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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum 

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 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 2,74% dari 

PDB sedikit lebih baik dibanding tahun 2018 di angka 2,94%. Terdapat 

tiga penyebab utama dari melebarnya defisit neraca berjalan tersebut, 

yaitu: ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal 
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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 antar 

wilayah. 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. 
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Belum selesai dengan tantangan dari sisi internal dan eksternal, 

pada awal 2020 seluruh dunia dihadapkan pada pandemi 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 kemanusiaan, kesehatan, namun juga perekonomian global. RRT 

sebagai negara pertama terjadinya kasus 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). 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

a. Potensi 

Era globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam 

pembangunan ekonomi di tengah perekonomian dunia yang bergerak 
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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 

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, khususnya dalam 

peningkatan kemampuan inovasi di bidang perancangan produk dan 

proses produksi, khususnya di era Revolusi Industri ke-4. 
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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 berdampak pada pemerataan kesejahteraan 

masyarakat melalui industrialisasi. Saat ini pendekatan perwilayahan 

menjadi suatu pertimbangan penting dalam pembangunan industri. 
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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. 

b. Permasalahan 

Tantangan dalam jangka pendek yang dihadapi yaitu adanya 

perang dagang dengan tetap berupaya menumbuhkan investasi untuk 

menggerakkan 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). 

Dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2020 - 2024, 

disebutkan delapan permasalahan utama yang masih dihadapi dalam 

pembangunan industri nasional, yaitu: 

i. kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan 

bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);  

ii. kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan 

industri); 

iii. kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah); 

iv. kurangnya tenaga ahli, supervisor, dan superintendent; 

v. tekanan produk impor;  

vi. limbah industri (slag) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu 

ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan 

industri; 

vii. permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan penolong, 

mesin/peralatan IKM, dan pemasaran); dan 
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viii. logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, 

serta data dan informasi tidak akurat). 

Permasalahan/tantangan lain yang dihadapi seluruh dunia saat 

ini adalah pandemi 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. Direktorat Jenderal 

KPAII dapat mengambil peran strategis khususnya dalam hal koordinasi 

dan fasilitasi pada perumusan kebijakan iklim usaha industri guna 

pemulihan sektor industri manufaktur. Selain dengan berbagai 

kebijakan dan pemberian fasilitas/insentif, pemulihan industri juga 

dilakukan dengan membuka akses terhadap ekspor produk industri dan 

membuka akses terhadap relokasi investasi asing pada sektor-sektor 

yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi pohon industri. 

1.3. Evaluasi Capaian 2015 - 2019 

Di samping kondisi lingkungan baik dalam lingkup global 

maupun nasional, perlu juga adanya evaluasi terhadap capaian-capaian 

kinerja dari periode jangka menengah sebelumnya. Selama periode 

Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, Ditjen Ketahanan, 

Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) 

melaksanakan Renstra dari dua unit kerja yaitu Ditjen KPAII dan Ditjen 

PPI. Adapun capaian-capaiannya kinerja selama lima tahun (2015 – 

2019) adalah sebagai berikut: 

1. Calon investor asing, dari target sejumlah 9 tercapai 14 calon 

investor.  

2. Nilai tambah sektor industri diluar Pulau Jawa terhadap nilai 

tambah sektor industri nasional, dari target 29,40% tercapai  

28,54%. 

3. Kawasan Industri yang terbangun, dari target 8 tercapai 14 kawasan 

industri. 
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4. Pertumbuhan jumlah produk industri dalam negeri yang diekspor, 

dari target 5% hasilnya -6,23%. Indikator ini diganti menjadi 

‘Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang 

diekspor’ yang lebih mencerminkan keberhasilan perundingan 

FTA. 

5. Peraturan perundangan yang diselesaikan, dari target 5 

terselesaikan 3 Peraturan Menteri dan 15 rancangan peraturan 

lainnya.  

6. Nilai SAKIP Ditjen KPAII, dari rata-rata target nilai 76 tercapai 

78,41. 

Indikator-indikator tersebut di atas merupakan indikator yang kembali 

digunakan sebagai indikator kinerja dalam Renstra Ditjen KPAII 2020 – 

2024 karena levelnya outcome/dampak dan masih relevan 

mencerminkan kinerja Ditjen KPAII. Adapun indikator kinerja yang tidak 

lagi digunakan dalam Renstra Ditjen KPAII adalah sebagai berikut: 

1. Presentase jumlah unit usaha industri besar – sedang nasional, dari 

target 18,14% tercapai 17,90%. Ini tidak digunakan lagi karena 

pembinaan industri besar – sedang merupakan kewenangan Ditjen 

sektoral. 

