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KATA PENGANTAR 

 
 

 Rencana Kinerja (Renkin) Direktorat Industri Logam tahun 2021 disusun 

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dit. Logam serta hasil-hasil pembangunan industri 

logam yang telah dicapai sampai saat ini yang menggambarkan rencana kinerja dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi Dit. Logam di lingkungan Kementerian 

Perindustrian. 

 Sasaran strategis RENKIN Dit. Logam Tahun 2021 sesuai dengan arah 

pembangunan Dit. Logam, dibagi menjadi 2 kelompok  yaitu : perspektif pemangku 

kepentingan yang meliputi : Meningkatnya populasi dan persebaran industri, 

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri. Serta perspektif proses 

bisnis internal yang meliputi Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif, 

Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing 

dan berkelanjutan. Diharapkan Renkin Dit. Logam tahun 2021 ini dapat menjadi 

panduan dalam menjalankan kinerja selama tahun 2021, dan keseluruhan target dapat 

terealisasi dengan baik, serta guna meningkatan kinerjanya  dimasa yang akan datang. 

 Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNya 

kepada kita dalam membina serta memajukan Industri Logam. 

 
 

Jakarta,  21 Februari 2020 
 

Direktur Industri Logam 

 
Dini Hanggandari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 35/M-IND/PER/10/2018 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Bagian Keempat Pasal 329 Direktorat Industri Logam 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan 

industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya 

industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan 

penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta 

kebijakan teknis pembangunan industri di bidang industri logam 

Penyusunan rencana kinerja merupakan proses penjabaran sasaran dan program yang 

telah ditetapkan dan akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan tersusunnya rencana 

kinerja instansi pemerintah, diharapkan program dan sasaran tersebut dapat berdaya guna dan 

berhasil guna. Rencana kinerja memuat rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator 

kinerja yang dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta 

merupakan komitmen dari Direktorat Industri Logam untuk mencapainya dalam tahun 2020.  

Fungsi pelaksanaan kebijakan diimplementasikan melalui pembinaan baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap para pelaku industri melalui berbagai bantuan dibidang 

manajemen, teknologi, sosialisasi kebijakan/ memasyarakatkan peraturan, memberikan 

perlindungan kepada pelaku pasar, mengembangkan sistem dan jaringan informasi ekspor dan 

perluasan pasar. Upaya pengamanan kebijakan, lebih ditekankan pada kegiatan monitoring 

terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti monitoring produksi, 

ekspor, suplai bahan baku, pengawasan penerapan standardisasi, dan lain-lain. 
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B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran rencana 

pencapaian sasaran dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Logam sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi Direktorat Industri Logam, dengan tujuan melaksanakan kebijakan pembangunan 

industri logam melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2019. 

 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 35/M-IND/PER/10/2018 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Bagian Keempat Pasal 329 Direktorat 

Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk 

pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, 

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, 

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman 

modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pembangunan industri di bidang industri 

logam.  Dalam melaksanakan tugas tersebut, Industri Logam menyelenggarakan fungsi : 

1. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan 

industri logam; 

2. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri 

logam; 

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 logam; 

4. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang 

perencanaan, perizinan, data dan informasi industri logam; 

5. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, 

data dan informasi industri logam; 

6. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri logam; dan 
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7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, maka Direktorat Industri Logam memliki 

4 (empat) unit kerja Eselon III dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Program 

Pengembangan Industri Logam; Subdirektorat Industri Logam Besi; Subdirektorat Industri 

Logam Bukan Besi; Subdirektorat Industri Logam Hilir; serta Subbagian Tata Usaha dimana 

masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. SubDirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang 

industri logam; 

2. SubDirektorat Industri Logam Besi 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 logam besi; 

3. SubDirektorat Industri Logam Bukan Besi 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 logam bukan besi; 

4. SubDirektorat Industri Logam Lainnya 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 logam hilir; 

5. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan 

tata usaha dan rumah tangga direktorat. 
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D. RUANG LINGKUP 

Rencana Kinerja Direktorat Industri Logam Tahun 2021 yang merupakan bagian dari 

perencanaan jangka menengah pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi dan 

elektronika memiliki ruang lingkup yang meliputi: 

1. penetapan sasaran dan indikator kinerja,  

2. serta perumusan program kegiatan dan anggaran pengembangan industri logam 

tahun 2019. 
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BAB II 

RENCANA KINERJA 

 

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 

Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan Direktorat 

Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan tahun 2020 sebagai berikut :  

 

1.  Perspektif  Pemangku Kepentingan 

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Peran Industri Logam dalam 

Perekonomian Nasional 

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini 

adalah: 

1. Pertumbuhan PDB industri logam 

2. Kontribusi PDB industri logam terhadap PDB 

nasional 

3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri logam 

4. Nilai ekspor produk industri logam 

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri 

Logam 

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran 

ini adalah: 

1. Persentase tenaga kerja di sektor industri logam 

terhadap total pekerja 

2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri logam 

3. Nilai realisasi investasi industri logam 
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2.  Perspektif  Pelanggan 

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kemampuan Industri Logam 

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini 

adalah: 

1. TKDN industri logam (rerata tertimbang) 

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam 

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran 

ini adalah: 

