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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Kondisi Umum 

 

Kondisi pertumbuhan ekonomi global saat ini melambat, baik di 

negara maju maupun negara berkembang yang dipengaruhi bebragai 

faktor. Pada tahun tahun 2019, ekonomi global hanya tumbuh 2,9%, 

melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%, 

terendah sejak krisis finansial global sebagaimana Tabel 1.1. Ekonomi 

negara maju dan negara berkembang tumbuh 1,7% dan 3,7% pada 2019, 

melambat dibandingkan dengan kinerja 2018 masing-masing sebesar 

2,2% dan 4,5%. Volume perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi 

dunia yang melambat berdampak pada menurunnya harga komoditas 

global. Ketegangan perdagangan berpengaruh pada lesunya investasi 

sehingga menekan harga logam dunia. 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global 
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Perekonomian Indonesia tumbuh stabil pada level 4% sampai dengan 

5% di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi tersebut 

menjadi salah satu yang terbaik di antara negara G20.  

 

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi 

Negara G20 Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun optimisme dan peluang di tengah ketidakpastian 

sepertinya sebuah tagline yang tepat untuk mengambarkan kondisi 

perekonomian Indonesia saat ini. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tahun 2019 hanya tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian 

tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Resesi ekonomi global berdampak pada 

perekonomian Indonesia, dimana IMF pada Oktober 2019 menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan sebesar 

3,0 persen di tahun 2019, setelah tahun lalu mampu tumbuh 3,6 persen. 

Peristiwa ekonomi global yang sepertinnya memberikan pengaruh, 

meliputi: Brexit; Ketidakpastian kebijakan Amerika terkait proteksionisme 

perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter; Proses rebalancing 

ekonomi Tiongkok dan berakhirnya era commodity boom.  

Middle Income Trap merupakan salah satu tantangan pembangunan 

di Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% dalam 

periode 2020-2030 menjadi prasyarat untuk dapat keluar dari Middle 

Income Trap. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai melalui 

kemampuan diversifikasi industri, industri dengan teknologi yang lebih 
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maju, kondisi pasar tenaga kerja yang kondusif, dan tingkat investasi 

yang cukup tinggi. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana 

mencegah deindustrialisasi. Arah kebijakan penumbuhan dan 

pengembangan sektor industri kiranya perlu ditetapkan menjadi fokus 

sebagai jawaban dari tantangan Middle Income Trap dan perlambatan 

transformasi struktural. Penumbuhan dan pengembangan sektor industri 

berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (prime mover) karena 

kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. 

Transformasi ekonomi bukan merupakan pilihan tetapi sesuatu yang 

harus untuk mengakselarasi pertumbuhan ekonomi. Apabila tidak, maka 

target Pemerintah untuk menjadi 4 besar negara dengan ekonomi terkuat 

di dunia sebagaimana visi 2045 hanya angan belaka. 

Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap total PDB tahun 

2015-2019 terbesar dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya artinya 

kontribusi sektor industri tetap dominan, dimana masih menjadi 

kontributor utama perekonomian, baik terhadap PDB maupun ekspor 

non-migas dalam kurun waktu 2015-2019. Namun, kontribusi tersebut 

mengalami stagnansi cenderung melambat. 

Grafik 1.2. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDB (%) 

 

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020- 2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 
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2020 menjadi sangat strategis bagi pencapaian visi Indonesia menjadi 

negara maju sebagai target pembangunan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengingat menjadi tahapan akhir dari 

RPJPN 2005 – 2025. Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama 

sebagai strategi utama untuk   mempercepat transformasi ekonomi. 

Kelima strategi tersebut meliputi (1) pembangunan SDM melalui 

peningkatan kompetensi keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, (2) pembangunan infrastruktur untuk menopang konektivitas 

industri dan pariwisata, (3) penyederhanaan regulasi melalui omnibus law 

yang difokuskan pada penerbitan undang- undang (UU) Cipta Kerja dan 

UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan 

Perekonomian, penyederhanaan birokrasi, dan (5) kebijakan untuk 

menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam ke 

arah industri manufaktur dan jasa yang berdaya saing dan bernilai 

tambah tinggi. 

Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor 

industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri 

manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin 

meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan 

pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. 

Pembangunan industri sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 

2025 diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di 

pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan 

industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan 

berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. 

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, 

sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha 

mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang 

sehat dan kuat melalui: (1) pengembangan rantai pertambahan nilai 

melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman 

struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); 

(2) penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal 
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termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan 

jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan 

dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) 

penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif 

yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, 

komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana 

pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta 

sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri). 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah 

meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan 

peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan 

industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam 

mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan 

mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. 

Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan 

pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, 

yaitu: (1) mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak 

perekonomian nasional; (2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan 

struktur industri; (3) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, 

dan maju, serta Industri Hijau; (4) mewujudkan kepastian berusaha, 

persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan 

industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan 

masyarakat; (5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan 

kesempatan kerja; (6) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke 

seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh 

ketahanan nasional; dan (6) meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 

sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 telah 

menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga 

periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai 

tambah sumber daya alam, tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada 

keunggulan kompetitif berwawasan lingkungan, serta tahap III (2025 – 
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2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh. 

Implementasi rencana pembangunan industri pada Tahap II RIPIN 2015-

2035 (Tahun 2020-2024) dijabarkan dalam Kebijakan Industri Nasional 

2020-2024 yang difokuskan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan 

berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan 

penguasaan teknologi serta didukung oleh SDM yang berkualitas dengan 

uraian sebagai berikut: 

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui: (1) Perbaikan 

alur material melalui pembangunan industri hulu; (2) Memperkuat 

iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai 

produksi global; (3) Menarik investasi asing melalui insentif dan 

kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi; (4) Mendesain ulang 

zona industri nasional; dan (5) Pemberdayaan IKM melalui dukungan 

pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, 

kelembagaan dan penyediaan fasilitas. 

2. Penguasaan Teknologi melalui: (1) Pembentukan ekosistem inovasi 

melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, 

swasta, masyarakat dan universitas; (2) Menerapkan insentif fiskal dan 

non fiskal untuk menarik investasi teknologi; (3) Membangun 

infrastruktur digital nasional; (4) Pengembangan Industri Hijau; (5) 

Mengembangkan skema alih teknologi untuk meningkatkan daya saing 

industri strategis nasional dan/atau turn key project; (6) Melakukan 

audit teknologi untuk mendorong terjadinya alih teknologi dan 

pengembangan teknologi dalam negeri; (7) Menumbuhkembangkan 

start-up berbasis teknologi; (8) Meningkatkan tingkat komponen dalam 

negeri (TKDN) dengan memasukkan unsur riset, pengembangan dan 

inovasi; (9) Mengembangkan infrastruktur pengujian dan sertifikasi 

untuk pengembangan produk hasil rekayasa dan rancang bangun; dan 

(10) Mengembangkan standar-standar baru (SNI) hasil rekayasa dan 

rancang bangun dalam negeri. 

3. Peningkatan Kualitas SDM melalui: (1) Peningkatan kompetensi SDM 

Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi; (2) 

Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; 
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dan (3) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi 

dan diklat berbasis kompetensi. 

Pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian tahun 

2020-2024 diarahkan pada prioritas sebagai berikut: 

1. Industri Alat Kesehatan terdiri dari: Produk disposable  dan 

consumables; Hospital Furniture; Implan Ortopedi dan Gigi; 

Electromedical device; Diagnostic instrument; PACS (Picture Archiving 

and Communication System); Software and IT; Diagnostics reagents; 

POCT (Point of Care Testing); dan Radiologi 

2. Industri Pembangkit Energi  

Industri Alat Kelistrikan yang terdiri dari: Motor/ generator listrik; 

Baterai; Solar cell; Turbin; dan Mesin Peralatan Pembangkit Listrik. 

3. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa 

Industri 

a. Industri Mesin dan Perlengkapan yang terdiri dari: Industrial tools; 

Mesin CNC dan CNC controller; Flexible Machining Center; Mesin 

Produksi berbasis otomasi; Mesin peralatan pabrik; Mesin pertanian 

dan kehutanan; dan Mesin penambangan, penggalian dan 

konstruksi. 

b. Jasa Industri yang terdiri: Perancangan pabrik dan Jasa proses 

industri (presisi dan bernilai tambah tinggi). 

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada 

periode tahun 2020 – 2024, Kementerian Perindustrian dalam hal ini 

Direktorat Permesinan dan Alat Mesin Pertanian telah melaksanakan 

serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada 

RPJMN 2020-2024, RIPIN 2015-2035, dan Kebijakan Industri Nasional 

2020-2024. Program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Direktorat 

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam mendukung Direktorat 

Jenderal ILMATE selama periode tahun 2020-2024 adalah Program Nilai 

Tambah dan Daya Saing Industri ILMATE yang dilaksanakan melalui 

serangkaian kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri 

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 
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Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari 

Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-

2024, RIPIN 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan 

Perjanjian Kinerja Direktur Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. Untuk 

mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, 

Renstra Direktorat IPAMP juga telah menetapkan sasaran strategis 

beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU)  

disertai target dari masing-masing sasaran strategis. Lebih lanjut Renstra 

diimplementasikan ke dalam rencana pelaksanaan kegiatan tahunan 

dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Ditrektorat IPAMP. 

 

B. Capaian Kinerja Makro Sektor Industri Permesinan  dan Alat 

Mesin Pertanian dan Renstra Direktorat IPAMP Tahun 2015-2019 

Pada periode pembangunan sektor Industri Permesinan  dan Alat 

Mesin Pertanian, Direktorat IPAMP telah melaksanakan berbagai 

kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai berikut: 

1. Capaian Kinerja Makro Sektor Industri Permesinan  dan Alat 

Mesin Pertanian 

a. Pertumbuhan dan Kontribusi  

Pada tahun 2019 laju pertumbuhan industri pengolahan 

non-migas tumbuh 4,34 persen, dimana hal tersebut lebih 

rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat tumbuh 

sebesar 4,77 persen. Laju pertumbuhan sektor industri logam, 

mesin, alat transportasi dan elektronika pada tahun 2019 

menjadi yang terendah selama periode 2015-2019 yaitu -1.39%. 

