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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 
disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian serta Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 
4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam 
bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, 
perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, 
fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada 
industri hasil hutan dan perkebunan. Dalam mengemban tugas tersebut Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan sesuai Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menetapkan visi yang sama dengan visi 
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, 
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, 
maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mengemban misi yaitu Peningkatan kualitas 
manusia indonesia; Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; Pembangunan yang 
merata dan berkeadilan; Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; Kemajuan budaya yang 
mencerminkan kepribadian bangsa; Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 
terpercaya; Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 
Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta Sinergi pemerintah daerah dalam 
kerangka negara kesatuan sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Industri Hasil hutan dan perkebunan. 
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada 
tahun 2022 serta program dan kegiatan demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
tersebut. 

Evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini didasarkan pada Rencana Strategis 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Tahun 
2022, Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022, dan Program 
Prioritas Nasional Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga dari 
pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri hasil hutan dan perkebunan periode 
Rencana Strategis Tahun 2020-2024.  

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan secara umum telah melaksanakan tugas pokok, 
fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian Sasaran Strategis tahun 2022 serta berkontribusi 
bagi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Pencapaian sasaran strategis ini dapat 
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dilihat dari pemenuhan target-target indikator kinerja. Capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan pada tahun 2022 realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, rata-rata capaian target 
Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 134,15%, rata-rata capaian target Indikator 
Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 66,13%,  rata-rata capaian pelaksanaan Program Prioritas Nasional 
adalah sebesar 100%, dan rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 106,89% 
dengan rasio tingkat keberhasilan sebesar 60,47% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan Tahun 
Anggaran 2022 tidak berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata capaiannya juga belum melebihi 
100% atau bahkan 75%. 

Sedangkan capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan jangka menengah 
tahun 2020-2024, rata-rata capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 117,27%, dengan rasio 
tingkat keberhasilan sebesar 47,06%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program 
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan periode jangka 
menengah tahun 2020-2024 belum berhasil dilaksanakan. 

Realisasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2022 setelah 
dilekukan revisi anggaran dikarenakan dana yang digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah 
sebesar Rp. 15.179.898.986,- atau 99,08% dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 15.320.877.000,-. 

Terdapat beberapa indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator 
Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target, yaitu pertumbuhan 
PDB industri hasil hutan dan perkebunan, Kontribusi PDB industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
terhadap PDB nasional, subtitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan, Pertumbuhan 
ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan, Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap total ekspor, dan rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah 
ditindaklanjuti. Pencapaian target-target kinerja makro tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor 
eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal diantaranya adalah 
terjadinya pandemi COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2020 mengakibatkan 
terjadinya pelemahan ekonomi global ditambah dengan terjadinya perang antara Russia dan Ukraina 
pada awal 2022 menambah kuat indikasi perang dagang antara blok barat dan blok timur serta resesi 
ekonomi global yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Kurang lengkapnya dokumen SAKIP 
yang disampaikan kepada tim evaluator sehingga target nilai SAKIP  Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan tidak dapat dicapai. 

Hal hal yang perlu direkomendasikan untuk kedepannya antara lain hasil evaluasi kinerja tahun 2022, 
dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 
pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2020-2024. Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data 
pendukung yang memadai, menyeimbangkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi 
yang tepat sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan yang 
mendukung pencapaian target kinerja secara langsung. 

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan tahun 2022, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan dalam keberhasilannya mencapai sasaran tahun 2022 dan sasaran jangka 
menengah tahun 2020-2024. 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi  

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan salah satu unit kerja yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang 
kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan 
penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana 
pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, 
pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan 
standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau 
bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan 
dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
menyelenggarakan fungsi yaitu: 

1. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi 
pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;  

2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan 
industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan 
sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan 
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi 
industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau 
bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan 
perkebunan;  

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan 
industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, 
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan 
baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan 
promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil 
hutan dan perkebunan;  

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, 
data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, 
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan 
baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan 
promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil 
hutan dan perkebunan;  

5. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, 
pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 
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alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, 
pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan 
penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan 
dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan  

6. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.  
  

1.2 Peran Strategis  

Industri hasil hutan dan perkebunan mempunyai peranan strategis dalam perekonomian 
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, 
lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor dan investasi. Lebih dari itu, industri hasil hutan dan 
perkebunan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi 
daerah. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan kebijaksanaan 
pembinaan dan pengembangan indusri hasil hutan dan perkebunan guna mendorong pertumbuhan 
dan perkembangannya sehingga dapat berperan sesuai harapan melalui berbagai program dan 
kegiatan pembinaan yang tepat.  