1. Infrastruktur kompetensi yang terb Pertumbuhan 

ekspor produk industri logam 

2. Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap 

total ekspor 

3. Rasio impor bahan baku industri logam terhadap 

PDB sektor industri logam 

 

B. Indikator Kinerja Sasaran 

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Direktorat Industri Logam menyusun Rencana Kinerja 

Tahun 2017 yang disusun dalam rangka pencapaian target jangka menengah disertai 

beberapa penyesuaian. Hal ini dikarenakan pada perkembangannya Rencana Strategis 

Direktorat Industri Logam mengalami beberapa review yang dipengaruhi oleh kondisi iklim 

bisnis. Rencana Kinerja Direktorat Industri Logam Tahun 2021 memuat beberapa indikator 

kinerja yang ditetapkan berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dan pelaksanaan 

tupoksi. Rencana kinerja tersebut adalah sebagai berikut. 
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Sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target 

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam Tahun 2020 ( asumsi 

mempergunakan angka tahun 2021 pada Draft Renstra Tahun 2020-2021) 

 

No. 
Sasaran Tujuan /Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Utama Satuan 2020 

Perspektif Pemangku Kepentingan 

1 Meningkatnya Peran Industri 
Logam dalam Perekonomian 
Nasional 

Pertumbuhan PDB industri logam 
Persen 

         
5,91  

Kontribusi PDB industri logam 
terhadap PDB nasional 

Persen 

         

1,63  

Jumlah tenaga kerja di sektor 
industri logam 

Ribu Orang       

914,99  

Nilai ekspor produk industri logam 

US$ Miliar        

15,57  

2 Meningkatnya Daya Saing dan 
Kemandirian Industri Logam 

Persentase tenaga kerja di sektor 
industri logam terhadap total 
pekerja 

Persen          
0,70  

Produktivitas tenaga kerja sektor 
industri logam 

Rp Juta 

/orang/tahun 

      

252,46  

Produk Nilai realisasi investasi 
industri logamtivitas SDM industri 

Rp. Triliun        

54,21  

Perspektif Pelanggan 

1 Meningkatnya Kemampuan 
Industri Logam 

TKDN industri logam (rerata 
tertimbang) 

Persen 62,56 

2 Meningkatnya Penguasaan 
Pasar Industri Logam 

Pertumbuhan ekspor produk 
industri logam 

Persen          
2,95  

Kontribusi ekspor produk industri 
logam terhadap total ekspor 

Persen          

8,23  

Rasio impor bahan baku industri 
logam terhadap PDB sektor industri 
logam 

Persen        

10,92  
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BAB IV 

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN 

 

A. Kondisi yang Diharapkan 

Industri logam merupakan salah satu komponen dalam industri manufaktur dimana 

industri manufaktur dapat dijadikan tolak ukur kemajuan industri nasional. Kemajuan 

industri nasional dapat dilihat dari kualitas produk industri yang dihasilkan maupin kinerja 

industri secara keseluruhan.  

Perkembangan industri logam hingga tahun 2020 dapat dikatakan mengalami 

kemajuan yang cukup baik. Perkembangan yang baik ini dapat ditandai dengan adanya 

beberapa perusahan baru di bidang industri logam baik dari sektor asing maupun dalam 

negeri. Selain itu, beberapa industri logam mengalami perluasan usaha. Selain itu, juga 

terdapat beberapa unit smelter logam yang telah beroperasi. 

Adapun tujuan kondisi yang diharapkan terkait dengan Rencana Kerja Tahunan 

Direktorat Industri Logam Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Industri Logam nasional sebagai pilar perekonomian nasional; 

2. Terwujudnya kedalaman dan kekuatan struktur Industri Logam; 

3. Terwujudnya Industri Logam yang mandiri, berdayasaing,dan maju serta terciptanya 

iklim usaha yang kondusif 

4. Terbukanya kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja sektor Industri 

Logam; 

5. Terwujudnya pemerataan pembangunan Industri Logam ke seluruh wilayah Indonesia 

guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; 

6. Meningkatnya layanan teknis dan administrative dalam rangka penumbuhan dan 

pengembangan industri logam 
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B.Kegiatan 

Kegiatan penumbuhan industri logam dilaksanakan oleh Direktorat Industri Logam 

dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dengan alokasi anggaran adalah: 

1. Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 - 2024) 

2. Pengembangan Industri dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas 

Industri Logam 

3. Peningkatan Utilisasi Industri Baja Nasional 

4. Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi 

5. Pengembangan Peta Jalan (Roadmap) Hulu – Hilir Industri Besi Baja 

6. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri 

Logam 

7. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam 

8. Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Industri Logam 

9. Perusahaan Yang Difasilitasi Dalam Rangka Ekspor Produk Industri Logam 

10. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dalam rangka implementasi tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang 

salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Direktorat Industri 

Logam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Logam Tahun 2021 ini disusun sebagai 

pedoman dalam perumusan dan penganggaran program kegiatan Direktorat Industri Logam 

tahun 2021. Sasaran strategis dan target IKU yang termuat didalamnya diharapkan dapat 

mengarahkan dan mengawal pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat mencapai kinerja 

sebagaimana ditargetkan serta tercapainya sektor basis industri manufaktur yang dapat 

menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

 


