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KATA PENGANTAR   Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance). Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 75/M-IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian  Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat  selain sebagai pertanggung jawaban  atas pelaksanaan tugas  Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan selama tahun 2018, juga kiranya dapat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi seluruh Pemangku kepentingan  dan  organisasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika guna meningkatan kinerjanya  dimasa yang akan datang.  Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita dalam membina serta memajukan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan. Jakarta,       Januari 2019 Direktur Industri Maritim  Alat Transportasi dan Alat Pertahanan    Putu Juli Ardika  
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Ringkasan Eksekutif  Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (Dit. IMATAP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri maritim, kedirgantaraan dan dan alat pertahanan. Peran Strategik Organisasi yang akan dicapai Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan adalah “Terwujudnya Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri manufakturing dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai tambah, teknologi serta memperluas persebaran sub-sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan”. 
 Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, yaitu semakin meningkatnya peran subsektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dan industri andalan masa depan dalam perekonomian nasional, dengan sasaran strategis antara lain : Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional; Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri; Menguatnya struktur industri. 
 Dalam pelaksanaan kinerjanya, Dit. IMATAP mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan serta bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik dari sisi penganggaran, penyusunan standar SNI dan SKKNI, peningkatan kemampuan SDM bidang industri maritim, penyiapan payung hukum, peningkatan teknologi industri maritim, verifikasi capaian TKDN, dan pelaksanaan evaluasi akhir. 
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BAB I PENDAHULUAN  A. Umum  Perkembangan Ekonomi Indonesia jika dilihat dari kebijakan makro ekonomi Pemerintah baik dari sudut kebijakan fiskal maupun moneter, dapat terlihat bahwa sektor industri memegang peranan strategis dalam upaya mencapai sasaran pembangunan. Pembangunan sektor industri, khususnya industri alat angkut menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pembentukan PDB sangat besar. Industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. 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. Sedangkan dampak selanjutnya adalah peningkatan penerimaan negara dari pertumbuhan sektor industri khususnya dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya, memperkuat neraca pembayaran atau cadangan devisa. Sejalan dengan Kebijakan Industri Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 proses pengembangan industri nasional diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek diantaranya lingkungan dan pengembangan teknologi. Pengembangan industri dilakukan melalui pendekatan 
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klaster yang mengintegrasikan secara sinergi semua potensi pengembangan industri yaitu industri inti (core industry) dengan  industri pemasok serta industri terkait lainnya termasuk potensi infrastruktur pendukung, lembaga litbang/perguruan tinggi, dan balai-balai industri yang  diharapkan dapat menjadi generator inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk industri nasional.  Industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan merupakan sektor industri yang berbasis kepada teknologi tinggi, dimana penguasaan teknologi, sumber daya dan kemampuan manajerial menjadi faktor penting penumbuhan industri. Sebagai salah satu sektor industri unggulan masa depan yang menjadi prioritas pengembangan nasional maka perlu adanya program penumbuhan industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri nasional masa depan.   B. Organisasi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan serta Direktorat Alat Transportasi Darat bergabung menjadi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP)   1.1.1. Tugas Pokok Organisasi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
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pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.  1.1.2. Fungsi Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan 2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; 3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; 4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; 
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5. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; 6. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; dan 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.  1.2. Peran Strategis Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan mempunyai tanggung jawab langsung kepada  Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika serta Menteri Perindustrian.  Peran Strategik Organisasi yang akan dicapai Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan adalah “Terwujudnya Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri manufakturing dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai tambah, teknologi serta memperluas persebaran sub-sektor Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan”.  1.3. Struktur Organisasi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) terdiri atas : 1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan; 2. Subdirektorat Industri Maritim; 3. Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat; 



LAKIP Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 2018 5 

4. Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan; dan 5. Subbagian Tata Usaha. Tugas pokok dan fungsi masing-masing subdirektorat adalah sebagai berikut : 1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan.  Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan;  b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan;   2. Subdirektorat Industri Maritim, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Industri Maritim  menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisii perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri maritim; dan  b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim..  3. Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.  
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Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat industri alat transportasi darat menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisii perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri alat transportasi darat; dan  b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.  4. Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan 



LAKIP Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 2018 8 

teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan  menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisii perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan; dan  b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.    
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Berikut bagan struktur organisasi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan  :           Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan  1.4. Potensi dan Permasalahan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan memiliki potensi pasar yang besar, namun dengan adanya persaingan dan arus globalisasi yang kuat dari negara maju, maka Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan nasional sebagai industri strategis binaan Direktorat IMATAP harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah potensi dan permasalahan pada Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan nasional : a) Potensi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Nasional : 

SUBDIT INDUSTRI KERETA API, ALAT TRANSPORTASI UDARA dan ALAT PERTAHANAN SUBDIT INDUSTRI MARITIM SUBDIT PROGRAM PENGEMBANGAN IMATAP 
SUBDIT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT 

 DIREKTUR  INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI DAN ALAT PERTAHANAN  KETEKNIKAN  SUB. BAG  TATA USAHA 

FUNGSIONAL 
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• Negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas. 
• Memiliki pengalaman dalam membangun kapal. 
• Memiliki institusi pendidikan di bidang perkapalan. 
• Memiliki Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN). 
• Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone (FTZ). 
• Tersedianya SDM yang berkualitas. 
• Memiliki sistem manajemen mutu diakui secara internasional (AS9000). 
• Memiliki penguasaan teknologi bidang kedirgantaraan yang diakui dunia internasional. 
• Memiliki industri dalam negeri yang telah dapat mendukung produk alutsista dan non-alutsista. 
• Pengalaman dalam proses produksi/perakitan industri alat transportasi. 
• Sudah berkembangnya industri komponen alat transportasi serta industri pendukung. 
• Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang produksi, rancang bangun dan perekayasaan dan manufaktur alat transportasi. 
• Besarnya potensi/peluang pasar DN (jumlah penduduk cukup besar, daya beli semakin meningkat). 
• Pasar ASEAN dan APEC terutama dengan adanya kerjasama AFTA dan APEC. 
• Tren global Sourcing, terutama untuk bahan baku. b) Permasalahan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Nasional : 
• Kurang dukungan dari perbankan untuk industri perkapalan. 
• Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua. 
• Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim. 
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• Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi. 
• Delivery time pembangunan produk industri yang kurang kompetitif. 
• Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri. 
• Tidak ada pengembangan produk baru. 
• Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup pertahanan/militer. 
• Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum membaik. 
• Kesulitan dalam pengurusan perijinan pada industri pertahanan. 
• Ketergantungan teknologi proses dan teknologi produk yang masih tinggi kepada prinsipal atau pemilik teknologi di luar negeri. 
• Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang masih tinggi. 
• Kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya merk dagang industri nasional dan kemandirian teknologi. 
• Infrastruktur teknologi pendukung (sertifikasi, laboratorium uji komponen, dll) masih belum memadai.        
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  2.1 Rencana Strategis  Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (Direktorat Industri Alat Transportasi Darat dan Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan) Tahun 2015 – 2019 serta sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 yang mencakup beberapa hal, yaitu Ciri, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Cara Pencapaian Tujuan/Sasaran yang meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sedangkan pada Renstra ILMATE Tahun 2015 – 2019 dan PP No. 2 tahun 2015 tersebut mendefinisikan arah pembangunan jangka panjang adalah pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik berorientasi dan berdaya saing global, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan maju serta reformasi hukum dan birokrasi. Perencanaan Strategik Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) organisasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika untuk jangka waktu tahun 2015-2019 meliputi di dalamnya ciri, visi, misi, tujuan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ciri :  Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan mempunyai ciri yaitu :  
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• Padat Teknologi  
• Padat Modal 
• Padat Tenaga Kerja Terampil 
• Sarat Peraturan Teknis dan Regulasi  
• Hubungan Erat Dengan Rantai Pasok  
• Pembeli Terbatas  
• Waktu Pengembangan dan Penetrasi Pasar Relatif Lama, dan 
• Sangat Tergantung Pada Kebijakan Pemerintah    Visi  Visi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tahun 2015-2019  yaitu : 