Pada tahun 2022, pertumbuhan sektor industri hasil hutan dan perkebunan mengalami 
penuingkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yakni meningkat di 
angka 1,63%. Penurunan ini awalnya terjadi di tahun 2020 yang terkoreksi cukup dalam di angka -
0,44% dan meningkat meskipun masih koreksi di angka -0,03 pada tahun 2021, hal ini terjadi akibat 
pengaruh melemahnya ekonomi global sejalan dengan mewabahnya COVID-19 dan menurunnya 
aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Pengaruh 
pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga 
hampir di seluruh negara baik pada sektor pariwisata, industri, konstruksi, perbankan maupun sektor-
sektor lainnya. 

  Secara umum, pandemi COVID-19 dan perang antara Russia dan Ukraina serta kelangkaan 
minyak goreng yang ada di pasaran sejak awal tahun 2022 mempengaruhi seluruh cabang pada sektor 
industri hasil hutan dan perkebunan, sehingga pada beberapa cabang mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya meskipun secara pertumbuhan 
ekonomi lebih baik dari tahun 2021, yaitu pada  industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang 
anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, serta pada industri kertas dan barang dari kertas. 
Pertumbuhan cabang industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2022 yang tertinggi dicapai 
oleh industri kertas dan barang dari kertas  dan percetakan yakni 3,73%, sedangkan industri Kayu, 
Barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture berada di angka 0,59% dan untuk industri 
furnitur ada di angka -1,99%. Adapun pertumbuhan masing-masing cabang industri hasil hutan dan 
perkebunan ditampilkan dalam tabel 1.1. 

  Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2022 sektor 
industri hasil hutan dan perkebunan memberikan kontribusi PDB sebesar 1,28% terhadap PDB 
nasional, dimana yang tertinggi ditempati oleh industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan 
reproduksi media rekaman sebesar 0,69%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang 
anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 0,48% dan yang terkahir industri furnitur sebesar 
0,24%  
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Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan 

KBLI SEKTOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16 

Industri Kayu,Barang Dari Kayu dan 
Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan 
Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan 
dan Sejenisnya 

1,74 0,13 0,75 (4,55) (2,16) (3,71) 0,59 

17 Industri Kertas dan Barang Dari Kertas 2,61 0,33 1,43 8,86 0,82 (2,89) 3,73 

31 Industri Furnitur 0,46 3,65 2,22 8,35 (3,36) 8,16 (1,99) 

-- 
Industri Hasil hutan dan 
perkebunan 

6,33 6,60 6,30 6,65 (0,44) (0,03) 1,63 

 

Pada tahun 2022, nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan adalah sebesar US$ 
28,14 Milyar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 
yaitu sebesar 6,92%. Komoditi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan nilai ekspor 
terbesar masih didominasi oleh produk minyak kelapa sawit dan turunannya dimana komoditi sawit 
(termasuk minyak kelapa sawit) membukukan nilai ekspor sebesar US$ 31,09 Milyar, kemudian diikuti 
oleh produk kertas dan barang dari kertas sebesar US$ 8,61Milyar, produk kayu sebesar US$ 4,14 
Milyar, karet hulu (crumb rubber) sebesar US$ 3,53 Milyar, furnitur sebesar US$ 2,13 Milyar, dan 
terakhir produk industri percetakan umum dan khusus sebesar US$ 0,33 Milyar serta minyak atsiri 
diangka US$ 0,40 Miliar. 

  Industri Hasil hutan dan perkebunan merupakan industri andalan Indonesia, karena didukung 
oleh sumber daya alam yang potensial yang berasal dari sektor  perkebunan dan kehutanan. Produksi 
CPO dan CPKO pada tahun 2021 adalah sebesar 45,12  juta ton dan meningkat menjadi 52,58 juta ton 
di tahun 2022 merupakan angka produksi tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Produksi terbesar 
diperkirakan berasal dari Provinsi Riau sekitar 19,55% dari total keseluruhan produksi Indonesia, 
disusul Kalimantan Tengah dengan komposisi 12,47% dari total keseluruhan produksi Indonesia. 

  Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan akan 
mempunyai efek berganda yang luas, seperti penguatan struktur industri, peningkatan nilai tambah, 
pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya, pengembangan wilayah industri, proses alih teknologi, 
perluasan lapangan kerja, penghematan devisa, perolehan devisa, serta peningkatan penerimaan 
pajak bagi pemerintah. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri hasil hutan dan 
perkebunan belum maksimal dan sebagian besar bahan baku diekspor dalam bentuk primer (bahan 
mentah). 