Pertumbuhan subsektor Industri Permesinan dan Alat Mesin 

Pertanian dari tahun 2015-2019 tumbuh berfluktuasi antara 

5,39 % sampai 1,76 % dengan pertumbuhan cukup tinggi 

terjadi pada tahun 2015 dan 2018. 

Laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi salah satunya oleh 

faktor eksternal, dimana pemulihan pertumbuhan ekonomi dan 

perdagangan dunia pascakrisis keuangan global tahun 2008 
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berjalan lamban dan risiko ketidakpastian masih akan 

mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan 

ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung 

stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan 

(berdasarkan World Economic Outlook Database IMF, Oktober  

2019) sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 

2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama 

Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, 

diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko 

ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain 

perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko 

geopolitik di Timur Tengah. 

Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Kontribusi terhadap PDB  

sektor IPAMP Tahun 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Pertumbuhan (%) 

Ekonomi Nasional 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 

Industri Pengolahan 4,33 4,26 4,29 4,27 3,80 

Industri Pengolahan Non-Migas 5,05 4,43 4,84 4,77 4,34 

ILMATE 5,47 3,91 3,75 3,34 -1,35 

- IPAMP 5,39 1,76 2,07 4,99 2,8 

Kontribusi terhadap PDB (%) 

Industri Pengolahan Non-Migas 18,20 18,21 17,88 17,62 17,58 

ILMATE 5,01 4,93 4,75 4,59 4,36 

- IPAMP 0,90 0,88 0,83 0,81 0,79 

sumber: BPS diolah 

 

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDB 

tahun 2019 sebesar 19,70 persen, terbesar dibandingkan 

dengan lapangan usaha lainnya. Namun, kontribusi tersebut 

mengalami stagnansi cenderung melambat, dimana pada 

kontribusi tahun 2017 sebesar 20,16 persen dan tahun 2018 

sebesar 19,86 persen. Kontribusi sektor ILMATE terhadap PDB 

pada tahun 2019 sebesar 4,36 persen. Sedangkan Kontribusi 
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sektor IPAMP terhadap PDB pada tahun 2019 sendiri sebesar 

0,79 persen. 

Kinerja industri IPAMP tersebut harus menjadi momentum 

bagi seluruh pemangku kepentingan baik itu Pemerintah, 

Industri, Akademisi, Lembaga Penelitian dan Media guna 

merumuskan rencana strategis sebagai game changer bagi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui revitalisasi sektor 

manufaktur. 

 

b. Perkembangan Ekspor dan Impor  

Nilai ekspor IPAMP mengalami fluktuasi dalam rentang 5 

(lima) tahun belakang, dimana nilai ekspor pada tahun 2015 

adalah sebesar US$ 4,35 Miliar dan sebesar US$ 4,29 Miliar pada 

tahun 2019. Nilai impor IPAMP mengalami fluktuasi dalam 

rentang 5 (lima) tahun belakang,yaitu dari nilai sebesar US$ 

28,24 miliar pada tahun 2015 dan sebesar US$ 26,01 miliar pada 

tahun 2019. 

Tabel 1.3. Ekspor dan Impor IPAMP Tahun 2015-2019 

US$ Miliar  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ekspor 

Industri Non Migas  108,42   109,59   124,87 129,91 126,57 

ILMATE  28,00   28,29   31,77  35,76 41,50 

- IPAMP  4,35   5,00   4,50  4,37 4,29 

Impor  
Industri Non Migas 124,56 109,52  108,24  122,17 137,40 

ILMATE  72,29   62,95   61,00   69,34  80,20 

- IPAMP  28,24   25,18   24,15   25,67  26.01 
sumber: BPS diolah 

 

 Neraca perdagangan sektor ILMATE berdasarkan data 

perkembangan ekspor dan impor menunjukan defisit sebesar 

USD 38,7 Milyar pada tahun 2019, namun defisit neraca 

perdagangan tersebut mengalami perbaikan dibandingkan 

tahun 2018 sebesar USD 46,2 Milyar. Sedangkan Neraca 
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7

3 Besar Impor Barang Modal (USD Juta) Tahun 2019 

Nilai Impor barang modal bulan Desember
2019 sebesar 2,45 Miliar US atau 16,90 % dari
total struktur impor menurut penggunaan

barang ( Bahan baku / penolong, barang modal 
dan konsumsi), yang berdampak pada 

penurunan pertumbuhan sektor ILMATE 
85143090 – Other furnaces and oven

84295200 – Machinery shovels with a 360° revolving superstructure

84314990 - Oth parts suitable use of oth moving, grading, 
levelling,scraping, excavating, tamping, compacting

$590

$543

$346

ANALISA KINERJA PERTUMBUHAN DITJEN ILMATE TAHUN 2019
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3488
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Logam Dasar

Makanan

Barang Galian Bukan Logam

Kendaraan Bermotor trailer dan semi trailer

Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

5 Besar Realisasi Investasi PMA + PMDN  Tahun 2019 Industri Pengolahan (USD Juta) – Berdasarkan KBLI 2 Digit 

perdagangan sektor IPAMP menunjukan defisit sebesar USD 

21,72 Milyar pada tahun 2019 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Realisasi Investasi dan Impor Barang Modal 

  

 Salah satu yang menyebabkan melebarnya defisit neraca 

perdagangan adalah impor barang modal yang tinggi terkait 

dengan geliat investasi khususnya di sektor industri. Nilai impor  

barang modal bulan Desember 2019 sebesar 2,45 Miliar US 

atau 16,90 % dari total struktur impor menurut penggunaan 

barang (Bahan baku/ penolong, barang modal dan konsumsi).  

 

Selain itu, nilai impor barang konsumsi bulan Desember 

2019 sebesar 1,65 Miliar US atau 11,35 % dari total struktur 

impor menurut penggunaan barang. Hal ini disebabkan belum 

optimalnya kebijakan local konten yang mendorong pemerintah 

(K/L dan BUMN) serta masyarakat untuk membeli produk 

dalam negeri. 
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Nilai Impor barang konsumsi bulan Desember 2019 sebesar 1,65 Miliar US atau
11,35 % dari total struktur impor menurut penggunaan barang ( Bahan baku / 

penolong, barang modal dan konsumsi)

5 Besar Impor Barang Konsumsi (USD Juta) 
Tahun 2019 

98012020 – Other furnaces and oven

84713020 – Laptops including 
notebooks and subnotebooks

$1069

$401

$369

87100000 – Tanks and other armoured fighting 
vehicles, motorised,whether or not fitted w/ 
weapons, and parts of such vhcl

87041037 – Motor vehicles for transport of good 
design for off-highway usewith g.v.w. > 45 t, not CKD

$337

87042129 – Motor vehicles for transport of good, 
diesel, g.v.w <= 5 tother lorries (trucks), not CKD

$298

Belum berjalan optimalnya kebijakan local konten yang mendorong
pemerintah (K/L dan BUMN) serta masyarakat untuk membeli produk
dalam negeri

Kebijakan yang telah
dilakukan ( Permenperin

29/M-IND/PER/2017)
Sejak penerapan Regulasi TKDN 
ponsel, produksi Telepon Seluler, 

Komputer Genggam dan 
Komputer Tablet meningkat dari
68 juta unit pada 2016 menjadi 74 

juta unit pada 2018, dan impor
terus menurun dari 18,5 juta unit 
pada 2016 menjadi 7,7 juta unit 

pada 2018. 

• Optimalisasi TKDN pada
proyek – proyek
pemerintahan

• Sinkronisasi regulasi
antar k/l

• Memasukkan produk
yang sudah di produksi
dalam negeri dalam e-
catalog

Local konten PemerintahLocal konten Masyarkat

ANALISA KINERJA PERTUMBUHAN DITJEN ILMATE TAHUN 2019
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Gambar 1.6 Impor Barang Konsumsi 

 

Faktor berikutnya adalah nilai Impor barang penolong bulan 

Desember 2019 sebesar 10,40 Miliar US atau 71,75 % dari 

total struktur impor menurut penggunaan barang. Adapun 

beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, meliputi: (1) 

Belum tersedianya industri yang berbasis teknologi tinggi; (2) 

Belum adanya industri pembuatan komponen/ bahan baku 

industri; (3) Pendalaman struktur industry sesuai dengan 

existing pohon industri; (4) Kebijakan principal dalam 

memenuhi kebutuhan komponen; dan (5) Komponen dalam 

negeri lebih mahal dan spesifikasinya belum sesuai dengan 

keinginan pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nilai Impor barang penolong bulan Desember 2019 sebesar 10,40 Miliar US atau
71,75 % dari total struktur impor menurut penggunaan barang ( Bahan baku / 

penolong, barang modal dan konsumsi)

5 Besar Impor Barang Penolong (USD Juta) 
Tahun 2019 

85429000 – Parts of electronic integrated circuits

85177021 – Part of transmission aparatus, portable 
receivers for 

$2960

$716

$603

85299094 – Oth printed circuit board;not
assembled,for flat panel display

87084026 – Gear boxes, assembled for vehicles of 
heading 8703

$588

84068100 – Steam turbines and other vapour
turbines.,output > 40 MWother than for marine 
propulsion

$517

Belum adanya industri pembuatan komponen / bahan baku industri

Pendalaman struktur industry sesuai dengan existing pohon industri

Kebijakan principal dalam memenuhi kebutuhan komponen

Komponen dalam negeri lebih mahal dan spesifikasinya belum sesuai
dengan keinginan pasar

Belum tersedianya industri yang berbasis teknologi tinggi

ANALISA KINERJA PERTUMBUHAN DITJEN ILMATE TAHUN 2019



- 20 - 
 

Gambar 1.6 Impor Barang Penolong 

c. Perkembangan Investasi  

Tabel 1.5 Nilai Investasi IPAMP Tahun 2015-2019 

    Rp.Triliun  

Industri 2015 2016 2017 2018 2019 

Nasional 236,0 335,8 274,8 222,3 215,9 

ILMATE 72,18 98,60 82,70 74,90 84,10 

- IPAMP 8,08 8,38 7,99 5,69 3,16 

sumber: BPS diolah 

 

Pada tahun 2019 total investasi di sektor industri mencapai                  

Rp. 215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan 

dengan tahun 2018 yang sebesar Rp. 222,3 triliun. Terdapat 

beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, 

diantaranya kondisi perang dagang antara Amerika dengan Cina 

menyebabkan shock sentiment investasi.  

Pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan 

elektronika total investasi di sektor pada tahun 2019 mencapai 

Rp. 84,1 Triliun. Investasi terbesar sektor industri di sumbang 

oleh Industri Logam Dasar sebesar Rp. 58,30 Triliun, Industri 

Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer sebesar Rp. 8,45 

Triliun, Industri Alat Angkutan Lainnya Rp. 5,46 Triliun dan 

Industri Komputer Barang Elektronik dan Optik sebesar Rp. 

5,39 Triliun. Sedangkan Penambahan nilai investasi IPAMP pada 

tahun 2019 sebesar 3,16 Trilyun dan investasi tertinggi terjadi 

pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 8,38 Trilyun. 

 

 

C. Potensi dan Permasalahan. 

1. Potensi. 

potensi dalam pembangunan dan pengembangan industri 

logam, mesin, alat transportasi dan elektronika nasional antara 

lain: 

a. Industri Alat Kesehatan 
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 Produk yang mampu dihasilkan oleh industri alat 

kesehatan cukup beragam mulai dari furnitur rumah 

sakit, instrumen diagnosa, elektromedik hingga implant. 

 Produk industri alat kesehatan memiliki permintaan 

pasar ekspor yang cukup tinggi. Ekspor tersebut 

didominasi oleh consumable dan disposable  product. 

antara lain: pakaian dan aksesori pakaian (sarung 

tangan, mitten dan mitt), lensa kontak, sanitary towel 

dan tampon saniter, serta instrumen dan peralatan 

elektromedis. 

b. Industri Pembangkit Listrik 

 Potensi pasar peralatan listrik dalam negeri untuk 

dapat memenuhi kebutuhan proyek ketenagalistrikan 

tersebut sangat besar, mengingat adanya Permenperin 

Nomor 54 Tahun 2012 yang telah menetapkan nilai 

minimal TKDN yang harus dicapai pada setiap 

pembangkit listrik. Sehingga diharapkan pemakaian 

akan produk dalam negeri dapat dioptimalisasi oleh 

kontraktor/pembangkit listrik. 

 Menurut Perusahaan Listrik Negara, hingga tahun 2024 

total kebutuhan listrik di Indonesia mencapai 129 GW 

dimana sebesar 77GW masih perlu dibangun. Maka 

Perusahaan Listrik Negara berencana untuk melakukan 

investasi sekitar 1.793 Triliun rupiah untuk 

pembangunan fasilitas listrik (pembangkit, transmisi, 

gardu induk, dan distribusi) selama 10 tahun kedepan. 

Dengan investasi yang besar tersebut diharapkan dapat 

mendorong pemberdayaan industri dalam negeri. 

c. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan 

Jasa Industri 

 Potensi pengembangan industri mesin perkakas 

nasional sebenarnya sangat besar mengingat sumber 

bahan baku/ komponen utama pembuatan mesin 
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perkakas adalah besi/ baja cor dan pelat baja dimana 

sumber daya alam logam banyak terdapat di Indonesia, 

namun masih dibutuhkan pengelolaan lebih lanjut.  

 Pengembangan teknologi industri alsintan nasional 

untuk 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada 

pengembangan produk alsintan traktor tangan, 

harvester dan dryer untuk mendukung kegiatan 

mekanisasi budidaya pertanian tanaman pangan 

komoditas padi dan jagung. Adapun strategi yang 

sesuai dalam upaya pengembangan teknologi industri 

alsintan nasional adalah strategi Growth and Build 

melalui market penetration & development, product 

development dan vertical integration. 

 Pada industri mesin produksi terdapat peluang pasar 

dalam negeri yang masih besar untuk mendukung 

industri hilir serta membuka peluang pasar ekspor. 

Investasi pada bidang industri ini juga masih tersedia 

baik untuk investasi baru maupun perluasan  

 

2. Permasalahan. 

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam 

pembangunan dan pengembangan industri logam, mesin, alat 

transportasi dan elektronika nasional antara lain: 

a. Industri Alat Kesehatan 

 ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor 

ditandai dengan hampir 90% bahan baku berasal dari 

luar negeri. Dampak dari kondisi tersebut adalah 

kerentanan terhadap fluktuasi harga bahan baku serta 

biaya produksi yang relatif lebih tinggi mengingat pasar 

dalam negeri juga terbuka terhadap impor produk 

sejenis atau substitusi. 

 Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan 

pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi yang 
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belum optimal. Sebagai contoh, teknologi yang 

digunakan pada industri alat kesehatan nasional masih 

digolongkan pada kelompok teknologi rendah sampai 

medium. Selain itu teknologi dan peralatan industri 

yang digunakan oleh industri alat kesehatan hampir 

semuanya diimpor dari pengembang alat kesehatan dari 

luar negeri. Kondisi ini dipandang terjadi karena belum 

berkembangnya pusat inovasi dan desain industri alat 

kesehatan di dalam negeri. 

b. Industri Pembangkit Listrik 

 Industri hulu (material dan komponen) pada industri 

peralatan listrik masih lemah karena pemenuhan 

kebutuhan tersebut masih dipenuhi oleh impor. Selain 

itu, di dalam proyek pembangkit sebagian besar design 

dan engineering company berasal dari luar negeri, 

sedangkan peranan design dan engineering company 

sangat penting di dalam penentuan daftar peralatan 

yang dipakai.  

 Penguasaan teknologi baik untuk pengujian maupun 

pengembangan produk peralatan kelistrikan di dalam 

negeri perlu dikembangkan lebih jauh, sehingga untuk 

pengujian produk peralatan kelistrikan dapat dilakukan 

di dalam negeri dan mengurangi biaya produksi. Upaya 

transfer teknologi bidang ketenagalistrikan juga perlu 

dikembangkan khususnya untuk teknologi lanjutan 

seperti ultra super critical technology. 

 Kompetensi dari tenaga kerja pada industri pembangkit 

listrik dan peralatan listrik cukup mempunyai 

kemampuan untuk mendukung pengembangan produk 

dan teknologi proses, namun institusi/balai latihan 

perlu dimanfaatkan secara lebih optimal dalam 

penyediaan tenaga kerja yang trampil. 
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c. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan 

Jasa Industri 

 Permasalahan pada industri mesin perkakas nasional, 

meliputi: kesulitan memperoleh bahan baku, rendahnya 

minat investor untuk membangun pabrik mesin 

perkakas, teknologi produksi yang masih rendah, serta 

kemampuan SDM di bidang desain dan engineering 

produk yang masih terbatas. 

 Pengemangan industri alsintan masih memiiliki kendala 

permodalan para pengguna yang berpengaruh terhadap 

daya beli alsintan, ditambah kondisi lahan pertanian/ 

topografi yang menjadi kendala mobilitas alsintan di 

lapangan. Sedangkan dari segi produsen, jumlah 

produsen yang benar-benar fokus dalam memproduksi 

alsintan masih sedikit dengan kemampuan kapasitas 

produksi yang masih rendah. Ditambah dengan masih 

terbatasnya dukungan bahan baku logam dan 

komponen dari industri dalam negeri. 

 Industri mesin produksi yang masih menghadapi 

kendala pada bahan baku/ komponennya yang masih 

tergantung pada impor. Teknologi yang digunakan juga 

belum dikembangkan karena terbatasnya fasilitas 

lembaga litbang.  

D. Analisa Posisi Sektor IPAMP (SWOT) 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

Analisis ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan 

(strengths) dan peluang (opportunities), serta secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses 

pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan 

misi atau tujuan, strategi dan kebijakan organisasi. SWOT melibatkan 

penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan 
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eksternal yang mendukung maupun yang tidak mendukung dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

Berdasarkan potensi dan permasalahan sektor-sektor IPAMP maka 

dapat dilakukan analisa berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan untuk masing-masing sektor agar dapat menentukan arah, 

kebijakan dan strategi IPAMP dimasa yang akan datang. Berikut analisa 

SWOT sektor IPAMP: 

    Kekuatan: 

a. Terkuasainya beberapa jenis 
teknologi sederhana s.d medium : 

foundry, metal cutting, fabrication, 

metal joining & assembling  

b. Upah kerja cukup bersaing  

c. Sarana produksi yang tersedia 

cukup memadai  

d. Adanya kemampuan dan 

pengalaman produksi barang/jasa 

sejenis  

 

    Kelemahan: 

a. Teknologi pembuatan/produksi 
yang membutuhkan presisi 

tinggi belum sepenuhnya 

dikuasai : die casting, forging, 

heat treatment, tool making, 
tolerance & standard serta 

teknologi produk  

b. Kelemahan dalam manajemen & 

pemasaran  

c. Keterbatasan kemampuan 
industri sub kontrakting  

d. Terbatasnya penerapan SNI 

Kurangnya dukungan lembaga 

konsultansi & asosiasi profesi 

dan lab uji 

     Peluang: 

a. Beberapa sektor pengguna yang 
berbasis SDA akan berkembang  

b. Permintaan dunia yang terus 

berkembang (khusus yg berbasis 

CAD/CAM, FMS, CNC dan 
precision engineering)  

c. Adanya Perpres 54 tahun 2010 

untuk lebih meningkatkan 

penggunaan produksi dalam negeri 

dalam pengadaan barang 
khususnya oleh Pemerintah  

d. Adanya UU Persaingan Usaha/Anti 

Monopoli  

    Tantangan: 

a. Industri  bahan baku utama 
(engineering steels) belum ada di 

DN. 

b. Kurangnya fasilitas 

infrastruktur.  

c. Terbatasnya pendanaan untuk 

investasi & modal kerja. 

d. Fasilitas BM 0% utk investasi 

(PMA, PMDN, Non PMA/PMDN). 

e. Ketentuan yang mengikat dari 
negara donor untuk proyek 

Pemerintah.  

f. Agresifnya negara lain dalam 
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 menarik investasi asing. 

g. Kurangnya link and match 

antara industri dengan institusi 

pendidikan. 

h. Terbatasnya kemampuan Balai 

pengujian dan Litbang untuk 

pengembangan industri 

permesinan.  
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 

 

A. Visi 

RPJMN 2020 – 2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran 

Visi Indonesia Tahun 2045 yaitu Indonesia Maju. Dalam rangka mencapai 

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta 

kesejahteraan rakyat yang lebih baik diperlukan penguatan proses 

transformasi ekonomi sebagai fokus utama. Salah satu prioritas nasional 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait 

dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat 

ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Ekonomi Maju 
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Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 

2020 – 2024. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf 

Amin dengan Visi: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 

 

 

Gambar 2.2 Visi dan Misi 

 Presiden 2020 - 2024 

 

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 

Elektronika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, 

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri 

dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, 

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan 

penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, 

industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan 
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telematika. Direktorat IPAMP sebagai bagian dari Direktorat Jenderal 

ILMATE dan Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden di 

bidang perindustrian, maka Visi Direktorat Jenderal Industri Logam, 

Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika ditetapkan sama dengan Visi 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.  

