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Profil Industri Mesin Perkakas

I.

Pendahuluan
Sebagai salah satu bagian dari industri pendukung, yaitu industri prioritas yang akan berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi
pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif. Industri mesin peralatan pabrik merupakan salah satu industri
yang memproduksi mesin/peralatan yang diperlukan didalam proses kegiatan industri pengolahan secara keseluruhan, baik sebagai peralatan
utama yang biasa disebut sebagai barang modal, maupun sebagai peralatan penunjang dalam proses akhir produk industri, seperti boiler,
peralatan peleburan logam, peralatan canai, peralatan cetak, mesin pengerjaan logam, pompa, tooling, mesin perkakas, mesin pendingin, heat
exchanger, motor penggerak dan lain sebagainya. Mesin perkakas sendiri merupakan alat mekanis yang digunakan untuk membuat komponen
dari logam ataupun material padat lainnya. Komponen yang dibuat meliputi memotong, melubangi, meraut, membentuk atau perubahan bentuk
lainnya.
Industri mesin perkakas merupakan induk dari industri permesinan yang digunakan industri rekayasa untuk menghasilkan komponen mesin dan
peralatan yang berkualitas tinggi.
Lingkup Industri mesin perkakas sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah termasuk didalam KBLI 28221 yaitu kelompok
Industri Mesin/Peralatan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam.
Produk dari industri mesin perkakas merupakan produk strategis karena merupakan mesin-mesin yang dibutuhkan, utamanya pada industri
manufakturing berbasis logam. Produk dari industri mesin perkakas ini adalah : Mesin bubut, mesin Bor, mesin Freis, mesin skrap, mesin bor, mesin
gerinda, mesin gergaji, mesin potong, mesin tekuk dan mesin press. Semua jenis mesin tersebut dapat dioperasikan dengan kontrol mekanis atau
kontrol elektronik dengan memanfaatkan program (software) yang biasa disebut dengan mesin CNC (Computer Numerical Control). Produk-produk
yang dapat dibuat dengan menggunakan mesin perkakas adalah seperti gambar berikut ;
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Gambar 1.1
Produk Industri Manufaktur Berbasis Logam yang menggunakan Mesin Perkakas

Sampai saat ini industri mesin perkakas masih belum berkembang didalam negeri masih tergolong jarang dan langka. Ini bisa dilihat data jumlah
industri perkakas yang tercatat masih sedikit, tetapi umumnya produsen dalam negeri hanya memproduksi mesin perkakas sederhana, seperti ;
mesin bor, mesin gerinda, mesin lipat pelat tipis. Sedangkan untuk mesin perkakas berdimensi besar dan dilengkapi dengn CNC, praktis sangat
terbatas yang bisa membuatnya. Jadi kebutuhan mesin perkakas untuk pabrik, workshop dan pendidikan hampir semuanya dipenuhi dari impor.
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Dalam rangka pengembangan dan pembinaan industri mesin perkakas, Pemerintah melakukan langkah strategis yang meliputi:
1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, melalui kegiatan penyusunan peraturan yang mendukung perkembangan industri mesin perkakas serta
kegiatan lain yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya industri mesin perkakas.
2. Peningkatan Teknologi dengan melakukan bimbingan dan fasilitasi ke perusahaan dalam rangka memberikan pembinaan standardisasi,
sertifikasi mutu, dan desain. Selain itu juga dilakukan revitalisasi peralatan mesin perkakas di Unit Pelayanan Teknis (UPT) maupun membangun
UPT baru serta bantuan mesin peralatan ke sentra-sentra industri
3. Pengembangan Kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan kepada aparat pembina/Tenaga Penyuluh Perindustrian dan para
pengusaha seperti pelatihan Achievement Motivation Training (AMT), Gugus Kendali Mutu (GKM), Création of Enterprises Formation of
Entrepreneurs (CEFE), Standarisasi/ISO, magang, pendampingan bagi perusahaan oleh Tenaga Ahli, seminar, workshop, studi banding dan lainlain.
4. Menjamin Ketersediaan Bahan Baku, melalui kerjasama dengan instansi terkait antara lain dengan Kementerian Riset dan Teknologi, industri
baja, industri pengecoran logam dan industri komponen lainnya dalam penyediaan bahan baku.