Sebagai bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan dalam hal menyusun kebijakan, standardisasi dan fasilitasi di bidang industri hasil hutan 
dan perkebunan maka program yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 
adalah Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 
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1.3 Struktur Organisasi 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan terdiri atas: 

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi 
pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan 
industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 
perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, 
penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri 
dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan 
dan perkebunan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan menyelenggarakan fungsi:  

1. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi 
pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;  

2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan 
industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan 
sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan 
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi 
industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau 
bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan 
perkebunan;  

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan 
industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, 
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan 
baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan 
promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil 
hutan dan perkebunan;  

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, 
data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, 
pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan 
baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan 
promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil 
hutan dan perkebunan;  

5. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, 
pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya 
alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, 
pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan 
penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan 
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dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan 
pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.  
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas: 

1. Subbagian Tata Usaha 

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024 

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dalam sistem 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan 
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab 
tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional, global serta tetap berada dalam tatanan 
sistem manajemen nasional. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta agar mampu 
eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, 
suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perbaikan tersebut 
perlu disusun dalam suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan 
yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang 
berorientasi pada pencapaian hasil. 

Dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan 
bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, 
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, 
tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program, 
dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 

 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian 
Perindustrian merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan alat bantu dan 
merupakan tolok ukur dalam mengemban tugas. Dokumen Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 
sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020 melalui Peraturan Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021. 

 Namun sehubungan dengan masih mewabahnya virus COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang 
mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global dan penurunan aktivitas ekonomi domestik 
serta adanya perang antara Russia dan Ukraina yang juga menyebabkan perang dagang antara blok 
timur dan blok barat, serta dengan diterbitkannya Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur 
dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan dilakukannya refocusing anggaran pada beberapa kegiatan 
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai, maka pada tahun 2022 terdapat 
beberapa kali penyesuaian target kinerja pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, terutama 
pada sasaran kinerja yang kegiatan-kegiatan pendukungnya mengalami refocusing anggaran. 

 Berdasarkan Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024, maka 
arah kebijakan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagai berikut: 
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1. Visi  

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai salah satu unit kerja yang membantu 
pelaksanaan tugas Menteri Perindustrian yang merupakan perpanjangan tangan Presiden di 
bidang industri hasil hutan dan perkebunan, maka Visi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu: 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 
Gotong Royong” 

2. Misi  

Mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden di atas, visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi 
yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil Presiden 
yang juga merupakan misi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yaitu: 

(1) Peningkatan kualitas manusia indonesia; 

(2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 

(3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

(4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

(5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

(6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

(7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 

(8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya; 

(9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

3. Tujuan  

Untuk membantu mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai 
pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu “Meningkatnya peran industri hasil hutan dan 
perkebunan  dalam perekonomian nasional” yang diukur melalui indikator kinerja tujuan 
sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 
– 2024 

No Indikator Kinerja Tujuan 
Target 

Satuan 
2021 2021 2022 2023 2024 

1 Pertumbuhan PDB industri 
hasil hutan dan perkebunan 

-1,23 1,02 3,19 5,07 5,45 % 

2 Kontribusi PDB industri hasil 
hutan dan perkebunan 
terhadap PDB nasional 

1,40 1,41 1,42 1,45 1,48 % 
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4. Sasaran Kinerja 

Untuk mewujudkan tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan diperlukan upaya-
upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi 
perspektif stakeholder, perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif learn & 
growth sebagai berikut: 

Perspektif Stakeholder 

(1) Sasaran Kinerja (SK1):  Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan 
dan perkebunan 

Sasaran kinerja ini diukur melalui indikator kinerja (IK): 

a. Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan 
b. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan 

Perspektif Customer 

(2) Sasaran Kinerja (SK2): Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri 
hasil hutan dan perkebunan 

Sasaran kinerja ini diukur melalui indikator kinerja (IK): 

a. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi 

(3) Sasaran Kinerja (SK3): Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan 
dalam negeri 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IK): 

a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang 
dan jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

b. Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan 
c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 

(4) Sasaran Kinerja (SK4): Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan 
perkebunan 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IK): 

a. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan 
b. Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan 
c. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor 
d. Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor 

industri non migas 

Perspektif Internal Process 

(5) Sasaran Kinerja (SK5): Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

Sasaran kinerja ini diukur melalui indikator kinerja (IK): 
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a. Rancangan peraturan kebijakan sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang 
diselesaikan 

b. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan 

Perspektif Learn & Growth 

(6) Sasaran Kinerja (SK6): Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima  

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IK): 

a. Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti  

(7) Sasaran Kinerja (SK7): Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan 
evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja (IK): 

a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan 
prioritas nasional 

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

Target indikator kinerja sasaran strategis Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
tahun 2020-2024 setelah mengalami penyesuaian target akibat mewabahnya virus COVID-19 
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Sasaran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 – 2024  

Program/ 
Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Satuan 

Perubahan Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

Tujuan             
Tj Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional             

  1 Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan % -1,23 1,02 3,19 2,86 5,45 
  2 Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional % 1,40 1,41 1,42 1,40 1,48 

Perspektif Stakeholder             

SK1 Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan             

  1 Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan % - 51,69 55,25 62,91 74,49 

  2 Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan Rp Trilyun 20,92 21,52 23,97 45,68 37,16 

