnya
koordinasi
dan fasilitasi
pelaksanaan
ketahanan
industri

Perusahaa
n yang
didamping
i dalam
penangana
n kasus

-

2015
R
-

C
(%)
-

T
2

2016
R
2

C
(%)
100

T

2017
R

5

14

C
(%)
280

SATUAN
Kelompok
Industri

Untuk mendukung keberhasilan capaian Sasaran Strategis 4, anggaran yang
dialokasikan di pagu awal sebesar Rp. 248.685.000,- (dua ratus empat puluh delapan
juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah). Terkait penghematan sebesar Rp.
66,446,000,- (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) maka
pagu berubah menjadi Rp. 182.239.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh
ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah), dimana realisasi untuk komponen tersebut sebesar
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Rp. 163.045.350,- (seratus enam puluh tiga juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima
puluh ribu Rupiah) atau 89,47%.
Berdasarkan Renstra Direktorat Ketahanan Industri tahun 2015-2019, target untuk
tahun 2018 hingga 2019 ditetapkan target sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan yang
akan didampingi dalam penanganan kasus. Direktorat Ketahanan Industri di tahun
2017 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Tabel III. 9
Target Kinerja dan Realisasi Renstra 2015-2019 Sasaran Strategis 4
SASARAN

IKU

STRATEGIS
Terwujudnya
koordinasi
dan fasilitasi
pelaksanaan
ketahanan
industri

Perusahaan
yang
didampingi
dalam
penanganan
kasus

TARGET

REALISASI

TARGET

TARGET

2015-2019

S.D. 2017

2018

2019

22

22

6

7

Dari target 2015-2019, s/d 2017 target yang sudah tercapai sudah sebanyak 22
(dua puluh dua) perusahaan yang didampingi dalam penanganan kasus. Pada tahun
2018 dan 2019, tetap akan dilakukan pendampingan dengan target 13 (tiga belas)
perusahaan.

e. Sasaran Strategis 5 : Tersedianya Informasi Pengamanan dan Penyelamatan
Industri yang Mendukung Kebijakan dan Persaingan Global.
Indikator Kinerja

: Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI), Target 6

(enam) Modul.
Direktorat Ketahanan Industri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi
Ketahanan Industri (SIKI) yang merupakan suatu sistem informasi yang bersifat
defensive dan sekaligus ofensif dalam upaya perlindungan dan penyelamatan industri
dalam negeri yang dapat menjadi tantangan dan peluang industri dalam kancah
persaingan global. Dalam perkembangannya, SIKI tidak luput daripada pengembangan
dan pemeliharaannya.
Kegiatan pengembangan SIKI telah memiliki capaian 6 (enam) modul. 6 (enam)
modul yang dikerjakan tahun 2017 antara lain yaitu:
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1. 3 (tiga) Modul Baru : Country Analysis Visual, Product Analysis, Type of Tariff,
dan tutorial aplikasi web SIKI dan android.
2. 2 (dua) Modul Upgrade : RCA Regional, RSCA
3. 1 (satu) Modul Early Warning System pada SIKI Mobile (Android)
Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) tahun ini melingkupi
pembuatan helpdesk dan atau tutorial SIKI, penyusunan aplikasi Country Analysis
peluang pasar negara mitra di Web SIKI, tersedianya aplikasi analisis daya saing
industri dalam bentuk model Flying geese (RSCA) - Trade Balance Index (TBI) beserta
grafiknya, tersedianya aplikasi Network Visualization Data dari kode Harmonization
System (HS), penambahan modul Visualisasi Data pada Aplikasi berbasis mobile
(android), Penambahan Modul Country Analysis pada aplikasi berbasis mobile
(android), dan updating data dari beberapa modul yang sudah ada di SIKI.
Dengan demikian, Sistem Informasi Ketahanan Industri yang dikembangkan
mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Tabel III. 10
Target Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 5
SASARAN
STRATEGIS
Tersedianya
informasi
pengamanan
dan
penyelamatan
industri yang
mendukung
kebijakan dan
persaingan
global