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam 

sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh 

dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam 

mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, 

penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta 

meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat 

bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi 

dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan 

SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi 

Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang 

adil dan merata.  

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan 

yang dihadapi ke depan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I, 

maka Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri permesinan 

dan alat mesin pertanian dituntut untuk melakukan pengaturan, 

pembinaan, dan pengembangan industri. Untuk itu, maka disusunlah visi 

dan misi Pembangunan Industri yang akan dicapai melalui pencapaian 

tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama 

maupun kegiatan pendukung sebagaimana digambarkan pada peta 

strategis Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian pada 

gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 

Peta Strategi Pengembangan Industri Barang Modal Dalam Negeri 

Visi Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian sebagai 

turunan dari visi Ditjen ILMATE dan Kementerian Perindustrian tahun 

2020 – 2024 adalah “Terwujudnya Industri Permesinan Nasional yang 

Berdaya Saing” dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”. 

 

B. Misi 

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas 

berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah 

dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 

maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga 

merupakan Misi Direktorat IPAMP sebagai bagian dari Direktorat Jenderal 

ILMATE dan Kementerian Perindustrian yaitu: 

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya; 



- 31 - 
 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga; 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

 

Direktorat IPAMP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap 

seluruh stakeholders industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, 

investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat 

industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara 

bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua 

kementerian/lembaga. Direktorat IPAMP fokus pada pembangunan dan 

pengembangan sektor industri permesianan dan alat mesin pertanian 

sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai 

tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia. 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata 

dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat 

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian sebagai berikut: 

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri permesinan dan alat 

mesin pertanian untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, 

berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 

2. Meningkatkan nilai tambah industri permesinan dan alat mesin 

pertanian di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri 

yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan  teknologi dan 

inovasi; 

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 

 

C. Tujuan 

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan 

industri, Direktorat IPAMP menetapkan tujuan pembangunan industri 5 

(lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri 

Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian dalam Perekonomian 

Nasional“. 
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Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui 

pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja 

utama, yaitu: 

1. Pertumbuhan PDB Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian 

pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3,91% menjadi sebesar 8,60% 

pada tahun 2024; dan 

2. Kontribusi PDB Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian pada 

tahun 2020 ditargetkan sebesar 0,80% menjadi sebesar 0,79% pada 

tahun 2024. 

3. Tenaga kerja di sektor Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian 

pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 569,91 Ribu orang menjadi 

sebanyak 629,87 Ribu orang pada tahun 2024. 

4. Nilai ekspor produk Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian 

pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US$ 4,46 Miliar menjadi 

sebesar US$ 7,11 Miliar pada tahun 2024. 

 

D. Sasaran Strategis  

Sasaran strategis pembangunan sektor Industri Permesinan Dan Alat 

Mesin Pertanian merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat 

IPAMP sebagai suatu impact/outcome dari 1 (satu) program yang 

dilaksanakan oleh Direktorat IPAMP. Pada peta strategi Direktorat Industri 

Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian dapat digambarkan beberapa sasaran 

strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis 

tersebut dicapai melalui indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada 

unit organisasi setingkat Eselon II.  Peta strategi Direktorat IPAMP 

sebagaimana pada Gambar 2.1 diatas, sedangkan Indikator Kinerja 

Sasaran dijabarkan pada 2 sudut pandang yaitu prespektif pemangku 

kepentingan (stakeholder prespective) dan prespektif pelanggan (custumer 

prespective) dibawah ini. 

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective) 

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu 

“Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Permesinan 

Dan Alat Mesin Pertanian”, dengan indikator kinerja: 
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a. persentase tenaga kerja di sektor Industri Permesinan Dan Alat 

Mesin Pertanian terhadap total pekerja pada tahun 2020 

ditargetkan sebesar 0,44 persen menjadi sebesar 0,44 persen 

pada tahun 2024. 

b. produktivitas tenaga kerja sektor Industri Permesinan Dan Alat 

Mesin Pertanian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 

151,58 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 176,05 

Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024. 

c. nilai investasi sektor Industri Permesinan Dan Alat Mesin 

Pertanian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 6,6 Triliun 

menjadi Rp. 19,23 Triliun pada tahun 2024. 

 

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) 

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan 

Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Permesinan 

Dan Alat Mesin Pertanian”, dengan indikator kinerja: 

 kontribusi ekspor produk Industri Logam, Mesin, Alat 

Transportasi dan Elektronika berteknologi tinggi pada tahun 

2020 ditargetkan sebesar 0,17 persen menjadi sebesar 0,23 

persen pada tahun 2024. 

 

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah 

“Meningkatnya Kemampuan Industri Permesinan Dan Alat Mesin 

Pertanian”, dengan indikator kinerja: 

 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) 

sektor Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian pada 

tahun 2020 ditargetkan sebesar 42,81 persen menjadi sebesar 

46,34 persen pada tahun 2024. 

 

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah 

“Meningkatnya Penguasaan Pasar sektor Industri Permesinan Dan 

Alat Mesin Pertanian”, dengan indikator kinerja: 
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a. pertumbuhan ekspor sektor Industri Permesinan Dan Alat 

Mesin Pertanian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3,95 

persen menjadi sebesar 14,73 persen pada tahun 2024. 

b. kontribusi ekspor produk sektor Industri Permesinan Dan Alat 

Mesin Pertanian terhadap total ekspor pada tahun 2020 

ditargetkan sebesar 2,49 persen menjadi sebesar 2,99 persen 

pada tahun 2024. 

c. rasio impor bahan baku Industri Permesinan Dan Alat Mesin 

Pertanian terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 

2020 ditargetkan sebesar 1,03 persen menjadi sebesar 1,01 

persen pada tahun 2024. 

 

E. Sinkronisasi Sasaran Strategis dengan Strategi dan Aktivitas 

Utama (Intermediate Outcome) 

Direktorat Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian sebagai bagian 

dari Direktorat Jenderal ILMATE yang telah menyusun dan menetapkan sebuah 

konsep Sasaran Strategis Antara (Intermediate Outcome) beserta dengan strategi 

dan aktivitas utama dengan tujuan Sasaran Strategi dapat tercapai dengan 

aktivitas utama yang fokus pada pencapaian target yang ditetapkan. Berikut 

Peta Strategis - Sasaran Strategis Antara (Intermediate Outcome) beserta dengan 

Indikator Kinerja Direktorat Jenderal ILMATE sebagaimana Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Peta Strategis – Sasaran Startegis Antara (Intermediate Outcome) 

dan Indikatornya 
 

Peta Strategis diatas diharapkan akan memudahkan sinkronisasi output 

(keluaran) beserta dengan detail target (volume), serta aktivitas utama dengan 

pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat ILMATE Tahun 2020-

2024. Berikut gambaran sinkronisasi antara Sasaran Strategis dengan Peta 

Strategis – Sasaran Startegis Antara (Intermediate Outcome) pada Rencana 

Strategis Direktorat ILMATE Tahun 2020-2024 pada Gambar 2.5. 

 

 
  

PETA STRATEGI 
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA

2020-2024
SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN

DIREKTORAT

IL IET IMATAP IPAMP
SETDITJE

N
1 Terwujudnya Industri Logam, Mesin, 

Alat Transportasi dan Elektronika yang 
Berdaya saing dan Berwawasan 
lingkungan

1 Peningkatan Utilisasi Industri Prioritas Sektor Mesin, Logam, Alat Transportasi
dan Elektronika

Persentase

2 Peningkatan Nilai Ekspor Industri Prioritas Sektor Mesin, Logam, Alat
Transportasi dan Elektronika (Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan
Logam)

Milliar USD

3 Indeks kesiapan industri sektor ILMATE dalam penerapan Industri 4.0 Indeks (INDI 4.0)
4 Industri sektor ILMATE dengan Nilai INDI 3 Jumlah Industri
5 Investasi LCEV dan komponen EV Milliar USD

2 Terbangunnya Struktur Industri Logam, 
Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika yang kuat

6 Industri yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah dan subtitusi impor Industri Terbangun
7 Tingkat Penyerapan Produk Industri Dalam Negeri Pada Proyek Pemerintah Persentase

3 Terwujudnya inovasi pada Industri 
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan 
Elektronika 

8 Industri yang didampingi dalam pengajuan insentif riset dalam peningkatan
penguasaan teknologi

Jumlah Industri

9 Pemanfaatan hasil inovasi oleh industri logam, mesin, alat transportasi dan
elektronika

Jumlah Inovasi

4 Meningkatnya produtivitas SDM sektor 
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi 
dan Elektronika yang berkualitas

10 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik yang melakukan
Pendidikan dan Pelatihan berbasis Vokasi (praktik kerja, pemagangan, dan latau
pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia berbasis kompetensi tertentu)

Industri

11 Tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi Orang
5 Tersedianya Kebijakan dan Tata Kelola 

Pemanfaatan Kebijakan Dalam 
Mendukung Penciptaan dan 
Pengembangan Daya Saing Industri 
yang efektif dan efesien

12 Tersusunnya peraturan perundangan PP/ Permen
13 Tersusunnya Regulasi Teknis Standard SNI/ ST/ PTC/ RSNI
14 Tersusunnya Standard Kompetensi SDM Industri RSKKNI

6 Terwujudnya Birokrasi ILMATE yang 
efektif, efisien dan berorientasi pada 
layanan prima 

15 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Program Nilai Tambah dan Daya 
Saing Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dengan 
rencana program dan kegiatan prioritas nasional