Perspektif Customer             

SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan             

  1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi % 1,95 1,96 1,97 2,01 2,05 

SK3 Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri hasil hutan 
dan perkebunan 

            

  1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan 
jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

% - 75 80 85 90 

  2 Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan % 14 22 35 35 35 

  3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri hasil hutan 
dan perkebunan 

% 51,48 52,51 53,56 54,63 55,73 

SK4 Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan             

  1 Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan US$ Milyar 22,60 24,40 26,42 21,76 32,97 
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Program/ 
Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Satuan 

Perubahan Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

  2 Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan % 7,12 7,98 8,26 6,71 13,15 

  3 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor % 13,61 14,70 14,79 7,43 15,40 

  4 Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri 
non migas 

% 2,12 2,03 1,93 3,2 1,75 

Perspektif Internal Process             

SK5 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri  hasil hutan dan perkebunan             

  1 Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan Perusahaan 5 10 17 18 19 

Perspektif Learn & Growth             
SK6 Terwujudnya birokrasi Direktorat  Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang efektif, efisien, 

dan berorientasi pada layanan prima  
            

  1 Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Nilai - 77 78 79 80 

  2 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti  % - 91,5 92 92 93 

SK7 Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

            

  1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas 
nasional 

% 95,5 95,7 95,9 96,1 96,3 

  2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

Nilai 78 78,2 78,4 78,6 78,8 
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5. Peta Strategis 

Sasaran kinerja merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan sebagai suatu impact/outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan. Hubungan 
antara tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam Peta Strategis Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 Peta Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  

 

6. Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 

 Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 
Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau 
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
tersebut. Tujuan “Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam 
perekonomian nasional” dan Sasaran Kinerja perspektif customer “Meningkatnya kemampuan 
industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri hasil hutan dan perkebunan” ditetapkan 
sebagai Kinerja Utama, serta Indikator Kinerja Tujuan (IKT) dan Indikator Kinerja (IK) dalam 

  

  

CO
ST
UM

ER
	P
ER
SP
EC
TI
VE
	

ST
AK
EH
OL
DE
RS
	

PE
RS
PE
CT
IV
E	

IN
TE
RN
AL
	P
RO
CE
SS
	

PE
RS
PE
CT
IV
E	

  

SK2.Penguatan Implementasi 
Making Indonesia 4.0 di sektor 

Industri hasil hutan dan 
perkebunan  

Tujuan: Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan Hutan dan 
Perkebunan dalam Perekonomian Nasional 

  

SK6.	Terwujudnya	birokrasi	Direktorat	Industri	
Hasil	Hutan	dan	Perkebunan	yang	efektif,	

efisien,	dan	berorientasi	pada	layanan	prima		

LE
AR
N	
&
	G
RO
W
TH
	P
ER
SP
EC
TI
VE
	

SK5.	Meningkatnya	pengendalian	dan	
pengawasan	sektor	industri	hasil	hutan	dan	

perkebunan	

SK3. Meningkatnya kemampuan 
industri barang dan jasa dalam 

negeri sektor industri hasil hutan 
dan perkebunan  

SK4. Meningkatnya 
penguasaan pasar industri hasil 

hutan dan perkebunan  

SK7.	Meningkatnya kualitas perencanaan, 
penyelenggaraan dan evaluasi program 

kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan	

SK1.	Meningkatnya daya saing dan 
kemandirian industri hasil hutan dan 

perkebunan 		

  

Tujuan: Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan 
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perspektif customer merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan yaitu: 

(1) Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan 

(2) Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional 

(3) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan 
jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

(4) Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan 

7. Program Kegiatan 

 Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melaksanakan ”Program Penumbuhan dan Pengembangan 
Industri Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan” yang didalamnya memuat kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut: 

1) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 

2) Program Dukungan Manajemen 

 

2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, maka disusun 
rencana kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. 

 Dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 
disusun pada awal tahun 2020. Pada saat itu, dokumen Renstra Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan tahun 2020-2024 sedang dalam proses penyusunan, oleh karena itu berdasarkan arahan 
Biro Perencanaan, sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  tahun 2022 menggunakan sasaran strategis dan indikator kinerja 
dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020-2024 
dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansinya terhadap kondisi yang terjadi. Penentuan 
nilai target indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja tahun 2022 ditentukan melalui 
mekanisme rapat yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan. Penentuan target tersebut dihitung berdasarkan prognosa atas data 
realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dari rapat tersebut disepakati bahwa tujuan, sasaran kinerja dan 
target kinerja yang digunakan dalam dokumen Rencana Kinerja tahun 2021 untuk seluruh unit kerja 
Eselon II di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagaimana tertuang 
di dalam Nota Dinas Sekretaris Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan nomor 
406/IA.1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal laporan rapat penyusunan Rencana Aksi dan Peta 
Kinerja tahun 2019 serta penyusunan dokumen Rencana Kinerja tahun 2022.  