 ”Terwujudnya Negara Indonesia yang memiliki Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang unggul, mandiri, efisien dan berdaya saing global”  Misi Adapun misi yang diemban oleh Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan adalah : 1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 2. Meningkatkan nilai tambah industri Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan  teknologi dan inovasi; 
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3. Menumbuhkan populasi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan guna memberikan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;  Tujuan Adapun tujuan dari program dan kegiatan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan adalah meningkatnya peran Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dalam perekonomian nasional yang diukur melalui indikator kinerja tujuan sebagai berikut: 1. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 2. Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap PDB Nasional 3. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan  Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Dit. IMATAP 
Indikator Kinerja Tujuan Target Satuan 2018 Meningkatnya peran Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan    1. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Persen 4,48-4,78 

2. Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap PDB Nasional Persen 1,88-1,91 
3. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (juta orang) 0,52-0,52   
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1.1.1. Sasaran A. Industri Maritim Industri perkapalan atau galangan kapal merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang sangat luas baik ke hulu maupun ke hilirnya sehingga dikategorikan sebagai industri strategis dan merupakan industri masa depan yang mempunyai prospek yang cerah. Saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan industri perkapalan/galangan kapal  yang mampu memproduksi kapal baru dan memperbaiki/reparasi kapal. Meskipun jumlah perusahaan cukup banyak, namun sebagian besar baru mampu membangun dan mereparasi kapal-kapal berukuran kecil atau kurang dari 10.000 DWT serta mesin/peralatan produksinya relatif sudah tua.  Industri galangan kapal dalam negeri memiliki fasilitas produksi terbesar berupa dok gali (graving dock) dengan kapasitas 150.000 DWT yang dapat dipergunakan untuk membangun kapal baru maupun untuk memperbaiki/reparasi kapal. Pengalaman industri galangan kapal dalam negeri membangun kapal baru berbagai jenis, tipe dan ukuran sampai dengan ukuran/kapasitas 80.000 DWT.  Industri galangan kapal mengalami perkembangan yang menggembirakan dimana terjadi pertumbuhan investasi yang sangat pesat khususnya di Pulau Batam, hal ini disebabkan karena iklim investasi (insentif fiskal dan tata niaga) yang dikembangkan di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (Bonded Zone/Kawasan Berikat, dan KEK/Kawasan Ekonomi Khusus) menarik minat investor asing, disamping karena pulau Batam dekat dengan sumber bahan baku/perdagangan Singapura. Faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan investasi industri galangan kapal cukup besar adalah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang intinya adalah penerapan azas cabotage, yang didalamnya juga diamanatkan 
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pengembangan industri perkapalan nasional untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan industri pelayaran nasional.  Dalam rangka mendorong pengembangan industri perkapalan nasional untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2005, Kementerian Perindustrian menyusun roadmap pengembangan industri perkapalan nasional dengan penerapan strategi dan kebijakan sebagai berikut :  1. Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri sebagai base load untuk pengembangan industri perkapalan. 2. Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen kapal).  3. Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM.  4. Peningkatan penguasaan teknologi, rancang bangun dan perekayasaan melalui pengembangan PDRKN/NaSDEC (Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/National Ship Design and Engineering Center).  5. Mengembangkan Kawasan Khusus Industri Galangan Kapal untuk menarik investor asing dan lokal.  6. Perbaikan iklim usaha (pajak, suku bunga, tata niaga).  7. Mendorong kerjasama dengan luar negeri.  8. Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/PDRKN (National Ship Design and Engineering Centre-NASDEC) yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mendesain kapal.  9. Meningkatkan iklim usaha industri perkapalan dengan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah  (BMDTP). 
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10. Memfasilitasi pengembangan kawasan khusus industri perkapalan di berbagai daerah yang pontensial.   Diharapkan dengan tersusunnya roadmap industri perkapalan nasional mampu meningkatkan kemampuan industri perkapalan/galangan kapal nasional dalam pembangunan kapal juga semakin bertambahnya jumlah fasilitas dock untuk perbaikan kapal. Selain itu mampu meningkatkan daya saing industri perkapalan/galangan kapal nasional (delivery time maupun docking days semakin pendek, kualitas meningkat dan harga bersaing) dan tumbuhnya industri bahan baku dan komponen kapal tertentu untuk mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri.     B. Industri Kedirgantaraan Industri Kedirgantaraan dalam konteks industri manufaktur pesawat terbang jika dilihat dari perspektif proses bisnis, memiliki beberapa karakteristik yang membedakan industri lain dengan industri pesawat terbang, industri pesawat terbang dinilai sebagai industri yang kompleks, multi disiplin keilmuan dan lingkungan yang dinamis. Industri kedirgantaraan disusun atas industri hulu, industri antara, dan industri hilir. Ketiga komponen industri tersebut saling terkait satu sama lain untuk mendukung pengembangan industri kedirganataraan. Jika dilihat berdasarkan komponennya industri kedirgantaraan dapat digambarkan sebagai berikut :      
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 Sumber : Niosi, Jorge and Majlinda Zhegu Aerospace Cluster, Industry and Inovation, Vol 12 March 2005 Gambar 2.1. Struktur Komponen Industri Kedirgantaraan Saat ini Indonesia masih terbatas pada satu industri pembangunan pesawat terbang, yaitu PT. Dirgantara Indonesia (DI) disamping industri pendukungnya. Produk pesawat terbang yang dimiliki oleh PT. DI (Persero) saat ini adalah CN235 Series dan NC212 series sementara untuk helikopter PT. DI hanya menyisahkan SUPER PUMA (NSP 322) dan beberapa produk hasil Timing Agreement antara PT. DI dengan Eurocopter.  Permasalahannya adalah produk CN yang dimiliki merupakan hasil kerjasama antara PT. DI Dengan CASA Spanyol di tahun 80-an sedangkan Produk NC212 yang dimiliki merupakan kerjasama production under license dari CASA tahun 70-an.   Secara teknologi rancangan produk pesawat yang telah berumur lebih dari 30 tahun sudah masuk pada fase ageing technology, hal ini terbukti pada beberapa komponen avionic system C212 sudah tidak diproduksi lagi oleh principal-nya sehingga tidak jarang terjadi dalam 
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pembelian pesawat terbang baru terkadang menggunakan komponen lama /over haule condition (OHC).  NC212-100 diproduksi tahun 76-an dan tahun 80-an dikembangkan NC212-200 dan hingga saat ini PT. DI masih menawarkan NC212 series 200, melalui Industrial Cooperation tahun 2008 PT. DI mendapat lisensi produksi C212-400. Sedangkan untuk produk CN235 pertama kali dikembangan pada era 80-an dengan seri 10 dan hingga saat ini PT. DI menawarkan produk CN 235 seri 110 dan seri 220, produk CN235 82% dipergunakan oleh customer militer.  Sedangkan untuk produk CN235, memiliki segmentasi pasar ceruk (nice market) yaitu militer, karena itu pula banyak yang menjuluki CN 235 dengan istilah small Hercules, sesuai dengan karakteristik segmen pesawat militer adalah pasarnya sangat terbatas. Sebagai ilustrasi 82% produk CN 235 yang diserahkan adalah konfigurasi militer. Untuk memperluke as pasar PT. DI harus segera menyiapkan produk CN235 versi sipil.  Ditahun 2011 juga telah ditandatangani kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military untuk melakukan produksi pesawat terbang cargo militer tipe C295. Melalui kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kapabilitas PT DI dibidang teknologi kedirgantaraan.  Saat ini PT. DI sedang mengembangkan produk pesawat komuter kapasitas 19 penumpang (N219). Pesawat ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penerbangan perintis Oleh karena itu pesawat ini sengaja dirancang untuk penerbangan jarak pendek yang harus dapat dioperasikan pada landasan tak beraspal di wilayah pegunungan.  Untuk perancangan PT. DI sudah melakukan survey ke beberapa bandara yang sulit dijangkau di daerah Papua.  
