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i

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan
tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban
penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.
Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kementerian
Perindustrian pada tahun 2012 adalah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Perindustrian tahun 2012. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
dimana

pimpinan

Kementerian/Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian,

Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk
membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk
disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.
Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2010-2014, telah
dijabarkan Visi jangka menengah Kementerian, yakni “Pemantapan daya saing
basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri
andalan masa depan”. Visi dimaksud telah dituangkan pada Misi, Tujuan, dan
Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014.
Selain

mengemban

misi

tersebut,

Kementerian

Perindustrian

juga

memperoleh mandat dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010–2014 untuk menjalankan program-program prioritas nasional
sebagai berikut:
1. Prioritas Nasional (PN) 5: Ketahanan Pangan
a) Revitalisasi Industri Pupuk
b) Revitalisasi Industri Gula
2. Prioritas Nasional (PN) 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Prioritas Nasional (PN) 8: Energi
Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat
4. Prioritas Nasional (PN) Lainnya 13: Bidang Perekonomian
Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical.
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Secara umum gambaran pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian
disampaikan

dalam

uraian

yang

mencakup

analisis

kinerja

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), analisis kinerja makro sektor
industri, analisis kinerja sasaran, analisis kinerja kelembagaan dan analisis kinerja
keuangan.
Sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Kementerian
Perindustrian telah melaksanakan berbagai program pengembangan industri
yang menjadi prioritas nasional sebagaimana diamanahkan dalam RPJMN tahun
2010-2014.program-program tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Program-program tersebut meliputi:
Revitalisasi Industri Pupuk, Revitalisasi Industri Gula, Pengembangan Klaster Industri
Hilir Kelapa Sawit, serta Fasilitasi Pengembangan Zona Industri di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK). Permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat
pelaksanaan tugas dan ketercapaian target yang telah ditetapkan sudah dapat
diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kebijakankebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target kinerja.
Dari aspek capaian kinerja makro, dilihat dari sisi pertumbuhan tahun
2012 (YoY), sektor industri pengolahan non migas tumbuh sebesar 6,40 persen,
lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi (6,23 persen). Namun pertumbuhan
Industri pengolahan non migas sedikit melambat dibanding tahun 2011
(6,74 persen). Pada tahun 2012, terdapat 6 (enam) cabang industri pengolahan
non migas yang mengalami pertumbuhan positif, sementara 3 (tiga) cabang
industri lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tahun 2012
tertinggi terjadi di cabang industri Pupuk, Kimia & Barang dari karet (tumbuh
10,25 persen dibanding tahun 2011), disusul cabang industri

Semen & Barang

Galian bukan logam (tumbuh 7,85 persen dibanding tahun 2011), kemudian
cabang industri

Makanan, Minuman dan Tembakau (tumbuh 7,74 persen

dibanding tahun 2011).
Kontribusi PDB sektor industri pengolahan non migas tahun 2012 sebesar
20,85 persen. Kontribusi tersebut menurun dibanding tahun 2011 yang sebesar
20,92 persen. Namun jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2012
(21,63

persen),

mengalami

kenaikan

dibanding

triwulan

IV

tahun

2011

(21,30 persen). Kontribusi sektor industri terbesar terhadap PDB ekonomi adalah
cabang industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,58 persen, industri
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Alat Angkut, Mesin & Peralatannya sebesar 5,65 persen dan industri Pupuk, Kimia

iii

& Barang dari karet sebesar 2,63 persen.
Selama tahun 2012, total nilai ekspor sektor industri pengolahan non
migas mencapai US$. 116,15 miliar, mengalami penurunan sebesar 4,95 persen
dibandingkan periode yang sama tahun 2011. Penurunan ini masih dipengaruhi
oleh menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama sebagai
dampak krisis ekonomi khususnya di Amerika dan Eropa. Namun penurunan
ekspor terjadi secara merata di negara-negara tujuan ekspor eksisting, sehingga
diperlukan alternatif pasar baru di wilayah lainnya. Sementara itu, total nilai impor
impor produk-produk industri pengolahan non migas sebanyak US$ 139,71 miliar.
Nilai impor produk industri

non migas meningkat sebesar

10,80

persen

dibandingkan periode yang sama tahun 2011.
Sasaran-sasaran strategis perspektif stakeholder sebagaimana ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2012 berhasil
dicapai Kementerian Perindustrian dengan nilai rata-rata capaian sebesar
95,52 persen. Nilai capaian ini sudah menggambarkan beberapa peningkatan
dan perbaikan baik dalam hal penetapan indikator dan target maupun dalam
pencapaian target kinerja.
Pencapaian target-target sasaran strategis sebagaimana yang diuraikan
dalam kinerja sasaran Kementerian Perindustrian tahun 2012 ini juga didukung
oleh pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian lainnya yang terkait dengan
kebijakan-kebijakan sebagai berikut: fasilitasi pemanfaatan Tax Holiday; fasilitasi
pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); pengamanan industri
melalui Penetapan Obyek Vital Nasional Sektor Industri; penyusunan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Peraturan Teknis Konverter Kit; perumusan SNI;
penunjukan Lembaga Penguji Kesesuaian melalui penerbitan Permenperin untuk
mendukung pemberlakuan SNI, serta penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui
Peraturan Menteri Perindustrian No. 12/M-IND/PER/1/2012 tentang Peta Panduan
(Road Map) Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen Indonesia; pedoman dan
teknis konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di sektor Industri
(11 pedoman).
Kementerian Perindustrian juga memiliki beberapa prestasi dalam
capaian Kinerja Kelembagaan, antara lain: mendapatkan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan tahun 2011, yang
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telah diraih secara berturut-turut selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2009;
memperoleh tunjangan kinerja (remunerasi) dikarenakan upaya Kementerian
Perindustrian dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2005; penilaian
akuntabilitas kinerja dengan predikat “B”, naik dari sebelumnya predikat “CC”
pada tahun 2011, dikarenakan adanya peningkatan sistem akuntabilitas kinerja
Kementerian Perindustrian; penghargaan Badan Publik Pusat Terbaik 1 (satu) di
bidang Keterbukaan Informasi Publik, karena dinilai berhasil dalam implementasi
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya Pasal 9,
yaitu mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
serta menjadi Juara Umum Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2012.
Untuk

mendukung

percepatan

pencapaian

target

kinerja

yang

diamanatkan, maka rekomendasi kebijakan yang dapat direaliasasikan guna
mencapai pertumbuhan sektor industri yang ditargetkan, antara lain: optimalisasi
Insentif Fiskal: Tax Holiday, Tax Allowance, BMDTP, Pembebasan PPnBM, Bea
Masuk; penyelesaian hambatan investasi; mencari pasar-pasar tujuan ekspor
baru; peningkatan upaya pengendalian impor melalui kebijakan non-tariff barrier;
pemberlakuan

sanksi

yang

tegas

kepada

unit

kerja

dalam

instansi

pemerintah/BUMN/swasta yang tidak memenuhi persyaratan komponen lokal
yang

dipersyaratkan

sehingga

penerapan

P3DN

dapat

lebih

maksimal;

memprioritaskan penyediaan infrastruktur; kebijakan penjaminan pasokan gas
dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, baik sebagai bahan baku
maupun

energi;

pembentukan

Lembaga

Pembiayaan

Khusus

IKM;

menitikberatkan perjanjian Kerjasama Internasional pada Peningkatan Investasi;
perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan Pemberlakuan
penerapan secara wajib SNI; serta pemberian insentif untuk industri hijau.
Secara
melaksanakan

garis
tugas

besar
pokok,

Kementerian
fungsi

dan

Perindustrian

misi

yang

telah

diembannya

berhasil
dalam

pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2012. Beberapa sasaran
yang ditetapkan dapat dicapai, meskipun belum semuanya menunjukkan hasil
sebagaimana yang ditargetkan. Keberhasilan pencapaian sasaran Kementerian
Perindustrian disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan
oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan institusi terkait. Hasil lebih rinci
secara keseluruhan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Perindustrian Tahun 2012.
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v

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan
tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban
penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.
Pemerintah, melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan UndangUndang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan
Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya,
membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk
disampaikan

kepada

atasannya.

Serta

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi
dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan LAKIP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian ini merupakan
gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
selama periode tahun 2012. Laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi
pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Kementerian Perindustrian
untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit di masa yang akan datang,
khususnya untuk tahun 2013 yang sedang berjalan ini.

Jakarta, 14 Maret 2013
Menteri Perindustrian
ttd
MOHAMAD S. HIDAYAT
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia,
Kementerian Perindustrian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri Perindustrian. Kementerian
Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Perindustrian;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Perindustrian di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

B.

PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut tercermin

dari dampak kegiatan ekonomi sektor riil bidang industri dalam komponen
konsumsi maupun investasi. Dari hal ini sektor industri berperan sebagai pemicu
kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai
sektor jasa keteknikan, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau
perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan sektor industri menjadi
sangat

penting

karena

kontribusinya

terhadap

pencapaian

sasaran

pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pembentukan PDB sangat

Pendahuluan
besar dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (prime mover)
karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu
industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas
lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi
kemiskinan. Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting
dalam pengembangan industri, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti
yang diharapkan. Permasalahan Pembangunan Nasional yang sedang dihadapi
bangsa Indonesia dan memerlukan upaya penanganan yang terstruktur dan
berkelanjutan, di antaranya meliputi:
1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.
3. Melambatnya perkembangan ekspor Indonesia.
4. Lemahnya sektor infrastruktur.
5. Tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi.
Berbagai

permasalahan

pokok

yang

sedang

dihadapi

dalam

mengembangkan sektor industri, yaitu: Pertama, ketergantungan yang tinggi
terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah
jadi maupun komponen. Kedua, keterkaitan antara sektor industri dengan
ekonomi lainnya relatif masih lemah. Ketiga, struktur industri hanya didominasi
oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek.
Keempat, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Kelima, lebih dari
60 persen sektor industri terletak di Pulau Jawa. Keenam, masih lemahnya
kemampuan kelompok industri kecil dan menengah.
Dalam

mengatasi

permasalahan

dalam

mengembangkan

sektor

industri, isu-isu strategis hasil temu nasional di bidang perekonomian sebagai
prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Ketahanan Pangan;
3. Ketahanan Energi;
4. Pengembangan UMKM;
5. Revitalisasi Industri dan Jasa;
6. Pembangunan Transportasi.
Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari pembangunan
nasional dituntut mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap
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pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Oleh karenanya, dalam penentuan
tujuan pembangunan industri di masa depan, baik jangka menengah maupun
jangka panjang, bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan
kelemahan di sektor industri, tetapi juga harus mampu mengatasi permasalahan
nasional.
Dengan memperhatikan masalah nasional dan masalah yang sedang
dihadapi oleh sektor industri, serta untuk mendukung keberhasilan prioritas
Kabinet Indonesia Bersatu, maka telah ditetapkan proses yang harus dilakukan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dan
yang dikelompokkan ke dalam: (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan dan
fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara
langsung

menunjang

pencapaian

sasaran-sasaran

strategis

yang

telah

ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung
semua proses yang akan dilaksanakan.
Pada pembangunan sektor industri,

pemerintah berperan sebagai

fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi
aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi langsung Pemerintah dalam bentuk
investasi dan layanan publik hanya dilakukan bila mekanisme pasar tidak dapat
berlangsung secara sempurna. Arah kebijakan dalam Rencana Strategis
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. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih
seimbang dengan kemampuan industri skala besar.
4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa.
5. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam
mendukung pembangunan industri nasional.

C.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Berdasarkan

105/M-IND/PER/10/2010

Peraturan
tentang
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Perindustrian
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Pendahuluan
Perindustrian, Kementerian Perindustrian terdiri atas Wakil Menteri Perindustrian,
9 (sembilan) unit eselon I dan 3 (tiga) Staf Ahli Menteri sebagaimana terlihat
pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Tugas Pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:
1. Wakil Menteri Perindustrian
Mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam memimpin
pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian. Wakil Menteri diangkat pada
tanggal 10 November 2009 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 111/M Tahun 2009 guna memperlancar pelaksanaan tugas Menteri yang
memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. Sekretariat Jenderal
Mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan

tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal terdiri
dari 5 (lima) biro, yaitu Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan,
Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Umum.
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3. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur. Direktorat Jenderal Basis
Industri Manufaktur terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat
Jenderal; Direktorat Industri Material Dasar Logam; Direktorat Industri Kimia Dasar;
Direktorat Industri Kimia Hilir; dan Direktorat Industri Tekstil dan Aneka.
4. Direktorat Jenderal Industri Agro
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang industri agro. Direktorat Jenderal Industri Agro
terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Direktorat Industri Makanan, Hasil
Laut, dan Perikanan; dan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau.
5. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Direktorat

Jenderal

Industri

Unggulan

Berbasis

Teknologi

Tinggi

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi. Direktorat Jenderal
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu
Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Alat Transportasi Darat;
Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Direktorat
Industri Elektronika dan Telematika; dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat
Mesin Pertanian.
6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
industri kecil dan menengah. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I; Direktorat Industri Kecil dan
Menengah Wilayah II; dan Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III.
7. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang

pengembangan

perwilayahan

industri.

Direktorat

Jenderal

Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu
Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri
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Wilayah I; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II; dan Direktorat
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III.
8. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional
Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
kerja sama industri internasional. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri
Internasional terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat
Jenderal; Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral;
Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional; dan
Direktorat Ketahanan Industri.
9. Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
intern di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal terdiri atas
5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I;
Inspektorat II; Inspektorat III; dan Inspektorat IV.
10. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan
makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan
pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri. Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri terdiri dari 5 (lima) unit eselon II,
yaitu Sekretariat Badan; Pusat Standardisasi; Pusat Pengkajian Kebijakan dan
Iklim Usaha Industri; Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup; dan
Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual.
11. Staf Ahli Menteri
Adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf Ahli Menteri
mempunyai tugas memberi telaahan kepada Menteri mengenai masalah
tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat
Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. Staf Ahli Menteri
terdiri atas Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri; Staf Ahli Bidang
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan Staf Ahli
Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi.
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Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Kementerian,
terdapat 3 (tiga) unit eselon II (Pusat) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yaitu:
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (Pusdiklat Industri)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut Pusdiklat
Industri adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian
melalui Sekretaris Jenderal. Pusdiklat Industri dipimpin oleh seorang Kepala dan
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan
dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri.
2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unsur
pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusdatin dipimpin
oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta pelayanan data dan
informasi industri.
3. Pusat Komunikasi Publik
Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas
Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Komunikasi Publik
dipimpin oleh Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar
lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik.
Dalam menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian untuk
membangun dan memajukan sektor industri, dengan tercapainya sasaran
strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan perspektif Stakeholders
dibutuhkan

SDM.

Untuk

mewujudkan

SDM Industri

dan

aparatur

yang

professional maka langkah-langkah yang dilakukan adalah meningkatkan
penerapan kode etik dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai,
melakukan pengembangan sistem rekruitmen pegawai,peningkatan kualitas
kemampuan dan pengetahuan SDM Industri (kuantitas dan kualitas). Dengan
jumlah pegawai sebanyak 5790 pegawai, diharapkan dapat mencapai target
yang telah di tetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014
Renstra

Kementerian

Perindustrian

2010-2014

dimaksudkan

untuk

merencanakan kontribusi yang signifi kan bagi keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010),
Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007),
serta disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
Kementerian Perindustrian periode 2005-2009, analisa terhadap dinamika perubahan
lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta
perubahan

paradigma

peningkatan

daya

saing

dan

kecenderungan

pengembangan industri ke depan.

1. Visi Kementerian Perindustrian

Visi

Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah

Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh
Dunia yang bercirikan:
a. Industri kelas dunia;
b. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;
c. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.
Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya
Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para
kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu
memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:
a. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya;
b. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional;
c. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar;

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
d. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat,
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keterkaitan antar skala usaha industri kuat);
e. Jasa industri yang tangguh.
Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan
mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan
ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi
yang berciri kerakyatan.
Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai
dengan 2014 yakni:

“Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta
terbangunnya pilar industri andalan masa depan”

2. Misi Kementerian Perindustrian

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian

sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut:
a. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
b. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;
c. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;
d. Menjadi wahana memajukan kemampuan teknologi nasional;
e. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan
wawasan budaya masyarakat;
f. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan
penciptaan rasa aman masyarakat;
g. Menjadi

andalan

pengembangan

pembangunan
dan

pengelolaan

industri

yang

sumber

berkelanjutan

bahan

baku

melalui

terbarukan,

pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial
yang tinggi.
Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi
lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut:
a. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
b. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;
c. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;
d. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
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f. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;
g. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

3. Tujuan Kementerian Perindustrian

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional,

oleh sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri
yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi,
sosial dan politik Indonesia. Pembangunan sektor industri, tidak hanya ditujukan
untuk

mengatasi

permasalahan

dan kelemahan

di

sektor industri

yang

disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia
saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan
nasional, serta meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa
depan.
Secara kuantitatif peran industri ini harus tampak pada kontribusi sektor
industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB), baik kontribusi sektor industri secara
keseluruhan

maupun kontribusi

setiap cabang industri. Maka dijabarkan

tujuannya adalah kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa
depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

4. Sasaran Kementerian Perindustrian

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistemik

yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi
perspektif pemangku kepentingan (stakeholder), perspektif pelaksanaan tugas
pokok, dan perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan yang dapat dirinci
sebagai berikut:
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Sasaran Strategis I: Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja
Utama:
1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;
2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
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Sasaran Strategis II: Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan
Indikator Kinerja Utama:
1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.
2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar
dalam negeri.
Sasaran Strategis III: Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri,
dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;
2. Indeks iklim industri nasional.