IKU

T

Sistem
Informasi
Ketahanan
Industri

6

2015
R
6

C
(%)
100

T
6

2016
R
6

C
(%)
100

T
6

2017
R
6

C
(%)
100

SATUAN
Kelompok
Industri

Alokasi anggaran untuk komponen ini memiliki pagu awal sebesar Rp.
1.678.438.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh
delapan ribu Rupiah). Terkait penghematan sebesar Rp. 244,000,000,- (dua ratus
empat puluh empat puluh juta rupiah), maka pagu berubah menjadi Rp.
1.434.438.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah), dimana realisasi untuk komponen tersebut sebesar Rp.
1.324.029.282,- (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu
dua ratus delapan puluh dua rupiah) atau 92,30%.
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Berdasarkan Renstra Direktorat Ketahanan Industri tahun 2015-2019, target untuk
tahun 2018 hingga 2019 ditetapkan target sebanyak 12 (dua belas) modul yang akan
dikembangkan. Direktorat Ketahanan Industri di tahun 2017 baru mencapai 50% dari
target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Tabel III. 11
Target Kinerja dan Realisasi Renstra 2015-2019 Sasaran Strategis 5
SASARAN

IKU

STRATEGIS
Tersedianya
informasi
pengamanan
dan
penyelamatan
industri yang
mendukung
kebijakan dan
persaingan
global

Sistem
Informasi
Ketahanan
Industri

TARGET

REALISASI

TARGET

TARGET

2015-2019

S.D. 2017

2018

2019

24

18

1 sistem

1 sistem

informasi

informasi

(mencakup

(mencakup

6 modul)

6 modul)

Dari target 2015-2019, s/d 2017 target yang sudah tercapai sudah sebanyak 12
(dua belas) modul yang akan dikembangkan. Pada tahun 2018 dan 2019, akan
dilakukan pengembangan modul SIKI dengan 6 (enam) modul di tiap tahunnya.
f. Sasaran Strategis 6 : Dukungan Tusi Direktorat Ketahanan Industri.
Indikator Kinerja

: Tersusunnya Dokumen Program Anggaran dan Evaluasi

Direktorat Ketahanan Industri, Target 7 (tujuh) Dokumen.
Peran bagian Program dan Tata Usaha dalam membantu pencapaian kinerja
Direktorat Ketahanan Industri meliputi pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Ketahanan Industri. Untuk menunjang
tugasnya. Tata Usaha memiliki potensi berupa sumber daya manusia dan finansial
sebagai bentuk peningkatan kualitas perencanaan data dan pelaporan untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan ketahanan industri. Kegiatan
yang dilakukan antara lain memfasilitasi kegiatan rapat kerja, rapat pimpinan,
konsinyering, laporan triwulan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
administrasi kegiatan Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional.
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Kegiatan Tersusunnya Dokumen Program Anggaran dan Evaluasi Direktorat
Ketahanan Industri telah memiliki capaian 7 (tujuh) dokumen. 7 (tujuh) dokumen
yang dikerjakan tahun 2017 antara lain yaitu:
1. Perkin 2017
2. Laporan Triwulan I
3. Laporan Triwulan II
4. Renkin 2018
5. Laporan Triwulan III
6. Laporan Triwulan IV
7. LAKIP 2017

Dengan demikian, tersusunnya dokumen program anggaran dan evaluasi
Direktorat Ketahanan Industri telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Tabel III. 12
Target Kinerja dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis 6
SASARAN
STRATEGIS
Dukungan
tusi
Direktorat
Ketahanan
Industri

