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1 KATA PENGANTAR 
  

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami 

dapat menyelesaikan Dokumen perencanaan kinerja (Renkin) Ditjen KPAII 2021. 

Dokumen Renkin Ditjen KPAII tahun 2021 disusun sebagai penjabaran target kinerja 

tahunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KPAII tahun 2020 – 2024, serta untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen KPAII sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian. 

Dokumen Renkin Ditjen KPAII ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan 

target kinerja tahunan yang diharapkan dicapai pada tahun 2021. Penentuan target kinerja telah 

mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. 

Semoga dokumen Renkin dapat menjadi rujukan dan memberi arah pada pelaksaan 

seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII dalam melaksanakan program kerjanya 

tahun anggaran 2021.  

Jakarta, 31 Maret 2020 

Dirjen KPAII 

 

 
Doddy Rahadi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 Latar Belakang 

Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen 

KPAII) merupakan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dibentuk 

berdasarkan perubahan Organisasi Kementerian Perindustrian pada bulan Agustus 2018 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. 

Adapun struktur organisasi Ditjen KPAII selengkapnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perindustrian.  

Dalam Peraturan Menteri tersebut di atas disebutkan bahwa Ditjen KPAII mengemban 

fungsi-fungsi yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 yaitu: kerja sama 

internasional, pengembangan perwilayahan industri, pemberian fasilitas bagi industri, serta 

pengamanan dan penyelamatan industri. Penggabungan fungsi-fungsi tersebut ke dalam satu unit 

Eselon I Ditjen KPAII dimaksudkan untuk menjadikan proses bisnis yang terintegrasi sehingga 

kinerja yang dihasilkan lebih nyata dan berdampak bagi industri nasional. 

Globalisasi (liberalisasi) dan lokalisasi (proteksionisme) ekonomi saat ini menjadi 

fenomena yang tidak dapat saling dipisahkan satu dengan lainnya. Di satu pihak mau tidak mau 

kita harus mengikuti tren dunia dimana tidak ada negara yang dapat hidup hanya dengan ditopang 

oleh ekonominya sendiri dan harus berinteraksi dengan negara lain. Disisi lain, setiap negara 

berkewajiban untuk menumbuhkan perekonomian dalam negerinya agar masyarakatnya 

sejahtera. Kondisi yang demikian memberikan kesempatan/peluang sekaligus tantangan bagi 

negara-negara untuk saling kerja sama atau berkolaborasi memajukan ekonominya, atau 

sebaliknya justru saling bersaing satu dengan lainnya untuk mendapatkan keuntungan masing-

masing yang sebesar-besarnya. 

Sebagaimana diketahui, belakangan ini Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa 

lainnya seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Rusia tengah gencar menerapkan kebijakan 

proteksionisme. Di era Presiden Donald Trump, Amerika Serikat cenderung melakukan proteksi 

terhadap ekonomi dalam negerinya, yang kemudian salah satunya berimbas pada perang dagang 
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dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT yang semula menerapkan proteksionisme ekonomi 

kini gencar memanfaatkan setiap peluang dari globalisasi. 

Indonesia sendiri sebagai salah satu negara besar saat ini juga sedang berjuang untuk 

mengatasi defisit neraca berjalan (Current Account Defisit/CAD) yang pada tahun 2019 berada di 

angka 2,6 persen naik dibanding tahun 2018 lebih dari 3 persen. Terdapat tiga penyebab utama 

dari melebarnya defisit neraca berjalan tersebut, yaitu: ketergantungan industri terhadap bahan 

baku dan barang modal dari luar negeri yang menyebabkan impor meningkat; adanya pelemahan 

nilai rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika yang mengakibatkan harga barang 

impor semakin mahal; dan ketergantungan energi kita pada minyak yang sebagian besar masih 

diimpor sehingga sangat dipengaruhi harga minyak dunia maupun kurs nilai tukar rupiah. Ketiga 

persoalan tersebut memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, namun membutuhkan 

upaya bersifat struktural dan fundamental untuk memperkuat ekonomi khususnya di kegiatan 

produksi dalam negeri. Upaya ini harus mengarah pada pemanfaatkan sebesar-besarnya potensi 

dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.  

Dari sisi internal Indonesia, pelaksanaan pembangunan industri selama ini telah 

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai daerah, khususnya 

di Pulau Jawa. Namun, adanya perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, 

sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan dan 

ketimpangan pembangunan industri antarwilayah. Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, 

Sulawesi dan Kalimantan masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses 

informasi dan partisipasi dalam pembangunan sektor industri. Masalah lain yang dihadapi adalah 

belum memadainya jaringan prasarana penunjang keterkaitan ekonomi wilayah, terbatasnya 

investasi, terpusatnya penguasaan aset, dan kurang kuatnya kelembagaan ekonomi lokal. 

Permasalahan tersebut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan 

keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya alam sebagai basis ekonomi wilayah 

dan dasar keunggulan daya saing industri nasional. Di samping itu, permasalahan tersebut juga 

akan memperlebar kesenjangan dan ketimpangan pembangunan industri antarwilayah. 

Belum selesai dengan tantangan dari sisi internal dan eksternal, pada tahun 2020 seluruh 

Dunia dihadapkan pada serangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Penyakit ini 

dikategorikan sebagai pandemi karena telah menyebar ke beberapa Negara dan benua serta 

menjangkiti banyak orang. Penyakit tersebut memiliki pengaruh bukan hanya pada bidang 
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kemanusiaan, kesehatan, namun juga perekonomian global. RRT sebagai Negara asal COVID-19 

merasakan langsung dampak merebaknya virus ini, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 

terendah selama tiga dasawarsa terakhir. Merosotnya ekonomi Tiongkok bakal berdampak 

terhadap perekonomian global pada 2020. Setiap 1 persen penurunan PDB negara ini akan 

mengurangi perekonomian dunia sebesar 0,4 persen.  

Dana Moneter Dunia atau International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksi jika 

ekonomi global tumbuh negatif pada tahun 2020. Nilai ini jauh lebih rendah daripada yang 

diprediksi pada tahun sebelumnya sebesar 3 persen. Sementara Bank Dunia memperkirakan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 2,4 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 2,5 persen. 

Sektor industri menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Hal ini didasari pada 

tiga hal yaitu ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis, terutama bahan 

baku yang berasal dari impor, seperti dari negara RRT, dan negara-negara lain yang juga terpapar 

COVID-19. Kedua, pelemahan rupiah terhadap dollar AS yang berpengaruh pada nilai ekspor 

maupun impor. Terakhir adalah anjloknya harga minyak dan indeks harga saham gabungan 

(IHSG). 