Sasaran Strategis IV: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi
industri, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;
2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.
Sasaran Strategis V: Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan
Indikator Kinerja Utama:
1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);
2. Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan;
3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.
Sasaran Strategis VI: Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja
Utama:
1. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;
2. Jumlah investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang
menyerap banyak tenaga kerja.
Sasaran Strategis VII: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap
PDB, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil;
3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar.
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Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Sasaran Strategis I: Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk
hukum industri, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres);
2. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri.
Sasaran Strategis II: Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan
industri prioritas dan industri andalan masa depan, dengan Indikator Kinerja
Utama: Renstra 2010-2014 dan Renja.
Sasaran Strategis III: Menetapkan peta panduan pengembangan industri,
dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas;
2. Peta Panduan Industri Unggulan Provinsi;
3. Peta Panduan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.
Sasaran Strategis IV: Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan
industri, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Rekomendasi usulan insentif;
2. Perusahaan industri yang memperoleh insentif.
Sasaran Strategis V: Mengembangkan R&D di instansi dan industri, dengan
Indikator Kinerja Utama: Kerjasama instansi R&D dengan industri.
Sasaran Strategis VI: Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan
kekayaan intelektual, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Perusahaan yang mendapatkan HKI;
2. Produk HKI yang dikomersialkan (paten).
Sasaran Strategis VII: Memfasilitasi pengembangan industri, dengan Indikator
Kinerja Utama:
1. Tingkat utilisasi kapasitas produksi;
2. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan;
3. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku;
4. Perjanjian kerjasama internasional.
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Sasaran Strategis VIII: Memfasilitasi promosi industri, dengan Indikator Kinerja
Utama:

Perusahaan

mengikuti

seminar/konferensi,

pameran,

misi

dagang/investasi.
Sasaran Strategis IX: Memfasilitasi penerapan standardisasi, dengan Indikator
Kinerja Utama:
1. Rancangan SNI yang diusulkan;
2. Penambahan SNI wajib yang diterapkan;
3. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu/ISO 9001:2008
(Pedoman BSN 10 dan GKM).
Sasaran Strategis X: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan Indikator
Kinerja Utama: Tingkat kepuasan pelanggan.
Sasaran

Strategis

XI:

Mengkoordinasikan

peningkatan

kualitas

lembaga

pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Instruktur yang bersertifikat;
2. Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi.
Sasaran Strategis XII: Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur
pimpinan dan staf, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Tingkat penurunan penyimpangan minimal;
2. Terbangunnya Sistem Pengendalian Internal di unit kerja.
Sasaran Strategis XIII: Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
efektifitas pencapaian kinerja industri, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
2. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri.

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Sasaran

Strategis

I:

Mengembangkan

kompeten, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Standar kompetensi SDM aparatur;
2. SDM aparatur yang kompeten.
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Sasaran Strategis II: Membangun organisasi yang professional dan probisnis,
dengan Indikator Kinerja Utama: Penerapan sistem manajemen mutu.
Sasaran Strategis III: Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal,
dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Tersedianya sistem informasi online;
2. Pengguna yang mengakses.
Sasaran Strategis IV: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan,
dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Kesesuaian program dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN);
2. Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars);
3. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
Sasaran Strategis V: Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang
profesional, dengan Indikator Kinerja Utama:
1. Tingkat penyerapan anggaran;
2. Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP).

5. Target Pertumbuhan Setiap Cabang Industri

Upaya lain yang harus dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan

di atas adalah dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga
mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Target pertumbuhan setiap
cabang industri yang ingin dicapai dalam peningkatan daya saing industri
manufaktur pada periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:
a. Cabang Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau
Target pertumbuhan untuk cabang industri makanan, minuman, dan
tembakau rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai
sebesar 8,41 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun
2010 sebesar 6,64 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun
2014 yaitu sebesar 10,40 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang
dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi
kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen
dan IB sebesar 50 persen.
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b. Cabang Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki
Target pertumbuhan untuk cabang industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki
rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar
3,84 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010
sebesar 2,15 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014
yaitu sebesar 5,60 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari
Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi
di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan
IB sebesar 50 persen.
c. Cabang Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan lainnya
Target pertumbuhan untuk cabang industri makanan, minuman, dan
tembakau rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai
sebesar 2,94 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun
2010 sebesar 1,75 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun
2014 yaitu sebesar 3,90 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang
dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi
kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen
dan IB sebesar 50 persen.
d. Cabang Industri Kertas dan Barang Cetakan
Target pertumbuhan untuk cabang industri kertas dan barang cetakan ratarata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar 5,04 persen.
Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar
4,60 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu
sebesar 5,58 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri
kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di
harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan
IB sebesar 50 persen.
e. Cabang Industri Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet
Target pertumbuhan untuk cabang industri pupuk, kimia dan barang dari kare
rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar
6,30 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010
sebesar 5,00 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014
yaitu sebesar 8,30 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari
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Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi
di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan
IB sebesar 50 persen.
f.

Cabang Industri Semen dan Barang Galian bukan Logam
Target pertumbuhan untuk cabang industri semen dan barang galian bukan
logam rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar
4,19 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010
sebesar 3,25 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014
yaitu sebesar 5,30 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari
Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi
di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan
IB sebesar 50 persen.

g. Cabang Industri Logam Dasar, Besi dan Baja
Target pertumbuhan untuk cabang industri logam dasar, besi dan baja ratarata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar 4,03 persen.
Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar
2,75 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu
sebesar 5,50 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri
kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi
diharapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar

50 persen dan

IB sebesar 50 persen.
h. Cabang Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya
Target

pertumbuhan

untuk

cabang

industri

alat

angkut,

mesin

dan

peralatannya rata-rata mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai
sebesar 7,34 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun
2010 sebesar 4,00 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun
2014 yaitu sebesar 10,20 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang
dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi
kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen
dan IB sebesar 50 persen.
i.

Cabang Industri Barang Lainnya
Target pertumbuhan untuk cabang industri barang lainnya rata-rata mulai
tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar 6,00 persen. Dengan
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nilai target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar 5,18 persen hingga
target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,80 persen. Nilai
tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah
dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang,
yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.
Untuk lebih jelasnya, target laju pertumbuhan setiap cabang industri selama
periode 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1.
Target Pertumbuhan setiap Cabang Industri tahun
2010 – 2014 (%)

Makanan, Minuman dan Tembakau
Tekstil, barang Kulit & Alas kaki
Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya
Kertas & barang Cetakan
Pupuk, Kimia & barang dari Karet
Semen & Barang Galian bukan Logam
Logam Dasar, Besi & Baja
Alat Angkut, Mesin & Peralatannya
Barang lainnya

11,29
0,53
-1,46
6,27
1,51
-0,63
-4,53
-2,94

6,64
2,15
1,75
4,60
5,00
3,25
2,75
4,00

7,92
3,40
2,75
4,80
5,46
3,74
3,40
6,40

8,15
3,75
2,90
4,90
5,75
4,05
4,00
7,78

8,94
4,30
3,40
5,30
7,00
4,60
4,50
8,30

10,40
5,60
3,90
5,58
8,30
5,30
5,50
10,20

Rata-rata
2010-2014
8,41
3,84
2,94
5,04
6,30
4,19
4,03
7,34

3,13

5,18

5,60

6,00

6,40

6,80

6,00

Total Industri

2,52

4,65

6,10

6,75

7,47

8,95

6,78

Cabang Industri

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2010-2014

6. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran industri

tahun 2010-2014, telah dibangun

Peta Strategi Kementerian Perindustrian

yang menguraikan peta-jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi
2014

sebagaimana

disebutkan

di

atas.

Peta

Perindustrian tersaji pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kementerian Perindustrian Tahun 2012

Strategi

Kementerian

17

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Gambar 2.1.
Peta Strategi Kementerian Perindustrian
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B.

RENCANA KINERJA TAHUN 2012
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kementerian Perindustrian Tahun 20102014, berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2010 maka pada tahun 2011 telah
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran-sasaran
strategis yang akan dicapai Kementerian Perindustrian pada tahun 2012 sesuai
yang terinci sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

1. Tingginya nilai tambah industri

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi

yang merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input. Sasaran strategis ini
akan dicapai melalui indikator kinerja utama:
a. Laju pertumbuhan industri dengan target tahun 2012 sebesar 6,75 persen
b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target pada
tahun 2012 sebesar 23,81 persen.

2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Penguasaan pasar di dalam negeri dimaksudkan untuk meningkatkan

penjualan produk dalam negeri dibanding dengan seluruh pangsa pasar.
Sedangkan penguasaan pasar di luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan
nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan
nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan. Indikator kinerja utama
sasaran strategis ini adalah:
a. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan dalam
negeri dengan target pada tahun 2012 sebesar 60 persen.
b. Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama
tujuan ekspor (AS, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Korsel) dengan target pada
tahun 2012 sebesar 35 persen.
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3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri

Dengan kokohnya faktor-faktor penunjang industri nasional, diharapkan

dapat mendukung tercapainya tujuan industri (faktor dimaksud adalah dalam hal
SDM dalam industri dan iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti:
kebijakan/peraturan yang mengatur industri, pelayanan Kemenperin, fasilitas
dalam industri dan lain sebagainya. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator
kinerja utama:
a. Tingkat produktifitas SDM industri dengan target pada tahun 2012 sebesar
250.000 nilai tambah (rupiah) per tenaga kerja.
b. Indeks iklim industri nasional dengan target 4 tahun 2012.

4. Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

Inovasi dimaksud adalah kreativitas untuk menciptakan produk baru

sebagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan penelitian
dari berbagai sektor lainnya, dengan indikator kinerja utama:
a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif
dengan target pada tahun 2012 sebesar 250 penelitian.
b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri dengan
target pada tahun 2012 sebesar 50 penelitian.

5. Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan

industri antara serta bagaimana kemampuan kandungan lokal digunakan dalam
produksi. Sehingga indikator kinerja utamanya adalah:
a. Tumbuhnya industri logam dasar besi dan baja dengan target pada tahun
2012 sebesar 4 persen.
b. Tumbuhnya industri komponen otomotif, elektronika dan permesinan dengan
target pada tahun 2012 sebesar 7,78 persen.

6. Tersebarnya pembangunan industri

Terpusatnya industri di Jawa dan Sumatera menyebabkan ketimpangan

pembangunan industri, sehingga perlu adanya persebaran pembangunan
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industri ke luar Jawa. Indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini diukur

21

melalui indikator kinerja utama yaitu:
a. Meningkatnya kontribusi manufaktur di luar pulau jawa terhadap PDB nasional
dengan target pada tahun 2012 sebesar 31,9 persen.
b. Jumlah investasi baru industri jasa pendukung komponen industri yang
menyerap banyak tenaga kerja dengan target pada tahun 2012 sebesar
Rp. 44.437.12 miliar.

7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB
Produk

Domestik

Bruto

(PDB)

sebagian

besar

masih

merupakan

sumbangan dari industri besar. Sedangkan industri kecil dan menengah yang
jumlahnya sangat banyak masih belum mampu memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap produk domestik bruto. Untuk itu, sasaran strategis yang akan
dicapai Kementerian Perindustrian adalah meningkatkan peran industri kecil dan
menengah terhadap PDB. Ukuran ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui
indikator kinerja utama:
a. Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional dengan
target pada tahun 2012 sebesar 6,5 persen.
b. Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil dengan target
pada tahun 2012 sebesar 13 persen.

Perspektif Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI)

1. Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk hukum industri
Merupakan jumlah kebijakan industri yang dihasilkan Kementerian
Perindustrian dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai perumus kebijakan
dalam rangka membangun industri nasional. Capaian sasaran strategis ini diukur
melalui indikator kinerja utama:
a. Jumlah konsep kebijakan dan produk hukum dengan target pada tahun 2012
sebanyak 1 konsep kebijakan.
b. Kebijakan dan produk hukum yang telah ditetapkan Menteri dengan target
pada tahun 2012 sebanyak 50 peraturan.
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2.

Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas
dan industri andalan masa depan
Dengan kertebatasan sumber daya yang dimiliki, diperlukan rencana

strategis untuk industri prioritas dan industri andalan yang mampu menjadi prime
mover, sehingga dengan keterbatasan sumber daya yang ada, hasil yang
dicapai tetap maksimal. Indikator kinerja utama sasaran ini adalah tersusunnya
rencana kerja tahunan dengan target tahun 2012 1 (satu) dekumen Renja.

3. Menetapkan peta panduan pengembangan industri
Peta ini merupakan peta kondisi dan situasi industri nasional sebagai
panduan pengembangan industri, yang diharapkan menjadi gambaran yang
jelas mengenai arah pengembangannya baik secara Top-Down maupun
Bottom-Up. Indikator kinerja utama sasaran strategis ini adalah Peta panduan
kompetensi inti industri daerah dengan target tahun 2012 sebanyak 200 Kab/Kota.

4. Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri
Salah satu bentuk dukungan Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Perindustrian adalah memberikan insentif, baik fiskal maupun non fiskal. Capaian
sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:
a. Jumlah rekomendasi usulan insentif untuk perusahaan dengan target pada
tahun 2012 sebanyak 10 jenis kelompok industri.
b. Jumlah perusahaan yang memperoleh insentif dengan target pada tahun
2012 sebanyak 300 perusahaan.

5. Mengembangkan R & D di instansi dan industri
Minimnya R&D yang dilakukan terutama Industri Kecil dan Menengah
menyebabkan lemahnya daya saing IKM terhadap produk-produk luar negeri yang
masuk ke Indonesia. Untuk itu Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi
pengembangan R&D guna mendukung daya saing IKM di dalam negeri. Sebagai
indikator kinerja utama sasaran ini adalah jumlah kerjasama R&D instansi dengan
industri dengan target pada tahun 2012 sebanyak 18 kerjasama.
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6. Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan kekayaan
intelektual
Dalam hal melindungi dan meningkatkan inovasi baru guna mendukung
pengembangan
Perusahaan

industri,

untuk

Kementerian

mendapat

sertifikasi

Perindustrian
Hak

akan

Kekayaan

memfasilitasi

Intelektual

serta

mempromosikan produk-produk HKI (paten) untuk dikomersialisasikan. Indikator
kinerja utama sasaran ini adalah:
a. Jumlah perusahaan yang mendapatkan HKI dengan industri dengan target
pada tahun 2012 sebanyak 220 perusahaan.
b. Jumlah hak paten yang dipromosikan dengan industri dengan target pada
tahun 2012 sebanyak 10 produk.

7. Memfasilitasi pengembangan industri
Kementerian Perindustrian akan melakukan fasilitasi kepada industri untuk
mendapat kemudahan dalam hal akses kepada sumber bahan baku, sumber
modal dan lainnya tujuan pengembangan industri. Capaian sasaran strategis ini
diukur melalui indikator kinerja utama:
a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi dengan target pada tahun 2012 sebesar
80 persen.
b. Jumlah perusahaan yang mendapatkan akses ke sumber pembiayaan
dengan target pada tahun 2012 sebanyak 600 perusahaan.
c. Jumlah perusahaan yang mendapatkan akses ke bahan baku dengan target
pada tahun 2012 sebanyak 40 perusahaan.
d. Jumlah perjanjian internasional dalam rangka pengembangan industri
dengan target tahun 2012 sebanyak 5 MoU (baik G to G maupun B to B).

8. Memfasilitasi promosi industri
Selain fasilitasi produksi dan pengembangan industri, Kementerian
Perindustrian juga akan memfasilitasi perusahaan untuk mengikuti pameran
sebagai promosi meningkatkan pangsa pasar. Untuk mengukur capaian sasaran
ini

adalah

indikator

kinerja

utama

jumlah

perusahaan

yang

mengikuti

pameran/seminar, misi dagang/investasi dengan target pada tahun 2012
sebanyak 5160 perusahaan.
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9. Memfasilitasi penerapan standardisasi
Standarisasi sebagai bentuk dari non tariff barrier terhadap masuknya
produk-produk luar negeri sangat diperlukan. Untuk itu Kementerian Perindustrian
akan memfasilitasi penerapan standar. Capaian sasaran strategis ini diukur
melalui indikator kinerja utama:
a. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dengan target
pada tahun 2012 sebanyak 120 RSNI.
b. Penambahan jumlah SNI wajib yang diterapkan dengan target pada tahun
2012 sebanyak 10 SNI.
c. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
(Pedoman BSN10 dan GKM) dengan target pada tahun 2012 sebanyak 200.

10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenperin
dalam hal pelayanan dan fasilitasi, perlu dilakukan survey terhadap pelayanan
yang diberikan tersebut. Pelaksanaan survey akan dikoordinir oleh Pusat
Komunikasi Publik yang akan dilakukan secara sampling. Indikator kinerja utama
dari sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan dengan target pada tahun
2012 mencapai nilai index 4 (empat).