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 Gambar 2.2. Bisnis Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia  A. Industri Alat Pertahanan Kemampuan pertahanan Negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan industri pertahanannya, industri pertahanan tersebut merupakan bagian dari industri nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan peralatan pertahanan baik yang merupakan persenjataan disebut alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun pendukung alutsista (seperti helm, pakaian, tenda, radar, satelit, kendaraan taktis, perbekalan, pelatihan, jembatan dll).  Membangun kekuatan pertahanan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam industri pertahanan, karena berhubungan dengan kemampuan teknologi sarana pertahanan terpilih yang menentukan masa depan pertahanan suatu bangsa. Revitalisasi industri pertahanan bertujuan untuk mendukung sistem pertahanan, pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan pengadaan Alutsista bagi TNI, Polri dan institusi lainnya. Revitalisasi industri pertahanan 
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akan mendorong pertumbuhan ekonomi terkait dengan investasi industri komponen pemasok peralatan dan material lainnya yang pengembanganya terintegrasi dengan industri nasional. Mendukung pembangunan pertahanan dalam kerangka pengembangan industri  dalam negeri untuk mewujudkan Minimum Essential Force (MEF), membutuhkan komitmen banyak pihak. Pihak-pihak yang terkait antara lain pemerintah sebagai penentu kebijakan, TNI dan Polri sebagai pengguna, industri nasional sebagai produsen, lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan IPTEK serta perbankan nasional sebagai pemberi pinjaman modal dan lapisan masyarakat lainnya sebagai pengawas dan pemantau kegiatan. Dengan demikian upaya revitalisasi industri pertahanan membutuhkan pendekatan lintas sektoral agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Salah satu perangkat pengelola industri pertahanan yang dipandang perlu untuk mendorong industri nasional menjadi lebih profesional, inovatif, efektif dan efisien serta terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan sarana pertahanan secara mandiri, adalah suatu perangkat lunak (regulasi) yaitu peraturan tentang pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang didukung oleh komite kebijakan industri pertahanan sebagai pengambil kebijakan-kebijakan dalam upaya pembinaan, dan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah.  Perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), antara lain : PT. Pindad, P.T. Dirgantara Indonesia, PT. PAL, PT. DKB, PT. DPS, PT. Dahana, PT. LEN, PT. INTI, PT. INKA, PT. Krakatau Steel, sebagai industri utama. Sedangkan industri pendukung (supporting industry) atau industri penunjang sebaiknya melibatkan industri milik BUMN dan Swasta Nasional, yang meliputi industri pemasok bahan baku, komponen/parts, dan jasa.  
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 Jenis produk yang dapat dipasok dari industri pendukung/penunjang, antara lain : produk permesinan, kimia, produk logam, produk elektronika, produk telematika, produk aneka, jasa engineering/desain, dan lain sebagainya, yang melibatkan semua kekuatan unsur kemampuan produk industri yang dibuat di dalam negeri. Revitalisasi Industri Pertahanan juga mempertimbangkan aspek penelitian dan pengembangan dan penguasaan teknologi pembuatan alat dan tipe serta jenis produk peralatan, yang dapat dilakukan sesuai dengan nature dari masing-masing, misalnya basic research oleh perguruan tinggi, dan seterusnya yang melibatkan lembaga-lembaga riset industri dan keterlibatan pihak perusahaan industri.  Untuk mengembangkan industri pendukung pertahanan yang berkemampuan (maju, mandiri, dan berdaya saing), dibutuhkan kebijakan pemberdayaan seluruh industri nasional yang memerlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya nasional, seperti industri strategis, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan termasuk juga perangkat regulasinya. Untuk menuju langkah tersebut, maka Dit. IMATAP telah menyusun roadmap dengan fokus pengembangan industri pertahanan menuju postur ideal MEF industri pertahanan secara ringkas dalam rencana tindakan sebagai berikut : 
� Penetapan produk pertahanan pendukung alutsista melalui pengelompokan untuk dibuat secara lokal (pengembangan database produk pertahanan pendukung alutsista) 
� Penetapan industri nasional yang memiliki potensi sebagai pemasok produk pertahanan pendukung alutsista (database industri pemasok produk pertahanan pendukung alutsista) 
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� Penataan peraturan yang mendukung industri pertahanan pendukung alutsista dalam negeri (kebijakan offset, joint production, ToT, research and development, struktur industri pertahanan dan standarisasi mengikuti program P3DN Kemenperin) 
� Penataan standar produk pertahanan pendukung alutsista 
� Penguasaan dan pengembangan teknologi pembuatan produk pertahanan pendukung alutsista baik SDM, sarana dan prasarananya.  Konsep pengembangan industri pendukung untuk pembuatan produk pertahanan pendukung alutsista sangat tergantung pada kebutuhan (jumlah dan spesifikasi) yang akan menentukan besarnya setting kapasitas di industri pemasok (terkait besarnya investasi, jika diperlukan), dimana secara umum industri pendukung lebih fleksibel untuk mengikuti permintaan produk pertahanan sehingga akan lebih dahulu diperlukan data/peta kebutuhan dan standar produk pendukung senjata. Selain itu diperlukan juga kebijakan dan peraturan yang akan mengakselerasi proses penumbuhan kemandirian industri pertahanan.  Tumbuhnya industri pertahanan tidak hanya membawa dampak langsung kepada pemenuhan kebutuhan alutsista dan pendukung alutsista saja, namun akan menjadi pijakan untuk pengembangan industri nasional lainnya yang secara akumulatif akan meningkatkan kemampuan perekonomian bangsa Indonesia dalam aspek perindustrian (sektor industri). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan memberdayakan industri pertahanan akan turut mempengaruhi daya saing dan posisi tawar bangsa Indonesia dimasa mendatang terhadap negara-negara lain.  
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C. Industri Otomotif Industri otomotif telah dikembangkan selama lebih dari 30 tahun dan telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Pengembangan industri otomotif sangat strategis karena beberapa hal, di antaranya:  - Memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya,  - Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak,  - Dapat menjadi penggerak pengembangan industri kecil menengah,  - Menggunakan teknologi sederhana sampai teknologi tinggi.  Basis pengembangan industri otomotif nasional ke depan cukup baik, dikarenakan beberapa hal seperti: - Potensi pasar dalam negeri yang cukup besar,  - Sudah memiliki basis ekspor ke beberapa negara di dunia,  - Pengalaman dalam proses produksi yang cukup lama yaitu selama lebih dari 30   tahun.          Berdasarkan KBLI, lingkup industri otomotif meliputi:  Tabel 1 : Lingkup Industri Otomotif KBLI URAIAN 34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih 34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih 34300 Industri  komponen  dan perlengkapan kendaraan  bermotor roda 4 atau lebih 35911 Industri sepeda motor dan sejenisnya 35912 Industri   komponen   dan perlengkapan sepeda   motor   dan sejenisnya  Sesuai dengan Permenperin 123/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor 2015 – 2019, sasaran kuantitatif dan kualitatif jangka panjang  dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.  
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 Gambar 1 Sasaran Kuantitatif Jangka Panjang Industri Otomotif  