II. Bahan Baku / Komponen Industri Mesin Perkakas.
Sumber bahan baku / komponen utama pembuatan mesin perkakas adalah besi/baja cor dan pelat baja. Kedua komponen tersebut
ketersediaannya didalam negeri sudah cukup. Untuk produk Cor, telah ada beberapa industri pengecoran logam di dalam negeri, juga ada sentra
pengecoran logam di Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan untuk pelat baja dan baja batangan juga cukup banyak industri dalam negeri. Khusus
untuk komponen CNC umumnya masih diimpor.
Ketersediaan bahan baku dan utilitas merupakan pendukung penting bagi keberlangsungan industri mesin perkakas di Indonesia. Suplai bahan
baku yang berkesinambungan serta harga yang kompetitif adalah faktor penting didalam menumbuhkan industri mesin perkakas didalam negeri.
Secara umum bahan baku komponen-komponen mesin perkakas terdiri dari :
- Kaki – kaki / Column
- Roda gigi
- Lantaian / Bed
- Tuas
- Head
- CNC
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Contoh Mesin Bubut :

Gambar 2.1.
Mesin Bubut contoh dari Industri Mesin Perkakas
Bahan baku utama dalam pembuatan komponen-komponen mesin perkakas adalah :
- Kaki – kaki : berfungsi hanya sebagai penyangga mesin perkakas, sehingga harus kuat untuk menahan benda kerja yang besar dan berat.
Bahan baku untuk membuat kaki-kaki ini adalah pelat baja yang tebal atau besi cor.
- Lantaian / Bed : merupakan lantaian yang rata tempat meletakkan benda kerja. Umumnya Lantaian / Bed ini terbuat dari baja Cor.
- Head : merupakan tempat memegang benda kerja pada sisi kiri dan kanan. Umumnya terbuat dari besi Cor. Head di cover dengan pelat baja.
- Roda gigi : berfungsi untuk memutar benda kerja atau menggerakkan meja kerja.
- Tuas : sebagai alat untuk mengontrol bekerjanya mesin. Tuas ini umumnya bisa dari produk cor, atau baja batangan (rod)
- C N C : berperan untuk mengatur kerja mesin secara otamatis. Operator mesin hanya berperan memasukkan data-data benda kerja pada
program yang sudah disiapkan. Selanjutnya mesin bekerja sendiri secara otomatis sampai benda kerja selesai.
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III. Tahap-Tahap Industri Mesin Perkakas
Pada umumnya industri manufaktur suatu jenis produk akan dimulai dari tahap-tahap seperti berikut:
1. Desain produk
2. Pembuatan prototype
3. Proses manufacturing
Desin produk didasarkan pada riset kebutuhan pasar (konsumen), yang diterjemahkan ke dalam spesifikasi produk, selanjutnya perencanaan
produk dibuat ke dalam gambar kerja sebagai sarana komunikasi antara desainer dengan pihak produksi. Sebelum masuk tahap produksi, maka
terlebih dahulu dibuat prototype produk, untuk mendapatkan kepastian produk memenuhi spesifikasi yang direncanakan. Prototype produk perlu
diuji coba untuk menyakinkan fungsi produk sesuai dengan yang direncanakan, bila sesuai maka baru bisa dimulai tahap produksi/manufaktur
produk. Apabila sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada gambar kerja, maka dibuat urutan proses produksi tiap komponen produk
tersebut. Proses manufaktur akan meliputi proses pengecoran, pembentukan, permesinan, perlakuan permukaan, perakitan dan quality control,
serta uji fungsi sesuai dengan standard yang diikuti.
Alur dan proses produksi mesin perkakas dapat ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Bagan Alur dan proses produksi mesin perkakas
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IV. Rantai Nilai (Pohon Industri) Mesin Perkakas
Cakupan pemesinan sangat luas, sehingga dalam rangka pembinaan industri pemesinan nasional, dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok
besar yaitu seperti terlihat pada bagan berikut :