11. Mengkoordinasikan peningkatan
Pelatihan serta kewirausahaan

kualitas

Lembaga

Pendidikan

dan

Kementerian Perindustrian akan meningkatkan kualitas SDM industri
melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan
pelatihan

yang

disediakan

Kemenperin

untuk

pengembangan

berbagai

kebutuhan industri misalnya sertifikasi dan akreditasi. Indikator kinerja utama dari
sasaran ini adalah:
a. Jumlah instruktur yang bersertifikat serta jumlah jurusan lembaga pendidikan
dengan target pada tahun 2012 sebanyak 20 orang.
b. Lembaga diklat yang terakreditasi dengan target pada tahun 2012 sebanyak
5 jurusan.
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12. Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsure pimpinan dan staf
Pelaksanaan salah satu tugas pokok Kementerian yaitu pengawasan,
pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan mengoptimalkan budaya pengawasan
pada unsur pimpinan dan staf dengan hasil penilaian untuk tujuan meningkatkan
budaya pengawasan yang dilaksanakan bagian pengawasan di lingkungan
Kementerian Perindustrian. Pengawasan ini dimaksudkan untuk meminimalisir atau
bahkan menghilangkan penyimpangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator
kinerja utama sasaran ini adalah:
a. Tingkat penurunan penyimpangan minimal dengan target pada tahun 2012
sebesar 60 persen.
b. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit pengawasan di 57 satuan kerja
Kementerian Perindustrian.

13. Mengoptimalkan evaluasi
pencapaian kinerja industri

pelaksanaan

kebijakan

dan

efektivitas

Evaluasi kebijakan dan efektifitas kinerja industri akan dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi pembuatan kebijakan dan pencapaian target
kinerja untuk menjamin tercapainya tujuan Kementerian. Capaian sasaran ini
diukur melalui indikator kinerja:
a. Hasil laporan evaluasi dengan target pada tahun 2012 sebanyak 10 laporan.
b. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri sebesar
40 persen.
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Tabel 2.2.
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Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2012
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

PERSPEKTIF STAKEHOLDER
I

II

III

IV

V

VI

VII

Tingginya Nilai Tambah
Industri

Tingginya Penguasaan
Pasar Dalam dan Luar
Negeri

Kokohnya Faktor-Faktor
Penunjang
Pengembangan Industri
Tingginya Kemampuan
Inovasi dan Penguasaan
Teknologi Industri

Kuat, Lengkap dan
Dalamnya Struktur Industri

Tersebarnya
pembangunan industri

Meningkatnya peran
industri kecil dan
menengah terhadap PDB
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Target

1

Laju pertumbuhan industri

6,75

2

Kontribusi industri manufaktur
terhadap PDB Nasional

23,81

1

Pangsa pasar produk industri
nasional terhadap total
permintaan di pasar DN

60

2

Pangsa pasar produk dan jasa
industri nasional di 5 (lima)
negara utama tujuan ekspor
(AS, Jepang, Uni Eropa, Cina,
dan Korsel)

35

1

Tingkat produktifitas SDM industri

2

Index iklim industri nasional

4

1

Jumlah hasil Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Industri Terapan Inovatif

250

2

Pemanfaatan hasil penelitian
dan pengembangan oleh sektor
industri

50

1

Tumbuhnya industri logam dasar
besi dan baja

4

2

Tumbuhnya industri komponen
automotive, elektronika dan
permesinan

7,78

1

Meningkatkan kontribusi
manufaktur diluar pulau Jawa
terhadap PDB nasional

31,9

2

Jumlah Investasi baru industri
jasa pendukung dan komponen
industri yang menyerap banyak
tenaga kerja

44.473,12

1

Tumbuhnya industri kecil diatas
pertumbuhan ekonomi nasional

6,5

2

Tumbuhnya industri menengah
dua kali diatas industri kecil

13

250.000
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSEPKTIF TUPOKSI
I

Mempersiapkan
dan/atau Menetapkan
Kebijakan Produk Hukum
Industri

1

Konsep kebijakan dan produk
hukum (RUU, RPP,
R.Perpres/R.Keppres)

1

2

Kebijakan dan produk hukum
yang ditetapkan Menteri

50

II

Menetapkan rencana
strategis dan/atau
pengembangan industri
prioritas dan industri
andalan masa depan

1

Renstra 2010 -2014 & RENJA

1

III

Menetapkan peta
panduan
pengembangan industri

1

Peta panduan kompetensi inti
industri Kabupaten/Kota

32

IV

Mengusulkan insentif
yang mendukung
pengembangan industri

1

Rekomendasi usulan insentif

10

2

Perusahaan industri yang
memperoleh insentif

300

V

Mengembangkan R & D
di instansi dan industri

1

Kerjasama R&D instansi dengan
industri

18

VI

Memfasilitasi penerapan,
pengembangan dan
penggunaan Kekayaan
intelektual

1

Perusahaan yang mendapatkan
HKI

220

2

Produk HKI yang dikomersialkan
(Paten)

10

1

Tingkat utilisasi kapasitas produksi

80

2

Perusahaan yang mendapat
akses ke sumber pembiayaan

600

3

Perusahaan yang mendapat
akses ke sumber bahan baku

40

4

Perjanjian kerjasama
Internasional

5

VII

Memfasilitasi
pengembangan industri

VIII

Memfasilitasi promosi
industri

1

Perusahaan mengikuti
seminar/konfrensi, pameran, misi
dagang/investasi

5160

IX

Memfasilitasi penerapan
standardisasi

1

Rancangan SNI yang diusulkan

120

2

Penambahan SNI wajib yang
diterapkan

10

3

Perusahaan yang menerapkan
Sistem Manajemen Mutu ISO
9001-2008 (Pedoman BSN10 dan
GKM)

200

1

Tingkat kepuasan pelanggan

X

Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

28

PERSEPKTIF TUPOKSI
XI

Mengkoordinasikan
peningkatan kualitas
lembaga pendidikan dan
pelatihan serta
kewirausahaan

XII

Mengoptimalkan budaya
pengawasan pada unsur
pimpinan dan staf

XIII

C.

Mengoptimalkan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
dan efektifitas
pencapaian kinerja
industri

1

Instruktur yang bersertifikat

20

2

Jurusan pada lembaga
pendidikan dan lembaga diklat
yang terakreditasi

5

1

Tingkat Penurunan
penyimpangan minimal

60

2

Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di unit kerja

57

1

Laporan evaluasi pelaksanaan
kebijakan

10

2

Tingkat penurunan
penyimpangan pelaksanaan
kebijakan industri

40

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan dukungan

pembiayaan yang telah disetujui dalam bentuk DIPA, maka ditetapkanlah kinerja
yang akan dicapai.

Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5/2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN
Nomor:

SE/31/M.PAN/12/2004

tentang

Penetapan

Kinerja,

Kementerian

Perindustrian telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2012 secara berjenjang
sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.
Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2012 yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2012 yang
telah ditetapkan. Namun dalam perjalanannya terjadi penyesuaian dikarenakan
telah

dilaksanakan

review

untuk

beberapa

indikator

dengan

dasar

perubahannya antara lain: 1) penajaman indikator yang dinilai lebih relevan
dengan sasaran strategis yang akan dicapai, 2) penyesuaian target berdasarkan
hasil evaluasi pencapaian target tahun sebelumnya yang disampaikan pada
LAKIP tahun sebelumnya (LAKIP tahun 2011), 3) penyesuaian indikator yang tidak
dapat diukur

karena keterbatasan data yang

tersedia baik dari data

Kementerian Perindustrian maupun dari Badan Pusat Statistik (BPS).
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Indikator yang mengalami perbaikan adalah:
1. Sasaran strategis yang mengalami perubahan berupa penajaman indikator
yang dinilai lebih relevan dengan pencapaian sasaran strategis adalah:
a. Sasaran strategis “Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri”,
indikator 1: Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima)
negara utama tujuan ekspor (AS, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Korsel),
diubah menjadi: Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri
nasional. Selain perubahan indikator, juga terjadi perubahan target dari
35 persen menjadi 15 persen.
b. Sasaran strategis “Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan
industri”, indikator Tingkat produktivitas SDM industri”, diubah menjadi:
Penambahan jumlah tenaga kerja industri dengan target pada tahun 2012
sebesar 500.000 orang.
c. Sasaran

strategis

“Tersebarnya

pembangunan

industri”,

indikator 1: Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa
terhadap PDB nasional dan indikator 2: Jumlah Investasi baru industri jasa
pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja,
diubah menjadi: 1) Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di
Pulau Jawa, 2) Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Luar
Pulau Jawa, 3) Komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau Jawa dan di
Luar Pulau Jawa. Perubahan indikator ini diikuti dengan penyesuaian target
yang harus dicapai pada tahun 2012.
d. Sasaran strategis “Meningkatnya peran industri kecil dan menengah
terhadap PDB”, indikator 1: Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan
ekonomi nasional dan indikator 2: Tumbuhnya industri menengah dua kali
diatas industri kecil, diubah menjadi: 1) Meningkatnya kontribusi PDB IKM
terhadap PDB Industri, 2) Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar
Jawa. Perubahan indikator ini diikuti dengan penyesuaian target yang
harus dicapai pada tahun 2012.
e. Sasaran

strategis

penggunaan

“Memfasilitasi

Kekayaan

penerapan,

intelektual”,

mendapatkan HKI, dan indikator 2:

pengembangan

indikator
Produk

1:

Perusahaan

dan
yang

HKI yang dikomersialkan

(Paten), dipertajam dengan penambahan indikator ke-3 yaitu Persentase
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pengaduan pelanggaran HKI yang dapat ditangani dengan target pada

30

tahun 2012 sebesar 70 persen.
2. Sasaran strategis yang mengalami penyesuaian target berdasarkan hasil
evaluasi pencapaian target tahun sebelumnya yang disampaikan pada LAKIP
tahun sebelumnya (LAKIP tahun 2011) dan penyesuaian indikator yang tidak
dapat diukur karena keterbatasan data yang tersedia baik dari data
Kementerian Perindustrian maupun dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah:
a. Sasaran strategis “Tingginya nilai tambah industri”, indikator Kontribusi
industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target awal sebesar
23,81 persen diubah menjadi 20,00 persen.
b. Sasaran

strategis

“Tingginya

kemampuan

inovasi

dan

penguasaan

teknologi Industri” indikator 1: Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
teknologi

industri

terapan

inovatif

dengan

target

awal

sebesar

250 penelitian diubah menjadi 194 penelitian, indikator 2: Pemanfaatan
hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri dengan target
awal sebesar 50 penelitian diubah menjadi 32 penelitian.
c. Sasaran strategis “Menetapkan peta panduan pengembangan industri”
indikator Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota dengan
target
38

awal

sebesar

kabupaten/kota.

200

Hal ini

kabupaten/kota

dikarenakan

diubah

pada tahun

menjadi

2011

sudah

dilaksanakan penetapan melebihi target, sehingga kabupaten/kota yang
tersisa hanya sebanyak 38 kabupaten/kota.
d. Sasaran strategis “Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan
industri” indikator 1: Rekomendasi usulan insentif dengan target awal
sebesar 10 usulan diubah menjadi 5 usulan.
e. Sasaran strategis “Mengembangkan R & D di instansi dan industri” indikator
Kerjasama R&D instansi dengan industri dengan target awal sebesar
18 kerjasama diubah menjadi 62 kerjasama.
f. Sasaran

strategis

“Memfasilitasi

pengembangan

industri”

indikator 2: Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan
dengan

target

awal

sebesar

600

perusahaan

diubah

menjadi

300 perusahaan, indikator 3: Perusahaan yang mendapat akses ke sumber
bahan baku dengan target awal sebesar 40 perusahaan diubah menjadi
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20 perusahaan, indikator 4: Kesepakatan/kerjasama Internasional dengan
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target awal sebesar 5 MoU diubah menjadi 8 MoU.
g. Sasaran strategis “Memfasilitasi promosi industri” indikator Perusahaan
mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi Promosi
produk/jasa dan investasi industri dengan target awal sebesar 5160 promosi
diubah menjadi 15 promosi.
h. Sasaran

strategis

“Memfasilitasi

penerapan

standardisasi”

indikator 1: Rancangan SNI yang diusulkan dengan target awal sebesar
120 rancangan diubah menjadi 100 rancangan.
i.

Sasaran strategis “Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur
pimpinan dan staf” indikator 2: Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di
unit kerja dengan target awal sebesar 57 satuan kerja diubah menjadi
12 satuan kerja.

Tabel 2.3.
Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Stakeholders
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSPEKTIF STAKEHOLDER
Tingginya nilai tambah
industri

Tingginya
penguasaan pasar
dalam dan luar negeri

Kokohnya faktor-faktor
penunjang
pengembangan
industri

Tingginya
kemampuan inovasi
dan penguasaan
teknologi Industri

1.

Laju pertumbuhan industri yang
memberikan nilai tambah

6.75

Persen

2.

Kontribusi industri manufaktur
terhadap PDB nasional

20.00

Persen

1.

Meningkatnya pangsa pasar ekspor
produk industri nasional

15.00

Persen

2.

Pangsa pasar produk industri
nasional terhadap total permintaan
di pasar dalam negeri

35.00

Persen

1.

Penambahan jumlah tenaga kerja
SDM industri

500,000

Tenaga
kerja

4

Indeks

2.

Indeks iklim industri Nasional

1.

Jumlah hasil penelitian dan
pengembangan teknologi industri
terapan inovatif

194

Jumlah

2.

Pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan oleh sektor industri

32

Jumlah
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSPEKTIF STAKEHOLDER
Kuat, lengkap dan
dalamnya struktur
industri

Tersebarnya
pembangunan industri

Meningkatnya peran
industri kecil dan
menengah terhadap
PDB

1.

Tumbuhnya Industri Logam Dasar,
Besi dan Baja

4.00

Persen

2.

Tumbuhnya Industri Alat Angkut,
Mesin & Peralatannya

7.78

Persen

1.

Persentase kontribusi sektor industri
terhadap PDRB di Pulau Jawa

18.50

Persen

2.

Persentase kontribusi sektor industri
terhadap PDRB di Luar Pulau Jawa

6.5

Persen

3.

Komposisi nilai tambah sektor
industri di Pulau Jawa dan di Luar
Pulau Jawa

73,98 :
26,02

Rasio

1.

Meningkatnya kontribusi PDB IKM
terhadap PDB Industri

33.60

Persen

2.

Meningkatnya penyebaran IKM
Jawa dan luar Jawa

63 : 37

Persen

Tabel 2.4.
Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1.

Konsep kebijakan dan produk
hukum (RUU, RPP,
R.Perpres/R.Keppres)

1

Konsep

2.

Kebijakan dan produk hukum
yang ditetapkan Menteri

50

Peraturan

Menetapkan rencana
strategis dan/atau
pengembangan
industri prioritas dan
industri andalan masa
depan

1.

Renstra 2010 -2014 & RENJA

1

Paket

Menetapkan peta
panduan
pengembangan
industri

1.

Peta panduan kompetensi inti
industri Kabupaten/Kota

48

Kabupaten/
Kota

Mempersiapkan
dan/atau
Menetapkan
Kebijakan Produk
Hukum Industri
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Mengusulkan insentif
yang mendukung
pengembangan
industri

1.

Rekomendasi usulan insentif

5

Jenis

2.

Perusahaan industri yang
memperoleh insentif

300

Perusahaan

Mengembangkan R &
D di instansi dan
industri

1.

Kerjasama R&D instansi
dengan industri

62

Kerjasama

Memfasilitasi
penerapan,
pengembangan dan
penggunaan
Kekayaan intelektual

1.

Perusahaan yang
mendapatkan HKI

174

Perusahaan

2.

Produk HKI yang
dikomersialkan (Paten)

3

Produk

3.

Persentase
pengaduan
pelanggaran HKI yang dapat
ditangani

70

Persen

1.

Tingkat
produksi

80.00

Persen

2.

Perusahaan yang mendapat
akses ke sumber pembiayaan

300

Perusahaan

3.

Perusahaan yang mendapat
akses ke sumber bahan baku

20

Perusahaan

4.

Perjanjian kerjasama
Internasional

8

MoU

Memfasilitasi promosi
industri

1.

Perusahaan mengikuti
seminar/konferensi, pameran,
misi dagang/investasi

15

Perusahaan

Memfasilitasi
penerapan
standardisasi

1.

Rancangan SNI yang
diusulkan

100

RSNI

2.

Penambahan SNI wajib yang
diterapkan

10

SNI

3.

Perusahaan yang
menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 90012008 (Pedoman BSN10 dan
GKM)

200

Perusahaan

Meningkatkan kualitas
pelayanan publik

1.

Tingkat kepuasan pelanggan

4

Indeks

Mengkoordinasikan
peningkatan kualitas
lembaga pendidikan
dan pelatihan serta
kewirausahaan

1.

Instruktur yang bersertifikat

20

Orang

2.

Jurusan pada lembaga
pendidikan dan lembaga
diklat yang terakreditasi

5

Jurusan

Memfasilitasi
pengembangan
industri
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

34

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Mengoptimalkan
budaya pengawasan
pada unsur pimpinan
dan staf
Mengoptimalkan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan
efektifitas pencapaian
kinerja industri

1.

Tingkat Penurunan
penyimpangan minimal

60.00

Persen

2.

Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di unit
kerja

12

Persen

1.

Laporan evaluasi
pelaksanaan kebijakan

10.00

Laporan

2.