 Gambar 2 Sasaran Kualitatif Jangka Panjang Industri Otomotif  Pengembangan industri otomotif ke depan akan diarahkan pada pengembangan kendaraan sedan kecil, kendaraan niaga, sepeda motor dan komponen kendaraan bermotor dengan penekanan pada kendaraan ramah lingkungan dan hemat energi.   

       
DESKRIPSI 201 S/D S/D S/D 

2010 • Manufacture of engine, transmission for MPV and Light Commercial Truck. 
•  MPV, Light Commercial 

•  Manufacture of engine, transmission for Commercial Truck up to 24 ton, SUV and small economical sedan .
• MPV, Commercial Truck s/d 24 ton, SUV and  small economical sedan.  

•  MPV, SUV, Small economical • 80% design of 4W motor vehicle for sedan and SUV. 
• MPV, SUV, Small economical sedan, Commercial truck  > 24 ton, Medium size sedan, Hybrid car and Luxury car. •  80% design of 4W motor 2025 

2015 
2020 

Area of Cooperation : 1. Green Car  
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D. Industri Kereta Api Kereta api adalah jenis transportasi yang dapat merupakan jawaban terhadap tuntutan angkutan massal yang memberikan jaminan ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan penumpang atau barang. Kereta api juga dapat merupakan jawaban untuk efisiensi bahan bakar dan pelestarian lingkungan. Mengacu pada bangunan industri 2020, dimana yang akan menjadi pilar utama perindustrian Indonesia yang disebut juga sebagai pilar masa depan adalah industri agro, industri telematika dan industri alat angkut (transportasi). Kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang ditemukan pada awal revolusi industri, saat ini daya saingnya menurun. Namun terdapat pertumbuhan pada angkutan perkotaan, kereta api cepat dan kereta api barang.  Indonesia memiliki industri strategis untuk industri kereta api ini yaitu PT. Industri Kereta Api (PT. INKA) yang saat ini sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh negara Republlik Indonesia. Kondisi geografis dan demografi Indonesia menjadikan industri ini mendesak untuk dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini. Adapun Industri Kereta api meliputi antara lain:  a. Industri manufakturing sarana kereta api  b. Jasa rehabilitasi/retrofit sarana kereta api  c. Jasa engineering dan trading kereta api  d. Diversifikasi poduk  Sesuai dengan Permenperin 126/M-IND/PER/10/2009 tanggal 14 Oktober 2009, sasaran daripada Industri Perkeretaapian adalah mengembangkan produk-produk andalan berupa:  - Kereta barang, yang antara lain diperuntukkan sebagai kereta bagasi Jawa, gerbong kontainer Jawa, Gerbong batu bara Kaltim dan gerbong batu bara Sumsel. 
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- Kereta penumpang, diperuntukkan bagi angkutan penumpang antar kota meliputi kereta ekonomi, kereta argo, kereta anggrek dan kereta ekspor.  - Kereta rel lisrik, diperuntukkan bagi angkutan penumpang dalam kota pengembangannya meliputi antara lain KRL ekonomi. - Kereta rel diesel, diperuntukkan bagi angkutan penumpang dalam kota pengembangannya meliputi antara lain KRD, KRDE, KRD-I, Railbus.  Adapun produk andalan Industri Kereta Api dalam negeri (PT. INKA) dapat dilihat pada gambar 4.                       1.1.2. Arah Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta hasil-hasil pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika  yang telah dicapai serta kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang, maka Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, yaitu semakin 
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meningkatnya peran subsektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dan industri andalan masa depan dalam perekonomian nasional, dengan sasaran strategis antara lain :  a. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional b. Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri c. Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan  2.2 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dit. IMATAP 2018 Program yang dilakukan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam penyusunannya senantiasa terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan.             2.3 Rencana Kinerja (RENKIN) Dit. IMATAP Tahun 2018 2.3.1.1 Sasaran Dit. IMATAP Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan 
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Elektronika, maka sasaran strategis RENKIN Dit. IMATAP Tahun 2018 sesuai dengan arah pembangunan Dit. IMATAP, dibagi menjadi 2 kelompok  yaitu : A. Perspektif Pemangku Kepentingan  Sasaran strategis yang termasuk perspektif pemangku kepentingan terdiri dari  : 1. Meningkatnya populasi dan persebaran industri 2. Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri B. Perspektif Proses Bisnis Internal 1. Tersedianya kebijakan pembangunan industry yang efektif 2. Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan  2.3.1.2 Indikator Kinerja Dit. IMATAP Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja sasaran pada kegiatan. Sedangkan indikator kinerja dalam RENKIN Dit. IMATAP Tahun 2018, antara lain : A. Perspektif Pemangku Kepentingan 1. Sasaran Strategis 1 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang dengan target sasaran 155 unit b. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional dengan target sebesar 43,5 – 46,7 Triliun rupiah 2. Sasaran Strategis 2 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional dengan target sasaran 4.9 persen b. Produktivitas SDM industri dengan taget 1086 juta rupiah 
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B. Perspektif Proses Bisnis Internal 1. Sasaran Strategis 1 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Jumlah peraturan perundangan dengan target 1 Permen b. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dengan target 8 RSNI c. Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib dengan target 1 Regulasi 2. Sasaran Strategis 2 mempunyai indikator kinerja di antaranya :  a. Produk industri tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri  (TKDN) dengan target 50 sertifikat produk b. Infrastruktu kompetensi yang terbentuk dengan tager 2 SKKNI Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien. Dengan demikian Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan telah menyusun kegiatan selama tahun anggaran 2018 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sasaran stategis yang terdiri dari 9 (sembilan) output kegiatan dan 13 (tiga belas)  sub output, antara lain: A. Perspektif Pemangku Kepentingan 1. Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang Output yang mendukung indikator kinerja  tersebut antara lain : 