Persen

16 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat 
Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

Nilai

17 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat 
Transportasi, dan Elektronika

Nilai

POHON KINERJA  DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA 2020-2024-2024

Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional

1. Pertumbuhan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
2. Kontribusi industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

terhadap PDB

Meningkatnya daya saing dan kemandirian 

industri  Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 

di sektor industri  Logam, Mesin, Alat 
Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Persentase tenaga kerja di sektor ILMATE

terhadap total pekerja
2. Produktivitas tenaga kerja sektor ILMATE
3. Produktivitas sektor ILMATE
4. Nilai investasi sektor ILMATE

1. Perusahaan dengan nilai Indonesia

Industry 4.0 Readiness Index (INDI
4.0) > 3.0 di sektor ILMATE

2. Kontribusi ekspor produk ILMATE
berteknologi tinggi

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) ILMATE (Rerata Tertimbang) -
(Persen)

Tujuan Direktorat Jenderal

ILMATE

Terwujudnya Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Berdaya saing dan 

Berwawasan lingkungan

(1) Peningkatan Utilisasi Industri Prioritas Sektor Mesin, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika
(2) Peningkatan Nilai Ekspor Industri Prioritas Sektor Mesin, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika

(Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Logam)
(3) Industri yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)
(4) Industri sektor ILMATE dengan Nilai INDI 3 (Kumulatif)
(5) Investasi Kendaraan Ramah Lingkungan (Kumulatif)

Terbangunnya Struktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, 

dan Elektronika yang kuat

Terwujudnya inovasi pada Industri Logam, Mesin, Alat 

Transportasi dan Elektronika 

Meningkatnya produtivitas SDM sektor Industri Logam, Mesin, 

Alat Transportasi dan Elektronika yang berkualitas

(1) Industri yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah,
peningkatan ekspor dan subtitusi impor

(2) Tingkat Kandungan/ Komponen Lokal Dalam Negeri Pada Proyek
Pemerintah

(1) Fasilitasi pada industri dalam pengajuan insentif riset dalam
peningkatan penguasaan teknologi

(2) Pemanfaatan hasil inovasi oleh industri logam, mesin, alat
transportasi dan elektronika

(1) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik yang
melakukan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Vokasi (praktik kerja,
pemagangan, danl atau pembelajaran dalam rangka pembinaan
dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi
tertentu)

(2) Tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi

3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika

4. Nilai ekspor produk industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Pertumbuhan ekspor produk ILMATE
2. Kontribusi ekspor produk ILMATE

terhadap total ekspor
3. Rasio impor bahan baku ILMATE

terhadap PDB sektor industri non
migas

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Intermediate Outcome)

A
LIG

N
ED

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Ultimate Outcome)
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Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional

1. Pertumbuhan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
2. Kontribusi industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

terhadap PDB

Meningkatnya daya saing dan kemandirian 

industri  Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 

di sektor industri  Logam, Mesin, Alat 
Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Persentase tenaga kerja di sektor

ILMATE terhadap total pekerja
2. Produktivitas tenaga kerja sektor

ILMATE

3. Produktivitas sektor ILMATE
4. Nilai investasi sektor ILMATE

1. Perusahaan dengan nilai Indonesia

Industry 4.0 Readiness Index (INDI
4.0) > 3.0 di sektor ILMATE

2. Kontribusi ekspor produk ILMATE
berteknologi tinggi

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) ILMATE (Rerata Tertimbang) -
(Persen)

Tujuan Direktorat Jenderal

ILMATE 3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika

4. Nilai ekspor produk industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Pertumbuhan ekspor produk ILMATE
2. Kontribusi ekspor produk ILMATE

terhadap total ekspor
3. Rasio impor bahan baku ILMATE

terhadap PDB sektor industri non
migas

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Ultimate Outcome)

POHON KINERJA  DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA 2020-2024-2024

Terwujudnya Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Berdaya saing dan 

Berwawasan lingkungan

Peningkatan Utilisasi Industri Prioritas Sektor Mesin, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika

Peningkatan Nilai Ekspor Industri Prioritas Sektor Mesin, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika (Otomotif,
Elektronika, Peralatan Listrik dan Logam)

Industri yang melakukan transformasi IR 4.0 (pilot project dan pendampingan terhadap perusahaan)

Industri sektor ILMATE dengan Nilai INDI 3 (Kumulatif)

Investasi Kendaraan Ramah Lingkungan (Kumulatif)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3
1

2

14

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Intermediate Outcome)

Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional

1. Pertumbuhan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
2. Kontribusi industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

terhadap PDB

Meningkatnya daya saing dan kemandirian 

industri  Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 

di sektor industri  Logam, Mesin, Alat 
Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Persentase tenaga kerja di sektor

ILMATE terhadap total pekerja
2. Produktivitas tenaga kerja sektor

ILMATE

3. Produktivitas sektor ILMATE
4. Nilai investasi sektor ILMATE

1. Perusahaan dengan nilai Indonesia

Industry 4.0 Readiness Index (INDI
4.0) > 3.0 di sektor ILMATE

2. Kontribusi ekspor produk ILMATE
berteknologi tinggi

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) ILMATE (Rerata Tertimbang) -
(Persen)

Tujuan Direktorat Jenderal

ILMATE 3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika

4. Nilai ekspor produk industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Pertumbuhan ekspor produk ILMATE
2. Kontribusi ekspor produk ILMATE

terhadap total ekspor
3. Rasio impor bahan baku ILMATE

terhadap PDB sektor industri non
migas

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Ultimate Outcome)

POHON KINERJA  DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA 2020-2024-2024

Terbangunnya Struktur Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang kuat

Industri yang berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, peningkatan ekspor dan subtitusi impor

Tingkat Kandungan/ Komponen Lokal Dalam Negeri Pada Proyek Pemerintah

1

4

1

2 2

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Intermediate Outcome)

2 1 1 2 3
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Gambar 2.5 Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat 

Transportasi dan Elektronika. 

 

Adapun detail aktivitas utama berupa rencana output (keluaran) yang 

akan dilaksanakan pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mencapai 

Sasaran Strategis terdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Renstra Direktorat Industri Permesinan Dan Alat 

Mesin Pertanian dan Direktorat Jenderal ILMATE Tahun 2020. 

  

Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional

1. Pertumbuhan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
2. Kontribusi industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

terhadap PDB

Meningkatnya daya saing dan kemandirian 

industri  Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 

di sektor industri  Logam, Mesin, Alat 
Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Persentase tenaga kerja di sektor

ILMATE terhadap total pekerja
2. Produktivitas tenaga kerja sektor

ILMATE

3. Produktivitas sektor ILMATE
4. Nilai investasi sektor ILMATE

1. Perusahaan dengan nilai Indonesia

Industry 4.0 Readiness Index (INDI
4.0) > 3.0 di sektor ILMATE

2. Kontribusi ekspor produk ILMATE
berteknologi tinggi

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) ILMATE (Rerata Tertimbang) -
(Persen)

Tujuan Direktorat Jenderal

ILMATE 3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika

4. Nilai ekspor produk industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Pertumbuhan ekspor produk ILMATE
2. Kontribusi ekspor produk ILMATE

terhadap total ekspor
3. Rasio impor bahan baku ILMATE

terhadap PDB sektor industri non
migas

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Ultimate Outcome)

POHON KINERJA  DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA 2020-2024-2024

Terwujudnya inovasi pada Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika 

Fasilitasi pada industri dalam pengajuan insentif riset dalam peningkatan penguasaan teknologi

Pemanfaatan hasil inovasi oleh industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika

1

3

2

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Intermediate Outcome)

Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional

1. Pertumbuhan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
2. Kontribusi industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

terhadap PDB

Meningkatnya daya saing dan kemandirian 

industri  Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 

di sektor industri  Logam, Mesin, Alat 
Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Persentase tenaga kerja di sektor

ILMATE terhadap total pekerja
2. Produktivitas tenaga kerja sektor

ILMATE

3. Produktivitas sektor ILMATE
4. Nilai investasi sektor ILMATE

1. Perusahaan dengan nilai Indonesia

Industry 4.0 Readiness Index (INDI
4.0) > 3.0 di sektor ILMATE

2. Kontribusi ekspor produk ILMATE
berteknologi tinggi

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) ILMATE (Rerata Tertimbang) -
(Persen)

Tujuan Direktorat Jenderal

ILMATE 3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika

4. Nilai ekspor produk industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Meningkatnya penguasaan pasar industri  

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika

1. Pertumbuhan ekspor produk ILMATE
2. Kontribusi ekspor produk ILMATE

terhadap total ekspor
3. Rasio impor bahan baku ILMATE

terhadap PDB sektor industri non
migas

Direktorat Jenderal ILMATE 

(Ultimate Outcome)

POHON KINERJA  DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA 2020-2024-2024

Meningkatnya produtivitas SDM sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika 

yang berkualitas

Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan berbasis
Vokasi (praktik kerja, pemagangan, danl atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu)

Tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi

1

2

1 2
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, 

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai arahan RPJPN 

2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, 

dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang 

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

tahun 2020-2024 telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2020. Pada RPJMN 2020 – 2024, Presiden 

menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam 

pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 

2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber 

Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan 

Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. 

Kelima arahan tersebut diterjemahkan menjadi 7 (tujuh) agenda 

pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, 

Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun 7 (tujuh) agenda 

pembangunan tersebut yaitu:  

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 

berkualitas dan berkeadilan; 

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 

3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing; 

4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;  
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5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar;  

6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 

bencana dan perubahan iklim; dan  

7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi 

pelayanan publik.  

 

Direktorat Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian sebagai 

bagian dari Direktorat Jenderal ILMATE mendukung salah satu 

agenda pembangunan yang merupakan bagian dari Misi dan Arahan 

Utama Presiden pada RPJMN 2020 – 2024 yaitu “Memperkuat 

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan”. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan 

diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang 

ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan 

sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai 

tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. 

Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan 

berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung 

sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil 

dan merata. 

Pada tahun 2015 – 2019, industri nasional belum dapat 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga masih 

bergantung pada impor. Sekitar 71,0 persen dari total impor 

merupakan impor bahan baku dan bahan antara/pendukung 

industri pengolahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mengurangi ketergantungan impor, tetapi hasilnya belum siginifikan. 