 

 Peluang di Tengah Tantangan 

Era globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan ekonomi di 

tengah perekonomian dunia yang bergerak secara dinamis. Perkembangan ekonomi global dapat 

berdampak pada industri nasional, baik secara positif maupun negatif. Untuk itu pemerintah perlu 

secara aktif mengantisipasi perkembangan tersebut agar mampu menangkap peluang bagi 

pengembangan industri nasional. Potensi pengembangan perlu diwadahi oleh payung hukum 

dalam bentuk perjanjian, baik bilateral, regional maupun internasional. Perkembangan yang 

berdampak negatif juga perlu diantisipasi untuk melindungi industri nasional serta menciptakan 

iklim usaha dalam rangka mengembangkan ketahanan industri di dalam negeri. 

Kecenderungan globalisasi mendorong tumbuhnya kolaborasi antara perusahaan 

industri sehingga membentuk jaringan rantai pasok global (global value chain) yang 

memungkinkan terciptanya nilai tambah yang tinggi namun dengan biaya yang rendah sebagai 

konsep baru Industry 4.0. Disamping dampak positif tersebut, perjanjian kerjasama ekonomi dan 

industri antar negara atau regional juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi karena 

adanya perbedaan prioritas pada setiap negara. Pemerintah dapat memfasilitasi akses kolaborasi 
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pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki kemampuan, serta 

melakukan pembinaan lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi internasional tersebut. Aspek 

standarisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi internasional. 

Sejalan dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi juga telah dan sedang berlangsung sangat cepat dan telah terbukti berdampak luas 

pada berbagai bidang kehidupan. Dalam kaitannya dengan perekonomian, ilmu pengetahuan dan 

teknologi adalah salah satu faktor penentu bagi pembentukan daya saing dan modernisasi industri. 

Hal ini bersumber pada peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan kemampuan 

inovasi di bidang perancangan produk dan proses produksi, khususnya di era Revolusi Industri ke-

4. 

Globalisasi ekonomi secara umum juga mendorong peningkatan arus investasi antar 

negara agar kian lancar. Selain itu, integrasi ekonomi ini turut membawa perubahan teknologi yang 

semakin masif. Perkembangan teknologi di suatu negara dapat terjadi karena inovasi yang 

berlangsung di dalam negara tersebut, atau karena adanya alih teknologi dari negara lain. 

Perubahan teknologi yang terjadi karena adanya alih teknologi biasanya terjadi dari negara maju 

ke negara berkembang. Umumnya, hal ini dipengaruhi oleh adanya investasi yang dilakukan dari 

negara maju ke negara berkembang. Karena modal untuk penciptaan teknologi sendiri sangat 

tinggi, maka bagi negara berkembang, investasi asing dianggap memerankan peranan penting 

dalam rangka transfer teknologi. Transfer teknologi yang berlangsung diharapkan mampu memacu 

terjadinya industrialisasi yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi. 

Kebutuhan akan investasi di sektor industri tersebut perlu diperhatikan secara khusus 

untuk mendapatkan prioritas dalam penentuan kebijakan di sektor ekonomi. Diperlukan adanya 

daya tarik melalui berbagai fasilitas dan kemudahan agar investasi baik dari luar maupun dalam 

negeri berminat dan merealisasikan investasinya di Indonesia. Di samping itu, adanya aliran 

penanaman modal di sektor industri tersebut tentu membutuhkan wadah (sektor prioritas dan 

lokasi) untuk menampungnya. Untuk itulah diperlukan kawasan-kawasan industri yang siap 

dengan sarana dan prasarana di dalamnya, serta lokasi/wilayah dimana investasi tersebut efektif 

dan diperlukan. 

Penempatan investasi pada kawasan-kawasan industri fungsional yang berbasis sumber 

daya alam dan manusia, jalur distribusi dan konektivitas, maupun berbasis klater industri, 

memberikan peluang terjadinya penyebaran industri ke wilayah luar Jawa yang pada akhirnya 
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berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui industrialisasi. Saat ini 

pendekatan perwilayahan menjadi suatu pertimbangan penting dalam pembangunan industri. 

Penyebaran industri yang diharapkan adalah penyebaran industri di suatu daerah tertentu yang 

mampu menghasilkan penciptaan nilai tambah yang tinggi sehingga mampu menjadi penggerak 

utama (prime mover) kegiatan ekonomi di daerah tersebut serta di daerah sekitarnya. 

Tantangan dalam jangka pendek adalah menghadapi dan mengantisipasi perang 

dagang dengan tetap berupaya tumbuhkan investasi untuk gerakkan pertumbuhan ekonomi. Dari 

sisi kemudahan melakukan bisnis, Indonesia telah berhasil naik peringkat dari posisi 106 pada 

tahun 2015 menjadi posisi 73 pada tahun 2019. Kondisi tersebut terjadi karena didukung adanya 

paket deregulasi diantaranya kemudahan layanan investasi tiga jam, perluasan tax allowance dan 

tax holiday, insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), relaksasi daftar negatif investasi, dan 

penerapan online single submission (OSS). 

Tantangan lain yang dihadapi seluruh dunia saat ini adalah COVID-19. Dalam laporan 

Bank Dunia bertajuk “East Asia and Pacific In The Time of COVID-19”, COVID-19 sudah 

menyebabkan guncangan pada ekonomi global. Terdapat lima rekomendasi guna mengatasi 

dampak wabah Virus Corona atau COVID-19 terhadap perekonomian. Rekomendasi pertama 

adalah adanya kapasitas perawatan kesehatan yang cukup untuk memenuhi permintaan, sebab 

diproyeksikan pandemi ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Rekomendasi kedua adalah 

harus terintegrasi antara kebijakan pada bidang kesehatan dan ekonomi makro dalam 

menanggulangi pandemi COVID-19, seperti adanya langkah fiskal yaitu berupa subsidi 

pembiayaan kesehatan dan perawatan bagi pasien. Rekomendasi ketiga adalah kerja sama 

internasional maupun kemitraan lintas batas antara pemerintah dan swasta harus ditingkatkan 

untuk memenuhi produksi, pasokan, serta layanan medis dalam menghadapi pandemi. 

Rekomendasi keempat adalah kebijakan perdagangan harus tetap terbuka sehingga pasokan 

medis dapat tersedia untuk semua negara sekaligus memfasilitasi pemulihan ekonomi secara 

cepat. Rekomendasi kelima adalah adanya pelonggaran kredit untuk memperlancar konsumsi 

rumah tangga dan membantu perusahaan agar bertahan dari goncangan yang sedang terjadi. 

Direktorat Jenderal KPAII dapat mengambil peran strategis dalam koordinasi dan 

fasilitasi pada perumusan kebijakan. 
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 Maksud dan Tujuan 

Dokumen Rencana Kinerja (Renkin) ini disusun dengan maksud untuk memberi rujukan 

dalam penyusunan program kerja dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Setditjen KPAII tahun 2021. 