 Seiring dengan perkembangan penyusunan dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020-2024 dan ditetapkannya Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada 
bulan Januari 2022 di mana target kinerja yang digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 
2022 mengacu kepada draft Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 
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2020-2024, maka rencana kinerja yang semula telah disusun kemudian disesuaikan dengan 
perkembangan terakhir. 

Untuk mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan, pada tahun 2022 semula Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 26.077.489.000,- 
(Dua puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) 
namun berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal No. B/97/ SJ-IND/PR/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 
tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap I), Surat 
Sekretariat Jenderal No. B/58/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Revisi DIPA dalam 
rangka Penambahan Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap II), Surat 
Sekretariat Jenderal No. B/60/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Revisi DIPA Dalam 
Rangka Pemenuhan Tambahan Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap 
III), Surat Sekretariat Jenderal No. No.170/SJ-IND/PR/VIII/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Revisi DIPA 
Dalam Rangka Optimalisasi Sisa Anggaran Kontraktual Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap 
IV) dan Surat Sekretaris Jenderal No.195/SJ-IND/PR/IX/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Revisi 
DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai dan Penghematan Blokir AA Belanja 
Pegawai Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap V), maka dilakukan blokir pada anggaran 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga alokasi anggaran Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan tahun 2022 berubah menjadi Rp 15.320.877.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua 
Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 

Dengan adanya perubahan-perubahan target kinerja dan anggaran sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya, maka rencana kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 
2022 yang semula telah disusun kemudian disesuaikan dengan perkembangan terakhir menjadi 
sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Rencana Kinerja dan Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 

Tujuan/ 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Satuan Intermediate Outcome/Output Komponen Kegiatan 

Pendukung Anggaran 

TUJUAN 
Meningkatnya peran 
industri hasil hutan dan 
perkebunan dalam 
perekonomian nasional 

Pertumbuhan PDB 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

3,19 % Meningkatnya daya saing industri 
hasil hutan dan perkebunan 

Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri 
Berbasis Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

15.320.877.000 

Kontribusi PDB industri 
hasil hutan dan 
perkebunan terhadap 
PDB nasional 

1,42 % 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 
Meningkatnya daya saing 
dan kemandirian industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

Utilisasi sektor industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

55,25 % Terbangunnya pusat Sistem logistik 
bahan baku industri furniture dalam 
rangka peningkatan utilisasi sektor 

IHHP 

Implementasi Konsep Rantai 
Alur Bahan Baku Industri 

Pengolahan Kayu Dan Rotan 

996.800.000   

 
Tersusunnya rencana kebutuhan 

bahan baku industri pulp dan kertas 
dalam rangka peningkatan utilisasi 

sektor ihhp 

Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Bahan Baku 
Industri Pulp dan Kertas 

dalam rangka Usulan 
Penetapan Neraca Komoditas 

Pulp dan Kertas 

1.171.208.000 
   

 
Tersusunnya rencana kebutuhan 

bahan baku industri berbasis 
minyak mentah sawit (CPO) dalam 
rangka peningkatan utilisasi sektor 

ihhp 

Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Bahan Baku 

Industri Berbasis Minyak 
Mentah Sawit (CPO) dalam 
rangka Usulan Penetapan 
Neraca Komoditas Minyak 

Mentah Sawit (CPO) 

642.556.000 
   

 
Tersusunnya rencana kebutuhan 
bahan penolong industri kemurgi 

dalam rangka peningkatan utilisasi 
sektor ihhp 

Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Bahan Penolong 

Industri Kemurgi dan 
Bioenergi Berbasis Sawit 

dalam rangka Usulan 
Penetapan Neraca Komoditas 

0 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Satuan Intermediate Outcome/Output Komponen Kegiatan 

Pendukung Anggaran 

Bahan Penolong Industri 
Kemurgi dan Bioenergi 

Berbasis Sawit 
Nilai realisasi investasi 

industri hasil hutan dan 
perkebunan 

23,97 Rp Trilyun Terselesasikannya restrukturisasi 
mesin dan peralatan industri 

furnitur dengan tepat waktu untuk 
meningkatkan nilai realisasi 

investasi ihhp 

Restrukturisasi Mesin 
dan/atau Peralatan Industri 
Furnitur dan Kayu Olahan 

(Wood Working) 

4.118.548.000  
   

 
PERSPEKTIF CUSTOMER  

Penguatan implementasi 
Making Indonesia 4.0 

sektor industri hasil hutan 
dan perkebunan 

Kontribusi ekspor 
produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 
berteknologi tinggi  