2. Kerjasama Internasional Bidang Industri, dari target 24 tercapai 41 

kesepakatan kerjasama. Ini tidak digunakan lagi karena levelnya 

output dan bantaknya kesepakatan belum menunjukkan kinerja riil 

dari implementasi kerjasama internasional. 

3. Industri dalam negeri yang terbantu melalui fasilitasi pembukaan 

akses sumber daya industri dan Jaringan Produksi Global, dari 

target sejumlah 400 tercapai 685 perusahaan. Ini tidak digunakan 

lagi karena hanya level output. 

4. Tingkat representasi kepentingan industri di perundingan 

internasional, tidak digunakan sejak 2019 karena perhitungannya 

tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya. 
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5. Kelompok industri dalam negeri yang difasilitasi insentif untuk 

ekspor, tidak digunakan sejak 2019 karena perhitungannya tidak 

mencerminkan kinerja yang sebenarnya. 

6. Rekomendasi pengamanan industri dalam negeri (IDN) dari dampak 

kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha, tidak digunakan sejak 

2019 karena perhitungannya tidak mencerminkan kinerja yang 

sebenarnya. 

7. Nilai transaksi ekspor perusahaan yang difasilitasi promosi 

internasional, target ini hanya berlaku pada 2019 dan tidak 

digunakan lagi karena bukan menunjukkan kinerja yang 

sebenarnya. 

8. Pertumbuhan utilisasi tarif preferensi, dari target 5% tercapai 

20,87%. Ini tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja Ditjen, 

tetapi diturunkan menjadi indikator kinerja pada level Direktorat. 

9. Sistem Informasi Ketahanan Industri, dari target 24 tercapai 18 

modul. Ini tidak lagi digunakan sejak 2019 karena levelnya hanya 

output. 

10. Kontribusi Investasi yang Memanfaatkan Fasilitas Fiskal, ini hanya 

berlaku 2019 dan tidak digunakan lagi karena ketercapaiannya 

hanya tergantung pihak luar (perusahaan) yang mengajukan. 

11. Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor, dari target 89% di tahun 

2019 tercapai 89%. Ini tidak digunakan lagi karena hanya level 

output. 

12. Perusahaan/industri yang didampingi dalam penanganan kasus, 

dari target 26 tercapai 58 perusahaan. Ini tidak lagi dipakai karena 

hanya level output. 

13. Analisis Dampak Perjanjian Internasional, dari target 9 tercapai 7 

kajian. Ini tidak digunakan lagi karena hanya level output. 
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14. Tingkat kematangan SPIP Ditjen KPAII mencapai Tingkat 3, tidak 

digunakan lagi karena tidak jelas pengukurannya. 

15. Tingkat kepuasan stakeholder eksternal, dari target 77% tercapai 

79,95%. Ini tidak digunakan lagi sejak 2019 karena tingkat 

objektivitas maupun tingkat respon yang rendah. 

16. Akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Ditjen KPAII, tidak 

digunakan lagi sejak 2019 karena targetnya tidak jelas hanya 

menyebutkan ‘capaian standard tertinggi’. 

17. Status pengelolaan BMN Ditjen KPAII, dari target 50% tercapai 

65,17%. Ini tidak digunakan lagi karena diturunkan menjadi 

indikator kinerja Sekretariat Ditjen. 

18. Anggaran Ditjen KPAII yang diblokir, ini hanya berlaku di tahun 2019 

dan tidak lagi digunakan karena di tingkat kementerian juga 

dihilangkan. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 

2.1. Visi 

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. Ditjen Ketahanan, 

Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) di bawah 

Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden di bidang 

perindustrian, maka visi Ditjen KPAII ditetapkan sama dengan visi 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.  

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong”. 

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. 
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2.2. Misi 

Adapun sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden 

nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024, misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga 

turun menjadi misi Kementerian Perindustrian dan Ditjen KPAII, yaitu: 

i. Peningkatan kualitas manusia indonesia; 

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

iii. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

iv. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

v. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

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

terpercaya; 

vii. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 

pada seluruh warga; 

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

ix. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

Kementerian Perindustrian dan Ditjen KPAII 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. Secara khusus Ditjen KPAII 

akan lebih berfokus pada pembangunan dan pengembangan sektor 

industri pengolahan dengan meningkatkan ketahanan dan iklim usaha 

industri, mengembangkan perwilayahan industri, serta meningkatkan 

akses industri pada lingkungan global/internasional. 