Gambar 4.1.
Kelompok Pembinaan Industri Pemesinan Nasional
Industri mesin perkakas merupakan bagian dari industri Alat Penunjang dilihat dari kelompok pembinaan industri permesinan nasional. Industri Alat
Penunjang merupakan industri yang menghasilkan mesin/peralatan yang menunjang kegiatan industri yang dikelompokkan berupa : Tooling,
Pompa, Mesin Perkakas, Peralatan pengangkat, Peralatan pemanas/pendingin, alat ukur serta peralatan Penunjang, seperti terlihat pada bagan
berikut.
6

Profil Industri MESIN PERKAKAS 2014

Gambar 4.2.
Komoditi Industri Mesin (Alat Penunjang)
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Mesin perkakas merupakan jenis alat penunjang dalam industri permesinan. Mesin Perkakas dapat dikelompokkan dalam tahapan prosesnya yaitu :
1) Mesin Perkakas Dasar
a) Mesin Potong/Cutting.
b) Mesin Press.
c) Mesin Pons.
d) Mesin Lipat/tekuk/ Bending.
e) Mesin Tempa/Forging.

3) Mesin Perkakas Finishing
a) Mesin gerinda .
b) Mesin Polishing.
c) Mesin Lapping.

2) Mesin Perkakas Lanjut
a) Mesin Bor.
b) Mesin Bubut.
c) Mesin Frais / Milling.
d) Mesin Skrap.

Sedangkan pengelompokan industri mesin perkakas menurut sistem industrinya adalah sebagai berikut:
INDUSTRI HULU

INDUSTRI ANTARA

INDUSTRI HILIR

Steel;

Tool, jig, casting and mold;

Industri mesin dan perkakas untuk

Aluminium Alloy;

Gearbox manufacturing;

pengerjaan logam

Rubber;

Mekatronic system and component;

Plastic;

Component manufacturing;

dll
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Bentuk - bentuk dari mesin-mesin perkakas yang terdapat di dalam negeri terlihat pada gambar berikut :

Mesin Bubut

Mesin Skrap

Mesin Potong / Cutting

Mesin Frais /Milling

Mesin Press

Mesin Tekuk / Bending

Gambar 4.3.
Bentuk-Bentuk Mesin Perkakas di Dalam Negeri
9

Profil Industri MESIN PERKAKAS 2014

V. Kondisi Industri Mesin Perkakas saat ini
a. Jumlah Perusahaan
Dari perkembangan Industri Mesin Perkakas yang ada saat ini, perusahaan yang terdaftar sebagai produsen mesin perkakas ada 5
perusahaan yang cukup besar menghasilkan mesin perkakas adalah :
No
1

2

3

4

5
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Nama Perusahaan
PT. Sarimas Ahmadi Pratama.
Jl Cimanggis Indah Bl H/11
Sukamaju, Sukmajaya
Depok 16415 Jawa Barat
Telp : (021) 7711511
ATMI Solo.
Jl. Adisucipto/ Jl. Mojo No. 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta 57102.
PO BOX 215
Telp: (0271) 714466
Fax: (0271) 714390
PT. Simon Prima Machinery.
Jl Raya Padaharja Km 4,7
Tegal Jawa Tengah 52181
Telp/Fax : (0283) 356958
PT. PIMSF (Pulogadung Industri Machining Sparepart Facturing).
Kawasan Industri Pulogadung
Jl Pulogadung 12 Kawasan Industri Pulogadung Jatinegara, Cakung
Jakarta Timur 13930 DKI Jakarta
Telp: (021) 4609089, 46828603, 46827237
Fax: (021) 46821429
PT. CNC Disain Nusantara.
Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12 Kelapa Gading Jakarta 14250
Telp: (021) 4604159
Fax: (021) 4604160