Tingkat penurunan
penyimpangan pelaksanaan
kebijakan industri

40.00

Persen

Penetapan kinerja ini ditetapkan pada bulan Januari 2012 dengan asumsi
bahwa indikator-indikator yang dipergunakan sebagai alat ukur pencapaian
kinerja dapat diperoleh dalam kurun waktu tahun berjalan atau paling lambat
bulan Februari tahun 2012. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ada
beberapa indikator yang belum bisa diukur karena terdapat jeda waktu dalam
memperoleh sumber data. Indikator tersebut adalah Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis ”Tersebarnya pembangunan industri”, indikator: Meningkatkan
kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional. Data yang
dibutuhkan untuk mengukur indikator ini adalah data PDRB dari seluruh propinsi.
Berdasarkan

penelusuran

informasi

ke

BPS

sebagai

instansi

resmi

yang

mengeluarkan data PDRB ini diperoleh bahwa data PDRB yang sudah bisa
dipergunakan baru dapat dikeluarkan oleh BPS pada tengah tahun (mempunyai
jeda waktu 6 bulan) karena sebelum dirilis diperlukan proses rekonsiliasi dengan
BPS daerah untuk validasi dan verifikasi data. Sehingga untuk indikator ini baru
bisa diukur dengan menggunakan data tahun sebelumnya, yaitu data PDRB
tahun 2011.
Berdasarkan perbaikan-perbaikan dalam tahun berjalan, maka yang
diukur

akuntabilitas

kinerjanya

adalah

sasaran-sasaran

dalam

dokumen

Penetapan Kinerja yang telah disempurnakan indikator-indikator sasarannya.
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D.

RENCANA ANGGARAN
Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun

2012,

Kementerian

Perindustrian

didukung

oleh

dana

APBN

sebesar

Rp. 2.513.256.513.000,-. Anggaran tersebut dirinci berdasarkan program. Secara
lengkap anggaran tersebut disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.5.
Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2012 Menurut Program
(dalam Rupiah)
NO.

Unit Kerja Eselon 1

Pagu Anggaran

1

Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

399.503.076.000,00

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

337.540.554.000,00

3

Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

170.074.960.000,00

4

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

316.162.396.000,00

5

Pengembangan Perwilayahan Industri

104.336.255.000,00

6

Kerjasama Industri Internasional

7

Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

8

Pengawasan dan Peningkatan
Negara Kementerian Perindustrian

9

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Perindustrian

607.605.767.000,00

10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Perindustrian

19.544.647.000,00

Total
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Akuntabilitas

464.888.193.000,00
Aparatur

43.606.929.000,00

2.513.256.513.000,00
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

kinerja

yang diukur

dalam rangka

menggambarkan

capaian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2012 mencakup analisis
capaian kinerja yang terdiri analisis kinerja Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), kinerja makro sektor industri, analisis kinerja sasaran,
analisis kinerja kelembagaan dan analisis kinerja keuangan.
A.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN)
Berdasarkan

RPJMN

Tahun

2010-2014,

Kementerian

Perindustrian

mendapatkan tugas untuk menjalankan program-program prioritas nasional
sebagai berikut:
1. Prioritas Nasional (PN) 5: Ketahanan Pangan
a) Revitalisasi Industri Pupuk
b) Revitalisasi Industri Gula
2. Prioritas Nasional (PN) 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Prioritas Nasional (PN) 8: Energi
Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat
4. Prioritas Nasional (PN) Lainnya 13: Bidang Perekonomian
Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical

1. Prioritas Nasional (PN) 5: Ketahanan Pangan
a. Revitalisasi Industri Pupuk

Revitalisasi industri pupuk diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan
daya saing industri pupuk nasional sebagai penunjang pertanian pangan.
Melalui revitalisasi industri pupuk, diharapkan dapat membantu para petani
dalam menjalankan kegiatan pertanian guna mencapai ketahanan pangan
nasional. Dalam rangka Revitalisasi Industri Pupuk, Kementerian Perindustrian

Akuntabilitas Kinerja
telah menjalankan Program Revitalisasi Industri Pupuk, melalui kegiatan
restrukturisasi terhadap pabrik pupuk eksisting serta fasilitasi pendirian pabrik
pupuk baru. Hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 2010 hingga Juni 2012 adalah
sebagai berikut:
1) Pada tahun 2010 telah dicapai kesepakatan penyediaan bahan baku
Phosphate dan Kalium untuk pabrik pupuk NPK dari negara Yordania,
Tunisia, Maroko, Mesir dan Rusia, serta telah disusun Master Plan
Pengembangan

Industri

141/M-IND/PER/12/2010

Pupuk
tentang

NPK

melalui

Rencana

Permenperind
Induk

(Master

Nomor
Plan)

Pengembangan Industri Pupuk Majemuk/NPK dan Peta Potensi bahan
baku pupuk organik di 41 Kabupaten/Kota.
2) Pada tahun 2011 telah ditandatangani kesepakatan untuk Revitalisasi
Industri Pupuk Urea, yaitu Natural Gas Supply Agreement (NGSPA) oleh
PT. Pupuk kaltim dengan KKKS Eastkal untuk jangka waktu 10 tahun (20122021), Kontrak pembangunan pabrik urea kapasitas 1,1 juta ton/tahun
antara PT. Pupuk Kaltim dengan Konsorsium IKPT dan Toyo Engineering
Corporation (TEC) serta MoA terkait alokasi pasokan gas bumi untuk pabrik
urea II PT. Petrokimia Gresik dari lapangan gas Cepu sebanyak 85 MMSCFD.
Untuk Pengembangan pabrik pupuk organik, telah tersedia Peta Potensi
Bahan Baku Pupuk Organik di 50 Kabupaten/Kota.
Sedangkan untuk Pengembangan pabrik pupuk majemuk/NPK, telah
ditandatangani MoU/MoA antara Jordan Phosphate Mines Company
(JPMC) dengan:
a) PT. Petrokimia Gresik (Indonesia) untuk membangun pabrik Phosphoric
Acid (PA) di Gresik Jatim dengan kapasitas produksi 200.000 ton/tahun,
b) PT. Pusri (Persero) untuk pembangunan pabrik pupuk NPK di Indonesia
dengan kapasitas 200.000 – 300.000 ton/tahun,
c) PT. Pusri (Persero) untuk pendirian pabrik Asam Phosphate dengan
kapasitas 200.000 metrik ton pertahun di Palembang,
d) PT. Pupuk Kaltim untuk pendirian pabrik Asam Phosphate dengan
kapasitas 200.000 metrik ton pertahun di Bontang.
3) Untuk tahun 2012 penyediaan gas sebagai bahan baku industri pupuk
sudah dapat ditangani dengan telah ditandatangani MoA dengan MEPI
untuk perpanjangan pasokan gas pabrik Pusri IIB sebesar 45 MMSCFD tahun
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2023 – 2025, dan dengan PT. Pertamina EP untuk memasok 17 mmscfd
tahun 2014-2025 serta terealisasinya pasokan gas PT. Pupuk Iskandar Muda
sebanyak 3 Cargo (dari kebutuhan 7 cargo selama tahun 2012).

Gambar 3.1.
Extension Pabrik
Pupuk Kaltim 4

Permasalahan utama yang dihadapi pada Program Revitalisasi Industri Pupuk
adalah sulitnya ketersediaan gas sebagai bahan baku industri pupuk. Sampai
dengan tahun 2014, jaminan penyediaan gas sebagai bahan baku industri
pupuk masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi.
Dalam rangka jaminan pasokan bahan baku industri pupuk, perlu dukungan
dari Kementerian/Lembaga terkait dalam pemenuhan kebutuhan gas untuk
industri dalam negeri.

b. Revitalisasi Industri Gula
Revitalisasi industri gula diarahkan untuk mencapai swasembada gula pada
tahun 2014, dengan target jumlah produksi sebesar 5,7 juta ton. Hal ini untuk
memenuhi peningkatan kebutuhan nasional akan gula, baik untuk konsumsi
masyarakat maupun kebutuhan industri makanan minuman.
Dalam rangka Revitalisasi Industri Gula, Kementerian Perindustrian telah
menjalankan Program Revitalisasi Industri Gula, melalui kegiatan restrukturisasi
terhadap pabrik gula eksisting serta fasilitasi pendirian pabrik gula baru. Hasilhasil yang dicapai sejak tahun 2010 hingga 2012 adalah sebagai berikut:
1) Pada tahun 2010 telah disusun Business Plan Pendirian Industri Gula Baru di
4 wilayah, meliputi Purbalingga (Jateng), Sambas (Kalbar), Konawe Selatan
(Sultra) dan Merauke (Papua). Dalam rangka revitalisasi juga telah
diberikan

bantuan

langsung
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mesin/peralatan kepada PT. Barata Indonesia dan PT. Boma Bisma Indra,
PG Semboro, PG Jatiroto dan PG Meritjan serta pada 47 PG di
8 perusahaan gula dengan nilai bantuan Rp 19 Milyar dan nilai investasi
mencapai Rp 190,09 Milyar.
2) Pada tahun 2011 telah diberikan bantuan langsung ataupun keringanan
pembiayaan mesin/peralatan pada 7 Perusahaan Gula (PTPN VII, IX, X, XI,
XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2) dengan total 46 Pabrik Gula, 6 Perusahaan Gula
(PTPN II, IX, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2).
Bantuan yang diberikan kepada PG Meritjan pada tahun 2010 telah
berhasil meningkatkan kemampuan produksi PG tersebut dari 23.617 ton
pada 2010 menjadi 29.725,50 ton pada 2011 (25,86 persen).
Sedangkan dalam rangka pembangunan PG baru, telah terdapat
14 calon investor, di mana 9 (sembilan) perusahaan dalam tahap
permohonan lahan dengan luas areal 308 ribu Ha, dan 5 (lima) perusahaan
dalam tahap persetujuan prinsip dengan luas areal 143 ribu Ha.
Gambar 3.2.
Produksi Gula
PT .RNI

3) Sudah

dilakukan

proses

verifikasi

oleh

Konsultan

Manajemen

dan

Monitoring (KMM) dan Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka
bantuan keringanan pembiayaan mesin peralatan Perusahaan Gula serta
sudah dilakukan kontrak untuk bantuan langsung mesin/peralatan kepada
5 perusahaan gula yaitu PTPN IX (PG Sragi), PTPN X (PG Mojopanggung),
PTPN XI (PG Asembagoes), PT. RNI 1 dan PT. RNI 2 (PG Subang dan PG
Krebet Baru I), pembimbingan sistem manajemen mutu untuk 16 pabrik
gula (sampai pada tahap 3, dari 6 tahapan bimbingan) serta audit
teknologi pada 4 pabrik gula eksisting dari total 20 pabrik gula secara
keseluruhan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kementerian Perindustrian Tahun 2012

39

Akuntabilitas Kinerja

40

Gambar 3.3.
Pabrik gula
Modjopanggung

Dalam melaksanakan program revitalisasi industri gula ini, permasalahan yang
dihadapi adalah:
a) Tingkat efisiensi permesinan dan mutu gula masih rendah.
b) Kurangnya kemampuan investasi PG BUMN eksisting.
c) Semakin terbatasnya lahan untuk perkebunan tebu terutama di pulau
Jawa serta belum adanya kepastian ketersediaan lahan untuk perkebunan
tebu dan pembangunan pabrik gula baru.
d) Proses perizinan untuk mendapatkan lahan yang cukup panjang dan
berbelit (14 tahap), mulai dari izin Bupati, Rekomendasi Gubernur, AMDAL,
perizinan

Kementerian

Kehutanan,

termasuk

informasi

mengenai

pemanfaatan lahan yang tidak akurat.
Sampai dengan tahun 2014, penyediaan lahan yang sulit masih menjadi
persoalan

utama

dalam

pembangunan

PG

baru.

Sementara

untuk

restrukturisasi pabrik gula eksisting, rendahnya efisiensi dan investasi dari PG
juga masih akan jadi hambatan, yang menyebabkan anggaran untuk
restrukturisasi permesinan PG tidak terserap secara optimal.
Tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan adalah koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota terkait

dalam

rangka penyediaan lahan serta intensifikasi lahan tebu untuk pembangunan
pabrik gula baru maupun eksisting.

2. Prioritas Nasional (PN) 6: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Peningkatan

investasi

melalui

perbaikan

kepastian

hukum,

penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan
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Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Oleh karena itu, kebijakan Kementerian
Perindustrian sebagai pelaksanaan prioritas nasional ini adalah pengembangan
zona industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kementerian Perindustrian akan
memfasilitasi pengembangan zona industri di 5 (lima) KEK melalui target 6 (enam)
dokumen perencanaan (masterplan, rencana strategis, studi kelayakan ekonomi
dan finansial, dan Detailed Engineering Design). Hasil yang telah dicapai adalah:
a. Pada tahun 2011 telah tersusun 1 masterplan dan 1 renstra kawasan Sei
Mangkei, Sumut serta 1 renstra kawasan Bitung, Sulut; 1 (satu) dokumen
kelayakan ekonomi dan finansial kawasan Sei Mangkei, Sumut; serta terbitnya
MoU Kementerian Perindustrian dengan PTPN III mengenai penyediaan lahan
untuk pembangunan pusat inovasi KEK Sei Mangkei.

Gambar 3.4.
Master Plan
Kawasan Industri
Sei Mangkei

b. Pada Tahun 2012 telah ditetapkan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM)
sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui PP No 29 tahun 2012; tersusun
draft renstra kawasan industri di Batu Licin, Kalimantan Selatan; serta draft
Detailed Engineering Design (DED) kawasan industri di Bitung, Sulut dan disain
gedung pusat inovasi di KEK Sei Mangkei, Sumut.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain:
a. Belum selesainya proses perubahan status lahan dari HGU menjadi HPL dan izin
usaha karena keterlambaran RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum
ada dokumen AMDAL di Kendal, Gowa, Palu, dan Bitung;
b. Ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur di Koridor Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan Papua masih terbatas dan belum mampu menampung
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arus barang yang melewatinya, meliputi: daya tampung pelabuhan, pasokan
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listrik PLN, jalan raya, dan rel kereta api.
Tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan adalah melaksanakan
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mendorong
penetapan kawasan industri Bitung sebagai KEK, serta memfasilitasi kajian dalam
rangka melengkapi dokumen sebagai persyaratan pembangunan kawasan
industri dan kawasan ekonomi khusus serta koordinasi dengan Kementerian terkait
untuk membangunan infrastruktur pendukung dan pengembangan SDM.

3. Prioritas Nasional (PN) 8: Energi

Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan

pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi
pemanfaatan

energi

alternatif

seluas-luasnya.

Kebijakan

Kementerian

Perindustrian dalam rangka mengemban tugas prioritas nasional bidang energi ini
adalah pengembangan klaster industri berbasis migas dan petrokimia di 2 (dua)
klaster yaitu di Jawa Timur dan Kalimantan Timur, dengan jumlah perusahaan
152 unit, serta pembangunan center of excellence klaster industri petrokimia.
Beberapa hasil yang dicapai dalam rangka pengembangan industri
berbasis migas dan petrokimia sampai dengan tahun 2012 antara lain adalah
pada tahun tahun 2010 telah tersusunnya Kajian pembangunan refinery di Jawa
Timur; komitmen BP Migas dan KKKS untuk memenuhi target onstream Blok Cepu
pada 2015; ditandatanganinya HoA antara PKT dengan Total E&P Indonesie, Pearl
Oil (Sebuku) Limited, Inpex Corporation tentang penyediaan gas 80 mmscfd untuk
PKT 1 dan PKT-5; pengalokasian kondensat PT Pertamina 100.000 BPD untuk PT TPPI;
tersusunnya kajian bahan baku alternatif; serta tersusunnya dokumen Business
plan Industri Petrokimia Nasional.
Sedangkan pada tahun 2011 telah terbentuk 3 (tiga) pusat Klaster industri
petrokimia, yaitu: klaster industri petrokimia berbasis olefin di Banten sebanyak
56 perusahaan,

klaster industri petrokimia berbasis aromatik di Jawa Timur

sebanyak 24 perusahaan, dan klaster industri petrokimia berbasis methane (C-1)
di Kalimantan Timur sebanyak 25 perusahaan. Selain itu juga telah tersusunnya
DED pembangunan refinery di Jawa Timur dengan hasil sementara penentuan
lokasi di Tuban dan pasokan minyak mentah dari Aramco (Arab Saudi), serta
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telah dilakukan ground breaking Pabrik PT Petrokimia Butadiene kapasitas 100.000
TPY di Cilegon dan ekspansi PT Nippon Sokubai Acylic Acid San Super Absorbant
Polymer di Cilegon dengan kapasitas produksi sebesar 90.000 ton/tahun.
Gambar 3.5.
Penandatanganan
kerjasama Kemenperin
dengan Direktur Ferrostaal
GmbH Dr. Klaus Lesker
terkait pembangunan
proyek penanaman
modal petrokimiadownstream di kawasan
Papua Barat

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan industri
berbasis migas dan petrokimia antara lain: sulitnya penyediaan bahan baku untuk
industri migas, yaitu nafta, kondensat, dan gas bumi. Sehingga tindak lanjut yang
harus dilaksanakan adalah koordinasi antar instansi dan Industri terkait untuk
pemenuhan pasokan bahan baku serta pembangunan Center Of Excellence di
Banten.