IKU

T

Tersusunn
ya
dokumen
program
anggaran
dan
evaluasi
Dit.Ketaha
nan
Industri

-

2015
R
-

C
(%)
-

T
1

2016
R
7

C
(%)
100

T

2017
R

7

7

C
(%)
100

SATUAN
Dokumen

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini memiliki dana pagu awal sebesar Rp.
1.789.313.000,- (tiga milyar tiga juta enam puluh ribu Rupiah). Terkait penghematan
sebesar Rp. 140,000,000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) maka pagu berubah
menjadi Rp. 1.649.313.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan
ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), dimana realisasi untuk komponen tersebut sebesar
Rp. 1.572.437.867,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga
puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau 95,34%.
Berdasarkan Renstra Direktorat Ketahanan Industri tahun 2015-2019, target
untuk tahun 2018 hingga 2019 ditetapkan target sebanyak 14 (empat belas) dokumen
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yang akan disusun. Direktorat Ketahanan Industri di tahun 2017 baru mencapai 50%
dari target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Tabel III. 13
Target Kinerja dan Realisasi Renstra 2015-2019 Sasaran Strategis 6
SASARAN

IKU

STRATEGIS
Dukungan
tusi
Direktorat
Ketahanan
Industri

TARGET

REALISASI

TARGET

TARGET

2015-2019

S.D. 2017

2018

2019

28

14

7

7

Tersusunnya
dokumen
program
anggaran dan
evaluasi
Dit.Ketahanan
Industri

Dari target 2015-2019, s/d 2017 target yang sudah tercapai sudah sebanyak 14
(empat belas) dokumen yang telah disusun. Pada tahun 2018 dan 2019, akan
dilakukan penyusunan dokumen program anggaran dan evaluasi Dit.Ketahanan
Industri dengan target 7 (tujuh) dokumen di tiap tahunnya.
Tabel III. 14
Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Sasaran Strategis 6
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

Dukungan tusi
Direktorat
Ketahanan
Industri

Tersusunnya
dokumen
program
anggaran dan
evaluasi
Dit.Ketahanan
Industri

TARGET

CAPAIAN

7

7

REALISASI
ANGGARAN
Rp
%
1.572.437.867
95,34

B. Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
RPJMN

2015-2019

merupakan

tahap

ketiga

dari

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui
Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8 Januari 2015. RPJMN
merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis
kementerian/lembaga (Renstra-KL) untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Analisis pencapaian kinerja Direktorat Ketahanan Industri disusun berdasarkan pada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan 2 (dua)
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sasaran dalam dokumen RPJMN, yaitu Terbantunya Industri Dalam Negeri dari Dampak,
Kebijakan, Regulasi, Iklim Usaha dan Pengaruh Persaingan Global serta Menurunnya
Rezim Impor. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan
pelaksanaan kegiatan/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan
pada tahun 2017 yaitu:
Tabel III. 15
Target Kinerja dan Realisasi Capaian RPJMN Tahun 2017
NO SASARAN
1
Terbantunya industri
dalam negeri dari
dampak, kebijakan,
regulasi, iklim usaha
dan pengaruh
persaingan global

2

Menurunnya
impor

INDIKATOR
Terbentuknya tim
yang bertugas
mengatasi
perjanjianperjanjian
internasional yang
telah ditandatangani
dan mengurangi
ketergantungan
impor (jumlah tim)
Tersusunnya 10
analisis Dampak
Perjanjian perjanjian
Internasional
(IJEPA, ACFTA,
IKCEPA, AKFTA,
AANZFTA,
AIFTA, AJCEP,
RCEP, IICECA,
IACEPA)

TARGET REALISASI
1
0

KETERANGAN
Indikator ini telah
dihapuskan

2

0

rezim Rekomendasi
1
permberdayaan
produk industri
dalam negeri untuk
penurunan
rezim
impor