Jenis Produk

Kapasitas

Special Machine Purpose;

100 Unit;

CNC Machine;
Agriculture Machine;
Electric Vehicle
Hospital Equipment; Office Equipment; School
Equipment; Workshop Equipment; Single Purpose
Machine; Mold and Tools; Precision Parts; Smart Labs;
Quality Life Improvement; Metal Stamping; Plastic
Injection
Hydraulic; Hydraulic Equipment; Hydraulic, Press; Oil;
Press Machine

200 Unit;
500 Unit;
100 Unit

Automotive; Bending, Machine; Cutting, Machine; Gear
Box; Heavy Duty; Machinery; Motor, Electric; Repair;
Service Lathe; Steel Construction; Welding

Sistem kontrol CNC; Retrofit dan special purpose CNC
machine

25 Unit
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Depok, Jawa Barat
PT. Sarimas Ahmadi Pratama
Tegal, Jawa Tengah
PT. Simon Prima Machinery

DKI Jakarta
PT. PIMSF
DKI Jakarta
PT. CNC Disain Nusantara

Solo, Jawa Tengah
ATMI Solo

Gambar 5.1. Peta Sebaran Perusahaan Mesin Perkakas
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b. Pertumbuhan Industri Mesin Perkakas
Selama periode 2008 - 2012, terlihat bahwa dari sisi nilai tambah produksi ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 ke 2011
sebesar 623,65%, begitu juga dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 34,50% . Hal ini mengindikasikan adanya
pertumbuhan positif pada industri mesin perkakas.
Pertumbuhan nilai tambah tersebut terlihat pada tabel berikut :
Uraian

2008

Tenaga Kerja
Nilai Tambah (Rp Milyar)
Pertumbuhan Nilai Tambah (%)

-

2009

2010

2011

2012

2.148

1.916

2.476

1.031

3.075

231,34

294,91

426,00

3.082,73

4.146,24

27,48

44,45

623,65

34,50

Sumber: Industri Besar Sedang
c. Impor – Ekspor Mesin Perkakas.
Nilai impor dari mesin perkakas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami kenaikan. Nilai impor pada tahun 2013
paling tinggi yaitu pada impor mesin press sebesar 451,39 juta US$ diikuti oleh impor mesin sentris sebesar 156,41 juta US$ dan mesin bubut
sebesar 149,79 juta US$.
Tingginya nilai impor ini dikarenakan pelaku industri mesin perkakas dalam negeri masih sangat sedikit. Produksi mesin perkakas di dalam
negeri masih sangat terbatas meliputi jenis mesin bubut, mesin milling, mesin Frais /Milling, dan mesin Press dengan kapasitas juga sedikit, maka
belum ada Ekspor mesin perkakas.
12

Profil Industri MESIN PERKAKAS 2014

Data Impor mesin perkakas dari tahun 2010 – 2013 dapat terlihat pada tabel dibawah.
Tabel 1.Impor Industri Mesin Perkakas
(Nilai US $ juta)
Jenis Mesin Perkakas
Mesin Press

2010

2011

2012

2013

147,99

280,17

394,21

451,39

Mesin Sentris

40,21

98,20

117,59

156,41

Mesin Bubut

31,85

65,11

162,53

149,79

Mesin Pemotong (Cutting)

52,84

64,75

92,73

135,14

Mesin Milling dan Bor

63,68

85,15

96,21

108,44

Mesin Bending

31,83

36,87

70,20

80,72

368,39

630,25

933,46

1.081,89

Total
Sumber: BPS diolah Kemenperin

Apabila dilihat dari negara asal impor, negara Jepang menempati peringkat pertama sebagai negara asal impor untuk mesin perkakas yaitu
sebesar 52 persen kemudian dari negara Taiwan dan Cina masing-masing sebesar 10 persen.
13