• Penyusunan rekomendasi kebijakan otomotif, Low Carbon Emission Car (LCEC) dan Mobil Listrik 
• Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara dan Alat Pertahanan 2. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional 
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Output yang mendukung indikator kinerja  tersebut antara lain : 
• Peningkatan dan pengembangan industri berbasis rel dalam rangka konektivitas antar wilayah/kawasan jarak pendek – menengah untuk menunjang transportasi massal 3. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional Output yang mendukung indikator kinerja  tersebut antara lain : 
• Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 4. Produktivitas SDM industri Output yang mendukung indikator kinerja  tersebut antara lain : 
• Pengembangan sentra otomotif dan vokasi (kendaraan multiguna pedesaan)  B. Perspektif Proses Internal 1. Peraturan perundangan yang diselesaikan Output yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah :  
• Sertifikasi Tkdn Produk Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan  2.3 Rencana Anggaran Guna mewujudkan rencana kinerja Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Tahun 2018 sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka telah disediakan dukungan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang jumlah nilainya Rp. 18.539.796.000 (Delapan belas miliar lima ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).  Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang mencakup terdiri dari 9 (sembilan) output kegiatan dan 13 (tiga 
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belas)  sub output. Ringkasan anggaran Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tahun anggaran 2018 selengkapnya terdapat pada tabel berikut :  Tabel 2.1 Rencana Anggaran Dit. IMATAP Tahun 2018 
ODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 18.539.796.000 
1846 Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 18.539.796.000 

1846.015 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 1.877.200.000 
002 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Otomotif, Low Carbon Emission Car (lcec) Dan Mobil Listrik 1.599.416.000 
006 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara Dan Alat Pertahanan 277.784.000 

1846.019 Rancangan Standar Nasional Indonesia (rsni) Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 450.000.000 
001 Penyusunan Rsni Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 450.000.000 1846.028 Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 1.477.200.000 001 Pengembangan Sentra Otomotif Dan Vokasi (kendaraan Multiguna Pedesaan) 1.477.200.000 1846.032 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 777.200.000 001 Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 777.200.000 

1846.033 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Maritim Nasional 3.938.000.000 001 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Nasional 3.938.000.000 1846.034 Produk Industri Berbasis Rel Dalam Rangka Konektivitas Antar Wilayah/ Kawasan Jarak Pendek - Menengah Untuk Menunjang Tranportasi Massal 
2.627.396.000 

001 Peningkatan Dan Pengembangan Industri Berbasis Rel Dalam Rangka Konektivitas Antar Wilayah/ Kawasan Jarak Pendek - Menengah Untuk Menunjang Tranportasi Massal 
2.627.396.000 

1846.035 Rekomendasi Kebijakan Standarisasi Dan 3.712.800.000 
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ODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU Sertifikasi Galangan Kapal 001 Penyiapan Standarisasi Dan Sertifikasi Galangan Kapal 3.712.800.000 1846.036 Standar Produk Kapal Nasional 1.988.600.000 001 Pengembangan Standarisasi Kapal Nasional 1.988.600.000 1846.951 Layanan Internal (overhead) 1.691.400.000 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Program Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 418.884.000 
002 Pemutakhiran Database Industri Maritim,alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 173.800.000 
003 Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 849.918.000 
004 Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Lakip Dit. Imatap 248.798.000   T O T A L 18.539.796.000  
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  3.1. Analisis Capaian Kinerja  Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk : 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. sebagai wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan pemberi amanah; 3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi; Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit kerja mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media  pertanggungjawaban secara periodik seperti laporan tahunan pencapaian tugas pokok dan fungsi dengan aspek penunjangnya seperti keuangan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan lain-lain. Semua Instansi pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan melaksanakan misi Instansi yang bersangkutan. Sistem Akuntabilitas memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : 
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a. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel b. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku. c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 
 Dalam rangka mendukung program pemberian dukungan fasilitasi dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan. Dalam memahami keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan apakah telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan maka diperlukan analisis capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan pada tahun  2018, antara lain :  Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dit. IMATAP tahun 2018  Tabel 3.1  Capaian Indikator Kinerja Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Target Realisasi Satuan 2018 2018 Meningkatnya peran Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan     1. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Persen 4,48-4,78 4,5 