Adapun tujuan khusus penyusunan Renkin adalah: 

1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi; 

3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; serta 

4)  Sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau dan sanksi (punishment).  

Sebagai unit kerja yang baru hasil penggabungan beberapa fungsi yang sebelumnya 

terpisah, maka perlu didefinisikan kembali visi Ditjen KPAII ke depan yaitu: “Mewujudkan Industri 

Nasional yang Berdaya Saing Global pada 2035”. Adapun misi yang diemban Ditjen KPAII, 

yaitu: 

1. Memfasilitasi industri dalam hal ekspor dan investasi. 

2. Menarik investasi asing di sektor industri. 

3. Menyebarkan industri ke seluruh wilayah nusantara. 

4. Membuka akses industri kepada sumber daya industri. 

5. Membuka akses bagi produk industri ke pasar global. 

6. Mempromosikan produk industri ke rantai suplai global. 

7. Mengamankan industri dari persaingan global maupun kebijakan yang merugikan. 

 Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan program kegiatan, yaitu 

“Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri dan Akses Industri 

Internasional” yang dilaksanakan ke dalam telah ditetapkan 5 (lima) kegiatan utama, yaitu: 

1. Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; 

2. Pengembangan Wilayah Industri; 

3. Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional; 

4. Pengembangan Akses Industri Internasional; 
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5. Penyusunan dan Evalausi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan 

Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional. 

Program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan pada Ditjen KPAII tersebut 

dimaksudkan untuk merealisasikan tujuan organisasi Ditjen KPAII pada tahun 2020 - 2024, yaitu: 

“Meningkatnya Peran Industri Secara Global Maupun Regional”. Keberhasilan pencapaian 

tujuan Ditjen KPAII tersebut diukur dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut: 

1. Peningkatan ekspor industri pengolahan industri non-migas; 

2. Peningkatan investasi di industri pengolahan non-migas; dan 

3. Peningkatan persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa. 

 

 Tugas dan Fungsi 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Ditjen KPAII mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim 

usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta 

pengembangan akses industri internasional. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Ditjen KPAII menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, 

percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses 

industri internasional; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, 

percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses 

industri internasional; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan industri, iklim 

usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta 

pengembangan akses industri internasional; 

4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di 

bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan 

pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional;  
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5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas 

industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan 

akses industri internasional; 

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses 

Industri Internasional; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KPAII 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018, guna menunjang 

tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Ditjen KPAII didukung oleh 5 (empat) unit kerja setingkat 

Eselon II (susunan struktur organisasi Ditjen KPAII sebagaimana Gambar 1), yaitu: 

1. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; 

2. Direktorat Perwilayahan Industri; 

3. Direktorat Akses Industri Internasional; dan 

4. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional; dan 

5. Sekretariat Direktorat Jenderal. 

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 

1. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri 

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan implementasi kebijakan pengamanan dan penyelamatan 

industri, kebijakan iklim usaha industri, serta kebijakan akselerasi, penguatan dan pendalaman 

struktur industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketahanan dan Iklim Usaha 

Industri menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan 

industri, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, sinkronisasi kebijakan industri 

domestik maupun internasional, serta pengawasan dan pengendalian usaha industri; 

b. penyiapan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan 

penyelamatan industri, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, sinkronisasi kebijakan 
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industri domestik maupun internasional, serta pengawasan dan pengendalian usaha 

industri; 

c. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengamanan dan penyelamatan industri, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, 

sinkronisasi kebijakan industri domestik maupun internasional, serta pengawasan 

dan pengendalian usaha industri; 

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan 

pengamanan dan penyelamatan industri, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, 

sinkronisasi kebijakan industri domestik maupun internasional, serta pengawasan 

dan pengendalian usaha industri; 

e. penyiapan analisa kebutuhan fasilitas, koordinasi, perumusan, implementasi di 

bidang pengamanan dan penyelamatan industri; 

f. penyiapan analisa kebutuhan fasilitas, koordinasi, perumusan, implementasi di 

bidang kebijakan fiskal dan nonfiskal;  

g. penyiapan inventarisasi dan verifikasi permasalahan, analisa, koordinasi, dan 

perumusan regulasi di bidang sinkronisasi kebijakan industri domestik maupun 

internasional; dan 

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri memiliki 5 (lima) unit kerja setingkat 

Eselon III dan 1 (satu) unit Subbagian Program dan Tata Usaha setingkat Eselon IV, yaitu: 

a. Subdirektorat Pengamanan dan Penyelamatan Persaingan Global; 

b. Subdirektorat Fasilitas Fiskal Industri; 

c. Subdirektorat Fasilitas Nonfiskal Industri; 

d. Subdirektorat Pengamanan Industri Dalam Negeri;  

e. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri; dan  

f. Subbagian Program dan Tata Usaha. 
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2. Direktorat Perwilayahan Industri 

Direktorat Perwilayahan Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyebaran dan pemerataan industri. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Perwilayahan Industri menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan fasilitasi wilayah 

pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan 

kawasan tertentu; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan fasilitasi wilayah 

pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan 

kawasan tertentu; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengembangan dan fasilitasi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan 

peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan tertentu; 

d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan dan fasilitasi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan 

peruntukan industri, kawasan industri, dan kawasan tertentu; 

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan 

fasilitasi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan 

industri, dan kawasan tertentu; dan 

f. pelaksanaan  urusan  rencana,  program,  anggaran, evaluasi  dan  pelaporan  kinerja,  

tata  usaha,  dan rumah tangga direktorat. 

Direktorat Perwilayahan Industri memiliki 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon III dan 1 

(satu) unit Subbagian Program dan Tata Usaha setingkat Eselon IV, yaitu: 

a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Industri; 

b. Subdirektorat Pengembangan Kawasan; 

c. Subdirektorat Fasilitasi Wilayah Industri; 

d. Subdirektorat Fasilitasi Kawasan; dan 
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e. Subbagian Program dan Tata Usaha. 

3. Direktorat Akses Industri Internasional 

Direktorat Akses Industri Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas industri melalui kerja 

sama antar negara maupun organisasi internasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Direktorat Akses Industri Internasional menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dan 

peningkatan kapasitas industri melalui kerja sama antar negara maupun organisasi 

internasional; 

b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja 

sama internasional dan peningkatan kapasitas industri melalui kerja sama antar 

negara maupun organisasi internasional; 

c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan 

kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas industri melalui kerja sama antar 

negara maupun organisasi internasional; 

d. penyiapan koordinasi penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan 

internasional; 

e. penyiapan koordinasi pemanfaatan fasilitas  kerja sama internasional dan 

peningkatan kapasitas industri; dan 

f. penyiapan pelaksanaan kerja sama antar pemerintah maupun organisasi 

internasional; dan 

g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, 

tata usaha, dan rumah tangga direktorat. 