Selain itu, kapasitas industri nasional untuk mengolah dan 

mengekspor produk bernilai tambah tinggi juga masih terbatas. 

Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan nilai tambah industri 

nasional pada periode 2015-2019 masih lebih rendah dibandingkan 

dengan rata-rata pertumbuhan nasional. Kontribusi Produk 

Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan cenderung stagnan pada 
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kisaran 20 persen dalam empat tahun terakhir. Ke depan, kinerja 

Industri nasional ditingkatkan.  

Dalam mengimplementasikan agenda pembangunan: 

“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 

Berkualitas dan Berkeadilan” terdapat 4 (empat) faktor lingkungan 

dan isu strategis yang menjadi fokus, yaitu: (1) Keberlanjutan 

Sumber Daya Alam; (2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya 

Ekonomi; (3) Transformasi Struktural Berjalan Lambat; dan (4) 

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.   

Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda 

pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas 

Kementerian Perindustrian mencakup: 

1. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 

Arah Kebijakan: 

a. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di 

sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan 

dengan strategi meliputi: 

1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan 

komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, 

kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir; 

2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan 

smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 

3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri 

pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan 

ekosistem pariwisata; 

4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk 

dan usaha kreatif dan digital;  

5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, 

termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 

6) mengembangkan industri halal. 

b. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan 

TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 
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1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya 

saing produk ekspor dan jasa; 

2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; 

3) mengelola impor; 

4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk 

dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah 

yang efektif; 

5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi 

global; 

6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran 

pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan 

7) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement 

(PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi 

ekonomi. 

c. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi 

yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 

1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; 

2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan 

industri 4.0; 

3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; 

4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada 

industri pengolahan dan pariwisata; 

5) reformasi fiskal; dan 

6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan 

informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan 

dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi 

kreatif, dan ekonomi digital.  

Arah Kebijakan Pengembangan IPAMP Tahun 2020 – 2024 sesuai 

dengan UU No. 3 Tahun 2014 dan Rencana Induk Pengembangan 

Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 mencakup beberapa hal 

pokok sebagai berikut: 
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1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor 

industri dalam perekonomian nasional. 

2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan 

prioritas nasional dan kompetensi daerah. 

3. Mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa. 

4. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan 

yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional. 

5. Pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif 

melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang 

industri. 

6. Meningkatkan penguasaan teknologi. 

Industri barang modal dalam negeri dibangun dan dikembangkan 

dengan mengacu pada penyusunan dan penerapan standardisasi, 

pengembangan komptensi SDM, penguatan lembaga uji, penguatan 

posisi dalam kerjasama luar negeri, penguatan sistem informasi dan 

penguasaan teknologi.    

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan 

dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan 

yang berkualitas adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya daya 

dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan (2) Meningkatnya 

nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing 

perekonomian. Target-target yang akan diwujudkan terkait dengan 

Program Penumbuhan dan Pengembangan ILMATE secara terperinci 

adalah sebagaimana Tabel 3.1. dan Direktorat IPAMP mendukung 

untuk mewujudkannya. 

 

Tabel 3.1. Sasaran, Indikator, dan Target Tahun 2024 terkait 

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Logam, Mesin, 

Alat Transportasi dan Elektronika 

No. Sasaran Indikator Baseline 

2019 

Target 

2024 
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No. Sasaran Indikator Baseline 
2019 

Target 
2024 

A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai 

modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

1 Pemenuhan 

kebutuhan energi 
dengan 

mengutamakan 
peningkatan energi 
baru terbarukan 

(EBT) 

TKDN Sektor 

pembangkit EBT  
a. Surya (%)  

b. Bioenergi (%) 
c. Panas Bumi (%) 

40 

40 
30 

40 

40 
35 

B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya 
saing perekonomian  

1 Penguatan 
kewirausahaan 

dan Usaha Mikro, 
Kecil dan 
Menengah (UMKM), 

dan koperasi 

Penumbuhan start-up 
(unit)  

748 3500 
(kumulatif) 

2 Peningkatan nilai 
tambah, lapangan 
kerja, dan investasi 

di sektor riil, dan 
industrialisasi 

Pertumbuhan PDB 
industri pengolahan 

3,9 8,1 

Pertumbuhan PDB 
industri pengolahan non 

migas (%) 

4,5 8,4 

Kontribusi PDB industri 

pengolahan (%) 

19,9 21,0 

Kontribusi PDB industri 

pengolahan non migas 
(%) 

17,6 18,9 

Kontribusi PDB 
kemaritiman (%)  

6,0 7,8 

Jumlah tenaga kerja 
industri pengolahan 

(juta orang) 

18,9 22,5 

Kontribusi tenaga kerja 
di sektor industri 
terhadap total pekerja 

14,9 15,7 

Nilai realisasi PMA dan 

PMDN industri 
pengolahan (Rp Triliun) 

198,0 782,0 

Fasilitas percepatan 
pembangunan smelter 

di luar Jawa (unit) 

2 31 
(kumulatif) 

Persentase SNI bidang 

industri yang 
diterapkan (%) 

3 20 



- 44 - 
 

No. Sasaran Indikator Baseline 
2019 

Target 
2024 

3 Peningkatan 

ekspor bernilai 
tambah tinggi dan 
penguatan Tingkat 

Komponen Dalam 
Negeri (TKDN 

 

Pertumbuhan ekspor 

industri pengolahan (%) 

-3,6 10,1 

Nilai ekspor produk 
industri pengolahan 
(USD Miliar) 

115,7 183,4 

Kontribusi Ekspor 

Produk Industri 
berteknologi tinggi (%) 

10,7 13,0 

Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) 

(Rerata Tertimbang) (%) 

43,3 50,0 

4 Penguatan pilar 

pertumbuhan dan 
daya saing 

ekonomi 

Jumlah perusahaan 

dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 Readiness 

Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 
(perusahaan) 

24 60 

(kumulatif) 

 

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan IPAMP 

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, 

yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi; dan (2) peningkatan nilai 

tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi 

dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor,  

khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua 

fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan 

pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan 

kualitas kebijakan. 

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan 

kepada pembangunan 10 industri prioritas, dimana 3 industri 

diantaranya menjadi binaaan Direktorat Industri Permesinan dan Alat 

Mesin Pertanian sebagaimana tugas dan fungsi Kementerian 

Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Perindustrian, sebagai berikut: 

1. industri Alat Kesehatan 
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2. industri pembangkit energi; 

3. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri; 

Pengembangan industri IPAMP tahun 2020-2024 diarahkan pada 

prioritas sebagai berikut 

1. Industri Alat Kesehatan terdiri dari: Produk disposable  dan 

consumables; Hospital Furniture; Implan Ortopedi dan Gigi; 

Electromedical device; Diagnostic instrument; PACS (Picture Archiving 

and Communication System); Software and IT; Diagnostics reagents; 

POCT (Point of Care Testing); dan Radiologi 

2. Industri Pembangkit Energi 

Industri Alat Kelistrikan yang terdiri dari: Motor/ generator listrik; 

Baterai; Solar cell; Turbin; dan Mesin Peralatan Pembangkit Listrik. 

3. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa 

Industri 

a. Industri Mesin dan Perlengkapan yang terdiri dari: Industrial tools; 

Mesin CNC dan CNC controller; Flexible Machining Center; Mesin 

Produksi berbasis otomasi; Mesin peralatan pabrik; Mesin 

pertanian dan kehutanan; dan Mesin penambangan, penggalian 

dan konstruksi. 

b. Jasa Industri yang terdiri: Perancangan pabrik dan Jasa proses 

industri (presisi dan bernilai tambah tinggi). 

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 

disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi 

pembangunan industri yang menjadi acuan Direktorat IPAMP, melalui 6 

(enam) kebijakan pembangunan sektor industri sesuai RIPIN 2015-2035 

dan KIN 2020-2024, yaitu: 

1. kebijakan pengembangan sumber daya industri; 

2. kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri; 

3. kebijakan pemberdayaan industri; 

4. kebijakan pengembangan perwilayahan industri; 

5. kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan 

6. kebijakan reformasi birokrasi. 
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Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan 

langkah operasional yang akan ditempuh adalah: 

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri, meliputi:  

a. Pembangunan sumber daya manusia industri. 

Untuk meningkatkan kompetensi teknis, pembangunan 

tenaga kerja industri dilaksanakan melalui 6 program 

pengembangan vokasi industri yakni:  

(1)  pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual 

system;  

(2) pembangunan politeknik/akademi komunitas di kawasan 

industri dan revitalisasi politeknik;  

(3) pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and 

match dengan industri;  

(4) pelatihan industri berbasis kompetensi; dan 

(5)  pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat 

kompetensi tenaga kerja industri; dan  

(6)  pengembangan SDM menuju Making Indonesia 4.0.  

 

b. Pemanfaatan sumber daya alam. 

Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran 

sumber daya alam tahun 2020-2024 diarahkan pada:  

(1)  perbaikan aliran material sektor manufaktur khususnya 

bagi 5 (lima) sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0 

yang merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dan 

kebutuhan industri hulu yang sebagian besar diimpor;  

(2)  pemenuhan kebutuhan energi bagi industri; dan  

(3)  pemenuhan kebutuhan air baku khususnya di KI.  

Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam 

rangka peningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam 

rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:  

(1)  penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor;  
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(2)  meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilai tambah 

produk ekspor;  

(3)  meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan 

pasar nontradisional;  

(4)  mempercepat proses negosiasi dan review free trade 

agreement (FTA);  

(5)  memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi 

menjadi eksportir;  

(6) meningkatkan investasi industri yang berbasis hilirisasi 

SDA, berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor; dan 

(7)  memperluas program kemitraan antara industri besar dan 

IKM. 

 

 

c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. 