1,97 % Terselesaikannya pengembangan 
Pilot Plant Industri IVO/ILO 

(Industrial Vegetable Oil/Industrial 
Lauric Oil dan Penggunaan Sistem 

Informasi 4.0 Untuk Tracing Supply 
Chain Industri Hilir Sawit  untuk 
mendukung kontribusi ekspor 

produk ihhp berteknologi tinggi 

Pengembangan Pilot Plant 
Industri IVO/ILO (Industrial 

Vegetable Oil/Industrial 
Lauric Oil)  

791.100.000 
   

 
Meningkatnya 

kemampuan industri 
barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

Persentase nilai 
capaian penggunaan 
produk dalam negeri 

dalam pengadaan 
barang dan jasa 

Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

80 % Tersusunnya Skema Bisnis Pada 
Pusat Logistik Bahan Baku Industri 
Furnitur dalam rangka peningkatan 

TKDN pada Industri Furnitur dan 
Pengolahan Kayu untuk 

peningkatan persentase nilai 
capaian penggunaan produk dalam 

negeri 

Penyusunan Skema Bisnis 
pada Pusat Logistik Bahan 

Baku Industri Furnitur dalam 
rangka Peningkatan TKDN 
pada Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu 

25.200.000 
   

 
Tersusunnya skema kebijakan 

dalam rangka peningkatan 
penggunaan produk dalam negeri di 

IHHP untuk meningkatkan 
persentase nilai capaian 

penggunaan produk dalam negeri 
dalam pengadaan barang dan jasa 

Penyusunan Skema Kebijakan 
dalam rangka Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam 
Negeri Sektor Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 

1.090.314.000 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Satuan Intermediate Outcome/Output Komponen Kegiatan 

Pendukung Anggaran 

Substitusi impor 
produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 
35 % 

Tersusunnya rekomendasi terkait 
insentif fiskal untuk mendukung 

subtitusi impor produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 

Penyusunan Rekomendasi 
Insentif Fiskal Industri Hasil 

Hutan Dan Perkebunan 
652.417.000 

 
Tersusunnya  Rekomendasi 

Kebijakan Percepatan Implementasi 
Substitusi Impor Industri Pulp dan 

Kertas yang berkualitas untuk 
mendukung program Substitusi 

impor produk industri hasil hutan 
dan perkebunan  

Penyusunan Rekomendasi 
Kebijakan Percepatan 

Implementasi Substitusi 
Impor Industri Pulp dan 

Kertas 

722.893.000 
   

 
Tingkat Komponen 

Dalam Negeri (TKDN) 
(Rerata Tertimbang) 

Industri hasil hutan dan 
perkebunan 

53,56 %  Terseleesaikannya Bimtek  
mengenai  Peningkatan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri pada 
sektor Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan untuk meningkatkan 
TKDN IHHP 

Fasilitasi Pembinaan 
Peningkatan Tingkat 

Komponen Dalam Negeri 
pada sektor Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 

570.000.000 
   

 
Meningkatnya 

penguasaan pasar 
industri hasil hutan dan 

perkebunan 

Nilai ekspor produk 
industri hasil hutan dan 

perkebunan 

26,42 US$ Milyar Tersusunnya rekomendasi terkait 
posisi runding IHHP pada forum 

Internasional untuk meningkatkan 
nilai ekspor produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 

Penyusunan Rekomendasi 
Terkait Posisi Runding Industri 
Hasil Hutan Dan Perkebunan 

Pada Forum Kerjasama 
Internasional 

492.592.000 
   

 
Pertumbuhan ekspor 
produk industri hasil 

hutan dan perkebunan 

8,26 % Tersusunnya rekomendasi terkait 
peningkatan ekspor produk IHHP 

untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekspor produk ihhp yang 

berkualitas 

Penyusunan Rekomendasi 
Peningkatan Ekspor Produk 

Industri Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

134.146.000 
   

 
Diberikannya fasilitasi peningkatan 

ekspor kepada industri produk IHHP 
untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekspor produk ihhp yang 
berkualitas 

Peningkatan Kapasitas Ekspor 
Bagi Dunia Usaha Sektor 

Industri Agro 

486.404.000 
   

 
Kontribusi ekspor 

produk industri hasil 
14,79 % Tersusunnya rekomendasi 

peningkatan daya saing industri 
Penyusunan rekomendasi 

peningkatan daya saing 
489.815.000 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Satuan Intermediate Outcome/Output Komponen Kegiatan 