2. Kontribusi Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan terhadap PDB Nasional Persen 1,88-1,91 1,8 
3. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (juta orang) 0,52-0,52 0,38 
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A. Perspektif Pemangku Kepentingan 1. Meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri Indikator pertama Meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri adalah Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang dengan target 155 unit, sedangkan realisasi adalah sebesar 254 unit. Indikator kedua adalah Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas dengan target sebesar 43,5 – 46,7 triliun rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 15,63 triliun. Realisasi tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena menurunnya ekonomi nasional. Tabel 3.1 Jumlah Unit Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Target IKU Jumlah unit pengolahan non-migas besar sedang (Unit) 2015 2016 2017 2018 
155 Unit 96 107 215 254     Catatan :*) Sumber : BPS (diolah) Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tahun 2018 meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri imatap tahun 2017.  Tabel 3.2 Nilai Investasi di Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi  dan Alat Pertahanan Target IKU Nilai Investasi di Sektor IMATAP (Rp. Triliun) 2015 2016 2017 2018 43.5-46.7 Triliun 24,61 25,11 13,31 15,63 Catatan :*) Sumber : BPS (diolah)  Meningkatnya tren penjualan kendaraan bermotor di tahun 2018 turut pula meningkatkan kapasitas produksi kendaraan bermotor dalam negeri yang 
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berimbas positif pada investasi maupun perluasan industri komponen kendaraan bermotor. Sejumlah merek pabrikan mobil menaikkan kapasitas pabriknya, dan meluncurkan produk terbaru mereka dalam setahun terakhir, seperti Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, dan Suzuki. Mitsubishi telah menaikkan kapasitas produksi Xpander secara bertahap dari semula 5.000 unit per bulan menjadi 10.000 unit. Mitsubishi juga telah memindahkan keseluruhan produksi Pajero Sport ke pabrik di Indonesia. Adapun Toyota pada Februari 2018 meluncurkan model hatchback-nya all-new Yaris. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menyatakan telah berinvestasi sekurangnya Rp2 triliun untuk melahirkan model terbaru Yaris yang diproduksi di pabrik Karawang. Suzuki tidak ketinggalan dengan andalannya Ertiga. Suzuki meluncurkan secara perdana all-new Ertiga pada di arena Indonesia International Motor Show (IIMS), April 2018. Selain laris di pasar domestik, Ertiga didedikasikan untuk memenuhi pasar global.         2. Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri  Indikator dari meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan adalah kontribusi ekspor produk IMATAP terhadap ekspor nasional dan produktivitas SDM industri.   Data ekspor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan disajikan pada Tabel 3.3, sedangkan kontribusi ekspor IMATAP disajikan pada Tabel 3.4 yang merupkan data dari BPS yang diolah serta diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2018. Sedangkan Produktivitas SDM industri di targetkan sebesar 1086 juta rupiah. 



LAKIP  Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 2018  5

Tabel 3.3 Rincian Perkembangan Nilai Ekspor Nilai Realisasi Ekspor ( Miliar US$) 2015 2016 2017 2018 
7,14 7,99 8,73 9,51 