4. Prioritas Nasional (PN) 13: Perekonomian

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional di bidang

perekonomian yang juga menjadi tugas Kementerian Perindustrian adalah
melalui pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden
No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yaitu pengembangan klaster
industri berbasis pertanian, oleochemical (industri hilir kelapa sawit).
Yang menjadi latar belakang utama perlunya hilirisasi industri adalah
masih

banyaknya

bahan

mentah/baku

yang

diekspor

ke

luar

negeri

menyebabkan nilai tambah di dalam negeri masih rendah. Hilirisasi industri di
dalam negeri akan mampu menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur
industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha di dalam negeri.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian mengembangkan klaster industri pengolahan
CPO dan turunannya, yaitu Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara),
Dumai dan Kuala Enok (Riau), dan Maloy (Kalimantan Timur) serta terus
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mendorong peningkatan Iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk
mendukung peningkatan arus investasi dan perluasan usaha industri hilir kelapa
sawit melalui promosi investasi.

Gambar 3.6.
Salah satu produk
hilirisasi kelapa
sawit

Beberapa hasil yang dicapai dalam rangka pengembangan industri hilir
kelapa sawit antara lain pada tahun 2010 tersusun draft final Business Plan
Nasional Industri Hilir Kelapa Sawit dan dokumen AMDAL, FS dan Business
Plan/Master Plan Industri Hilir Kelapa Sawit untuk Sei Mangkei (Sumut), Kuala Enok
dan Dumai (Riau) serta Maloy (Kaltim). Kemudian pada tahun 2011 diterbitkan Izin
usaha berupa izin lokasi untuk Kawasan Industri Sei Mangkei seluas 2002,77 Ha
oleh Bupati Simalungun kepada PTPN III; beropreasinya Pembangkit Listrik Tenaga
Biomassa Sawit (PLTBS) berkapasitas 2 x 3,5 MW di Sei Mangkei; serta
terbangunnya 1 unit Pabrik Pengolahan Palm Kernel Oil (PKO) berkapasitas
umpan 400 Ton per hari Kernel Sawit di Sei Mangkei. Sedangkan pada tahun 2012
telah ditetapkan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) sebagai Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) melalui PP No 29 tahun 2012.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan
klaster industri berbasis pertanian, oleochemical antara lain:
a. Belum selesainya penyelesaian perubahan status lahan dari Hak Guna Usaha
(HGU) menjadi Hak Pemanfaatan Lahan (HPL);
b. Infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri antara lain pelabuhan, jalan
akses, angkutan kereta api, listrik, dan gas bumi belum memadai.
Koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/lembaga terkait khususnya untuk
penyelesaian RTRW, penyediaan infrastruktur serta jaminan penyediaan bahan
baku melalui insentif fiskal dan insentif lainnya merupakan upaya yang harus
segera dilakukan untuk pencapaian program prioritas ini.
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B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA MAKRO INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS
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1. Perkembangan Industri Pengolahan Non Migas

Pertumbuhan (PDB) Ekonomi tahun 2012 tumbuh sebesar 6,23 persen, hal

ini lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2011 yang tumbuh sebesar 6,49 persen
(y-o-y). Produk Domestik Bruto (PDB) Ekonomi triwulan IV tahun 2012 tumbuh
sebesar 6,11 persen, hal ini lebih rendah dari pertumbuhan triwulan IV tahun 2011
yang tumbuh sebesar 6,50 persen.
Dari keseluruhan sektor ekonomi, pertumbuhan PDB yang bernilai positif
pada tahun 2012 terjadi pada hampir semua sektor ekonomi kecuali sektor
industri migas (turun 2,71 persen). Pertumbuhan PDB tertinggi dialami Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,98 persen dan terendah di Sektor
Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,49 persen. Sementara PDB yang tidak
termasuk migas tahun 2012 tumbuh 6,81 persen.
Khusus pertumbuhan industri pengolahan non migas tahun 2012 (YoY)
tumbuh sebesar 6,40 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi
(6,23 persen). Keadaan ini sama keadaannya seperti pada tahun 2011. Namun
pertumbuhan Industri pengolahan non migas sedikit melambat dibanding tahun
2011 (6,74 persen).
Tabel. 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Pengolahan Non Migas 2007-2012

Sumber: BPS Diolah Kemenperin
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Pada tahun 2012, terdapat 6 (enam) cabang industri pengolahan non
migas mengalami pertumbuhan positif, sementara 3 (tiga) cabang industri lainnya
mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan pada tahun 2011 seluruh cabang
industri mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tahun 2012 tertinggi terjadi
di cabang industri Pupuk, Kimia & Barang dari karet

(tumbuh 10,25 persen

dibanding tahun 2011), disusul cabang industri Semen & Barang Galian bukan
logam (tumbuh 7,85 persen dibanding tahun 2011), kemudian cabang industri
Makanan, Minuman dan Tembakau (tumbuh 7,74 persen dibanding tahun 2011).
Sementara cabang industri yang pertumbuhannya negatif adalah
cabang industri Barang kayu & Hasil hutan lainnya mengalami pertumbuhan
negatif 2,78 persen dibanding tahun 2011, cabang industri kertas dan barang
cetakan (tumbuh negatif 5,26 persen) dan cabang industri Barang Lainnya
(tumbuh negatif 1,00 persen). Pertumbuhan tahun 2012 mengalami perlambatan
dibanding 2011 terjadi pada 6 (enam) cabang industri, kecuali cabang industri
Pupuk, Kimia & Barang dari karet, cabang industri Semen & Barang Galian Bukan
Logam dan cabang industri Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya.
Kontribusi PDB sektor industri pengolahan non migas tahun 2012 sebesar
20,85 persen. Kontribusi tersebut menurun dibanding tahun 2011 yang sebesar
20,92

persen.

Namun jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2012

(21,63 persen), mengalami kenaikan dibanding triwulan IV tahun 2011 (21,30 persen).
Tabel. 3.2.
Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas 2007-2012

Sumber: BPS Diolah Kemenperin
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Apabila dilihat selama periode 2000 -2012 menunjukkan bahwa kontribusi
sektor industri pengolahan non migas mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2001 kontribusi industri pengolahan non migas pernah mencapai
25,21 persen dari total PDB, tahun 2008 sebelum adanya krisis di eropa kontribusi
industri pengolahan non migas terhadap PDB sebesar 23,01 persen sedangkan
pada tahun 2012 kontribusinya menurun menjadi 20,85 persen.
Pada tahun 2012 kontribusi sektor industri non migas terbesar terhadap PDB
ekonomi adalah industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,58 persen,
industri Alat Angkut, Mesin & Peralatannya sebesar 5,65 persen dan industri Pupuk,
Kimia & Barang dari karet sebesar 2,63 persen. Dari 9 (sembilan) cabang industri,
hanya ada 3 (tiga) cabang industri yang mengalami peningkatan yaitu 1) industri
makanan, minuman dan tembakau, 2) industri Pupuk, Kimia & Barang dari karet
dan 3) industri Semen & Barang Galian bukan logam.
Tabel 3.3.
Kontribusi Masing-Masing Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Industri (persen)

Sumber: BPS Diolah Kemenperin

Dengan demikian, 6 (enam) cabang industri yang sisanya mengalami
penurunan kontribusi terhadap PDB, dan yang

paling banyak penurunannya

adalah industri Kertas dan Barang cetakan. Sedangkan industri yang mengalami
peningkatan kontribusinya dari 3 (tiga) cabang industri, peningkatan kontribusi
paling tinggi terjadi pada industri Makanan, Minuman dan Tembakau.
Dicapainya pertumbuhan ini selain didukung oleh tingginya tingkat
konsumsi masyarakat, meningkatnya investasi di sektor industri secara sangat
signifikan menyebabkan tetap terjaganya kinerja sektor industri manufaktur
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hingga saat ini. Pada Januari-Desember 2012, nilai investasi PMA pada industri
pengolahan non migas mencapai sekitar US$ 11,77 milyar atau meningkat
sebesar 73,35 persen terhadap nilai investasi periode yang sama tahun 2011. Nilai
investasi terbesar dicapai oleh Industri Kimia dan Farmasi sebesar US$ 2,77 miliar,
diikuti oleh Industri Logam, Mesin & Elektronik, Industri Kendaraan Bermotor & Alat
Transportasi Lain, Industri Makanan, serta Industri Kertas & Percetakan.
Tabel 3.4.
Perkembangan Investasi PMA Sektor Industri Tahun 2012 (US$ Juta)

Keterangan: P (jumlah izin usaha); I (nilai investasi)
Sumber: BKPM

Tabel 3.5.
Perkembangan Investasi PMDN Sektor Industri Tahun 2012 (Rp Milliar)

Keterangan: P (jumlah izin usaha); I (nilai investasi)
Sumber: BKPM
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Untuk nilai investasi PMDN pada Januari-Desember 2012 mencapai
Rp. 49,89 triliun, atau meningkat sebesar 29,47 persen dari periode yang sama
tahun sebelumnya. Nilai investasi terbesar dicapai oleh Industri Makanan sebesar
Rp 7,72 triliun, Industri Mineral Non Logam, Industri Kertas & Percetakan, serta
Industri Logam, Mesin & Elektronik.
Pertumbuhan industri pengolahan non migas juga tidak lepas dari
meningkatnya kegiatan produksi di sektor industri pengolahan. Dicapainya
pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 6,40 persen didukung oleh
kinerja pertumbuhan sebagian besar kelompok Industri Non Migas, yang
mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
kelompok Industri Pupuk, Kimia & Barang dari karet yang mencapai pertumbuhan
sebesar 10,25 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok Industri Semen dan Barang
Galian Bukan Logam yang tumbuh sebesar 7,85 persen. Lalu kelompok Industri
Makanan, Minuman dan Tembakau, yang mencapai pertumbuhan sebesar
7,74 persen, dan kelompok Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya
sebesar 6,94 persen.
Tabel 3.6.
Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Cabang-Cabang Industri

Sumber: BPS Diolah Kemenperin

Meskipun memberikan kontribusi yang tinggi, namun secara kumulatif pada
tahun 2012, pertumbuhan industri mengalami penurunan atau perlambatan.
Melambatnya pertumbuhan PDB industri pada tahun 2012 dibanding tahun 2011
diperkirakan penyebabnya adalah turunnya produksi pada beberapa subsektor
industri yang konstribusinya terhadap PDB relatif besar.
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15 subsektor industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan produksi dari
antara 21 subsektor industri dan hanya 6 subsektor industri yang mengalami
peningkatan pertumbuhan produksi.

Sebagai informasi bahwa terdapat

23 subsektor industri yang diamati produksinya oleh BPS dan data pada
2 subsektor industri tahun 2011 tidak disediakan oleh BPS karena tergabung
dengan subsektor industri konstituennya yaitu “industri Jasa reparasi dan
pemasangan mesin dan peralatan” dan “industri Jasa pengolahan lainnya”.

Gambar 3.7.
Grafik
Pertumbuhan
Industri
Pengolahan Non
Migas

Pada konstituen sektor industri Makanan, Minuman dan Tembakau hanya
subsektor industri Makanan yang mengalami peningkatan pertumbuhan produksi,
2 subsektor sisanya menurun. Sektor industri Pupuk, Kimia & Barang dari karet
mengalami peningkatan pertumbuhan produksi, ternyata 2 dari 3 subsektor
konsituennya

mengalami

peningkatan pertumbuhan produksi dan hanya

subsektor Bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang melambat.
Konstituen sektor industri Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya ternyata
hanya

subsektor

Alat

angkutan

lainnya

yang

mengalami

peningkatan

pertumbuhan produksi. Sektor industri Tekstil, Barang kulit & Alas kaki seluruh
subsektor anggota konstituennya mengalami perlambatan

pertumbuhan

produksi. Sektor industri Barang kayu & Hasil hutan lainnya. Seluruh subsektor
anggota konstituennya mengalami perlambatan pertumbuhan produksi; sama
halnya pada konstituen sektor industri Logam Dasar Besi & Baja seluruh subsektor
anggota konstituennya mengalami perlambatan pertumbuhan produksi. Sektor
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industri Barang lainnya ternyata hanya subsektor industri Peralatan listrik yang
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mengalami peningkatan pertumbuhan produksi.

2. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non Migas

Selama tahun 2012, total nilai ekspor sektor industri pengolahan non

migas mencapai US$. 116,15 miliar. Sepanjang periode Januari-Desember 2012,
ekspor industri pengolahan non migas mengalami penurunan sebesar 4,95 persen
dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai US$ 122,19 miliar.
Penurunan ini masih dipengaruhi oleh menurunnya permintaan dari negaranegara tujuan ekspor utama sebagai dampak krisis ekonomi khususnya di
Amerika dan Eropa. Selain di Amerika dan Eropa, penurunan nilai ekspor juga
terjadi di negara-negara kawasan ASEAN dan lainnya, meliputi: Singapura,
Malaysia, Vietnam, China, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Iran, India, Bangladesh,
Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, dan Rusia. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan
ekspor yang merata di negara-negara tujuan ekspor eksisting, sehingga
diperlukan alternatif pasar baru di wilayah lainnya.

Tabel 3.7.
Perkembangan Ekspor Industri Non Migas Tahun 2012 (US$ Juta)

Sumber: BPS Diolah Kemenperin

Jika dilihat menurut kelompok industri, pada periode Januari-Desember
2012

nilai

ekspor

tertinggi
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Kelapa/Kelapa Sawit yang mencapai US$ 23,18 miliar atau meningkat 0,94 persen
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, ekspor produk
industri besi baja, mesin dan otomotif yang mencapai US$ 14,70 miliar (meningkat
11,44 persen), industri tekstil sebesar US$ 12,45 miliar (menurun 5,96 persen), industri
pengolahan karet sebesar US$ 10,82 miliar (menurun 25,60 persen), serta industri
elektronika sebesar US$ 9,45 miliar (menurun 0,95 persen).
Sementara itu, total nilai impor impor produk-produk industri pengolahan
non migas sebanyak US$ 139,71 miliar. Nilai impor produk industri non migas
meningkat sebesar 10,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2011.

Tabel 3.8.
Perkembangan Impor Industri Non Migas Tahun 2012 (US$ Juta)

Sumber: BPS Diolah Kemenperin

Berdasarkan kelompok industri, nilai impor produk industri tertinggi dicapai
oleh industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif sebesar US$ 62,61 miliar, yang
meningkat sebesar 19,31 persen dibandingkan periode tahun 2011. Berikutnya,
impor produk industri elektronika sebesar US$ 16,70 miliar (meningkat 3,63 persen),
serta industri kimia dasar US$ 16,08 miliar (meningkat 4,30 persen). Dapat dilihat
bahwa nilai impor terbesar merupakan barang-barang modal (besi baja, mesinmesin dan otomotif), yang banyak digunakan oleh industri dalam negeri untuk
menjalankan aktivitas produksinya.
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Pencapaian kinerja sasaran seperti yang telah ditetapkan sebagai
perjanjian kontrak dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 merupakan
tahapan dari upaya pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2010 - 2014. Kinerja sasaran
yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2012
mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis dalam perspektif Pemangku Kepentingan
(Stakeholder) yang diukur melalui 15 (lima belas) indikator kinerja utama (IKU).

1. Tingginya Nilai Tambah Industri

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi

yang merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input. Sasaran strategis ini
diukur melalui indikator kinerja utama:
a. Laju pertumbuhan industri dengan target tahun 2012 sebesar 6,75 persen
b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target pada
tahun 2012 sebesar 20,00 persen.
Laju pertumbuhan industri, diukur melalui pertumbuhan nilai tambah dihitung dengan
melihat tingkat pertumbuhan rata-rata sektor industri sesuai data dari BPS. Untuk setiap
sektor akan mengikuti dengan mencantumkan nilai pertumbuhan dalam persentase
masing-masing jenis industri dan data diperoleh dari BPS.
Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional, diukur melalui besaran
persentase kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional.
Tabel. 3.9.
Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri
Sasaran
Strategis

Tingginya
Nilai
Tambah
Industri

2010

2011

2012

IKU

Satuan
Capaian

Laju
pertumbuhan
industri yang
memberikan
nilai tambah
Kontribusi
industri
manufaktur
terhadap PDB
nasional

Target

Realisasi

Capaian

102

111,97

6,75

6,40

94,81

Persen

90,09

89,44

20,00

20,85

104,25

Persen
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Dilihat dari aspek pencapaian target dan realisasi, dibandingkan dengan
pencapaian tahun 2011, indikator laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai
tambah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan oleh
beberapa kondisi yang sebagaimana sudah dijelaskan pada subbab analisis capaian
kinerja makro. Dan secara lebih rinci bahwa penurunan pertumbuhan ini disebabkan
antara lain disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan cabang-cabang industri agro
yaitu cabang industri barang kayu dan hasil hutan lainnya, cabang industri kertas dan
barang cetakan, serta industri makanan, minuman dan tembakau. Hal yang sama juga
terjadi pada indikator kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
Tabel. 3.10.
Realisasi IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri
Sasaran
Strategis
Tingginya
Nilai Tambah
Industri

IKU

2010

2011

2012

Satuan

Laju pertumbuhan industri
yang memberikan nilai
tambah

5,12

6,74

6,40

Persen

Kontribusi industri
manufaktur terhadap PDB
nasional

21,51

20,92

20,85

Persen

Penurunan pertumbuhan cabang-cabang industri tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor, diantaranya adalah:
a. Semakin berkurangnya pasokan kayu dari hutan alam dan lebih memanfaatkan
pasokan dari hutan rakyat
b. Pemanfaatan bahan baku kayu alternative non hutan alam yang belum optimal
c. Menurunnya permintaan pasar akibat pelemahan ekonomi di beberapa Negara
tujuan ekspor
d. Adanya hambatan non tariff di beberapa Negara tujuan ekspor, seperti sertifikasi
eco-label
e. Moratorium izin pengusahaan hutan
f.