Profil Industri MESIN PERKAKAS 2014

Gambar 5.2. Grafik Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar
Mesin Press Tahun 2013
Untuk jenis mesin sentris, negara asal impor terbesar adalah berasal dari negara Jepang sebesar 74 persen, kemudian dari Taiwan sebesar 13
persen dan dari Korea Selatan sebesar 4 persen.
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Gambar 5.3. Grafik Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar
Mesin Sentris Tahun 2013
Untuk jenis mesin bubut, negara asal impor terbesar adalah berasal dari negara Jepang sebesar 63 persen, kemudian dari Cina sebesar 12
persen dan dari Taiwan juga sebesar 4 persen.
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Gambar 5.4. Grafik Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar
Mesin Bubut Tahun 2013
Untuk jenis mesin cutting, negara asal impor terbesar adalah berasal dari negara Jepang sebesar 70 persen, kemudian dari Cina sebesar 13
persen dan dari Taiwan sebesar 5 persen.
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Gambar 5.5. Grafik Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar
Mesin Cutting Tahun 2013
Untuk jenis mesin milling dan bor, negara asal impor terbesar adalah berasal dari negara Jepang sebesar 65 persen, kemudian dari Cina
sebesar 11 persen dan dari Taiwan sebesar 7 persen.
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Gambar 5.6. Grafik Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar
Mesin Milling dan Bor Tahun 2013
Untuk jenis mesin bending, negara asal impor terbesar adalah berasal dari negara Jepang sebesar 62 persen, kemudian dari Cina sebesar 10
persen dan dari Taiwan sebesar 9 persen.
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Gambar 5.7. Grafik Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar
Mesin Bending Tahun 2013
Secara keseluruhan, asal negara impor mesin perkakas pada tahun 2013 berasal dari negara Jepang, Taiwan dan Cina. Secara lebih detail
tersaji dalam Tabel 2 berikut
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Tabel 2. Sepuluh Negara Terbesar Asal Impor Industri Mesin Perkakas
2012
Negara
Jepang
Taiwan
Cina
Korea Selatan
Singapura
Jerman
Italia
Amerika Serikat
Thailand
Malaysia
Lainnya
Total

Nilai
(juta US$)
538,99
111,04
97,29
41,69
32,65
24,54
9,82
15,66
12,87
20,22
28,70
933,462461

2013
Share
(%)
57,74
11,90
10,42
4,47
3,50
2,63
1,05
1,68
1,38
2,17
3,07
100

Nilai
(juta US$)
661,26
105,82
99,93
58,00
30,57
25,74
21,05
20,84
19,95
13,36
25,37
1081,89061