            (Sumber : BPS, diolah)  Tabel 3.4 Kontribusi Ekspor Target Kontribusi Realisasi ekspor IMATAP terhadap ekspor nasional  (%) 2015 2016 2017 2018 4,9 persen 4,75 5,53 5,18 5,29                (Sumber : BPS, diolah)  Tabel 3.5 Produktivitas SDM industri Target Realisasi Produktivitas SDM Industri (Rp. Juta) 2015 2016 2017 2018 1086 Juta rupiah 986,1 917,6 1.250,5 1.235,9           (Sumber : BPS, diolah)  Kontribusi ekspor produk IMATAP terhadap ekspor nasional ditargetkan sebesar 4,9 %, sedangkan realisasi adalah sebesar 5,29 %. Peningkatan realisasi ekspor ditunjang terutama oleh peningkatan ekspor kendaraan roda 2 dan 3 sebesar 33 %, yaitu 986 Juta USD (2017) menjadi 1309 Juta USD (2018). Kinerja neraca perdagangan KBM R2 dan 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 
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  Indikator yang kedua meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor IMATAP adalah peningkatan produktivitas SDM industri ditargetkan sebesar 1086 juta rupiah, sedangkan realisasi adalah sebesar 1.235,9. Peningkatan produktivitas SDM industri disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan kapal Pemerintah yang saat ini menjadi base load produksi galangan kapal meskipun kebutuhan kapal pemerintah didorong untuk dipenuhi melalui investasi swasta di program tol laut yang sebagian dipenuhi melalui impor kapal bukan baru dari luar negeri. Program peralihan pengadaan kapal dari pemerintah ke swasta antara lain, mulai awal 2018.Program Tol Laut ke wilayah Papua tidak lagi ditangani oleh PT Pelni (Persero), melainkan telah diserahkan kepada pihak swasta.          
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B. Perspektif Proses Internal 1. Terselenggara nya urursan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan memiliki indikator kinerja utama Produk industri tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan target yang telah ditetapkan sebesar 50 sertifikat produk. Tabel 3.6 Produk industri tersertivikasi TKDN Target Produk industri tersertivikasi TKDN (Sertifikat) 2015 2016 2017 2018 50 Sertifikat 13 27 100 43    3.2. Analisa SWOT Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Berdasarkan potensi dan permasalahan dalam industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan, maka Dit. IMATAP telah melakukan analisa yang dilihat dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) untuk masing-masing sektor agar dapat menentukan arah, kebijakan dan strategi pengembangan bidang industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan dimasa yang akan datang. a. Analisis Kekuatan (Strengths) Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 1) Negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas. 2) Memiliki pengalaman dalam membangun kapal. 3) Memiliki institusi pendidikan di bidang perkapalan. 4) Memiliki Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN). 5) Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone (FTZ). 6) Tersedianya SDM yang berkualitas. 7) Memiliki sistem manajemen mutu diakui secara internasional (AS9000). 8) Memiliki penguasaan teknologi bidang kedirgantaraan yang diakui dunia internasional. 
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9) Memiliki industri dalam negeri yang telah dapat mendukung produk alutsista dan non-alutsista. 10) Pengalaman dalam proses produksi/perakitan industri alat transportasi. 11) Sudah berkembangnya industri komponen alat transportasi serta industri pendukung. 12) Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang produksi, rancang bangun dan perekayasaan dan manufaktur alat transportasi. 13) Besarnya potensi/peluang pasar DN (jumlah penduduk cukup besar, daya beli semakin meningkat). 14) Pasar ASEAN dan APEC terutama dengan adanya kerjasama AFTA dan APEC. 15) Tren global Sourcing, terutama untuk bahan baku. b. Analisis Kelemahan (Weaknesses) Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 1) Kurang dukungan dari perbankan untuk industri perkapalan. 2) Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua. 3) Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim. 4) Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi. 5) Delivery time pembangunan produk industri yang kurang kompetitif. 6) Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri. 7) Tidak ada pengembangan produk baru. 8) Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup pertahanan/militer. 9) Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum membaik. 10) Kesulitan dalam pengurusan perijinan pada industri pertahanan. 11) Ketergantungan teknologi proses dan teknologi produk yang masih tinggi kepada prinsipal atau pemilik teknologi di luar negeri. 12) Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang masih tinggi. 13) Kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya merk dagang industri nasional dan kemandirian teknologi. 14) Infrastruktur teknologi pendukung (sertifikasi, laboratorium uji komponen, dll) masih belum memadai. 
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c. Analisis Peluang (Opportunities) Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 1) Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. 2) Adanya pengembangan investasi industri perkapalan dari negara-negara maju. 3) Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan industri perkapalan seperti PT. Pann. 4) Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan. 5) Memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan industri galangan kapal. 6) Adanya komitmen dari Presiden untuk menggunakan produk dalam negeri.  7) Pertumbuhan ekonomi positif akan mempengaruhi pertumbuhan pada sektor industri maritime, kedirgantaraan dan alat pertahanan.  8) Potensi pasar produk kelas CN dan NC sangat besar untuk regional Afrika dan Asia Tenggara.  9) Berkembangnya bisnis rantai pasok, merupakan potensi optimasi utilitas fasilitas produksi. 10) Besarnya potensi/peluang pasar DN (jumlah penduduk cukup besar, daya beli semakin meningkat). 11) Pasar ASEAN dan APEC terutama dengan adanya kerjasama AFTA dan APEC. 12) Tren global Sourcing, terutama untuk bahan baku 13) Tumbuhnya industri sepeda motor dengan teknologi dari berbagai sumber. 14) Besarnya pasar di Timur Tengah dan Afrika. 15) Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. 
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d. Analisis Tantangan (Threats) Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan 1) Peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga terkait dan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Negara-negara pesaing di ASEAN yang berkembang pesat, khususnya China. 3) Komitmen pemerintah terhadap sektor maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan. 4) Peningkatan iklim investasi investor lokal yang ada di luar Batam, sementara fasilitas kemudahan di Batam lebih banyak dinikmati oleh PMA. 5) Pengembangan desain baru untuk produk industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan. 6) Impor kapal dan pesawat bukan baru (bekas) yang mengakibatkan penurunan order bangunan baru kapal dan pesawat terbang. 7) Perlu waktu dan kesabaran untuk membentuk citra perusahaan dikalangan stakeholder (pemerintah, masyarakat, dan lain-lain). 8) Adanya upaya-upaya penerapan hambatan non tarif (TBT) di negara tujuan ekspor yang dapat menghambat upaya ekspor. 9) Masyarakat dalam negeri cenderung lebih menyukai produk impor karena alasan kualitas lebih baik. 10) Tuntutan pasar semakin meningkat terutama yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan lingkungan. 11) Kurang sinerginya koordinasi antar lembaga terkait dan antar Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. 12) Negara-negara pesaing di ASEAN berkembang pesat demikian pula di Asia (RRC) lebih pesat lagi perkembangannya. 13) Iklim investasi belum berpihak kepada investor lokal yang ada di luar Batam, sementara fasilitas kemudahan di Batam lebih dinikmati oleh PMA.    
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3.3. Akuntabilitas Keuangan  3.3.1. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan akuntabilitas keuangan, maka Tabel 3.13 adalah realisasi anggaran Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tahun 2018. Pada tabel tersebut, realisasi anggaran Dit. IMATAP tahun 2018 sebesar Rp. 12.623.493.463,- (Dua belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau 68,1 % (Enam puluh delapan koma satu persen) dari total pagu Rp. 18.539.796.000 (Delapan belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dapat dilihat pada halaman lampiran.    Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dit. IMATAP Tahun 2018   ODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU REALISASI TOTAL SISA FISIK 08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 
18.539.796.000 12.623.493.473 5.916.302.527 78,63 

1846 Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 18.539.796.000 12.623.493.473 5.916.302.527 78,63 
1846.015 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 

1.877.200.000 1.767.111.065 110.088.935 82,96 
002 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Otomotif, Low Carbon Emission Car (lcec) Dan Mobil Listrik 

1.599.416.000 1.507.156.053 92.259.947  
006 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara Dan Alat Pertahanan 

277.784.000 259.955.012 17.828.988  
1846.019 Rancangan Standar Nasional Indonesia (rsni) Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 

450.000.000 447.966.402 2.033.598 100,00 
001 Penyusunan Rsni Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 450.000.000 447.966.402 2.033.598  

1846.028 Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 1.477.200.000 1.408.231.192 68.968.808 100,00 
001 Pengembangan Sentra Otomotif Dan Vokasi (kendaraan Multiguna Pedesaan) 1.477.200.000 1.408.231.192 68.968.808  
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ODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU REALISASI TOTAL SISA FISIK 1846.032 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 777.200.000 760.699.493 16.500.507 100,00 
001 Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 777.200.000 760.699.493 16.500.507  

1846.033 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Maritim Nasional 3.938.000.000 2.219.859.398 1.718.140.602 80,20 
001 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Nasional 3.938.000.000 2.219.859.398 1.718.140.602  1846.034 Produk Industri Berbasis Rel Dalam Rangka Konektivitas Antar Wilayah/ Kawasan Jarak Pendek - Menengah Untuk Menunjang Tranportasi Massal 

2.627.396.000 1.479.032.155 1.148.363.845 41,50 
001 Peningkatan Dan Pengembangan Industri Berbasis Rel Dalam Rangka Konektivitas Antar Wilayah/ Kawasan Jarak Pendek - Menengah Untuk Menunjang Tranportasi Massal 

2.627.396.000 1.479.032.155 1.148.363.845  
1846.035 Rekomendasi Kebijakan Standarisasi Dan Sertifikasi Galangan Kapal 3.712.800.000 2.516.985.346 1.195.814.654 80,20 