Direktorat Akses Industri Internasional memiliki 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon III 

dan 1 (satu) unit Subbagian Program dan Tata Usaha setingkat Eselon IV, yaitu: 

a. Subdirektorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa; 

b. Subdirektorat Akses Industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika; 

c. Subdirektorat Akses Industri Regional; 
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d. Subdirektorat Akses Industri Multilateral; dan 

e. Subbagian Program dan Tata Usaha. 

4. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional 

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama teknis dalam rangka 

mendapatkan akses pada sumber daya industri, investasi, dan jaringan rantai suplai global, serta 

promosi investasi, produk, dan jasa ke luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama teknis internasional 

dalam rangka mendapatkan akses pada sumber daya industri, investasi, dan jaringan 

rantai suplai global, serta promosi investasi, produk, dan jasa ke luar negeri; 

b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

sumber daya industri, investasi, dan jaringan rantai suplai global, serta promosi 

investasi, produk, dan jasa ke luar negeri; 

c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan 

kerja sama teknis internasional di bidang sumber daya industri, investasi, dan jaringan 

rantai suplai global, serta promosi investasi, produk, dan jasa ke luar negeri; 

d. penyiapan koordinasi, analisis dan perencanaan kebutuhan, serta memfasilitasi 

pembukaan akses pada sumber daya industri; 

e. penyiapan koordinasi, analisis dan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, serta 

evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi investasi industri di luar negeri; 

f. penyiapan koordinasi, analisis, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan investasi masuk 

maupun keluar negeri; 

g. penyiapan koordinasi, perencanaan dan analisis, serta memfasilitasi pembukaan 

akses industri pada jaringan rantai suplai global;  

h. penyiapan koordinasi, perencanaan dan analisis, pelaksanaan, serta evaluasi dan 

pelaporan kegiatan promosi produk dan jasa industri di luar negeri; dan 



 

13 
 

RENCANA KINERJA DITJEN KPAII 2021  

i. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, 

tata usaha, dan rumah tangga direktorat. 

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional memiliki 4 (empat) unit 

kerja setingkat Eselon III dan 1 (satu) unit Subbagian Program dan Tata Usaha setingkat Eselon 

IV, yaitu: 

a. Subdirektorat Sumber Daya Industri; 

b. Subdirektorat Pengembangan dan Promosi Investasi; 

c. Subdirektorat Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Investasi; 

d. Subdirektorat Rantai Suplai Global dan Promosi Produk dan Jasa; dan 

e. Subbagian Program dan Tata Usaha. 

5. Sekretariat Direktorat Jenderal 

Sekretariat Ditjen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen KPAII. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Sekretariat Ditjen menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran serta evaluasi 

dan pelaporan direktorat jenderal; 

b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta 

penyajian informasi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri 

internasional; 

c. penyiapan pengembangan sistem informasi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan 

akses industri internasional; 

d. penyiapan koordinasi, fasilitasi penyusunan, dan evaluasi perjanjian kerja sama 

internasional dan peraturan peraturan perundang–undangan di bidang ketahanan, 

perwilayahan, dan akses industri internasional; 

e. penyiapan koordinasi kerja sama bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian 

Perindustrian; 

f. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara; 
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g. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, 

organisasi dan tata laksana di lingkungan direktorat jenderal; dan 

h. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan 

hubungan masyarakat di lingkungan direktorat jenderal dan perwakilan perindustrian 

di luar negeri. 

Sekretariat Ditjen KPAII memiliki 4 (empat) unit kerja Eselon III yang masing-masing 

terdiri dari 3 (tiga) unit Eselon IV yaitu: 

a) Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; 

b) Bagian Hukum dan Kerja Sama; 

c) Bagian Keuangan; dan 

d) Bagian Kepegawaian dan Umum. 

 

Gambar 1   Struktur Organisasi Ditjen KPAII  
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 Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan dokumen Renkin Ditjen KPAII 2021 meliputi: 

1) Kegiatan Ditjen KPAII yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 merujuk pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja dalam Matriks Rentra Kementerian Perindustrian 2020 – 

2024; serta  

2) Pelaksanaan kegiatan Ditjen KPAII pada tahun 2021 ditujukan untuk mendukung tugas 

pokok dan fungsi organisasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. 
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3 BAB II 

4 PERKEMBANGAN KERJASAMA INTERNASIONAL 

5 DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI 

6  
2.1. Perkembangan Terkini Kerjasama Internasional dan Perwilayahan 

Industri 

Untuk mengetahui posisi Indonesia saat ini dapat dilihat dari berbagai indikator, 

diantaranya yang paling umum dipakai yaitu Global Competitiveness Index dan Ease of Doing 

Business. Hasil penilaian World Economic Forum (WEF) terhadap Global Competitiveness Index 

tahun 2019 dari 141 negara, Indonesia menempati peringkat 50. Peringkat ini mengalami 

penurunan dari peringkat tahun sebelumnya yang menempatkan Indonesia di posisi 45. Meski 

demikian, Indonesia masih harus bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang 

beberapa telah berada di peringkat atas, seperti: Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 27) 

dan juga Thailand (peringkat 40). Melihat peringkat ini, sehingga otomatis di Asia Tenggara, 

Indonesia berada di peringkat empat dari 10 negara anggota ASEAN.  

Adapun indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) tahun 2019 

menurut penilaian Bank Dunia, peringkat Indonesia turun satu tingkat ke posisi 73 dari 190 negara, 

dengan peringkat yang masih sama pada tahun sebelumnya. Di antara negara ASEAN, posisi 

Indonesia ini berada di belakang lima negara Asia Tenggara lainnya, berturut-turut dari peringkat 

teratas yaitu: Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam. Bank Dunia menilai Pemerintah 

Indonesia telah melakukan reformasi di sejumlah kategori indikator kemudahan berusaha. Meski 

begitu beberapa indikator dinilai belum optimal untuk mempermudah menjalankan usaha. 

Dilihat dari posisi Indonesia terhadap sesama negara ASEAN pada kedua indikator 

tersebut di atas, jelas bahwa Indonesia masih banyak memerlukan perbaikan-perbaikan baik yang 

mengarah ke dalam maupun ke luar. Pada arah ke luar, produk-produk Indonesia harus dapat 

bersaing dengan produk-produk dari negara lain di pasar global. Ini dilakukan dengan berbagai 

jalan, salah satunya dengan membuka akses melalui perjanjian kerja sama ekonomi. Pada arah 

ke dalam, peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan perbaikan biaya, kualitas, dan distribusi 
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pada sisi produk, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam hal pemerataan 

pembangunan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat digambarkan kondisi kerja sama internasional 

dan perkembangan industri berbasis wilayah di Indonesia sebagai berikut: 

1. Kerja Sama Internasional di Bidang Industri 

Adanya perdagangan bebas [free trade agreement (FTA)] telah membuat batas antar 

negara menjadi berkurang (borderless state). Bagi Indonesia, adanya berbagai perjanjian 

perdagangan bebas tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya 

adalah produk industri Indonesia dapat menembus pasar global. Sedangkan dampak negatifnya 

adalah produk-produk impor dapat membanjiri pasar Indonesia yang sangat besar dengan 250 juta 

penduduk. FTA tersebut mengharuskan setiap negara pihak untuk mengurangi, atau bahkan 

menghilangkan, segala bentuk hambatan (trade barriers), baik berupa tarif ataupun non tarif, yang 

menjadi penghalang bagi terciptanya arus perdagangan yang bebas. 