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun                 

2020-2024 dilakukan melalui:  

(1)  pemanfaatan inovasi teknologi industri untuk melalui 

inkubasi, konsultansi, rintisan teknologi dan pembentukan 

ekosistem inovasi Making Indonesia 4.0 dalam rangka 

pengembangan produk teknologi, meningkatkan 

kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, 

mempercepat time-to-market, mass-customization, serta 

menghasilkan smart products; 

(2)  peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi 

produk/proses melalui pemanfaatan teknologi litbangyasa 

industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan 

penelitian dan pengembangan serta perekayasaan teknologi 

industri; 

(3) adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri 

berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan 
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kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi 

teknologi industri 4.0; 

(4)  implementasi hasil litbangyasa industri untuk IKM dalam 

rangka meningkatkan produktivitas, efisensi, dan 

standardisasi produk dan proses produksi, mencapai 

kesesuaian terhadap permintaan Original Equipment 

Manufacturing (OEM), serta meningkatkan kualitas agar 

dapat diterima pasar ekspor; 

(5) kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan 

kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit 

teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit 

teknologi, penjaminan risiko, pengadaan teknologi industri 

melalui proyek putar kunci dan mendorong pemanfaatan 

fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan Research 

and Development (R&D); 

(6) riset prioritas dengan memperhatikan tingkat 

kesiapterapan teknologi dan manufaktur; 

(7) komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan 

perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi 

teknologi. 

 

 

d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi. 

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi 

dilakukan melalui:  

(1) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam 

berkreativitas dan berinovasi seperti pusat inovasi, 

inkubator bisnis dan pusat pelatihan; 

(2) pengembangan sentra industri kreatif; 

(3)  pelatihan, bimbingan, atau konsultansi teknologi dan 

desain bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi; 
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(4)  konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi 

perlindungan HKI khususnya bagi IKM serta rintisan usaha 

berbasis teknologi; dan 

(5)  fasilitasi promosi dan pemasaran industri kreatif didalam 

dan luar negeri. 

 

e. Penyediaan sumber pembiayaan. 

Dalam hal ini diharapkan pemerintah semakin 

meningkatkan peran untuk memfasilitasi kerjasama 

pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan dunia 

perbankan nasional melalui regulasi teknis dan program 

pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. 

Beberapa program pembiayaan yang telah diinisiasi pemerintah, 

antara lain:  

(1) Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk 

pembiayaan berupa kredit modal kerja dan buyers credit;  

(2) Pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk 

restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam 

rangka peningkatan daya saing;  

(3)  Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan 

bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan 

pinjaman operasional usaha bagi IKM berorientasi ekspor;  

(4)  Kredit modal kerja dengan skema Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) bagi IKM dengan bentuk pembiayaan berupa subsidi 

bunga pinjaman dari pemerintah melalui berupa kredit 

usaha bagi IKM;  

(5)  Dana usaha bergulir melalui Lembaga Pembiayaan Dana 

Bergulir (LPDB) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit 

investasi dan kredit modal kerja bagi koperasi dan IKM; 

dan  
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(6)  Kredit usaha melalui financial technology (Fintech) yang 

memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan 

prosedur kolateral pembiayaan permodalan yang lebih 

sederhana bagi IKM. 

 

2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri 

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana Industri meliputi:  

a. Pengembangan standardisasi industri.  

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi 

industri dilakukan melalui: 

(1) pengembangan standardisasi industri; 

(2) pembinaan terhadap perusahaan industri yang 

menerapkan pemberlakuan standardisasi industri; 

(3) penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian 

(LPK); 

(4) peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta 

penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan 

(5)  peningkatan pengawasan dan penegakan hukum 

standardisasi industri. 

 

b. Pengembangan infrastruktur industri. 

Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara 

lain meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan 

logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. 

Selain ketersediaan lahan yang clean and clear, kecukupan 

pasokan energi dan air baku yang dilengkapi dengan 

jaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dan 

telekomunikasi, perlu diperhatikan juga penetapan harga yang 

kompetitif. Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk industri 

meliputi: 

(1)   penyediaan lahan industri yang siap digunakan; 

(2)   pembangunan pembangkit listrik, instalasi pengolahan air 

baku; 
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(3)   pembangunan dan pengembangan jaringan dan transmisi 

energi (listrik dan gas) yang mendukung industri; 

(4)   pembangunan dan pengembangan jaringan dan instalasi 

air baku yang mendukung industri; 

(5)   pengembangan sumber energi yang terbarukan; 

(6)   diversifikasi dan konservasi energi; 

(7)   pengembangan industri pendukung pembangkit energi; 

(8)   pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta 

api; 

(9)   penyediaan moda transportasi yang efisien; dan 

(10) pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringan 

telekomunikasi. 

 

c. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). 

Penyelenggaraan SIINAS meliputi:  

(1)  pembangunan  dan pengembangan sistem informasi; 

(2)  pengelolaan sistem informasi; 

(3)  pengadaan data dan penyediaan informasi; 

(4)  penyebarluasan data dan informasi; dan  

(5)  pembinaan dan pengawasan sistem informasi. 

Implementasi SIINas tahun 2020-2024 akan difokuskan 

pada beberapa aktivitas utama yaitu:  

(a) pengumpulan data industri dan data kawasan industri 

secara online, serta pengadaan data peluang dan 

perkembangan peluang pasar, dan data 

perkembangan teknologi industri; 

(b) pengembangan sistem informasi dan integrasi proses 

bisnis yang terkait dengan pemberian fasilitas fiskal 

dan nonfiskal, serta layanan publik Kementerian 

Perindustrian ke dalam SIINas; 

(c) publikasi informasi industri; 
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(d) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan 

industri, perusahaan kawasan industri, dan 

pemerintah daerah. 

 

3. Kebijakan pemberdayaan industri 

Kebijakan pemberdayaan industri meliputi:  

a. Pengembangan industri kecil dan menengah. 

Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telah 

dilaksanakan, program pengembangan IKM pada dalam rangka 

menghadapi era Making Indonesia 4.0 difokuskan pada dua 

aspek utama: 

(1)   peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan 

e-business dalam rangka efisiensi proses bisnis, 

standardisasi produk dan sertifikasi kompetensi keahlian, 

konsultansi bisnis dan pengembangan produk, digitalisasi 

IKM (aspek internal). 

(2)   pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif dan 

mendukung pemberdayaan melalui layanan pengembangan 

usaha yang komprehensif (aspek eksternal). 

b. Pengembangan industri hijau. 

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau 

dilakukan melalui: 

(1) pengembangan standar industri hijau;  

(2) penguatan infrastruktur industri hijau; 

(3) fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal industri hijau; 

(4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri 

hijau; 

(5) peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, 

energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan 

kegiatan industri; dan 

(6) promosi peningkatan daya saing industri melalui 

penerapan industri hijau. 

c. Pengembangan industri strategis. 
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Pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya 

mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan 

keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat 

pembangunan industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam 

pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan 

kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, 

pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan. 

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).  

Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua 

pendekatan yakni melalui kampanye penggunaan produk dalam 

negeri serta melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa 

Pemerintah. Dari dua pendekatan tersebut, porsi alokasi 

sumberdaya lebih dititikberatkan pada strategi kedua mengingat 

adanya potensi nilai belanja barang dan modal Pemerintah yang 

cukup besar aspek efektivitas dalam implementasinya, 

kemampuan Pemerintah untuk melakukan kontrol, serta 

cakupan jenis produk dan rentang waktu pelaksanaan. Secara 

teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan melalui penetapan 

serta pembaharuan berbagai regulasi yang terkait. 

e. Kerjasama internasional di bidang industri. 

Kerjasama internasional bidang industri dilakukan 

pemerintah melalui fasilitasi akses kolaborasi pada jaringan 

rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki 

kemampuan, serta pembinaan lebih luas untuk meningkatkan 

kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang 

berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi 

internasional. 

 

4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri 

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan 

untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka 

penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui: 

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). 
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Keseluruhan WPPI yang berjumlah 22 telah memiliki 

master plan serta telah dikaji kebutuhan infrastrukturnya. 

Pengembangan WPPI belum didukung oleh perangkat regulasi 

sehingga pengembangan WPPI belum berjalan optimal. Guna 

untuk mengoptimalkan peran dan fungsi WPPI, program 

pengembangan WPPI diarahkan pada: 

(1) penyusunan pedoman pengembangan WPPI; 

(2)   diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait 

dan pemerintah daerah; 

(3)   reviu 22 WPPI; 

(4)   redesain zona industri berbasis WPPI; 

(5)   pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; dan 

(6)   kerjasama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI. 

b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI). 

Penetapan KPI merupakan inisiatif kabupaten/kota dan 

dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). 

Penetapan KPI dalam RTRW akan menjadi jaminan bagi 

investasi industri di daerah. Program pengembangan KPI 

diarahkan pada: 

(1) koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW; 

(2) reviu Pengembangan KPI; 

(3) penjaminan pemanfaatan KPI; dan 

(4) pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPI. 

 

c. Kawasan Industri (KI). 

Dalam proses pembangunannya KI menemui beberapa 

hambatan dari aspek lahan (tata ruang, status, legalitas, 

sertifikasi, pembebasan), badan pengelola, pembiayaan, 

pemenuhan infrastruktur (energi, air baku baik untuk pasokan 

maupun jaringan) dan tenant. Kendala yang dihadapi oleh KI 

yang telah terbangun saat ini antara lain pada status lahan 

ketika perluasan, ketersediaan infrastruktur pendukung dan 

okupansi lahan. Selain beberapa kendala yang dihadapi, 
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terdapat potensi pengembangan KI tematik di masa depan 

antara lain: KI Halal, KI khusus IKM, serta KI Hortikultura. 

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, program 

pembangunan Kawasan Industri adalah sebagai berikut: 

(1) penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI; 

(2) penataan KI; 

(3) pembangunan infrastruktur dasar KI; dan 

(4) pembangunan KI tematik. 

d. Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM. 

Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya 

untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan 

industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sentra 

IKM difokuskan pada: 

(1)   penyusunan pola pengembangan sentra IKM; 

(2)   pengembangan skema kemitraan antara sentra IKM dan 

industri besar sebagai jaminan captive market terhadap 

produk-produk sentra; dan 

(3)   penyebaran pembangunan sentra ke luar Pulau Jawa. 