001 Penyiapan Standarisasi Dan Sertifikasi Galangan Kapal 3.712.800.000 2.516.985.346 1.195.814.654  1846.036 Standar Produk Kapal Nasional 1.988.600.000 358.843.000 1.629.757.000 70,30 001 Pengembangan Standarisasi Kapal Nasional 1.988.600.000 358.843.000 1.629.757.000  1846.951 Layanan Internal (overhead) 1.691.400.000 1.664.765.422 26.634.578 100,00 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Program Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan 418.884.000 413.196.195 5.687.805  
002 Pemutakhiran Database Industri Maritim,alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 173.800.000 172.091.157 1.708.843  
003 Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan 849.918.000 835.095.205 14.822.795  
004 Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Lakip Dit. Imatap 248.798.000 244.382.865 4.415.135    T O T A L 18.539.796.000 12.623.493.473 5.916.302.527 78,63  Dicetak pada tanggal 11 Januari 2019, pukul 10:55 WIB (0.10360908508301 secs)  
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BAB IV PENUTUP  4.1 KESIMPULAN  Secara keseluruhan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan pada tahun 2016 telah berhasil melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka pertumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan dengan penyerapan anggaran sebesar 49,96 % (Empat puluh Sembilan koma Sembilan puluh enam persen). Indikator kinerja adalah sebagai berikut : A. Perspektif Stake Holder 1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional 2. Meningkatnya penguasaan pasar didalam dan luar negeri 3. Meningkatnya peran tenaga kerja di sektor industri 4. Menguatnya struktur industri B. Perspektif Proses Internal 1. Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWACITA) 2. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri 3. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan nonfiskal 4. Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional 
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 Sedangkan dalam industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan memiliki potensi yang harus terus dikembangkan, antara lain : 1) Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. 2) Adanya pengembangan investasi industri perkapalan dari negara-negara maju. 3) Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan industri perkapalan seperti PT. Pann. 4) Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan. 5) Memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan industri galangan kapal. 6) Adanya komitmen dari Presiden untuk menggunakan produk dalam negeri.  7) Pertumbuhan ekonomi positif akan mempengaruhi pertumbuhan pada sektor industri maritime, kedirgantaraan dan alat pertahanan.  8) Potensi pasar produk kelas CN dan NC sangat besar untuk regional Afrika dan Asia Tenggara.  9) Berkembangnya bisnis rantai pasok, merupakan potensi optimasi utilitas fasilitas produksi. 10) Besarnya potensi/peluang pasar DN (jumlah penduduk cukup besar, daya beli semakin meningkat). 11) Pasar ASEAN dan APEC terutama dengan adanya kerjasama AFTA dan APEC. 12) Tren global Sourcing, terutama untuk bahan baku 13) Tumbuhnya industri sepeda motor dengan teknologi dari berbagai sumber. 
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14) Besarnya pasar di Timur Tengah dan Afrika. 15) Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja  Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan pada tahun 2016, antara lain : 1. Kurangnya SDM pada Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, sehingga memiliiki load/beban yang semakin besar. Kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.  Sedangkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan adalah sebagai berikut : 1) Kurang dukungan dari perbankan untuk industri perkapalan. 2) Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua. 3) Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim. 4) Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi. 5) Delivery time pembangunan produk industri yang kurang kompetitif. 6) Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri. 7) Tidak ada pengembangan produk baru. 8) Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup pertahanan/militer. 9) Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum membaik. 10) Kesulitan dalam pengurusan perijinan pada industri pertahanan. 
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11) Ketergantungan teknologi proses dan teknologi produk yang masih tinggi kepada prinsipal atau pemilik teknologi di luar negeri. 12) Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang masih tinggi. 13) Kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya merk dagang industri nasional dan kemandirian teknologi. 14) Infrastruktur teknologi pendukung (sertifikasi, laboratorium uji komponen, dll) masih belum memadai.  4.2 SARAN Dalam rangka mencapai target kinerja Direktorat maka saran untuk pengembangan bidang Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan kedepannya adalah sebagai berikut :  a. Meningkatkan kemampuan industri perkapalan/galangan kapal nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya. b. Eksistensi galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (world class industry). c. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri komponen kapal nasional untuk mampu mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri. d. Meningkatkan sumber pendanaan (capital market) dan instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan nasional. 
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e. Meningkatkan sinergi klaster industri maritim dan kedirgantaraan nasional, baik dalam industri inti, pendukung, terkait, industri hulu dan hilir. f. Semakin mengembangkan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) dan memperkuat dukungan terhadap industri perkapalan/galangan kapal nasional yang diharapkan mampu menjadi clearing house untuk desain kapal dalam negeri. g. Memperkuat hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan monitoring kinerja industri, seperti BKPM, BPS, asosiasi industri dan lainnya untuk mempermudah perolehan data untuk monitoring kinerja industri. h. Meningkatkan pemberian insentif yang menarik dan tepat guna baik fiskal maupun non-fiskal kepada industri alat transportasi darat, agar dapat menarik investasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing industri alat transportasi darat tersebut, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasarnya baik domestik maupun ekspor. i. Menggiatkan industri komponen lokal untuk terus mengembangkan kemampuannya agar dapat menopang industri yang telah ada untuk dapat memproduksi komponen yang sebelumnya diimpor (substitusi impor), sehingga mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor dan nantinya akan meningkatkan daya saing industri alat transportasi darat dalam negeri. j. Meningkatkan penerapan dan mensosialisasikan SNI sebagai bentuk perlindungan konsumen dan industri dalam negeri serta sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi impor. 
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k. Memperkuat infrastruktur pendukung yang mempengaruhi industri alat transportasi darat, seperti akses jalan raya, bandara, pelabuhan, jalur kereta api serta jaminan kepastian ketersediaan energi seperti listrik, gas, BBM. Dalam hal penguatan organisasi, beberapa hal yang dapat disampaikan kepada Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan untuk perbaikan kinerja dalam melaksanakan program, antara lain : 1. Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dit. IMATAP, sehingga diperlukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian Ditjen. ILMATE dan Biro Kepegawaian Kemenperin, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM aparatur melalui pelaksanaan diklat, studi banding, magang maupun benchmarking. 2. Pembinaan dan pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi SDM, industri komponen kapal, standardisasi guna mencapai sasaran dan tujuan, serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan visi dan misi yang diemban. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan dan bantuan peralatan yang berkesinambungan agar diperoleh masukan bagi perbaikan penyusunan program tahun selanjutnya.  