Pendukung Anggaran 

hutan dan perkebunan 
terhadap total ekspor 

hasil hutan dan perkebunan secara 
tepat waktu untuk mendukung 

Kontribusi ekspor produk industri 
hasil hutan dan perkebunan 

terhadap total ekspor  

industri hasil hutan dan 
perkebunan 

Rasio impor bahan 
baku industri hasil 

hutan dan perkebunan 
terhadap PDB sektor 
industri non migas 

1,93 % Tersusunnya rekomendasi 
peningkatan recovery kertas bekas 

untuk menurunkan rasio impor 
bahan baku industri hasil hutan dan 

perkebunan terhadap PDB sektor 
industri non migas yang berkualitas 

Penyusunan Rekomendasi 
Kebutuhan Kertas Bekas 

untuk Bahan Baku Industri 
Kertas 

388.784.000 
   

 
Tersusunnya rekomendasi 

kebutuhan bahan penolong industri 
furniture untuk menurunkan rasio 

impor baku industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap PDB sektor 

industri non migas 

Penyusunan Rekomendasi 
Kebutuhan Bahan Penolong 

Industri Furniture 

197.100.000 
   

 
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS  

Meningkatnya 
pengendalian dan 

pengawasan sektor 
industri hasil hutan dan 

perkebunan 

Pengendalian dan 
pengawasan industri di 

sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

17 Perusahaan Terciptanya konsep desain industri 
pengolahan kayu dan rotan untuk 
membantu proses pengendalian 
dan pengawasan industri yang 

berkualitas 

Penyusunan Konsep Desain 
Industri Pengolahan Kayu Dan 

Rotan Dalam Rangka 
Industrial Intellegent 

700.000.000  
   

 
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH  

Terwujudnya birokrasi 
Direktorat Jenderal 

Industri hasil hutan dan 
perkebunan yang efektif, 
efisien, dan berorientasi 

pada layanan prima 

Nilai kearsipan 
Direktorat Jenderal 

Industri hasil hutan dan 
perkebunan 

78 Nilai Layanan Kearsipan Direktorat 
Industri Hasil Hutan Dan 

Perkebunan 

Layanan Kearsipan Direktorat 
Industri Hasil Hutan Dan 

Perkebunan 

245.550.000 
   

 
Rekomendasi hasil 

pengawasan internal 
yang telah 

ditindaklanjuti  

92 % Tersusunnya laporan mengenai 
koordinasi dan identifikasi isu 
aktual yang berkualitas untuk 
menunjang rekomendasi hasil 

pengawasan internal yang 
ditindaklanjuti 

Koordinasi Dan Identifikasi Isu 
Aktual Industri Hasil Hutan 

Dan Perkebunan 

873.000.000 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Satuan Intermediate Outcome/Output Komponen Kegiatan 

Pendukung Anggaran 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 

penyelenggaraan dan 
evaluasi program 

kegiatan pada direktorat 
Industri hasil hutan dan 

perkebunan 

Tingkat kesesuaian 
dokumen perencanaan 

dengan rencana 
program dan kegiatan 

prioritas nasional 

95,9 % 

Terselenggaranya perencanaan 
program kegiatan yang berkualitas 

dan sesuai dengan rencana 
program pada Dit Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 

Dokumen Perencanaan 
Pengembangan Industri Hasil 

Hutan Dan Perkebunan 
274.290.000  

  

 
Nilai Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 

Jenderal Industri hasil 
hutan dan perkebunan 

78,4 Nilai Terselenggaranya Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan yang 

berkualitas 

Monitoring Dan Evaluasi 
Kinerja Industri Hasil Hutan 

Dan Perkebunan 

258.160.000 
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2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dengan didukung pembiayaan dan 
mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka pada bulan Januari tahun 2022 ditetapkan 
Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 
yang merupakan dokumen resmi penugasan dari Menteri Perindustrian kepada Direktur Jenderal 
Industri Hasil hutan dan perkebunan untuk melaksanakan program kegiatan dalam mencapai tujuan 
dan sasaran strategis organisasi dan diteruskan Kembali kepada Direktur Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan. Untuk mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan, pada tahun 2022 semula 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 
26.077.489.000,- (Dua puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh 
Sembilan Ribu Rupiah) namun berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal No. B/97/ SJ-IND/PR/XII/2021 
tanggal 2 Desember 2021 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian TA 2022 
(AA Tahap I), Surat Sekretariat Jenderal No. B/58/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang 
Revisi DIPA dalam rangka Penambahan Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022 
(AA Tahap II), Surat Sekretariat Jenderal No. B/60/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang 
Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Tambahan Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian 
TA 2022 (AA Tahap III), Surat Sekretariat Jenderal No. No.170/SJ-IND/PR/VIII/2022 tanggal 26 Juli 2022 
perihal Revisi DIPA Dalam Rangka Optimalisasi Sisa Anggaran Kontraktual Kementerian Perindustrian 
TA 2022 (AA Tahap IV) dan Surat Sekretaris Jenderal No.195/SJ-IND/PR/IX/2022 tanggal 3 Oktober 
2022 perihal Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai dan Penghematan 
Blokir AA Belanja Pegawai Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap V), maka dilakukan blokir 
pada anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga alokasi anggaran Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 berubah menjadi Rp 15.320.877.000 (Lima Belas Milyar 
Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) maka pada bulan Desember 2022 
dilakukan penyesuaian target kinerja 2022. Perubahan target kinerja jangka menengah ini mengakibatkan 
dilakukannya penyesuaian target kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022, 
terutama pada sasaran kinerja yang kegiatan-kegiatan pendukungnya mengalami refocusing anggaran. 