Kebutuhan investasi yang cukup tinggi

g. Adanya black campaign oleh NGO asing
h. Adanya dumping di Negara tujuan ekspor
i.

Semakin sulitnya mendapatkan bahan baku recycle (kertas bekas) yang
berkualitas, mengingat aturan impor semakin ketat

j.

Adanya produk illegal dan produk impor berkualitas rendah dengan harga murah.
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Selain hal tersebut diatas, kurangnya pasokan gas untuk industri juga
menjadi salah satu faktor terhambatnya laju pertumbuhan industri. Dengan
kondisi tersebut, efektivitas produksi yang bisa dicapai para pelaku industri
pengolahan nonmigas nasional hanya 60 persen dari total kapasitas terpasang
yang dimiliki. Sementara untuk kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional,
capaian target pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan
memang secara total perekonomian mengalami penurunan, sehingga meskipun
pertumbuhan industri pengolahan non migas mengalami penurunan, namun
kontribusinya tetap besar. Tingginya kontribusi ini sudah dijelaskan sebagaimana pada
subbab analisis capaian kinerja makro.

Gambar 3.8.
Industri Otomotif,
salah satu
penyumbang
pertumbuhan
industri
pengolahan non
migas

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah
dengan memperkuat struktur industri dengan mendorong investasi di bidang industri
melalui promosi investasi dan usulan pemberian insentif, pengurangan beban biaya
logistic dan distribusi dengan koordinasi lebih intensif tentang perbaikan infrastruktur
(pelabuhan dan jalan), efisiensi pelayanan (jasa pelabuhan dan transportasi),
peningkatan produktivitas SDM industri dan R&D industri serta restrukturisasi dan
revitalisasi industri.

2. Tingginya Penguasaaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Tingginya penguasaan pangsa pasar adalah tingginya penjualan produk

dalam negeri dibanding seluruh pangsa pasar, sedangkan penguasaan pangsa
pasar luar negeri adalah tingginya nilai ekspor produk industri sehingga dapat
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meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor
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keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:
a. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri nasional dengan target
pada tahun 2012 sebesar 15 persen.
b. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam
negeri dengan target pada tahun 2012 sebesar 35 persen.
Meningkatnya

pangsa

pasar

ekspor

produk

industri

nasional, diukur melalui

penghitungan peningkatan nilai ekspor produk industri, sehingga dapat meningkatkan
rasio/perbandingan nilai ekspor produk industri saja (belum termasuk jasa) yang
memang masuk di 5 negara tujuan (AS, Jepang, Uni Eropah, Cina, dan Korsel).
Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri,
diukur melalui nilai perbandingan pangsa pasar produk industri nasional di dalam
negeri terhadap total permintaan pasar dalam negeri.

Tabel. 3.11.
Capaian IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri
Sasaran
Strategis

Tingginya
Penguasaan
Pasar Dalam
dan Luar
Negeri

2010

2011

2012

IKU

Satuan
Capaian

Meningkatnya
pangsa pasar
ekspor produk
industri nasional
Pangsa pasar
produk industri
nasional
terhadap total
permintaan di
pasar dalam
negeri

Target

Realisasi

Capaian

62,06

29,20

15

6,53

43,53

Persen

-

63,95

35

42,67

121,91

Persen

Tabel. 3.12.
Realisasi IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri
Sasaran
Strategis
Tingginya
Penguasaan
Pasar Dalam
dan Luar
Negeri

IKU
Meningkatnya pangsa
pasar ekspor produk
industri nasional
Pangsa pasar produk industri
nasional terhadap total
permintaan di pasar dalam
negeri
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2010

2011

2012

Satuan

21,72

10,22

6,53

Persen

-

38,37

42,67

Persen
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Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian
tahun 2011, kedua indikator meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri
nasional dan indikator Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total
permintaan di pasar dalam negeri mengalami peningkatan. Namun perlu dicermati
bahwa peningkatan pada indikator pertama disebabkan oleh penurunan target yang
ditetapkan, yaitu pada indikator pertama target pada tahun 2011 sebesar 35 persen
(dengan realisasi sebesar 10,22 persen) menjadi 15 persen pada tahun 2012 dengan
realisasi sebesar 6,53 persen, sehingga jika dilihat dari angka pangsanya (bukan nilai
capaiannya), telah terjadi penurunan pada indikator tersebut. Sedangkan untuk
indikator kedua, memang telah terjadi peningkatan baik dari realisasinya maupun dari
pencapaian targetnya. Untuk indikator kedua ini target pada tahun 2011 sebesar
60 persen (dengan realisasi sebesar 38,37 persen) menjadi 35 persen pada tahun 2012
dengan realisasi sebesar 42,67 persen. Namun data realiasi ini masih data Triwulan III
tahun 2012, belum kumulatif dari tahun 2012.
Penurunan nilai pangsa pasar ekspor produk industri nasional ini disebabkan
oleh menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama sebagai
dampak krisis ekonomi khususnya di Amerika dan Eropa. Penyebab lain dari
penurunan ekspor ini adalah terjadinya cuaca ekstrim yang berpengaruh
terhadap produksi beberapa komoditi yang rentan terhadap perubahan cuaca,
sebagai contoh adalah produksi kopi.

Gambar 3.9.
Produk rentan
perubahan
cuaca

Sementara peningkatan realisasi pangsa pasar produk industri nasional
terhadap total permintaan di pasar dalam negeri didukung oleh tingginya konsumsi
belanja rumah tangga yang merupakan kekuatan pasar dalam negeri yang
diharapkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam
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negeri. Hal ini didukung dengan data bahwa saat ini 65 persen pertumbuhan
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ekonomi Indonesia disumbang oleh konsumsi rumah tangga.
Faktor lain yang akan mendukung upaya peningkatan konsumsi domestik
dan konsumsi produk dalam negeri adalah adanya kebijakan-kebijakan
penguatan

daya

saing

produk

industri

dalam

negeri

serta

kebijakan

perdagangan untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang serta
menciptakan iklim usaha yang sehat.
Meskipun terjadi peningkatan, namun pangsa ini sebenarnya masih relatif
rendah. Hal ini antara lain disebabkan masih tingginya produk impor dengan
harga yang murah, sehingga berpengaruh pada daya saing produk dalam
negeri yang berkualitas namun masih belum semurah harga produk impor.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendorong pencapaian sasaran ini
antara lain melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) dan program promosi.

Gambar 3.10.
Industri tekstil, salah satu
industri yang masih
rentan dari produk
impor berkualitas
rendah namun berharga
murah

3. Kokohnya Faktor-Faktor Penunjang Pengembangan Industri
Sasaran ini merupakan sasaran yang membuat

faktor-faktor penunjang

industri nasional dapat mendukung tercapainya tujuan industri (faktor dimaksud
adalah SDM, industri dan iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti:
kebijakan/peraturan yang mengatur industri, pelayanan, fasilitas dalam industri
dan lain sebagainya). Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:
a. Penambahan jumlah tenaga kerja industri dengan target pada tahun 2012 sebesar
500.000 orang.
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b. Indeks Iklim Industri Nasional dengan target pada tahun 2012 sebesar 4.
Penambahan jumlah tenaga kerja industri, diukur melalui penghitungan selisih jumlah
tenaga kerja industri pada tahun 2012 dengan jumlah tenaga kerja industri pada tahun
2011.
Indeks Iklim Industri Nasional, diukur melalui nilai hasil pengukuran dengan
menggunakan kuesioner. Dijalankan dengan sampling pada masing-masing industri
(kuesioner disiapkan biro perencanaan, tetapi survey dilakukan masing-masing Dirjen
pada perusahaan secara sampling) dengan target indeks 4 (dari skala 1-5).

Tabel. 3.13.
Capaian IKU dari Kokohnya Faktor Penunjang Pengembangan Industri
Sasaran
Strategis

Kokohnya
faktor-faktor
penunjang
pengemba
ngan industri

2010

2011

2012

IKU

Satuan
Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Penambahan
jumlah tenaga
kerja industri

84,95

24,53

500.000

825.161

165,03

Persen

Indeks Iklim
Industri Nasional

-

100

4

3,17

79,25

Indeks

Tabel. 3.14.
Realisasi IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri
Sasaran
Strategis
Kokohnya
faktor-faktor
penunjang
pengemba
ngan industri

IKU
Penambahan jumlah
tenaga kerja industri
Indeks Iklim Industri Nasional

2010

2011

2012

Satuan

984.451

717.830

825.161

Orang

4

4

3,17

Indeks

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2011,
untuk indikator penambahan tenaga kerja industri mengalami peningkatan, namun
untuk indikator indeks iklim industri mengalami penurunan. Peningkatan penambahan
jumlah tenaga kerja industri merupakan penyumbang terbesar penambahan
jumlah tenaga kerja di Indonesia, yaitu dari 14,54 juta orang pada Agustus 2011
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menjadi sebanyak 15,37 juta orang pada Agustus 2012 (Berita Resmi Statistik BPS
nomor 75/11/Th. XV, 5 November 2012), dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia
sebanyak 110,81 juta orang pada Agustus 2012.
Salah satu penyumbang peningkatan jumlah tenaga kerja industri adalah
berasal dari industri unggulan berbasis teknologi tinggi yaitu sub sektor industri
elektronika dan telematika, sub sektor industri kelistrikan, sub sektor industri alat
transportasi darat, sub sektor industri permesinan dan alat pertanian serta sub
sektor industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan.

Gambar 3.11.
Industri
elektronika serta
kelistrikan
penyerap
tenaga kerja

Gambar 3.12.
Industri tekstil
dan produk
tekstil sebagai
kontributor
penyerap
tenaga kerja

Pencapaian indikator indeks iklim industri nasional yang semestinya diukur
dengan menggunakan kuesioner, namun karena terkendala pada masih
terbatasnya kesiapan alat ukur dan industri yang disurvei, maka pengukuran
indikator ini dilakukan dengan pendekatan pengukuran berdasarkan hasil survei
World Economics Forum (WEF). Indikator yang digunakan adalah beberapa
indikator yang diasumsikan sebagai indikator yang dapat merepresentasikan
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indeks iklim industri. Indikator-indikator tersebut meliputi indikator dari pilar
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Institutions, infrastruktur, dan macroeconomic Environment.
Dari

ketiga

pilar

ini,

yang

diasumsikan

sebagai

indikator

yang

merepresentasikan indeks iklim industri, maka jika dirata-ratakan skor indeks iklim
industri Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 3,17. Sehingga capaian dari
indikator kedua ini adalah sebesar 79,25 persen. Penurunan capaian ini dijelaskan
sebagaimana pada penjelasan pencapaian masing-masing pilar berikut ini.
Pada Global Competitiveness Index, Indonesia turun empat peringkat,
dari tahun 2011 ke 2012. Skor Indonesia pada tiga pilar (Institutions, infrastruktur,
dan macroeconomic Environment), juga terus menurun. Ini disebabkan oleh
beberapa hal. Diantaranya, kekhawatiran tingginya angka korupsi dan suap,
perilaku tidak etis dalam sektor swasta, juga banyaknya kejahatan dan tingkat
kekerasan yang masih sering terjadi. Birokrasi yang memberatkan dan infrastruktur
yang belum berkembang, ikut mempengaruhi turunnya ranking Indonesia di GCI.
Kualitas infrastruktur pada 2012-2013 hanya memperoleh nilai peringkat 92. Nilai itu
dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur berupa kondisi jalan, rel kereta api,
pelabuhan, bandara, dan listrik.

Gambar 3.13.
Potret
“Indonesian
Global
Competitiveness
Index 2012-2013

Dalam

pilar kelembagaan/Institutions,

indikator

daya

saing

yang

mengalami kenaikan adalah antara lain transparansi perumusan kebijakan
pemerintah (6), kekuatan standar akuntansi dan pelaporan (7), perilaku etis
perusahaan (11) dan kemampuan manajemen (11). Sedang indikator yang
mengalami

penurunan

antara
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mendorong bisnis (-21), praktek penyuapan (-8), dampak terorisme bagi dunia
usaha (-7), kriminalitas terorganisasi (-7). Birokrasi yang berbelit, suap, korupsi, dan
ketidakpastian hukum, menjadi hal yang menurunkan ranking Indonesia di WEF.
Skor Indonesia untuk pilar ini adalah sebesar 3,9 dengan skala range 1-7. Apabila
dikonversikan dengan skala range 1-5 (penyesuaian pada skala range target pada
dokumen Penetapan Kinerja), maka Indonesia memperoleh skor sebesar 2,79.

Gambar 3.14.
Grafik
permasalahan
utama daya
saing Indonesia

Dalam pilar infrastruktur, Indonesia mendapatkan skor sebesar 3,7 (skala
1-7) atau sebesar 2,64 pada skala 1-5. Indikator yang mengalami perbaikan
peringkat adalah antara lain pelanggan telepon gerak (4) dan kualitas pasokan
listrik (5), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain sambungan
telepon tetap (-11), kualitas infrastruktur umum (-10), kualitas infrastruktur
transportasi udara (-9). Kualitas infrastruktur pada 2012-2013 hanya memperoleh
nilai peringkat 92. Nilai itu dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur berupa kondisi
jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan listrik. Dari skor tertinggi 7 poin,
Indonesia hanya memperoleh nilai 3,4 untuk jalan; 3,2, untuk rel kereta api;
pelabuhan (3,6), bandara (4,2), dan listrik (3,9). Rata-rata nilai tersebut hanya 3,7.
Dibanding tahun 2011, peringkat kualitas infrastruktur Indonesia cenderung
menurun. Sebelumnya, Indonesia masih di peringkat ke-82, sementara Filipina
masih di peringkat ke-113, India ke-86, China ke-69, Thailand ke-47, Malaysia ke-23,
dan Singapura tetap di peringkat ke-2.
Dalam pilar lingkungan ekonomi makro, Indonesia memperoleh skor
sebesar 4,07 (skala 1-5). Indikator yang mengalami kenaikan peringkat daya saing
antara lain adalah peringkat kredit negara (7) dan inflasi (15), sedang yang
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mengalami penurunan adalah antara lain neraca anggaran dan belanja
pemerintah (-15). Pada pilar lingkungan ekonomi makro, Indonesia turun dua
peringkat dengan skor tetap 5,7. Hal ini dikarenakan stabilitas ekonomi yang terus
terjaga. Stabilitas makroekonomi yang didukung kinerja yang solid pada indikator
fundamental: defisit anggaran disimpan di bawah 2 persen dari PDB, hutang
terhadap PDB-rasio publik hanya 25 persen, dan tingkat tabungan tetap tinggi.
Inflasi berkurang menjadi sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir.

4. Tingginya kemampuan inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

Inovasi yang dimaksud adalah kreativitas menciptakan produk baru

sebagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan penelitian
dari sektor lainnya. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:
a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif
dengan target pada tahun 2012 sebesar 194 penelitian.
b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri dihitung dari
jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan
industri dan telah masuk dalam skala pabrik dengan target 32 penelitian.
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif, diukur
melalui penghitungan jumlah hasil penelitian (khusus yang dikerjakan oleh BPPI).
Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri, diukur melalui
penghitungan jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan
dimanfaatkan industri dan telah masuk dalam skala pabrik.
Tabel. 3.15.
Capaian IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri
Sasaran
Strategis
Tingginya
kemampuan
inovasi dan
penguasaan
teknologi
Industri

2010
IKU

2011

Capaian

2012
Target Realisasi Capaian

Satuan

Jumlah hasil
penelitian dan
pengembangan
teknologi industri
terapan inovatif

62,80

74,40

194

200

103,09

Peneli
tian

Pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan
oleh sektor industri

198,00

38,00

32

33

103,13

Peneli
tian
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Realisasi IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri
Sasaran
Strategis
Tingginya
kemampuan
inovasi dan
penguasaan
teknologi
Industri

IKU

2010

2011

2012

Satuan

Jumlah hasil penelitian dan
pengembangan teknologi
industri terapan inovatif

157

186

200

Peneli
tian

Pemanfaatan hasil
penelitian dan
pengembangan oleh sektor
industri

99

25

33

Peneli
tian

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2010
dan 2011, kedua indikator sasaran strategis ini mengalami peningkatan menjadi.
Namun juga perlu dicermati bahwa terjadi penurunan penetapan target pada
tahun 2012 dibanding target pada tahun sebelumnya. Penyesuaian target ini
berdasarkan hasil evaluasi dari pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Penurunan target ini karena terbatasnya sarana prasarana, kurang tenaga
fungsional peneliti muda, dan apabila merujuk pada Permenperin Nomor
41/M-IND/PER/3/2010 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
KementerianPerindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian yaitu target
jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif
sebesar 250 penelitian adalah merupakan jumlah hasil penelitian BPKIMI dan
Direktorat Jenderal lainnya.
Hasil penelitian Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri pada
tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Balai Besar dan Baristand Industri sebanyak
200 penelitian. Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Hasil Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif sebesar 200 penelitian
(103,09 persen) telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 194 penelitian.
Secara

umum

terjadi

peningkatan

realisasi

jumlah

Hasil

Penelitian

dan

Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif dari jumlah 186 penelitian
pada TA. 2011 menjadi 200 penelitian pada TA. 2012 atau terjadi peningkatan
sebesar 107,5 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas litbang
pada Balai Besar dan Baristand Industri dengan telah tertatanya infra struktur
litbang pada Balai besar dan Baristand Industri.
Pada dasarnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
oleh sektor industri melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2012.
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Capaian Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri
tahun anggaran 2011 adalah sebesar 25 penelitian dan pada tahun 2012 sebesar
33 penelitian, meningkat sebanyak 1,32 persen. Peningkatan ini terjadi karena
didukung oleh beberapa hal berikut ini, yaitu:
a. Beberapa hasil litbang kualitasnya sudah meningkat sesuai dengan kebutuhan
industri, sehingga industri/perusahaan tertarik untuk mengaplikasikan litbang
tersebut. Untuk lebih meningkatkan kualitas litbang diperlukan dukungan
sarana yang memadai.
b. Hasil litbang yang diciptakan sudah mempunyai nilai ekonomis sehingga
dapat dikomersialisasikan
c. Namun demikian beberapa hasil litbang

masih memerlukan penelitian

pengembangan, analisa kelayakan industri, dan kajian teknis bagaimana
proses produksi secara massal dilaksanakan di pabrik/perusahaan pendukung;
d. Beberapa hasil litbang telah membuat MoU dalam proses pengembangan
penelitian ke tahap berikutnya.