Terkait dengan hambatan non-tarif, negara-negara berkembang merupakan pihak yang 

sangat bergantung kepada mekanisme tarif dalam melindungi atau mendorong pertumbuhan 

industrinya. Di lain pihak, kelompok negara maju memiliki tingkat tarif yang sudah rendah, namun, 

memiliki hambatan non-tarif yang sangat kompleks. Dibandingkan dengan negara lain, saat ini 

Indonesia tercatat hanya memiliki instrumen hambatan non tarif total sejumlah 289 NTMs, ini masih 

jauh dibanding Uni Eropa yang memiliki 7.116 NTMs ataupun Thailand sebagai pesaing terdekat 

yang memiliki 1.031 NTMs. 

Untuk meningkatkan akses produk ke pasar internasional, serta memfasilitasi 

kepentingan industri nasional dalam berbagai fora kerjasama internasional, Kementerian 

Perindustrian telah berpartisipasi aktif dalam berbagai fora kerjasama internasional, baik yang 

bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Beberapa kerja sama bilateral yang telah berjalan 

diantaranya adalah: Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Jepang (IJEPA), 

Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Indonesia dan Pakistan (IP-PTA), Persetujuan 

Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA), serta Persetujuan  Perdagangan 

Bebas antara Indonesia dan Chili (IC-FTA). Selain itu, dalam kerangka kerja sama bilateral, 

Indonesia juga sedang menjajaki beberapa potensi kerja sama bilateral dengan Korea Selatan (IK-
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CEPA), Uni Eropa (Indonesia – EU CEPA), negara-negara EFTA (IE-CEPA), India (II-CECA), dan 

Iran (II-PTA). 

Terkait kerja sama yang bersifat regional, Kementerian Perindustrian turut berperan aktif 

untuk memfasilitasi kepentingan industri dalam negeri dalam berbagai fora ASEAN dan APEC. 

Saat ini, ada beberapa perundingan terkait kerja sama regional yang masih dalam proses 

negosiasi, diantaranya adalah Regional Comprehensive Economic Agreement (RCEP), ASEAN – 

Jepang Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), dan ASEAN – Hong Kong FTA 

(AHKFTA). Sedangkan pada fora multilateral, Kementerian Perindustrin juga berperan aktif 

memfasilitasi kepentingan industri dalam negeri dalam perundingan ekonomi di tingkat global, 

antara lain World Trade Organization (WTO), United Nation Industrial Development Organization 

(UNIDO), Development-8 Group (D8), serta berbagai organisasi komoditas internasional. 

Dampak dari globalisasi telah mempengaruhi strategi pembangunan nasional, dari yang 

tadinya bersifat swasembada, swakarsa, dan swakelola dengan memanfaatkan berbagai sumber 

daya lokal, berubah menjadi lebih terdistribusi secara global jaringan produksinya dengan juga 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia di negara lain. Dalam rangka mengimbangi 

kecenderungan perkembangan sistem produksi global tersebut, maka industri dalam negeri harus 

dapat mengambil manfaat dari rantai suplai global yang terbentuk.  

Kementerian Perindustrian juga memanfaatkan globalisasi tersebut dengan memberikan 

berbagai fasilitasi kepada industri dalam negeri agar dapat turut serta memanfaatkan rantai suplai 

global tersebut salah satunya dengan meningkatkan daya saing produknya melalui kerjasama 

dengan berbagai lembaga/ institusi asing serta negara mitra. Bentuk kerjasama tersebut 

merupakan suatu rangkaian fasilitasi yang diberikan kepada industri, mulai dari pembinaan 

terhadap peningkatan daya saing produk sampai fasilitasi untuk pemasaran produknya sehingga 

dapat menjadi bagian dalam suatu rantai suplai global.  

Di samping kerja sama ekonomi dalam bentuk perdagangan bebas tersebut di atas, 

Kementerian Perindustrian juga melakukan kerja sama teknik guna memenuhi kebutuhan industri 

dalam hal peningkatan kapasitas. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa negara 

mitra maupun lembaga internasional dalam hal: meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

(SDM) industri, meningkatkan daya saing produk industri, alih teknologi, investasi bidang industri, 

dan implementasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).  
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Beberapa kerja sama teknik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dengan 

negara mitra maupun lembaga internasional di bawah ini telah diimplementasikan dan bermanfaat 

bagi industri, antara lain: 

a. JICA, kerja sama peningkatan kapasitas dalam proyek Manufacturing Industrial 

Development Program (MIDEC) yang dilakukan melalui pelatihan, tenaga ahli, dan 

pembiayaan proyek pengembangan industri logam dan industri unggulan daerah; 

b. KOICA, kerja sama peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan beasiswa, serta 

peningkatan kapasitas pengujian tekstil;  

c. CBI Belanda, kerja sama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan industri 

dalam hal ekspor; 

d. KITECH, kerja sama riset dengan lembaga riset Korea Selatan dalam bidang cold 

storage, gasifikasi limbah kelapa sawit, serta pelatihan simulasi pengecoran logam 

dan injeksi plastik; 

e. NEDO, kerja sama dalam pemanfaatan gas buang pada industri semen melalui hibah 

peralatan berteknologi terkini; 

f. Tshinghua University, kerja sama dalam hal peningkatan kapasitas SDM di bidang 

Industry 4.0; dan sebagainya. 

Selain menjadi pihak yang menerima manfaat dari kerja sama teknik di atas, 

Kementerian Perindustrian juga telah berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas SDM negara-

negara di kawasan selatan melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular. Sesuai 

bidang kemampuan yang dimiliki oleh Balai-Balai Besar, Kementerian Perindustrian memberikan 

pelatihan di bidang pengelasan, teknologi pengolahan makanan, pembuatan garmen, dan 

kerajinan kepada beberapa negara seperti: Palestina, Timor Leste, Bangladesh, Myanmar, Nepal, 

Mozambik, Pakistan, Laos, dan Papua Nugini. Ini sebagai bentuk kontribusi Kementerian 

Perindustrian dalam pembangunan yang berkelanjutan bagi negara-negara tersebut. 