2.3.  Tujuan 

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di bidang 

pembangunan industri, Ditjen KPAII menetapkan tujuan selama 5 (lima) 

tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Industri secara 
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Internasional maupun Kewilayahan“. Pencapaian tujuan tersebut 

secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja 

tujuan, yaitu: 

a. kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 

2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen 

pada tahun 2024; 

b. nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 

ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada 

tahun 2024; dan 

c. persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau 

Jawa sebesar 29,9% pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1% pada 

tahun 2024. 

2.4. Sasaran Strategis 

Sasaran pembangunan sektor industri yang ingin dicapai oleh 

Ditjen KPAII sebagai suatu outcome dari 5 (lima) kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Ditjen KPAII tercakup dalam Program Nilai Tambah 

dan Daya Saing Industri. Dari sasaran strategis Kementerian 

Perindustrian, yang diturunkan langsung ke Ditjen KPAII yaitu: (1) 

meningkatnya penguasaan pasar industri; dan (2) meningkatnya 

persebaran industri. Adapun sasaran strategis yang tidak secara 

langsung diturunkan ke Ditjen KPAII yaitu: (1) meningkatnya daya saing 

dan kemandirian industri; (2) tersedianya kebijakan pembangunan 

industri yang efektif; dan (3) tersusunnya perencanaan program, 

pengelolaan keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan 

akuntabel.  

Kelima sasaran strategis Kementerian Perindustrian selanjutnya 

diturunkan menjadi sasaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing 

Industri pada Ditjen KPAII. Sasaran Program Nilai Tambah dan Daya 

Saing Industri pada Ditjen KPAII merupakan sasaran strategis bagi 

Ditjen KPAII selama lima tahun periode Renstra ke depan. Sesuai prinsip 
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memiliki Balanced Scorecard (BSC) Kaplan dan Norton, lima sasaran 

program tersebut terbagi dalam tiga perspektif sesuai yaitu: 

A. Perspektif Pemangku Kepentingan 

Terdapat tiga sasaran program yang termasuk di dalamnya yaitu: 

1) Sasaran Program 1 : Meningkatnya penguasaan pasar industri. 

Untuk meningkatkan pangsa produk industri dalam negeri di pasar 

internasional dapat dilakukan dengan melakukan perundingan-

perundingan internasional seperti FTA/PTA, serta meningkatkan 

pemanfaatan (utilitas) hasil perundingan tersebut.  

Sasaran program ini diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yaitu:  

i. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang 

diekspor, dimana ditargetkan tercapai 27% pada 2020 dan 32% 

tercapai pada akhir 2024; 

ii. Kemitraan industri dalam jaringan produksi global, ditargetkan 

tercapai 2 perusahaan pada 2020 dan kumulatif 10 perusahaan 

pada akhir 2024. 

2) Sasaran Program 2 : Meningkatnya persebaran industri. 

Persebaran industri di Indonesia dilaksanakan melalui tiga 

pendekatan yaitu: melalui pengembangan Wilayah Pusat 

Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan 

Peruntukan Industri (KPI), dan pengembangan Kawasan Industri. 

Sasaran program ini diukur capaiannya dengan tiga Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yaitu: 

i. Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang 

beroperasi dan meningkatkan investasi, ditargetkan tercapai 11 

kawasan industri pada 2020 dan kumulatif tercapai 17 kawasan 

industri pada akhir 2024; 
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ii. Jumlah Kawasan Industri yang dikembangkan, ditargetkan 18 

kawasan industri pada 2020 dan kumulatif tercapai 33 kawasan 

industri pada akhir 2024; 

iii. Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik, ditargetkan 2 

kawasan industri pada 2020 dan tercapai kumulatif 3 kawasan 

industri pada 2024; dan 

iv. Persentase nilai tambah yang diciptakan di luar pulau Jawa, 

ditargetkan 29,9% pada 2020 dan tercapai 33,1% pada 2024. 

3) Sasaran Program 3 : Meningkatnya daya saing dan kemandirian 

industri. 