1

Indikator ini berada
dalam kewenangan
Direktorat Akses
Pasar Industri
Internasional sejak
adanya perubahan
nomenkaltur
organisasi dari
Ditjen Kerjasama
Industri
Internasional
menjadi Ditjen
KPAII
Target telah tercapai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal
30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, terdapat
perubahan nomenklatur organisasi dari Ditjen KII menjadi Ditjen KPAII. Hal tersebut
menyebabkan adanya perubahan tugas, pokok dan fungsi dari seluruh eselon II di unit
Ditjen KPAII. Perombakan yang terjadi menyebabkan sasaran ”Terbantunya Industri
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Dalam Negeri dari Dampak, Kebijakan, Regulasi, Iklim Usaha dan Pengaruh Persaingan
Global” tidak lagi menjadi sasaran Direktorat Ketahanan Industri. Indikator ”Terbentuknya
tim yang bertugas mengatasi perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani
dan mengurangi ketergantungan impor (jumlah tim)” telah dihapuskan dan indikator
”Tersusunnya 10 analisis Dampak Perjanjian -perjanjian Internasional (IJEPA, ACFTA,
IKCEPA, AKFTA, AANZFTA, AIFTA, AJCEP, RCEP, IICECA, IACEPA)” telah
dialihkan menjadi tanggungjawab Direktorat Akses Pasar Industri Internasional (APII)
Sasaran ”Menurunnya Rezim Impor” dengan indikator ”Rekomendasi Permberdayaan
Produk Industri Dalam Negeri Untuk Penurunan Rezim Impor” masih menjadi tanggung
jawab Direktorat Ketahanan Industri, namun dengan redaksi yang sedikit berbeda yaitu
”Kajian Pemberdayaan Produk Dan Jasa Industri” dikarenakan adanya perubahan
nomenklatur yang dijelaskan sebagaimana diatas. Di tahun 2017, sasaran ini telah
mencapai target yaitu tersusunnya 1 (satu) Kajian Pemberdayaan Produk Dan Jasa Industri
berisi kebijakan yang berfungsi untuk melindungi konsumen dan IDN dari dampak negatif
peningkatan rezim impor. Ke depannya, kebijakan tersebut selain berfungsi melindungi
konsumen dan IDN, juga dapat digunakan sebagai instrumen hambatan yang dapat
menekan lonjakan impor sehingga diharapkan dapat menurunkan rezim impor. Dalam hal
ini, kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan tarif dan non tarif. Berbeda dengan
kebijakan tarif, kebijakan non tarif dinilai lebih efektif melindungi pasar. Kebijakan non
tarif berupa hambatan non tarif yang optimal menjadi opsi yang direkomendasikan
Kementerian Perindustrian untuk melindungi pasar domestik pada era pasar bebas.
Untuk merumuskan kebijakan non tarif tersebut tentunya perlu dilakukan kajian yang
berisi analisa dan studi komparasi dengan negara-negara lain yang dianggap telah sukses
menerapkan kebijakan non tarif. Dengan adanya kajian dimaksud diharapkan tersusun
rekomendasi mengenai bentuk kebijakan non tarif yang sesuai, efektif dan efisien untuk
Indonesia dalam rangka menurunkan rezim impor. Isi kajian kebijakan pemberdayaan
produk dan jasa industri adalah sebagai berikut:
a. melakukan analisa mengenai efektivitas penerapan NTMs produk-produk Indonesia
dalam menghambat impor;
b. melakukan analisa mengenai produk-produk Indonesia yang tidak mampu menembus
NTMs di negara-negara lain;
c. melakukan analisa mengenai efektivitas penerapan NTMs di negara-negara tujuan
ekspor Indonesia dalam membatasi penetrasi produk-produk Indonesia di negara-negara
tersebut; dan
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d. menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan pemberdayaan produk dan jasa industri
yang dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan daya saing produk-produk Indonesia.