2. Perwilayahan Industri 

Upaya pengembangan industri berbasis wilayah telah dilakukan oleh Kementerian 

Perindustrian melalui: (1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang 

merupakan  adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan 

pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan 

konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat; (2) pembangunan dan pengembangan 
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Kawasan Peruntukan Industri (KPI); (3) pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri yang 

merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang dikelola oleh perusahaan kawasan industri. 

Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pengembangan perwilayahan 

industri, pada tahun 2000 sampai tahun 2014, share sektor industri pengolahan non migas 

terhadap PDRB baik secara nasional, di Jawa maupun luar Jawa terus mengalami penurunan, 

namun kembali menguat di tahun 2015 dan 2016. Pada Tahun 2015 kontribusi sektor industri 

secara nasional di Jawa sebesar 72,64%, kemudian meningkat di tahun 2016 sebesar 71,77%, 

menurun di tahun 2017 sebesar 71,49%, dan kembali menurun di Tahun 2018 sebesar 71,22%. 

Artinya pada Tahun 2018 nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa semakin meningkat, yaitu 

sebesar 28,78%.  

Dapat disimpulkan dalam kurun lima tahun (2014 s.d. 2018), cenderung terjadi 

peningkatan kontribusi sektor industri di luar Pulau Jawa. Kontribusi terbesar masih diduduki oleh 

Pulau Sumatera disusul Kalimantan, Sulawesi, serta berturut-turut Bali & Nusa Tenggara, Papua, 

serta Maluku. Pada dua tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi industri yang cukup besar di 

Papua dari 0,21% menjadi 0,7% lalu 0,8%. Meskipun persentasenya relatif kecil namun terlihat 

mulai bangkitnya sektor industri di Indonesia bagian timur. Selengkapnya dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 2 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas di 

Luar Pulau Jawa Tahun 2014 – 2018 

 

Sumber: BPS diolah, 2019 

Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku
Bali & Nusa
Tenggara

Papua

2014 20,87 3,28 2,29 0,1 0,73 0,22

2015 21,1 3,29 2,3 0,1 0,73 0,21

2016 21,34 3,34 2,34 0,1 0,73 0,21

2017 18,71 6,02 3 0,13 0,74 0,7

2018 20,17 5,71 3,24 0,16 0,65 0,8
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Peningkatan tersebut merupakan dampak dari penurunan daya dukung Pulau Jawa 

terhadap pengembangan sektor industri, sementara di Luar Jawa terus mengalami tranformasi dari 

sektor primer ke sektor pengolahan industri, seperti dari hasil perkebunan (kelapa sawit, karet, 

kakao, rumput laut, dan sebagainya) dan hasil pertambangan (biji besi, nikel, dan mineral lainnya) 

mulai dilakukan proses pengolahan menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah yang lebih 

tinggi. Belum optimalnya pemerataan sektor industri terlihat dari Kawasan industri yang beroperasi 

saat ini sebanyak 94 kawasan, dimana 54 kawasan industri atau 57,4 persen berada di Pulau 

Jawa. 

Pada RPJMN 2020 – 2024, target pengembangan berjumlah 27 kawasan industri yang 

tersebar di tiap pulau seluruh Indonesia. Terbanyak adalah di Sumatera sebanyak 14 KI, disusul 6 

KI di Pulau Kalimantan, 3 KI di Pulau Sulawesi dan Maluku, dan sisanya masing-masing satu KI di 

Jawa, Madura, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Fokus industri juga bervariasi mulai dari Industri 

Agro, Industri Minyak dan Gas, Industri Berbasis Batu Bara, Industri Maritim, Industri Berbasis 

Logam, Industri Kedirgantaraan, dan industri lainnya. Berikut merupakan persebaran KI tersebut: 

 

Gambar 3 Kawasan Industri Prioritas dan Pengembangan RPJMN 2020 – 2024 

 

  

 

Sumber: Kemenperin, 2019 
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2.2. Arah Kebijakan Pengembangan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, 

Pengembangan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional 

Dalam organisasi yang baru, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses 

Industri Internasional diarahkan pada empat kelompok sasaran sebagaimana gambar berikut: 

Gambar 4    Arah Kebijakan Ditjen KPAII 

 

1. Peningkatan Investasi 

Salah satu sasaran yang ingin diwujudkan Ditjen KPAII yaitu meningkatkan investasi di 

sektor industri melalui sistem one-stop-service. Guna mengimplementasikan sistem tersebut, 

strategi yang diterapkan merupakan integrasi dari berbagai unit kerja di lingkungan Ditjen KPAII 

sebagai berikut: 

a. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri 

 Penyediaan fasilitas fiskal yang menarik bagi investor agar menanamkan modalnya 

di Indonesia, baik investor lokal maupun investor asing; 

 Melakukan harmonisasi kebijakan untuk mengurangi terjadinya tumpang-tindih 

peraturan yang menyebabkan ketidakpastian berusaha, baik dalam lingkup nasional 

maupun kedaerahan; 

 Melakukan pengawasan dan pengendalian usaha industri maupun usaha kawasan 

industri agar terjadi kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan yang ada, sehingga 

tercipta keadilan dan persamaan hak maupun kewaiban antar pelaku usaha. 

b. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional 

 Melakukan promosi investasi dan business matching khususnya kepada calon 

investor luar negeri untuk menarik minat investasi; 

Arah Kebijakan Ditjen KPAII

Peningkatan Investasi 

Peningkatan Ekspor

Percepatan Penyebaran Industri

Dukungan pada Making Indonesia 4.0
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 Melakukan pemantauan terhadap hasil-hasil promosi investasi dan menindaklanjuti 

minat calon investor, serta memberikan pendampingan dalam merealisasikan 

investasinya di kawasan industri yang tepat. 

c. Direktorat Perwilayahan Industri 

  Melakukan pemetaan/zonasi kawasan industri untuk memberikan kemudahan bagi 

calon investor menentukan lokasi pembangunan pabrik; 

 Mengembangkan dan menyiapkan kawasan industri sesuai dengan infrastruktur 

standard sesuai zona kawasan industrinya; 

 Melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian perizinan.  

2. Peningkatan Ekspor 

Sasaran lain yang ingin dicapai Ditjen KPAII yaitu meningkatkan ekspor produk industri, 

agar kontribusinya terhadap total ekspor meningkat. Ini dapat dicapai dengan strategi yang 

terintegrasi baik secara internal di Ditjen KPAII maupun sinergi dengan unit/kementeraian lain. 