Pembangunan sektor industri tidak dapat dilepaskan dari daya 

saing dan kemandirian suatu bangsa. Daya saing industri dapat 

diwujudkan melalui peningkatan inferastruktur baik yang bersifa 

fisik maupun non-fisik. Infrastruktur yang bersifat fisik misalnya 

jalan, pelabuhan, bandar udara, dan lainnya. Sedangkan yang 

bersifat non-fisik misalnya fasilitasi berupa kredit ekspor, 

pembiayaan dengan bunga rendah, dan lainnya. 

Peningkatan kemandirian industri dapat dilakukan dengan 

keterlibatan dalam rantai suplai global, hilirisasi industri, serta 

promosi investasi. Dengan adanya investasi yang masuk, 

diharapkan dapat membawa spillover effect berupa transfer 

teknologi.  

Capaian sasaran program ini diukur dengan tiga Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yaitu:  

i. Izin usaha industri yang diefektifkan, ditargetkan tercapai 30% 

pada 2020 dan 50% pada akhir 2024; 

ii. Nilai investasi perusahaan yang mendapatkan fasilitas fiskal, 

ditargetkan tercapai Rp 140 triliun pada 2020 dan Rp 170 triliun 

pada akhir 2024; dan 
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iii. Realisasi proyek investasi perusahaan multinasional, 

ditargetkan 2 proyek pada 2020 dan tercapai 10 proyek 

kumulatif pada akhir 2024. 

B. Perspektif Bisnis Internal 

Perspektif ini merupakan sudut pandang organisasi yang berproses 

pada proses bisnis utama Ditjen KPAII. Sasaran program yang 

termasuk dalam perspektif bisnis internal yaitu: 

4) Sasaran Program 4 : Tersedianya kebijakan pembangunan industri 

yang efektif. 

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 35 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, 

Ditjen KPAII mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, 

fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan 

pembangunan industri, serta akses industri internasional.  

Keberhasilan dari sasaran program ini diukur dengan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yaitu: Jumlah kebijakan pembangunan 

industri yang ditetapkan, ditargetkan 1 peraturan pada 2020 dan 

tercapai kumulatif 5 peraturan pada 2024. 

C. Perspektif Pembelajaran Organisasi  

Perspektif ini merupakan upaya penciptaan dan meningkatkan nilai 

(value) Ditjen KPAII. Sasaran program dalam perspektif pembelajaran 

organisasi yaitu: 

5) Sasaran Program 5 : Tersusunnya perencanaan program, 

pengelolaan keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan 

akuntabel. 

Untuk untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya 

pemerintah yang baik dan terpercaya, maka dibangun sebuah 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Keberhasilan dari sasaran program ini diukut dengan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yaitu: Nilai SAKIP Ditjen KPAII, yang 

ditargetkan tercapai nilai 80 pada 2020 dan nilai 85 pada 2024. 

Peta strategi Ditjen KPAII dapat dilihat pada gambar dibawah, 

yang menjelaskan keterkaitan beberapa sasaran program yang ingin 

dicapai selama 5 tahun ke depan.  
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1. Arah Kebijakan 

Kebijakan pada Ditjen KPAII sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian maupun 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 adalah 

sebagai berikut: 

1. 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. 

Pengembangan infrastruktur industri tahun 2020-2024 

diarahkan untuk: 

a. Adanya jaminan penyediaan lahan industri untuk perusahaan 

industri dan KI dalam WPPI; 

b. Terpenuhinya pasokan air baku bagi industri; 

c. Terpenuhinya kebutuhan jaringan dan moda transportasi yang 

efektif dan efisien bagi industri; 

d. Tersedianya pasokan listrik dan gas untuk industri dengan harga 

yang kompetitif; 

e. Terbangunnya pembangkit listrik mandiri di KI; 

f. Tersedianya pelayanan jaringan telekomunikasi yang handal 

dalam mendukung industri 4.0. 
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2. Pengembangan Kerjasama Internasional Bidang Industri 

Kerjasama Internasional Bidang Industri ditujukan agar 

industri nasional dapat berperan lebih besar di kancah internasional, 

meliputi: 

a. Meningkatnya diversifikasi ekspor produk industri 

Implementasi berbagai perjanjian ekonomi yang dilandasi 

kepentingan industri sudah semestinya mampu meningkatkan 

jenis produk yang diekspor ke negara mitra.  