C. Realisasi Anggaran Direktorat Ketahanan Industri
Realisasi anggaran kegiatan Direktorat Ketahanan Industri sampai dengan 31
Desember 2017 berdasarkan e-Mon adalah sebesar Rp. 4.712.251.958,- (Empat milyar
tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh
delapan rupiah) atau sebesar 91,67% dari nilai pagu sebesar Rp. 5.140.568.000.- (Lima
Milyar Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan
penghematan sebesar Rp. 649.602.000.- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Dua Ribu Rupiah). Detail Perincian masing-masing komponen dapat dilihat di
daftar lampiran.
Rincian realisasi anggaran kegiatan Direktorat Ketahanan Industri berdasarkan data
e-monitoring (per tanggal 31 Desember 2017) adalah sebagai berikut:

Tabel III. 16
Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat Ketahanan Industri Tahun 2017
PROGRAM
Direktorat
Ketahanan Industri

PAGU AKHIR
(SETELAH
PEMOTONGAN)
5.140.568.000

PAGU AWAL
5.790.170.000
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REALISASI
Rp
4.712.251.958

%
91,67

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ketahanan Industri tahun 2017, secara
umum dapat dikemukakan :
1. Capaian kinerja Direktorat Ketahanan Industri berdasarkan Perjanjian Kinerja 2017 telah
mencapai target, dengan detail:
a. Industri dalam negeri yang difasilitasi ekspor dengan target 4 (empat) kelompok
industri telah mencapai target.
b. Rekomendasi pengamanan Industri Dalam Negeri (IDN) dari dampak kebijakan,
regulasi, dan/ atau iklim usaha dengan target 3 (tiga) rekomendasi telah melampaui
target dengan capaian 7 (tujuh) rekomendasi.
c. Rekomendasi kebijakan di dalam negeri dari dampak persaingan global dengan target
1 (satu) rekomendasi telah melampaui target dengan capaian 7 (tujuh) rekomendasi.
d. Perusahaan yang didampingi dalam penanganan kasus dengan target 5 (lima)
perusahaan telah melampaui target dengan capaian 14 (empat belas) perusahaan.
e. Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) dengan target 6 (enam) modul telah
mencapai target.
f. Tersusunnya dokumen program anggaran dan evaluasi Dit. Ketahanan Industri dengan
target 7 (tujuh) dokumen telah mencapai target.
2. Pelaksanaan kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp. 4.712.251.958,- (Empat milyar
tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh
delapan rupiah) atau dalam persentase sebesar 91.67%.

B. Permasalahan dan Kendala
Beberapa kendala yang dihadapi didalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja
Direktorat Ketahanan Industri tahun 2017, meliputi:
1.

Kurangnya kesiapan industri dalam hal data dukung dan koordinasi antara stakeholder
dan pelaku industri dalam sektor.

2.

Hasil rekomendasi belum tentu menjadi prioritas oleh sektor Pembina.

3.

Terbatasnya wewenang dan data terkait dengan supply demand.
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4.

Terbatasnya anggaran, SDM dan infrastruktur.

5.

Terdapat perubahan peraturan sehingga banyak anggaran yang tidak dapat dicairkan.

C. Rekomendasi
Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa masukan berikut kiranya dapat digunakan
sebagai acuan bagi perbaikan kinerja Direktorat Ketahanan Industri dimasa mendatang,
yaitu:
1.

Perlu adanya kegiatan koordinasi yang rutin agar kerjasama antar pihak dapat berjalan
dengan lancar dan dapat saling mendukung tugas dan masing-masing stakeholder dan
pelaku industri dalam sektor.

2.

Perlu adanya koordinasi dan informasi yang tepat sehingga hasil rekomendasi dapat
digunakan serta menjadi prioritas oleh sektor Pembina.

3.

Perlu adanya kerjasama dengan pihak yang berwenang agar kegiatan tidak terhambat
oleh ruang lingkup tupoksi.

4.

Perlu adanya penambahan anggaran, pegawai serta alat dukung yang memadai.

5.

Memperbaiki perencanaan kinerja dengan menyesuaikan kembali sasaran, indikator
outcome dan output dengan kegiatan yang dianggarkan.
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