 

5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal 

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran 

utama mempercepat pembangunan industri, melalui tiga fokus 

kegiatan utama, yaitu: 

a. upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui 

pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan 

industri existing dalam meningkatkan daya saing dan 

produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan 

subtitusi impor, penyiapan SDM Industri yang kompeten); 

b. upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian 

fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri 

(khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing 

yang melakukan perluasan komoditi baru; dan 
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c. upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan 

penguasaan teknologi baru.  

 

6. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) 

RB merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya 

memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih 

baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari 

tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan 

baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, 

konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar 

kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan 

paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa 

(business not as usual). Pelaksanaan RB tahun 2020 – 2024 

merupakan pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian gelombang 

IV dengan sasaran sebagai berikut: 

a. terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih 

dan bebas KKN.  

b. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian 

Perindustrian kepada masyarakat. 

c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian 

Perindustrian. 

Untuk mewujudkan sasaran RB tersebut di atas, Kementerian 

Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara 

bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah 

sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis 

IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat 

dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya 

kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja 

organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. 

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir 

aparat yang semula berorientasi ’ingin dilayani’ menjadi ’pelayan 

publik’ dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan 
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sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang 

diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang 

baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas 

tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat 

memberikan kontribusi pada capaian kinerja Kementerian 

Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri. 

Dalam pelaksanaan program RB Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 (delapan) area 

perubahan sebagai berikut: 

a. Manajemen Perubahan; 

b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 

c. Penataan dan Penguatan Organisasi; 

d. Penataan Tata Laksana; 

e. Penataan Sistem Manajemen SDM; 

f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan 

h. Penguatan Pengawasan. 

 

C. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan Direktorat Permesinan dan Alat Mesin 

Pertanian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan 

aparatur sipil negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, 

strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Direktorat IPAMP 

melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, 

dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang 

selanjutnya di tindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian, Bab VI Pasal 348 Direktorat Industri Permesinan dan Alat 

Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan 
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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 permesinan dan alat mesin pertanian. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 348, Direktorat 

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi 

meliputi: 

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan 

pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian; 

2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian 

informasi industri permesinan dan alat mesin pertanian; 

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 permesinan dan alat 

mesin pertanian; 

4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, 

kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri 

permesinan dan alat mesin pertanian; 

5. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

perencanaan, perizinan, data dan informasi industri di bidang industri 

permesinan dan alat mesin pertanian; 

6. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar 

industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada 

industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan 

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

 

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat 

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian sesuai dengan Peraturan 
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Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 pasal 348 sampai 367 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat 

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh Direktur 

yang membawahi 5 (lima) unit yang terdiri atas 4 (empat) subdirektorat 

dan 1 (satu) subbagian, yaitu: 

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat 

Mesin Pertanian 

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat 

Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi  

dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian 

informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian. 

Fungsi dari Subdirektorat Program Pengembangan Industri 

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian antara lain :  

a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, 

dan anggaran di bidang industri permesinan dan alat mesin 

pertanian; dan 

b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan 

pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri 

permesinan dan alat mesin pertanian. 

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat 

Mesin Pertanian terdiri atas : 

a. Seksi Program 

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di 

bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian. 

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan 

pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri 

permesinan dan alat mesin pertanian. 
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2. Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan 

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan 

mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi 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 mesin peralatan 

listrik dan alat kesehatan. 

 

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan 

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 

standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem 

informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi 

perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan 

bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri 

mesin peralatan listrik dan alat kesehatan; 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 
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pengembangan industri di bidang industri mesin peralatan listrik 

dan alat kesehatan. 

 

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan 

terdiri atas: 

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana 

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana mempunyai 

tugas melakukan 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 standardisasi dan 

pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan 

informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan 

Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat 

kesehatan. 

 

b. Seksi Pemberdayaan Industri 

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan 

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 mesin peralatan listrik 

dan alat kesehatan. 
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3. Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin 

Pelestari Lingkungan 

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin 

Pelestari Lingkungan 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 peralatan pabrik, 

alat berat, dan mesin pelestari lingkungan. 

 

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin 

Pelestari Lingkungan 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 standardisasi dan pengolahan serta 

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan 

supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta 

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional 

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di 

bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari 

lingkungan; 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 
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pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat 

berat, dan mesin pelestari lingkungan. 

 

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin 

Pelestari Lingkungan terdiri atas: 

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana; 

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana mempunyai 

tugas melakukan 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 standardisasi dan 

pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan 

informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan 

Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin 

pelestari lingkungan 

b. Seksi Pemberdayaan Industri. 

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan 

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 peralatan pabrik, alat 

berat, dan mesin pelestari lingkungan. 

 

4. Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian 
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Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian 

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 mesin perkakas dan 

alat mesin pertanian. 

 

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian 

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 standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan 

sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi 

perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan 

bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri 

mesin perkakas dan alat mesin pertanian; 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 mesin perkakas dan alat 

mesin pertanian. 
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Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian 

terdiri atas: 

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana; 

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana mempunyai 

tugas melakukan 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 standardisasi dan 

pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan 

informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan 

Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin 

pertanian. 

b. Seksi Pemberdayaan Industri. 

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan 

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 mesin perkakas dan alat 

mesin pertanian. 

 

5. Subbagian Tata Usaha 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata 

usaha dan rumah tangga direktorat. 
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Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing subdirektorat dan 

subbagian saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Direktorat 

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian 

berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 35 Tahun 2018, dapat 

dilihat pada  Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Direktorat Industri Permesinan dan 

Alat Mesin Pertanian 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

A. Target Kinerja 

1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Direktorat Industri Permesinan 

dan Alat Mesin Pertanian akan melaksanakan program dan kegiatan 

sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian 

Perindustrian yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur 

organisasi Direktorat ndustri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. 

Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang 

akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu program. 

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Industri 

Permesinan dan Alat Mesin Pertanian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Utama Direktorat Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 2020-2024 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Strategis /  
Sasaran Program /  

Sasaran Kegiatan / IKU / IK 

Satuan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 

Tj Meningkatnya Peran Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam Perekonomian Nasional 

  1 Pertumbuhan PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian Persen 3.91 4.62 6.23 7.55 8.60 

  2 Kontribusi PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian 

terhadap PDB nasional 

Persen 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 

  

3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin 

pertanian 

Ribu Orang 569.91 581.14 595.19 611.70 629.87 

  4 Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian US$ Miliar 4.46 4.91 5.47 6.20 7.11 

SK 1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 
  1 Persentase tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin 

pertanian terhadap total pekerja 

Persen 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 

  2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri permesinan dan alat mesin 

pertanian 

Rp Juta 

/orang/tahun 

151.58 155.08 160.40 167.39 176.05 

  3 Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian Rp. Triliun 6.60 8.30 10.72 14.19 19.23 

SK 2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 
  1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness 

Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri alat kesehatan 

Perusahaan - - - - - 

  2 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin 

pertanian berteknologi tinggi  

Persen  0,17   0,18   0,19   0,21   0,23  

SK 3 Meningkatnya Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 

  1 TKDN industri permesinan dan alat mesin pertanian (rerata 
tertimbang) 

Persen 42.81 43.66 44.54 45.43 46.34 

SK 4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 
  1 Pertumbuhan ekspor produk industri permesinan dan alat mesin 

pertanian 

Persen 3.95 10.04 11.49 13.22 14.73 

  

2 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin 

pertanian terhadap total ekspor 

Persen 2.49 2.60 2.72 2.85 2.99 

  3 Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian 

terhadap PDB sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian 

Persen 1.03 1.03 1.03 1.02 1.01 
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B. Kerangka Pendanaan 

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, 

dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan 

anggaran Direktorat Jenderal Industri Permesinan dan Alat Mesin 

Pertanian tahun 2020 – 2024 adalah: 

Tabel 4.1 Kebutuhan Pendanaan  Kegiatan Penumbuhandan 

Pengembangan Industri Permesinan dan Alt Mesin Pertanian  
Tahun 2020 – 2024 

 

NO. PROGRAM/ KEGIATAN 
ALOKASI PENDANAAN  

(Rp. Milyar) 

2020 2021 2022 2023 2024 

              

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan 
Elektronika 

     

1 Penumbuhan dan Pengembangan Industri 
Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 

20,17  104,77  108,49  108,49  108,49  
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BAB V  

PENUTUP 

 

Renstra Direktorat IPAMP Tahun 2020 – 2024 disusun dengan 

mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional Tahun 2015 – 2035, dan Kebijakan Industri Nasional 

2020-2024, serta Renstra Direktorat Jenderal ILMATE Tahun 2020 – 2024. 

Renstra Direktorat IPAMP Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman 

pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat IPAMP dalam mewujudkan Visi 

dan Misi Presiden. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka 

ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat IPAMP dalam 

membangun industri yaitu Meningkatnya peran sektor permesinan dan alat 

mesin pertanian dalam perekonomian nasional.  

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri permesinan dan 

alat mesin pertanian tersebut, Direktorat Industri Permesinan dan Alat 

Mesin Pertanian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke 

dalam beberapa perspektif yaitu:  

1. Stakeholders Perspective; dan 

2.  Customer Perspective.  

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian juga telah 

menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis 

tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat 

terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut irektorat 

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian melaksanakan 1 (satu) 

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi 

Pembangunan nasional.  

Arah rencana pembangunan industri Permesinan dan Alat Mesin 

Pertanian dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan 

berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan 

teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Pengembangan 

industri nasional tahun 2020-2024 juga diarahkan kepada pengembangan 

10 industri prioritas, khususnya pada implementasi Making Indonesia 4.0  

Disamping itu, arah kebijakan irektorat Industri Permesinan dan Alat 

Mesin Pertanian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dilaksanakan melalui 6 

(enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:  
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1.  Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;  

2.  Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;  

3.  Kebijakan Pemberdayaan Industri;  

4.  Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;  

5.  Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan           

6.  Kebijakan RB.  

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya 

bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan irektorat 

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian saja, akan tetapi juga 

keberhasilan Kementerian Perindustrian dan Kementerian/ Lembaga 

maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, 

karena sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanianbukan sektor 

yang dapat berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan 

sektor lain. Kesuksesan pembangunan Industri Permesinan dan Alat Mesin 

Pertanian nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku 

kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan 

masyarakat luas.  