b. Keterlibatan industri dalam Jaringan Produksi Global 

Kemampuan industri dalam negeri dalam menembus jaringan 

produksi global akan berdampak besar pada keberlangsungan 

ekspor produk bernilai tambah tinggi.  

c. Investasi perusahaan multinasional 

Realisasi perusahaan multinasional untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia akan menunjukkan kepercayaan dunia 

internasional terhadap iklim usaha di Indonesia, selain itu juga 

berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga 

kerja, terjadinya transfer dan implementasi teknologi industri 

4.0, serta keterlibatan pemasok lokal dalam jaringan rantai 

pasoknya.  

d. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya industri dari luar negeri 

Sebagai negara yang sedang dalam proses industrialisasi, banyak 

sumber-sumber daya industri yang masih dibutuhkan dari luar 

negeri. Melalui kerjasama internasional, diharapkan sumber-

sumber daya baik bahan baku, teknologi, peralatan/mesin, dan 

tenaga ahli yang diperlukan bagi proses manufaktur dapat 

diperoleh dengan dengan lebih mudah.  

3. Pengembangan Perwilayahan Industri 

Pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk 

membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran 
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dan pemerataan pembangunan industri melalui pengembangan 

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawaan Peruntukan 

Industri (KPI), dan kawasan industri. 

Pengembangan WPPI diarahkan pada: 

a. Penyusunan pedoman pengembangan WPPI; 

b. Diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait dan 

Pemerintah Daerah; 

c. Reviu 22 WPPI; 

d. Redesain zona industri berbasis WPPI; 

e. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; 

f. Kerjasama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI. 

Pengembangan KPI diarahkan pada: 

a. Koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW; 

b. Reviu Pengembangan KPI; 

c. Penjaminan pemanfaatan KPI;  

d. Pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPI. 

Pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri diarahkan 

pada: 

a. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI 

b. Penataan KI 

c. Pembangunan infrastruktur dasar KI  

d. Pembangunan KI tematik 

4. Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal 

Penyediaan fasilitas fiskal dan non-fiskal diarahkan pada 

perbaikan aspek kemudahan berusaha di sektor manufaktur dengan 

tujuan untuk menciptakan iklim usaha industri yang kondusif serta 

meningkatkan kinerja investasi dan kinerja industri dalam negeri. 

Fasilitasi fiskal dan non-fiskal diarahkan pada sasaran utama 
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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 non fiskal bagi investasi baru sektor industri 

(khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing 

yang melakukan perluasan komoditi baru; dan 

c. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan 

penguasaan teknologi baru. 

3.2. Strategi  

Strategi Ditjen KPAII diarahkan pada tiga tujuan penting, yaitu: 

peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan percepatan penyebaran 

industri.  

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 



RENSTRA DITJEN KPAII 2020 - 2024 

22 

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; 

 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, 
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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; 

 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. 
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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 
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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; 

 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.   

3.3. Kerangka Regulasi 

Dalam rangka mendukung kebijakan Ditjen KPAII yang 

diarahkan pada tiga tujuan penting, yaitu: peningkatan investasi, 

peningkatan ekspor, dan percepatan penyebaran industri, maka 

diperlukan regulasi yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan 

tersebut.  
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Dalam Rencana Strategis Ditjen KPAII Tahun 2020-2024 ini, 

kerangka regulasi penting yang akan disiapkan meliputi:  

a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan 

dan Penyelamatan Industri; 

b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; 

c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri; 

d. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pejabat 

Perindustrian di Luar Negeri; 

e. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan 

Kondisi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri 

melalui pengalokasian dan/atau pemberian kemudahan 

pembiayaan; 

f. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Revisi 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional 

Bidang Industri; 

g. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tatacara 

pengawasan dan pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan 

Industri; 

h. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar 

Kawasan Industri; 

i. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara 

Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan 

Industri Halal; 

j. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria Teknis 

Kawasan Peruntukan Industri; 

k. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan Industri yang Berada atau 

Berlokasi di Kawasan Industri; 
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l. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Revisi 

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang pelaksanaan 

Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Spesific Duty Free 

Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan 

Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Industri; 

m. Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang MasterList dan 

Rekomendasi Impor Limbah Non B3. 

Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-produk 

hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran 

strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Ditjen KPAII Tahun 2020-2024. Pada periode 5 (lima) tahun ke 

depan, Ditjen KPAII mentargetkan untuk dapat menyusun sebanyak 3 

(tiga) Peraturan Pemerintah dan 10 (sepuluh) Peraturan Menteri 

Perindustri. Dengan demikian total terdapat 13 (tiga belas) produk 

hukum yang ditargetkan selesai oleh Ditjen KPAII selama periode 2020-

2024.  

3.4. Kerangka Kelembagaan 

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: 

a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, 

fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan 

pembangunan industri, serta pengembangan akses industri 

internasional; 
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, 

fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan 

pembangunan industri, serta pengembangan akses industri 

internasional; 

c. 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; 

d. 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;  

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, 

iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan 

pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses 

industri internasional; 

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan, 

Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Guna menunjang tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Ditjen 

KPAII didukung oleh 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II dengan 

tugasnya masing-masing sebagai berikut: 

1. Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) 

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) 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. 
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2. Direktorat Perwilayahan Industri 

Direktorat Perwilayahan Industri (PI) 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. 

3. Direktorat Akses Industri Internasional 

Direktorat Akses Industri Internasional (AII) mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama 

internasional dan peningkatan kapasitas industri melalui kerja sama 

antar negara maupun organisasi internasional. 

4. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional 

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional 

(ASDIPI) 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. 

5. Sekretariat Direktorat Jenderal 

Sekretariat Ditjen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis 

dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen 

KPAII. 

Susunan struktur organisasi Ditjen KPAII selengkapnya 

ditunjukkan sebagaimana Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen KPA
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja 

Sebagai sebuah unit kerja Eselon I, Ditjen KPAII diberikan target-

target kinerja yang menjadi sasaran program yang diturunkan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari sasaran strategis 

Kementerian Perindustrian. Dalam periode 2020 – 2024, sasaran 

program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Ditjen KPAII 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Sasaran Program Ditjen KPAII 2020 – 2024 

 

SP1

1 Penambahan jenis produk industri 

pengolahan nonmigas yang diekspor 

Persen 27 28 29 30 32

2 Kemitraan industri dalam jaringan produksi 

global

Perusahaan 2 4 6 8 10

SP2

3 Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di 

luar Jawa yang beroperasi dan 

meningkatkan investasi

KI 11 13 15 16 17 

(kumulatif)

4 Jumlah Kawasan Industri (KI) yang 

dikembangkan 

KI 18 22 26 30 33 

(kumulatif)

5 Fasilitasi kawasan industri dengan zona 

tematik

KI 2 2 2 3 3 

(kumulatif)

6 Persentase nilai tambah yang diciptakan di 

luar pulau Jawa

Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1

SP3

7 IUI yang diefektifkan Persen 30 35 40 45 50

8 Nilai Investasi Perusahaan yang 

Mendapatkan Fasilitas Fiskal

Rp. Triliun 140 147 154 162 170

9 Realisasi proyek investasi perusahaan 

multinasional

Proyek 2 4 6 8 10

SP4

10 Jumlah kebijakan pembangunan industri 

yang ditetapkan

Peraturan 1 2 3 4 5 

(kumulatif)

SP5

11 Nilai SAKIP Ditjen KPAII Nilai 80 81 82 83 85

Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif

Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme Manajemen Ditjen KPAII 

Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri

Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Meningkatnya Persebaran Industri

Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri

2024

Perspektif Proses Bisnis Internal

Program 

/ Kode

Sasaran Program Ditjen KPAII

(Indikator Kinerja Utama)
Satuan

Target

2020 2021 2022 2023
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4.2. Kerangka Pendanaan 

Target-target yang ditetapkan pada sasaran program dan menjadi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen KPAII perlu didukung oleh 

kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBN. Kebutuhan anggaran 

kegiatan pada Ditjen KPAII selama 5 tahun (2020 – 2024) ditunjukkan 

pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Kerangka Pendanaan Ditjen KPAII 2020 – 2024  

(miliar rupiah) 

No Kegiatan 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Peningkatan Ketahanan dan Iklim 

Usaha Industri 

5,92  14,00  16,50  18,50  21,50  

2 Pengembangan Akses Sumber Daya 

Industri Internasional 

38,04  25,10  29,40  33,90  36,50  

3 Pengembangan Akses Industri 

Internasional 

4,69  11,50  14,00  16,00  17,00  

4 Pengembangan Wilayah Industri 6,50  54,00  35,00  35,20  35,50  

5 Penyusunan dan Evaluasi Program 

Peningkatan Ketahanan, 

Pengembangan Perwilayahan 

Industri Serta Pengembangan Akses 

Industri Internasional 

46,82  67,40  87,10  87,40  89,50  
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KPAII 2020 – 2024 disusun 

mengacu pada Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, RPJMN 

2020 – 2025, dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. 