Gambar 3.15.
Baristand Industri
Palembang, salah satu
Baristand yang fokus
pada peningkatan
teknologi indutri karet

Pemanfaatan hasil litbang pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari
25 penelitian menjadi 33 penelitian atau peningkatan sebesar 132 persen. Hal ini
didukung oleh upaya-upaya dari Balai Besar dan Baristand Industri yang telah
cukup proaktif melakukan pendekatan pada dunia industri seperti yang
disarankan Tim Evaluator pada Konsinyering Monev 2011. Pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan oleh sektor industri sangat bergantung pada
kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan Balai Besar dan
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Baristand Industri. Penelitian dan pengembangan Balai Besar dan Baristand
Industri didorong untuk lebih aplikatif sampai dengan skala industri agar dapat
memenuhi kebutuhan teknologi dunia usaha/industri sehingga industri tertarik
untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan tersebut dan memang
hasil penelitian tersebut layak untuk dimanfaatkan oleh industri melalui kajian
secara tekno ekonomi.

5. Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan

industri. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:
a. Tumbuhnya industri dasar hulu (Logam dan Kimia) dengan target pada tahun 2012
sebesar 4.00 persen.
b. Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan dengan
target pada tahun 2012 sebesar 7.78 persen.
Tumbuhnya industri dasar hulu (Logam dan Kimia), diukur melalui perbandingan
nilai industri dasar hulu (Logam dan Kimia) tahun 2012 dengan tahun 2011.
Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan, diukur
melalui perbandingan nilai industri komponen automotive, elektronika dan
permesinan tahun 2012 dengan data tahun 2011.

Tabel. 3.17.
Capaian IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi
Industri
Sasaran
Strategis
Kuat,
Lengkap
dan
Dalamnya
Struktur
Industri

2010

2011

2012

IKU

Satuan
Capaian

Tumbuhnya
Industri Dasar
Hulu
(Logam dan
Kimia)
Tumbuhnya
Industri
Komponen
automotive,
elektronika dan
permesinan

Target

Realisasi

Capaian

136,00

384,12

4,00

5,70

142,50

Persen

76,25

109,38

7,78

7,52

96,66

Persen
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Tabel. 3.18.
Realisasi IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri
Sasaran
Strategis
Kuat, Lengkap
dan Dalamnya
Struktur Industri

IKU

2010

2011

2012

Satuan

Tumbuhnya Industri Dasar
Hulu
(Logam dan Kimia)

3,74

13,06

5,70

Persen

Tumbuhnya Industri
Komponen automotive,
elektronika dan permesinan

3,05

7,00

7,52

Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2011,
untuk kedua indikator mengalami penurunan. Namun dilihat dari angka realisasi,
untuk indikator pertama mengalami penurunan yaitu dari 13,06 persen pada
tahun 2011 menjadi 5,70 pada tahun 2012. Sedangkan untuk indikator kedua
mengalami peningkatan dari realisasi sebesar 7,00 pada tahun 2011 menjadi
sebesar 7,52 pada tahun 2012.

Gambar 3.16.
Industri logam,
salah satu
industri yang
mengalami
pertumbuhan
negatif

Penurunan pada pertumbuhan industri dasar hulu (logam dan kimia)
salah diantaranya disebabkan oleh tertahannya 7.000 kontainer skrap logam di
beberapa pelabuhan utama di Indonesia. Penahanan tersebut disebabkan skrap
logam dianggap sebagai limbah beracun dan berbahaya oleh Kementerian
Lingkungan Hidup sehingga Ditjen Bea Cukai dan otoritas pelabuhan juga tidak
berani menerbitkan ijin untuk mengeluarkan kontainer tersebut. Skrap logam
merupakan salah satu bahan baku yang sangat diperlukan bagi industri material
dasar logam dalam negeri, dan 70 persen dari total kebutuhan bahan baku skrap
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logam di dalam negeri dipenuhi oleh kegiatan impor. Tertahannya skrap logam
tersebut mengakibatkan tidak tersedianya pasokan bahan baku untuk beberapa
waktu. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi aktivitas produksi industri
logam nasional. Meski demikian, angka pertumbuhan ini melebihi target yang
ditetapkan, yaitu 5.53 persen. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian
masalah ini yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kementerian Keuangan cq. Ditjen Bea dan Cukai. Ketidaksepahaman
antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Lingkungan Hidup
mengenai status berbahaya atau tidaknya skrap logam juga telah diajukan
peninjauannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan permasalahan ini
dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2013.
Peningkatan

laju

pertumbuhan

industri

alat

angkut,

komponen

automotive, elektronika dan telematika didukung oleh pengembangan klaster
otomotif dan pengembangan klaster perkeretaapian, penguatan klaster industri
pompa air dan penguatan klaster industri LHE serta pengembangan struktur
industri mesin/peralatan.

Gambar 3.17.
Industri automotive,
salah industri
dengan
pertumbuhan positif

6. Tersebarnya Pembangunan Industri

Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan seberapa besar peranan

sektor industri pengolahan buka migas dalam penyebaran industri. Sasaran
strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:
a. Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Pulau Jawa dengan
target pada tahun 2012 sebesar 18,50 persen.
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b. Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Luar Pulau Jawa dengan
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target pada tahun 2012 sebesar 6,50 persen.
c. Komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa
dengan target pada tahun 2012 sebesar 73,98 : 26,02 (rasio).
Persentase peranan sektor industri di Pulau Jawa, diukur melalui penghitungan
perbandingan PDRB sektor industri di Pulau Jawa terhadap PDRB total di Pulau
Jawa.
Persentase

peranan

sektor

industri

di

luar

Pulau

Jawa,

diukur

melalui

penghitungan perbandingan PDRB sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap
PDRB total di luar Pulau Jawa.
Komposisi nilai tambah sector industri di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa,
diukur melalui penghitungan rasio/perbandingan nilai tambah sektor industri di
Pulau Jawa dibandingkan dengan nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa.

Tabel. 3.19.
Capaian IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri
Sasaran
Strategis

Tersebarnya
Pembangun
an Industri

2010

2011

2012

IKU
Persentase
kontribusi
sektor
industri
terhadap
PDRB di
Pulau Jawa
Persentase
kontribusi
sektor
industri
terhadap
PDRB di
Luar Pulau
Jawa
Komposisi
nilai
tambah
sektor
industri di
Pulau Jawa
dan di Luar
Pulau Jawa

Satuan
Capaian

Target

Realisasi

Capaian

-

-

18,50

16,95

91,62

Persen

-

80,00

6,50

5,01

77,08

Persen

-

-

73,98:26,02

77,17:22,83

87,74

Rasio
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Realisasi IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri
Sasaran
Strategis

IKU

2011

2012

Satuan

Tersebarnya
Pembangunan
Industri

Persentase kontribusi sektor industri
terhadap PDRB di Pulau Jawa

17,06

16,95

Persen

Persentase kontribusi sektor industri
terhadap PDRB di Luar Pulau Jawa

5,09

5,01

Persen

Komposisi nilai tambah sektor
industri di Pulau Jawa dan di Luar
Pulau Jawa

77,03:22,97 77,17:22,83

Rasio

Untuk indikator persentase kontribusi sektor industri terhadap PDB di
Pulau Jawa, pencapaiannya belum bisa diperbandingkan karena untuk
tahun 2011 belum diukur. Pencapaian indikator ini pada tahun 2012 belum
sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun sudah cukup tinggi
yaitu sebesar 97,46 persen. Dilihat dari angka realisasinya, untuk indikator
pertama ini juga mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 17,06 pada tahun
2011 menjadi sebesar 16,95 persen. Penurunan ini dimungkinkan memang
secara keseluruhan kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap
PDB nasional menurun dari sebesar 20,92 persen pada tahun 2011 menjadi
sebesar 20,85 persen pada tahun 2012.

Gambar 3.18.
Mendorong investasi
kawasan industri
dalam rangka
penyebaran industri
di luar Pulau Jawa

Indikator kedua “persentase kontribusi sektor industri terhadapPDRB di
luar Pulau Jawa” mengalami peningkatan capaian dari 80,00 persen pada
tahun 2011 menjadi 77,08 persen pada tahun 2012. Hal ini disebabkan
karena selain penyebab yang sama dengan pada indikator pertama, juga
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disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian
Perindustrian belum sampai pada tahapan peningkatan produksi industri di
luar Pulau Jawa, namun baru upaya-upaya seperti pembangunan kawasankawasan, pembenahan infrastruktur untuk perluasan dan pembangunan
industri baru, penetapan kompetensi inti dan unggulan propinsi, serta
fasilitas-fasilitasi kemudahan investasi di luar Pulau Jawa.
Sedangkan pada indikator ketiga “Komposisi nilai tambah sektor industri
di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa”, nilai capaiannya belum bisa
diperbandingkan karena pada tahun 2011 belum ditetapkan sebagai
indikator. Namun dilihat dari angka realisasinya, dilihat dari sisi kontribusi
sektor industri di luar Pulau Jawa mengalami penurunan, yaitu dari sebesar
22,97 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 22,83 persen pada tahun
2012. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek capaian target, indikator ini
tidak mencapai target dan juga mengalami penurunan realisasi. Kondisi ini
disebabkan antara lain oleh hal yang sama pada penjelasan penyebab
menurunnya realisasi pada indikator persentase kontribusi sektor industri
terhadap PDRB di luar Pulau Jawa. Hal yang penting yang harus segera
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah
dengan segera merealisasikan seluruh kebijakan Kementerian Perindustrian
yang berupa kajian-kajian dan penetapan peraturan sampai dengan pada
tahapan implementasi.

7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan seberapa besar eranan

industri kecil dan menengah terhadap PDB industri secara nasional serta
penyebaran IKM. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja
utama:
a. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri dengan target pada tahun
2012 sebesar 33,60 persen.
b. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa dengan target pada tahun
2012 dengan rasio 63 : 37.
Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri, diukur melalui penghitungan
perbandingan PDB IKM terhadap PDB industri total secara nasional.
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Meningkatnya

penyebaran

IKM

Jawa

dan

Luar

Jawa,

diukur

melalui

penghitungan rasio jumlah IKM yang berada di Jawa dibanding dengan IKM di
luar Pulau Jawa.

Tabel. 3.21.
Capaian IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
Peran Industri
Kecil dan
Menengah
terhadap PDB

2010

2011

2012

IKU

Satuan
Capaian

Meningkatnya
kontribusi PDB
IKM terhadap
PDB Industri
Meningkatnya
penyebaran
IKM Jawa dan
luar Jawa

Target

Realisasi

Capaian

-

100,30

33,60

34,09

100,30

Persen

-

99,04

63:37

63:37

100,00

Rasio

Tabel. 3.22.
Realisasi IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
Peran Industri
Kecil dan
Menengah
terhadap PDB

IKU

2010

2011

2012

Satuan

Meningkatnya kontribusi PDB
IKM terhadap PDB Industri

32,49

33,57

34,09

Persen

Meningkatnya penyebaran
IKM Jawa dan luar Jawa

-

65 : 35

63 : 37

Rasio

Dilihat dari aspek pencapaian target maupun realisasi, dibandingkan
dengan tahun 2010 dan 2011, indikator ini mengalami peningkatan. Untuk
indikator pertama dari realisasi sebesar 32,49 persen pada tahun 2010, menjadi
sebesar 33,57 persen pada tahun 2011, dan meningkat lagi menjadi sebesar
34,09 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya kebijakankebijakan yang ditetapkan Kementerian Perindustrian terkait pengembangan
Industri Kecil dan Menengah.
Untuk indikator meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa, dari
tahun 2011 ke tahun 2012 semakin mengalami pergeseran ke arah luar Jawa. Hal
ini ditunjukkan dari angka rasio IKM di luar Jawa dari 35 persen pada tahun 2011
menjadi sebesar 37 persen pada tahun 2012.
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Gambar 3.19.
Industri kerajinan perak,
IKM yang menjadi
magnet wisatawan
domestik dan
mancanegara
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Peningkatan capaian sasaran ini merupakan dampak pelaksanaan
Kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan untuk
memperkuat daya saing produk IKM di pasar global serta untuk menyebarkan
kegiatan industri di berbagai daerah secara merata. Untuk melaksanakan
kebijakan tersebut, telah dilakukan strategi pelaksanaannya melalui:
a. Pendekatan klaster di Kabupaten/Kota, melalui: FGD klaster, dampingan
tenaga ahli, bimbingan teknis dan desain, bantuan mesin/peralatan,
pelatihan-pelatihan, dan partisipasi pameran dan promosi.
b. Pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP berupa: pelatihan teknis,
dampingan tenaga ahli, bantuan mesin/peralatan, dan partisipasi pameran
produk OVOP.
c. Bantuan potongan harga dalam rangka restrukturisasi mesin/peralatan
kepada 106 IKM serta fasilitasi peningkatan pelayanan IKM kepada UPT.
d. Pelatihan calon wirausaha baru IKM sebagai antisipasi moratorium pengiriman
TKI ke luar negeri, serta pelatihan peningkatan kemampuan teknis dan
manajemen perajin (IKM).
e. Fasilitasi pendaftaran HKI dan sertifikasi sistem mutu yang diterapkan oleh IKM
serta penyaluran KUR di IKM.
Pencapaian target-target sasaran strategis sebagaimana yang diuraikan
dalam kinerja sasaran Kementerian Perindustrian tahun 2012 ini juga didukung
oleh pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian lainnya yang terkait dengan
kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
a. Fasilitasi Pemanfaatan Tax Holiday
Fasilitasi ini dilakukan melalui kajian dan verifikasi serta disampaikannya usulan
kepada Menteri Keuangan terhadap 2
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PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI), dengan nilai USD 133 juta dan
PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PT. PBI), dengan nilai investasi USD 150 juta;
Keputusan pemanfaatan fasilitas Tax Holiday oleh 2 Perusahaan tersebut,
tinggal menunggu terbitnya Keputusan Menteri Keuangan.
b. Fasilitasi Pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)
Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam penerbitan
PMK terkait Pemberian BMDTP, Rencana Impor Barang (RIB) dengan fasilitas
BMDTP serta Pemanfaatan fasilitas BMDTP.
c. Pengamanan Industri melalui Penetapan Obyek Vital Nasional Sektor Industri
Dalam rangka pengamanan industri dalam negeri terkait penciptaan iklim
investasi yang lebih kondusif, sedang dilakukan revisi Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengamanan Obyek Vital Industri.
Revisi

Permenperin

tersebut

mencakup

perubahan

lampiran

terkait

perusahaan industri yang termasuk Daftar Obyek Vital Industri.
Selain itu juga dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan serta diusulkan
Perusahaan dan Kawasan Industri untuk menjadi Obyek Vital Nasional Sektor
Industri yaitu 39 Perusahaan di 13 sektor industri dan 10 Kawasan Industri.
d. Penyusunan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

tentang

Peraturan

Teknis

Konverter Kit
Dalam mendukung program Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan
bermotor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 70 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap produk tabung
dan converter kit memiliki sertifikat UN ECE R67, UN ECE R110, dan/atau
ISO 15500. Untuk menunjang penerapan spesifikasi teknis/standar tersebut,
diperlukan investasi yang ditujukan untuk menambah fasilitas uji yang
dimiliki oleh laboratorium uji sehingga laboratorium uji dalam negeri dapat
terakreditasi oleh KAN.
e. Perumusan SNI
Tahun 2012 telah disusun RSNI sebanyak 103 buah, sedangkan selama 3 (tiga)
tahun terakhir telah disusun sebanyak 304 buah RSNI, untuk 11 Kelompok
industri, yaitu: permesinan, alsintan, elektronika dan rumah tangga, tekstil, kulit
dan alas kaki, makanan, minimunan dan tembakau, logam, karet dan plastik,
dan kertas.
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f. Lembaga Penguji Kesesuaian
Tahun 2012 Kementerian Perindustrian telah menerbitkan 37 Permenperin untuk
penunjukan LPK bagi 79 SNI wajib, dan sampai dengan tahun 2012 telah
ditetapkan 45 LPK untuk mendukung pemberlakuan SNI.
g. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Upaya untuk penurunan GRK, telah diterbitkan; Peraturan Menteri Perindustrian
No. 12/M-IND/PER/1/2012 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengurangan
Emisi CO2 Industri Semen Indonesia; pedoman dan teknis konservasi energi
dan pengurangan emisi CO2 di sektor Industri (11 pedoman).