Secara internal di Ditjen KPAII, pembukaan akses produk industri ke pasar global dapat dilakukan 

melalui perundingan di fora bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam formal kenegaraan, 

Ditjen KPAII mengupayakan produk-produk industri yang memiliki daya saing untuk dipermudah 

masuknya ke pasar negara mitra, baik melalui penurunan tarif bea masuk maupun pemenuhan 

atas hambatan di negara tujuan ekspor. Adapun bentuk fasilitasi langsung kepada industri 

dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi perusahaan agar kemampuan 

ekspornya meningkat, menghubungkan perusahaan kepada jaringan produksi global, serta 

memberikan akses kepada pembiayaan guna mempermudah ekspor pada kondisi tertentu. 

Di lingkungan internal Ditjen KPAII sendiri, strategi di atas dilaksanakan oleh direktorat 

sebagai berikut: 

a. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri 

 Memberikan rekomendasi pembiayaan ekspor bagi pelaku usaha yang akan 

melakukan ekspor dengan kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku; 

 Mengupayakan terbukanya hambatan ekspor khususnya yang terkait dengan NTMs; 

 Memberikan pendampingan bagi industri yang menghadapi kasus-kasus ketidak-

adilan dalam perdagangan internasional. 

b. Direktorat Akses Industri Internasional 

 Melakukan percepatan penyelesaian FTA khususnya yang berpotensi 

menguntungkan bagi industri nasional; 
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 Memberikan pelatihan bagi industri untuk memanfaatkan fasilitas bebas bea masuk 

ke negara mitra FTA sehingga terjadi peningkatan utilisasi FTA; 

 Memperluas kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara non tradisional 

sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor produk industri. 

c. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional 

 Memberikan pelatihan bagi industri dalam meningkatkan kemampuan ekspornya 

maupun meningkatkan standard produknya;  

 Mendampingi dalam promosi internasional dengan tenaga ahli pemasaran 

internasional; 

 Melakukan link & match antara produsen dalam negeri yang memiliki level 

kemampuan produksi internasional kepada jaringan rantai suplai global. 

3. Percepatan Penyebaran Industri 

Sasaran penting lainnya dari Ditjen KPAII yaitu mempercepat penyebaran dan 

pemerataan industri di wilayah Indonesia. Penyebaran industri ini dilakukan dengan 

mengembangkan wilayah-wilayah agar terjadi industrialisasi di daerah, terutama untuk wilayah-

wilayah yang belum memiliki kawasan industri atau kawasan industrinya belum berkembang. 

Adapun strategi yang dilakukan internal yaitu: 

 Menyusun Masterplan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 

dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); 

 Melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung industri; 

 Melakukan pemetaan/zonasi dan penataan kawasan industri; 

 Memfasilitasi pembangunan kawasan industri sebagai kawasan strategis nasional. 

4. Dukungan pada Making Indonesia 4.0 

Sejak tahun 2018, Kementerian Perindustrian mencanangkan program nasional untuk 

meningkatkan teknologi manufaktur menjadi level Industry 4.0. Sesuai dengan Roadmap Making 

Indonesia 4.0, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0 di 

Indonesia, pemerintah akan melaksanakan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0. Di antara 

ke-10 agenda prioritas tersebut, Ditjen KPAII berperan sebagai berikut: 

a. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional 

 Melakukan road show ke beberapa investor teknologi Industry 4.0 kelas dunia untuk 

menarik investasi masuk Indonesia; 
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 Melakukan percepatan penanaman modal asing melalui aliansi strategis pada 5 

sektor industri prioritas. 

b. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri 

 Merancang skema insentif baru yang menarik bagi investasi yang 

mengimplementasikan teknologi pada level 4.0; 

 Melakukan penyesuaian dan harmonisasi kebijakan yang diperlukan untuk 

mendukung investasi berteknologi level 4.0. 

c. Direktorat Perwilayahan Industri 

Pada prinsipnya diperlukan redesain zona industri untuk mendukung implementasi 

Making Indonesia 4.0 dengan jalan: 

 Melakukan reviu NSPK terkait tata ruang dan pertanahan; 

 Mengidentifikasi zona industri maupun lokasi potensial sebagai zona industri; 

 Menyusun Roadmap zona industri yang komprehensif; 

 Menyusun NSPK untuk menjaga konsistensi zonasi kawasan industri. 

Sasaran-sasaran pembangunan industri tersebut tentu tidak dapat hanya dicapai dengan 

strategi internal Ditjen KPAII, melainkan perlu bersinergi dengan berbagai unit maupun instansi 

yang terkait. Integrasi dari fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas ditujukan agar sasaran-

sasaran pembangunan industri sebagaimana disebutkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dapat dicapai 

dengan lebih konkrit. Diharapkan dengan struktur organisasi Ditjen KPAII yang baru, maka gerak 

langkah Kementerian Perindustrian semakin komprehensif dalam meningkatkan pertumbuhan 

maupun konstribusi sektor industri, khususnya dengan meningkatkan ekspor produk industri, 

investasi di sektor industri, dan penyebaran industri di seluruh wilayah nusantara.    

 

 

 

 

  



 

26 
 

RENCANA KINERJA DITJEN KPAII 2021  

7 BAB III 

PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA  
 

Bagian ini merupakan pemaparan sasaran strategis dan indikator kinerja yang digunakan 

Setditjen KPAII pada tahun 2020 yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin).  

 

3.1. Sasaran Strategis    

Sasaran strategis merupakan pernyataan yang harus dimiliki, dihasilkan atau dicapai 

oleh sebuah organisasi.  Penetapan sasaran strategis dilakukan untuk mendukung visi Ditjen KPAII 

yaitu “Mewujudkan Industri Nasional yang Berdaya Saing Global pada 2035”. Dalam jangka 

waktu 2020 - 2024, misi organisasi Ditjen KPAII diarahkan untuk: 

1. Memfasilitasi industri dalam hal ekspor dan investasi. 

2. Menarik investasi asing di sektor industri. 

3. Menyebarkan industri ke seluruh wilayah nusantara. 

4. Membuka akses industri kepada sumber daya industri. 

5. Membuka akses bagi produk industri ke pasar global. 

6. Mempromosikan produk industri ke rantai suplai global. 

7. Mengamankan industri dari persaingan global maupun kebijakan yang merugikan. 

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, Ditjen KPAII telah menetapkan 

tujuan organisasi untuk tahun 2020 – 2024, yaitu: “Meningkatnya Peran Industri Secara Global 

Maupun Regional”. Kinerja ketercapaian tujuan tersebut diukur dari tiga indikator yaitu: 

1. Peningkatan investasi asing di industri pengolahan non-migas; 

2. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan industri non-migas; dan 

3. Peningkatan persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa. 

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka Ditjen KPAII 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang akan dijalankan selama tahun 2020, yaitu: 

1. Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; 
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2. Pengembangan Wilayah Industri; 

3. Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional; 

4. Pengembangan Akses Industri Internasional; 

5. Penyusunan dan Evalausi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan 

Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional. . 