Renstra Ditjen KPAII merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi 

dalam mewujudkan tujuan Ditjen KPAII, yaitu: Meningkatnya Peran 

Industri secara Internasional maupun Kewilayahan.  

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Ditjen KPAII telah 

menetapkan sasaran strategis yang tertuang ke dalam sasaran program 

dan terbagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:  

a. Perspektif Pemangku Kepentingan, dengan sasaran program: 

1. Meningkatnya penguasaan pasar industri;  

2. Meningkatnya persebaran industri; dan  

3. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri. 

b. Perspektif Bisnis Internal, dengan sasaran program: Tersedianya 

kebijakan pembangunan industri yang efektif. 

c. Perspektif Pembelajaran Organisasi, dengan sasaran program: 

Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta 

pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.  

Ditjen KPAII juga telah menetapkan indikator dari masing-masing 

sasaran strategis/program tersebut sehingga pencapaian dari masing-

masing sasaran dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran 

tersebut, Ditjen KPAII didukung oleh lima kegiatan yang merupakan 

penjabaran dari arah kebijakan dan strategi, yaitu: 

- Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; 

- Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional; 

- Pengembangan Akses Industri Internasional; 
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- Pengembangan Wilayah Industri; dan 

- Penyusunan dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, 

Pengembangan Perwilayahan Industri Serta Pengembangan Akses 

Industri Internasional. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional 

melalui Ditjen KPAII membutuhkan sinergi antar unit-unit kerja di 

lingkungan Perindustrian. Untuk dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya pun Ditjen KPAII selalu berkolaborasi dengan berbagai unit 

kerja di Kementerian Perindustrian, khususnya direktorat jenderal 

pembina industri. Lebih dari itu, kesuksesan pembangunan industri 

nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, 

baik dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta  

masyarakat luas. 
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LAMPIRAN MATRIK KINERJA  

Level Program 

Program 

/ Kode 
Sasaran Program (IKU Ditjen) Satuan 

Target 
Unit PJ 

2020 2021 2022 2023 2024 

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 

Perspektif Pemangku Kepentingan              

SP1 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 

  1 Penambahan jenis produk industri pengolahan 

nonmigas yang diekspor  

Persen 27 28 29 30 32 Dit AII 

2 Kemitraan industri dalam jaringan produksi global Perusahaan 2 4 6 8 10 Dit ASDIPI 

SP2 Meningkatnya Persebaran Industri 

  3 Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa 

yang beroperasi dan meningkatkan investasi 

KI 11 13 15 16 17 (kumulatif) Dit PI 

4 Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan  KI 18 22 26 30 33 (kumulatif) Dit PI 

5 Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik KI 2 2 2 3 3 (kumulatif) Dit PI 

6 Persentase nilai tambah yang diciptakan di luar 

pulau Jawa 

Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 Dit PI 

SP3 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri 

  7 IUI yang diefektifkan Persen 30 35 40 45 50 Dit KIUI 

8 Nilai Investasi Perusahaan yang Mendapatkan 

Fasilitas Fiskal 

Rp. Triliun 140 147 154 162 170 Dit KIUI 

9 Realisasi proyek investasi perusahaan 

multinasional 

Proyek 2 4 6 8 10 Dit ASDIPI 
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Program 

/ Kode 
Sasaran Program (IKU Ditjen) Satuan 

Target 
Unit PJ 

2020 2021 2022 2023 2024 

Perspektif Proses Bisnis Internal              

SP4 Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif 

  10 Jumlah kebijakan pembangunan industri yang 

ditetapkan 

Peraturan 1 2 3 4 5 (kumulatif) Setditjen 

Perspektif Pembelajaran Organisasi              

SP5 Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme Manajemen Ditjen KPAII  

  11 Nilai SAKIP Ditjen KPAII Nilai 80 81 82 83 85 Setditjen 
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Level Kegiatan 