D.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2012
Selain kinerja program pengembangan industri prioritas nasional,

Kementerian Perindustrian juga menjalankan berbagai program pendukung
yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat, peningkatan akuntabilitas
kinerja, transparansi dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Beberapa
capaian utama kinerja kelembagaan Kementerian Perindustrian antara lain
sebagai berikut.

1. Audit Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian
Pada

tahun

2012,

Kementerian

Perindustrian

berhasil

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas audit
Laporan Keuangan tahun 2011, yang telah diraih secara berturut-turut selama
4 (empat) tahun sejak 2009. Hal tersebut bisa dicapai karena pelaksanaan
“Rencana

Aksi

mempertahankan

Opini

BPK

atas

Laporan

Keuangan

Kementerian Perindustrian” yang secara konsisten dan sungguh-sungguh
menjadi komitmen dan dilaksanakan pimpinan tertinggi dan seluruh pegawai
di lingkungan Kementerian Perindustrian. Rencana Aksi mempertahankan
opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2011
antara lain melalui:
a. Penyelesaian Temuan Atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan Tahun
sebelumnya.
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b. Meningkatkan Kemampuan Sistem Manajemen Keuangan.
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c. Penjaminan Mutu (Quality assurance) oleh Pengawas Internal.

2. Reformasi Birokrasi
Pada

tahun

2012,

Kementerian

Perindustrian

telah

memperoleh

pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) dikarenakan upaya Kementerian
Perindustrian dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2005. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian, serta sesuai dengan
Surat Menteri Keuangan Nomor: SR-275/MK.02/2012 tanggal 24 Oktober 2012
perihal persetujuan prinsip pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di 20 K/L.

3. Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Kementerian PAN dan RB melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh
Kementerian

PAN

dan

RB,

Kementerian

Perindustrian

mendapat

nilai

69,21 dengan predikat penilaian "B“ atau naik sebesar 8,46 poin dibandingkan
tahun 2011 yang masih mendapat predikat “CC”. Penilaian dilakukan terhadap
5 (lima) komponen, yaitu:
a. Perencanaan Kinerja,
b. Pengukuran Kinerja,
c. Pelaporan Kinerja,
d. Evaluasi Kinerja, dan
e. Capaian Kinerja.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Perindustrian berhasil meraih penghargaan sebagai Badan

Publik Pusat Terbaik I dalam pelaksanaan Undang-Undang No.14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi
Informasi Pusat, dan penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden
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tanggal 28 September 2012 di Istana Wakil Presiden Jakarta. Kementerian
Perindustrian

dinilai

berhasil

dalam

mengimplementasikan

pasal

9

UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala.
Penghargaan itu diberikan dalam rangka peringatan hari Hak Untuk
Tahu Internasional (International Right to Know Day) yang diperingati setiap
tanggal 28 September sebagai upaya mempromosikan hak-hak masyarakat
untuk mengetahui informasi dari badan publik. Acara ini diselenggarakan Komisi
Informasi Pusat. Pemeringkatan ini dilakukan melalui seleksi terhadap 98 badan
publik dan 33 propinsi yang dipantau website-nya melalui monitoring dan
evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat.

5. Anugerah Media Humas (AMH)
Kementerian

Perindustrian

berhasil

meraih

Juara

Umum

pada

Perhelatan Tahunan Anugerah Media Humas (AMH) 2012 tanggal 6 November
di Makassar. Acara yang dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika
Tifatul Sembiring ini diselenggarakan oleh Bakohumas Pusat yang bertujuan
untuk memberikan apresiasi, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja humas
pemerintah

dan

sebagai

upaya

memotivasi

praktisi

humas

dalam

melaksanakan tugasnya.
a. Majalah Media Industri
Majalah

Media

Industri

yang

diterbitkan

Pusat

Komunikasi

Publik

Kementerian Perindustrian meraih Juara I Kategori Penerbitan Media
Internal Kelompok Kementerian/LPNK dan Perguruan Tinggi Negeri. Kriteria
penilaian meliputi: keterbukaan informasi, substansi program kehumasan,
komposisi informasi, edukasi, opini dan hiburan, jenis rubrikasi, kelengkapan
dan sistematika penulisan, kreativitas penulisan dan teknik tata letak
(cover, body copy, teknik penyuntingan gambar, teknik foto).
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Gambar 3.20.
Majalah Media
Industri sebagai
media
keterbukaan
informasi sektor
industri

b. Website Kementerian Perindustrian
Website

Kemenperin

(www.kemenperin.go.id)

juga

mendapatkan

penghargaan Juara I Kategori Pelayanan Informasi Melalui Website. Kriteria
yang dinilai: kemudahan akses informasi publik, ketersediaan kontak dan
informasi, ketersediaan informasi publik, penempatan informasi berdasarkan
teknik yang benar, keterbacaan, dan desain grafis yang sesuai harapan
pengguna.

Gambar 3.21.
Halaman awal
website
Kementerian
Perindustrian

Sampai dengan bulan November 2012, jumlah hit pada Website Kemenperin
mencapai 8,76 juta, dengan rata-rata sebesar 796.024 hit per bulan. Jumlah
artikel yang telah dipublikasikan adalah 4.882 buah. Sebagian besar
merupakan berita-berita yang terkait dengan industri (65 persen), foto
kegiatan Menteri Perindustrian (17 persen), dan siaran pers (6 persen). Jumlah
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permintaan data yang dilayani secara online tercatat 139.858 kali, dengan
jumlah data yang diberikan sebanyak 7,15 juta record. Tiga jenis data yang
paling sering diminta adalah direktori perusahaan (76 persen), data ekspor
impor (11 persen), direktori eksportir (6 persen).
Kedua penghargaan tersebut (Majalah Media Industri dan Website
Kemenperin) mengantarkan Kementerian Perindustrian menjadi Juara Umum
dalam Anugerah Media Humas (AMH) tahun 2012 tersebut.

Gambar 3.22.
Anugerah Media
Humas (AMH)
tahun 2012

E.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN
2012
Anggaran DIPA yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi Kementerian Perindustrian Tahun 2012 sebesar Rp Rp. 2.513.256.513.000,Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012, anggaran DIPA yang terserap
sebesar Rp 1.957.965.203.803,- atau 84,06 persen.
Tidak tercapainya target realisasi anggaran sesuai yang ditetapkan
disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut :
1.

Adanya Penghematan anggaran kegiatan-kegiatan kementerian yang
dilaksanakan melalui lelang pengadaan barang dan jasa.

2.

Adanya belanja pegawai yang belum terealisasi.

3.

Ada beberapa anggaran belanja tambahan yang tidak terlaksana
Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2012 berdasarkan program

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.23.
Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2012
Menurut Program
(dalam juta Rupiah)

Jumlah

No.

Program

1.

Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri
Manufaktur

399.503

370.332

92,70

2.

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Agro

337.541

308.678

91,45

3.

Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi

170.725

142.636

83,55

4.

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil
dan Menengah

308.870

254.298

82,33

5.

Pengembangan Perwilayahan Industri

104.336

97.393

93,35

6.

Kerjasama Industri Internasional

50.329

43.808

87,20

7.

Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri

463.880

433.574

93,47

8.

Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Negara
Kementerian Perindustrian

43.607

41.311

94,74

9.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Perindustrian

605.802

549.641

90,73

10.

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian Perindustrian

19.545

17.021

87,03

2.504.138

2.258.693

90,20

Total
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BAB IV
PENUTUP

A.

KESIMPULAN
Ditinjau dari aspek pencapaian kinerja yang diamanahkan dalam

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kepada Kementerian
Perindustrian, kinerja makro, kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2012 serta kinerja
kelembagaan Kementerian Perindustrian lainnya, maka secara garis besar telah
berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal
tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan kinerja
lainnya sebagaimana diuraikan dalam Bab III, yang merupakan dampak dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian.
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan halhal sebagai berikut:
1. Tugas-tugas Kementerian Perindustrian yang terkait dengan pelaksanaan
program prioritas nasional sebagaimana diamanahkan dalam RPJMN tahun
2010-2014 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang
ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan

yang

menjadi

penghambat

pelaksanaan tugas dan ketercapaian target yang telah ditetapkan sudah
dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakankebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target kinerja.
2. Sasaran-sasaran strategis perspektif stakeholder sebagaimana ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2012
berhasil dicapai Kementerian Perindustrian dengan nilai rata-rata capaian
sebesar 100,80 persen. Nilai capaian ini sudah menggambarkan beberapa
peningkatan dan perbaikan baik dalam hal penetapan indikator dan target
maupun dalam pencapaiannya.
3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang
diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses

Penutup
perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan
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tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Dalam perencanaan sasran strategis, indikator kinerja maupun target yang
akan ditetapkan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Hal ini tercermin dari
masih adanya penyesuaian-penyesuaian dokumen perencanaan dalam
proses penetapan perencanaan tahapan berikutnya. Penetapan Kinerja yang
seharusnya merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012
yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan,
dalam perjalanannya terjadi penyesuaian berdasarkan hasil review tahun
sebelumnya. Perubahan beberapa indikator didasarkan pada beberapa hal,
antara lain: 1) penajaman indikator yang dinilai lebih relevan dengan sasaran
strategis yang akan dicapai, 2) penyesuaian target berdasarkan hasil evaluasi
pencapaian target tahun sebelumnya yang disampaikan pada LAKIP tahun
sebelumnya (LAKIP tahun 2011), 3) penyesuaian indikator yang tidak dapat
diukur karena keterbatasan data yang tersedia baik dari data Kementerian
Perindustrian maupun dari Badan Pusat Statistik (BPS).

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA
Sampai dengan tahun 2012 laju pertumbuhan sektor industri manufaktur
semakin membaik dan menjadi kontributor yang besar terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional, meski dari sisi nilai laju pertumbuhan dan kontribusinya
terhadap perekonomian nasional menurun dibandingkan tahun 2011. Penurunan
ini disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam
percepatan pertumbuhan industri, maupun yang secara khusus dihadapi oleh
beberapa

industri

(penting)

tertentu.

Permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi sektor industri tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Ketergantungan bahan baku impor, teknologi yang tertinggal, kualitas SDM
yang masih rendah dan membanjirnya produk impor.
2. Masih terbatasnya populasi industri dan SDM industri yang berkompeten.
3. Kapasitas produksi masih kurang optimal.
4. Masih tingginya ekspor bahan mentah.
5. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan
industri.
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6. Masih lemahnya R & D yang difokuskan pada pengembangan produk untuk
industri tertentu.
7. Masih kurangnya sarana dan prasaranan penelitian dan pengembangan
produk industri.
8. Sistem sertifikasi dan manajemen mutu masih lemah karena penerapan
penelitian, penerapan mutu dan pengembangan serta inovasi teknologi
belum maksimal.
9. Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.
10. Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik,
pasokan gas).
11. Ketimpangan regulasi atau regulasi yang tidak menguntungkan bagi industri.
12. Birokrasi yang belum pro-bisnis.
13. Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan).
14. Masalah perburuhan (pesangon, premi jamsostek, UMR dan lain–lain).
15. Masalah kepastian hukum dan efektifitas pemberian Insentif fiskal yang belum
secara optimal mampu bersaing dengan negara lain.
16. Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan
produk dalam negeri.
17. Keterbatasan sumber pembiayaan, suku bunga perbankan yang masih tinggi.
18. Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dari
balai riset industri dalam negeri dengan perusahaan industri lokal.

C.

REKOMENDASI
Dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas perencanaan yang

diperlukan untuk mewujudkan misi Kementerian Perindustrian, maka hal-hal yang
perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain:
1. Peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan
program pembangunan industri;
2. Optimalisasi Insentif Fiskal: Tax Holiday, Tax Allowance, BMDTP, Pembebasan
PPnBM, Pembebasan Bea Masuk;
3. Penyelesaian Hambatan Investasi, yaitu Divestasi pada Industri Pengolahan
Mineral, Aturan Terkait Limbah B3, tata ruang/RTRW; pemanfaatan pasar
Amerika dan Jepang yang mulai pulih terutama untuk consumer goods serta
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Timur, dan Amerika Latin.
4. Peningkatan upaya pengendalian impor melalui kebijakan non-tariff barrier,
seperti: penerapan SNI Wajib, ketentuan rekomendasi terhadap Importir
Produsen untuk baja dan tekstil, serta mengoptimalkan instrumen anti dumping
dan safeguards.
5. Perlunya

sanksi

tegas

kepada

unit

kerja

dalam

instansi

pemerintah/BUMN/swasta yang tidak memenuhi persyaratan komponen lokal
yang dipersyaratkan alam mendukung Program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN), sanksi yang sehingga penerapan P3DN dapat
lebih maksimal.
6. Prioritas penyediaan infrastruktur, terutama dalam mendukung pusat-pusat
pertumbuhan

industri,

seperti

percepatan

pembangunan

perluasan

pelabuhan dan jaringan transportasi, baik kereta api maupun jalan tol.
7. Jaminan pasokan gas dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, baik
sebagai bahan baku maupun energy.
8. Pembentukan Lembaga Pembiayaan Khusus IKM, misal Modal Ventura bagi
industri kecil.
9. Kewajiban

pemakaian

Barang

dan

Jasa

Termasuk

EPC

(Engineering

Procurement Construction) Dalam Negeri Yang Sudah Proven oleh Proyekproyek Pemerintah dan BUMN.
10. Perjanjian Kerjasama Internasional yang dititikberatkan pada Peningkatan
Investasi.
11. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemberlakuan
penerapan secara wajib SNI dan pertimbangan teknis untuk produk industri.
12. Pemberian insentif untuk industri hijau, khususnya

penggunaan

teknologi

ramah lingkungan bagi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta industri
yang menghasilkan produk ramah lingkungan (eco product)..
13. Pemanfaatan LAKIP sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan
dan implementasi

Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana
Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.
14. Peningkatan
Pemerintah

kualitas
(SAKIP)

implementasi
di

lingkungan

Sistem

Akuntabilitas

Kementerian

Kinerja

Instansi

Perindustrian

dalam

mendukung pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian.
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LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA
Kementerian

: Perindustrian

Tahun Anggaran

: 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tingginya nilai tambah
industri

Tingginya penguasaan
pasar dalam dan luar
negeri

Realisasi

Satuan

Capaian
(Persen)

1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan
nilai tambah

6,75

6,4

Persen

94,81

I.

Revitalisasi dan Penumbuhan Basis
Industri Manufaktur

399.503

370.332

2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB
nasional

20,00

20,85

Persen

104,25

II.

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Agro

337.541

308.678

1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk
industri nasional

15

6,53

Persen

43,53

III. Penumbuhan Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi

170.725

142.636

2. Pangsa pasar produk industri nasional
terhadap total permintaan pasar dalam
negeri

35

42,67

Persen

121,91

IV. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Kecil dan Menengah

308.870

254.298

Tenaga
Kerja

165,03

V. Pengembangan Perwilayahan
Industri

104.336

97.393

50.329

43.808

463.880

433.574

43.607

41.311

605.802

549.641

19.545

17.021

2.504.138

2.258.692

1. Penambahan jumlah tenaga kerja industri
Kokohnya faktor-faktor
penunjang
pengembangan industri
2. Indeks iklim industri Nasional

500.000

825.161

Program

4

3,17

Indeks

79,25

VI. Kerjasama Industri Internasional

Tingginya kemampuan
inovasi dan
penguasaan teknologi
Industri

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
teknologi industri terapan inovatif

194

200

Jumlah

103,09

VII. Pengkajian Kebijakan, Iklim dan
Mutu Industri

2. Pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan oleh sektor industri

32

33

Jumlah

103,13

VIII. Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Negara
Kementerian Perindustrian

Kuat, lengkap dan
dalamnya struktur
industri

1. Tumbuhnya Industri Logam Dasar, Besi dan
Baja

4,00

5,70

Persen

142,50

IX. Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perindustrian

2. Tumbuhnya Industri Alat Angkut, Mesin &
Peralatannya

7,78

7,52

Persen

96,66

X.

1. Persentase kontribusi sektor industri terhadap
PDRB di Pulau Jawa

18,5

16,95

Persen

91,62

2. Persentase kontribusi sektor industri terhadap
PDRB di Luar Pulau Jawa

6,5

5,01

Persen

77,08

3 Komposisi nilai tambah sektor industri di Pulau
Jawa dan di Luar Pulau Jawa

73,98 : 26,02

77,17:22,83

Persen

87,74

34

34,09

Persen

101,46

63 : 37

63 : 37

Rasio

100,00

Tersebarnya
pembangunan industri

Meningkatnya peran
industri kecil dan
menengah terhadap
PDB

Anggaran (Juta Rupiah)

Target

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

1. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap
PDB Industri
2. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar
Jawa

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 2.548.917.479.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian Perindustrian

TOTAL

Pagu

Realisasi