Share
(%)
61,12
9,78
9,24
5,36
2,83
2,38
1,95
1,93
1,84
1,23
2,35
100

Sumber: BPS diolah Kemenperin
d. Supply dan Demand.
Supply mesin perkakas dari 5 produsen diatas masih sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan kebutuhan didalam negeri akan mesin
perkakas. Itu terlihat masih banyak jenis mesin perkakas yang belum dibuat didalam negeri seperti: mesin potong, mesin bending, mesin forging,
mesin skrap, dan lainnya, oleh sebab itu kebutuhan di dalam negeri akan mesin perkakas masih dipenuhi dari produk impor dari negara negara seperti RRC, Taiwan, Amerika, Jerman, Korea Selatan, Jepang dan eropa timur lainnya.
Dengan peningkatan impor tiap tahunnya seperti data diatas, maka dapat diindikasikan bahwa iklim investasi di dalam negeri cukup kondusif,
sehingga investasi meningkat tiap tahunnya.
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VI. Peluang Investasi Industri Mesin Perkakas
Kebutuhan mesin perkakas di Indonesia merupakan pasar potensial karena seperti dipaparkan di atas semakin tahun nilai impornya selalu
meningkat. Nilai impor yang jauh lebih tinggi dari pada kebutuhan di dalam negeri memperlihatkan peluang pasar yang besar untuk industri
mesin perkakas.
Untuk pangsa pasar industri mesin perkakas produksi dari dalam negeri masih terkendala dengan tingginya harga, ini semua karena masih
kecilnya prosentase pangsa pasar yang bisa di raih oleh mesin perkakas produk indonesia yang masih diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pasar
dalam negeri bagi pabrik-pabrik sekala kecil dan menengah, juga diperuntukkan bagi dunia pendidikan diantaranya Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK). SMK merupakan pangsa pasar yang potensial mengingat jumlah SMK di Indonesia cukup banyak.
Pertumbuhan Investasi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, juga menjadikan peluang pasar bagi mesin perkakas ditunjang
perkembangan industri menengah di bidang manufaktur yang cukup mengalami pertumbuhan.
Selain itu masih banyak jenis mesin perkakas yang belum dibuat di dalam negeri seperti: mesin potong, mesin bending, mesin forging, mesin skrap,
dan lainnya. Indonesia memiliki industri mesin perkakas konvensional masih layak digunakan pada industri menengah, ini dikarenakan harga mesin
perkakas CNC masih cukup tinggi dengan biaya perawatan dan operator yang mahal. Untuk jenis produk tertentu, mesin perkakas konvensional
masih mampu menghasilkan produk dengan mutu yang baik. Walaupun peluang investasi untuk mesin perkakas CNC cukup baik, tetapi mesin
perkakas konvensional juga menjanjikan untuk di investasikan.
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VII. Penutup
Dari kondisi yang ada diatas dapat disimpulkan bagaimana industri mesin perkakas di Indonesia:
1. Industri komponen untuk permesinan masih sedikit jumlah unitnya di indonesia. oleh sebab itu sekarang ini industri mesin berkembang
dikarenakan kebutuhan industri mesin didalam negeri bisa membuat mesin-mesin di dalam negeri agar nantinya harga dari mesin-mesin tersebut
bisa murah, juga bisa berinteraksi dengan perancangnya dan tentu saja servisnya lebih baik.
2. Industri mesin perkakas di Indonesia pada umumnya masih mengandalkan ketersediaan bahan baku dari pasar impor, ini akibat dari mahalnya
bahan baku baja walaupun dua komponen yang dibutuhkan industri mesin perkakas ketersediaannya didalam negeri sudah cukup. Kesulitan
untuk memperoleh bahan baku lokal dan bahan baku di pasar dalam negeri merupakan keluhan industri mesin dan industri komponen.
Ketersediaan bahan baku produksi lokal yang terbatas, seperti bilet baja, alumunium, tembaga dan lainnya yang masih terbatas kapasitas
produksinya.
3. Karena supply mesin perkakas oleh industri dalam negeri sangat kecil, sehingga kebutuhan dipenuhi oleh produk impor, serta masih banyak jenis
industri mesin perkakas yang belum dibuat didalam negeri, maka peluang untuk investasi mesin perkakas sangat terbuka lebar.
4. Sebagian besar produk yang dipasarkan di dalam negeri masih berdasarkan pesanan konsumen belum berupa produk masal serta pemasaran
untuk produk yang akan di ekspor sangat terbatas.
5. Industri mesin perkakas didorong agar mandiri dengan upaya penguatan SDM, dimana saat ini Indonesia sudah mempunyai SDM yang cukup
kompeten dan belajar industri mesin perkakas dengan bukti tumbuhnya industri mobil industri yang ada di Indonesia, kemudian penyediaan
matrial kasting didalam negeri walaupun jumlahnya belum banyak sekali tapi sudah ada sentra-sentra untuk kesting cukup baik dan sudah
mencoba membuat mesin CNC.
6. Untuk menyebar luaskan informasi tentang peluang investasi mesin perkakas, serta data lainnya tentang industri mesin perkakas menjadi
tanggung jawab Kementerian Perindustrian sebagai pembina dari industri tersebut, oleh sebab itu maka data-data yang akan diinformasikan
melalui web kemenperin bisa memnggambarkan kondisi industri mesin perkakas di Indonesia.
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