Kegiatan 

/ Kode 
Sasaran Kegiatan (IKU Es 2) Satuan 

Target 
Unit Es 2 

2020 2021 2022 2023 2024 

Perspektif Pemangku Kepentingan               

SK1 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Dit AII 

  1 Penambahan jenis produk industri pengolahan 

nonmigas yang diekspor  

Persen 27 28 29 30 32   

2 Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA  Persen 30 35 40 45 50   

SK2 Pemasaran Global Dit ASDIPI 

  1 Kemitraan industri dalam jaringan produksi global Perusahaan 2 4 6 8 10   

2 Kesepakatan industri dalam jaringan produksi 

global 

Kesepakatan 10 2 2 2 2   

3 Industri yang difasilitasi kemitraan jaringan 

produksi global 

Perusahaan - 10 10 10 10   

4 Peningkatan kemampuan ekspor industri Perusahaan - 500 500 500 500   

SK3 Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi Dit ASDIPI 

  1 Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri SDI - 2 3 4 4   

2 Fasilitasi dan penjajagan kerjasama SDI dengan 

negara mitra 

Negara mitra 2 4 4 5 5   

SK4 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Setditjen 

  1 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Kerjasama 1 2 3 3 3   

SK5 Penyebaran Industri Dit PI 

  1 Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar 

Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi 

 

KI 11 13 15 16 17 (kumulatif)   
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Kegiatan 

/ Kode 
Sasaran Kegiatan (IKU Es 2) Satuan 

Target 
Unit Es 2 

2020 2021 2022 2023 2024 

  2 Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan  KI 18 22 26 30 33 (kumulatif)   

  3 Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik KI 2 2 2 3 3 (kumulatif)   

  4 Persentase nilai tambah yang diciptakan di luar 

pulau Jawa 

 

Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1   

5 Database Kawasan Industri Persen 0 30 50 70 80   

6 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang 

dikembangkan 

 

WPPI 3 3 3 3 3   

7 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang 

dikembangkan 

 

KPI 3 10 10 10 10   

SK6 Fasilitasi dan Pendampingan Industri Dit KIUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 IUI yang diefektifkan Persen 30 35 40 45 50   

2 Rekomendasi kebijakan teknis dalam 

meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industry 

 

Rekomendasi 9 10 10 11 12   

3 Kebijakan yang diharmonisasikan Kebijakan - 2 3 3 4   

4 Nilai Investasi Perusahaan yang Mendapatkan 

Fasilitas Fiskal 

Rp. Triliun 140 147 154 162 170   

5 Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan 

fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya 

tahan industri 

IDN 12 12 13 14 15   

6 Rekomendasi penyelesaian hambatan ekspor-impor 

 

NTB - 2 2 2 2   
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Kegiatan 

/ Kode 
Sasaran Kegiatan (IKU Es 2) Satuan 

Target 
Unit Es 2 

2020 2021 2022 2023 2024 

SK7 Investasi Perusahaan Multinasional Dit ASDIPI 

  1 Realisasi proyek investasi perusahaan 

multinasional 

Proyek 2 4 6 8 10   

2 Peningkatan peluang investasi sektor industri LoI 3 3 4 5 5   

3 Layanan pendampingan investasi perusahaan 

multinasional 

Investor 2 3 3 4 5   

SK8 Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri Atperin  

  1 Rekomendasi industrial & market intelligent Rekomendasi 6 8 10 10 12   

Perspektif Proses Bisnis Internal               

SK9 Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif Setditjen 

  1 Jumlah kebijakan pembangunan industri yang 

ditetapkan 

Peraturan 1 2 3 4 5 (kumulatif)   

SK10 Tersedianya NSPK Pengembangan Wilayah Industri Dit PI 

  1 Regulasi Pengembangan Wilayah Industri Kebijakan 2 2 2 2 2   

SK11 Informasi Akses Industri Global Setditjen 

  1 Helpdesk Industri Akses Global Modul - 1 6 8 10 (kumulatif)   

Perspektif Pembelajaran Organisasi               

SK12 Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme Manajemen   

  1 Nilai SAKIP Setditjen KIUI Nilai 80 81 82 83 85 Dit KIUI 

2 Nilai SAKIP Direktorat PI Nilai 80 81 82 83 85 Dit PI 

3 Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI Nilai 80 81 82 83 85 Dit ASDIPI 

4 Nilai SAKIP Direktorat AII Nilai 80 81 82 83 85 Dit AII 

5 Nilai SAKIP Sekretariat Ditjen Nilai 80 81 82 83 85 Setditjen 
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