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Sektor bengkel otomotif UMKM berperan penting dalam rantai industri otomotif 
nasional, menciptakan usaha, menyerap tenaga kerja, mengurangi 
pengangguran dan mengatasi masalah kemiskinan. 
Tidak kurang dari 400.000 usaha bengkel otomotif tersebar di Tanah Air, 95 
persen skala UMKM, mempekerjakan lebih dari 2 juta orang dan menghidupi 
sedikitnya 5 juta penduduk Indonesia. 
 
Dalam situasi ekonomi krisis, UMKM terbukti mampu menjadi penyelamat 
ekonomi Indonesia. Kondisi sebaliknya terjadi di era pandemi Covid 19, sektor 
UMKM tidak berdaya. 
 
UMKM menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional, 
dengan begitu mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.  
 
Di era globalisasi, pertumbuhan ekonomi merupakan kunci kemajuan bangsa 
untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan Kemerdekaan 
Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. 
 
Namun begitu, peran strategis dan sumbangan ekonomi bengkel UMKM belum 
mendapat apresiasi dan dukungan yang selayaknya. Masih banyak kendala yang 
dihadapi bengkel UMKM, yang perlu dukungan dan kerjasama dari Pemerintah 
dan stakeholder. Di sisi lain belum ada organisasi bengkel yang konsisten, 
bersuara lantang, sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak usaha bengkel 
UMKM dan pekerjanya di Indonesia. 
 
Untuk itu, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan ketulusan hati, 
kami para pengusaha bengkel mobil, motor, body repair dan bagian - bagian 
mobil dan motor dalam skala UMKM; para mekanik, pengusaha lembaga 
pelatihan perbengkelan; aktivis; akademisi, mendeklarasikan berdirinya 
Persatuan Bengkel Otomotif Indonesia atau disingkat PBOIN, sebagai tempat 
berhimpun dan sarana perjuangan bengkel UMKM dan mekanik. 
 



PBOIN adalah organisasi terbuka, berasas  Pancasila dan UUD 1945. Adapun 
tujuan PBOIN adalah : 
 
1. Meningkatkan daya saing, profesionalitas, skala usaha, skill dan pengetahuan 

teknik otomotif bengkel UMKM dan mekanik. 
 
2. Mendorong kebijakan dan implementasinya di bidang ekonomi, hukum dan 

perundangan yang kondusif dan bersahabat bagi usaha bengkel UMKM dan 
mekanik. 

 
3. Menjadi lokomotif dalam proses adaptasi teknologi, solusi layanan service dan 

maintenance, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dan industri otomotif 
dalam perumusan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan bengkel UMKM 
dan ekonomi nasional. 
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