Ditjen KPAII memiliki lima sasaran strategis yang terbagi dalam tiga perspektif sesuai 

dengan teori Balanced Scorecard (BSC) Kaplan dan Norton yaitu: 

 Perspektif Stakeholder : Perspektif ini ditetapkan dengan pihak terkait yaitu Ditjen KPAII. 

Terdapat tiga sasaran strategis yang termasuk didalamnya yaitu: 

1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri 

2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penguasaan pasar industri 

3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya persebaran industri 

 Perspektif Bisnis Internal : Perspektif ini merupakan sudut pandang organisasi yang berproses 

pada proses bisnis utama Ditjen KPAII. Terdapat dua sasaran strategis yang termasuk dalam 

perspektif bisnis internal yaitu: 

4) Sasaran Strategis 4 : Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif. 

 Perspektif Pembelajaran Organisasi : Perspektif ini merupakan upaya penciptaan dan 

meningkatkan nilai (value) Ditjen KPAII. 

5) Sasaran Strategis 5 : Tersusunnya pengelolaan keuangan serta pengendalian yang 

berkualitas dan akuntabel. 

 

3.2. Indikator Kinerja Utama 

Indikator kinerja merupakan alat ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang dimiliki 

oleh unit kerja Eselon I. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan dilakukan dengan memenuhi 

kriteria SMART-C: Spesific (Spesifik), measureable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), 

Realistic (dapat dicapai secara realistis namun menantang), Timebound (memiliki jangka waktu), 

dan Continously improve (diupayakan terus meningkat). Adapun Masing-masing sasaran strategis 

memiliki indikator kinerja pada tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut: 
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1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri, dengan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: 

 Izin Usaha Industri (IUI) yang diefektifkan, dengan target 35 persen;  

 Nilai investasi perusahaan yang mendapatkan fasilitas fiskal, dengan target sebesar 

Rp147 Triliun; 

 Realisasi proyek inveestasi perusahaan multinasional, dengan target sebanyak 4 

(empat) proyek; dan 

 Kemitraan industri dalam jaringan produksi global, dengan target sebanyak 4 (empat) 

perusahaan. 

2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penguasaan pasar industri, memiliki satu IKU yaitu: 

 penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor dengan target 

28 persen.  

3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya persebaran industri, memiliki 4 (empat) IKU yaitu: 

 Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan 

investasi dengan target 8 (delapan) KI; 

 Jumlah KI yang dikembangkan, dengan target sebanyak 15 KI;  

 Fasilitasi KI dengan zona tematik, dengan target sebanyak 2 KI; dan  

 Persentase nilai tambah yang diciptakan di luar Pulau Jawa, dengan target sebesar 

30,7 persen. 

4) Sasaran Strategis 4 : Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif, dengan 

IKU yaitu : 

 Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan, dengan target 2 (dua) 

peraturan (PP/ Perpres/ Permen). 

5) Sasaran Strategis 5 : Tersusunnya pengelolaan keuangan serta pengendalian yang 

berkualitas dan akuntabel, dengan IKU: 

 Nilai SAKIP Ditjen KPAII dengan target nilai sebesar 81.  
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8 BAB IV 

PENUTUP 
 

 

Sebagai sebuah organisasi baru yang modern, pelaksanaan kegiatan di Direktorat 

Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) diharapkan 

menjadi komprehensif, khususnya dalam menunjang peningkatan ekspor, peningkatan investasi, 

dan penyebaran industri di seluruh nusantara. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan kegiatan yang 

terencana dan terukur, maka diperlukan suatu dokumen yang berfungsi sebagai pemandu jalannya 

kegiatan di lingkungan Ditjen KPAII.  

Renkin Tahun 2021 disusun sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-

IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian Dokumen ini merupakan salah satu 

komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 

Renkin, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan pelaporan kinerja (Laporan PP 39). 

Dokumen Renkin Ditjen KPAII tahun 2021 merupakan panduan bagi jalannya program 

dan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 2021. Renkin Ditjen KPAII Tahun 2021 ditetapkan 

dengan menggunakan dasar matriks Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024 

yang telah dijabarkan ke masing-masing Eselon I, termasuk Ditjen KPAII. Selain itu, Renkin 

disusun dengan memperhatikan Permenperin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perindustrian dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020. 

Dengan tersusunnya Renkin Ditjen KPAII tahun 2021 ini, diharapkan penyusunan 

program kerja Ditjen KPAII tahun anggaran 2021 dapat lebih optimal, tepat sasaran, sesuai dengan 

tugas dan fungsi unit kerja, serta lebih terarah berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan 

dalam sasaran strategis. Selanjutnya, diperlukan dukungan, kerja nyata, dan koordinasi yang baik 

antar unit-unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII agar pelaksanaan Renkin tahun 2021 berjalan 

dengan baik. 
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Tabel 1 PERJANJIAN KINERJA DITJEN KPAII 2021 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Satuan 

Alokasi 

Anggaran (Rp 

Miliar) 

Perspektif  Stakeholder 

1.  Meningkatnya daya 

saing dan 

kemandirian industri 

1.1 Izin Usaha Industri (IUI) yang 

diefektifkan 

35 Persen 7,50 

1.2 Nilai investasi perusahaan yang 

mendapatkan fasilitas fiskal 

147 Rp Triliun 5,00 

1.3 Realisasi proyek investasi 

perusahaan multinasional 

4 Proyek 7,00 

1.4 Kemitraan industri dalam 

jaringan produksi global 

4 Perusahaan 55,20 

2.  

Meningkatnya 

penguasaan pasar 

industri 

2.1 Penambahan jenis produk 

industri pengolahan nonmigas 

yang diekspor 

28 Persen 15,00 

3.  
Meningkatnya 

persebaran industri 

3.1 Jumlah Kawasan Industri (KI) 

prioritas di luar Jawa yang 

beroperasi dan meningkatkan 

investasi 

8 KI 15,00 

3.2 Jumlah KI yang dikembangkan 16 KI 5,00 

3.3 Fasilitasi KI dengan zona 

tematik 

2 KI 1,50 

3.4 Persentase nilai tambah yang 

diciptakan di luar Pulau Jawa 

30,7 Persen 11,00 

Perspektif Bisnis Internal 

4.  Tersedianya 

kebijakan 

pembangunan yang 

efektif 

4.1 Jumlah kebijakan 

pembangunan industri yang 

ditetapkan 

2 Peraturan (PP/ 

Perpres/ 

Permen) 

5,50 

Perspektif Pembelajaran Organisasi 

5.  Tersusunnya 

pengelolaan 

keuangan serta 

pengendalian yang 

berkualitas dan 

akuntabel 

5.1 Nilai SAKIP Ditjen KPAII 81 Nilai 50,40 

 