 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 

Tujuan 
No Sasaran Tujuan   Indikator Kinerja Target Satuan 

Tj 
Meningkatnya peran industri hasil 
hutan dan perkebunan dalam 
perekonomian nasional 

1 Pertumbuhan PDB industri hasil 
hutan dan perkebunan* 1,02 % 

2 
Kontribusi PDB industri hasil 
hutan dan perkebunan terhadap 
PDB nasional* 

1,41 % 

Perspektif Stakeholder 
No Sasaran Kinerja   Indikator Kinerja 2021 Satuan 

SK1 
Meningkatnya daya saing dan 

kemandirian industri hasil hutan 
dan perkebunan 

1 Utilisasi sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 51,69 % 

2 Nilai realisasi investasi industri 
hasil hutan dan perkebunan 21,52 Rp Trilyun  

Perspektif Customer 
No Sasaran Kinerja   Indikator Kinerja 2021 Satuan 
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SK2 
Penguatan Implementasi Making 
Indonesia 4.0 di sektor Industri 
hasil hutan dan perkebunan 

1 
Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan berteknologi tinggi 

1,96 % 

SK3 

Meningkatnya kemampuan 
industri barang dan jasa dalam 
negeri sektor industri hasil hutan 
dan perkebunan 

1 

Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan barang 
dan jasa Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan* 

75 % 

2 Substitusi impor produk industri 
hasil hutan dan perkebunan* 22 % 

3 

Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata Tertimbang) 
produk industri hasil hutan dan 
perkebunan 

52,51 % 

SK4 
Meningkatnya penguasaan pasar 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

1 Nilai ekspor produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 24,40 US$ Milyar 

2 
Pertumbuhan ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

7,98 % 

3 

Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap total 
ekspor 

14,70 % 

4 

Rasio impor bahan baku industri 
hasil hutan dan perkebunan 
terhadap PDB sektor industri non 
migas 

2,03 % 

Perspektif Internal Process 
No Sasaran Kinerja   Indikator Kinerja 2021 Satuan 

SK5 
Meningkatnya pengendalian dan 
pengawasan sektor industri  hasil 
hutan dan perkebunan 

1 
Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

10 Perusahaan 

Perspektif Learn & Growth 
No Sasaran Kinerja   Indikator Kinerja 2021 Satuan 

SK6 

Terwujudnya birokrasi Direktorat  
Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan yang efektif, efisien, 
dan berorientasi pada layanan 
prima  

1 
Nilai kearsipan Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

77 Nilai 

2 
Rekomendasi hasil pengawasan 
internal yang telah 
ditindaklanjuti  

91,5 % 

SK7 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan, penyelenggaraan 
dan evaluasi program kegiatan 
pada Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

1 

Tingkat kesesuaian dokumen 
perencanaan dengan rencana 
program dan kegiatan prioritas 
nasional 

95,7 % 

2 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

78,2 Nilai 
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BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Analisis Capaian Kinerja 

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. 
Akuntabilitas kinerja yang diukur dalam rangka menggambarkan capaian kinerja Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 mencakup analisis capaian kinerja tujuan, sasaran strategis, 
Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Program Prioritas Nasional, Rencana Strategis Jangka 
Menengah, capaian dokumen perencanaan jangka menengah lainnya (RIPIN/KIN) dan analisis 
penggunaan sumber daya. Analisis yang disajikan dilengkapi dengan perbandingan capaian pada 
tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat 
diperbandingkan karena pada tahun sebelumnya tidak digunakan sebagai indikator kinerja. 
Sehubungan dengan adanya revisi rencana strategis yang juga berdampak adanya revisi pejanjian 
kinerja di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, maka yang terlampir untuk keseluruhan 
capaian kinerja adalah capaian kinerja yang ditampilkan pada revisi terakhir di tahun 2022 

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan  

 Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2022 
adalah “Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional”. 
Capaian indikator kinerja tujuan tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Capaian IKT Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 

 
2021 2022 

T R T R C T R C 

Meningkatnya 
peran industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

dalam 
perekonomian 

nasional 

1 Pertumbuhan 
PDB industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

% -
1,23 

 -
3,03 

1,02  (0,03) 0  3,19  1,63 51,1 

2 Kontribusi PDB 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 
terhadap PDB 
nasional 

% 1,40 1,38  1,41  1,37  97,16 1,42  1,28 90,14  

 

a. IKT “Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan” tahun 2022 ditargetkan sebesar 
3,19%. Berdasarkan data yang dirilis BPS, pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan 
tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 dari -0,03% menjadi 1,63% sehingga capaian akhir untuk 
indikator ini adalah 51,1%.. Meskipun pertumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sudah 
menunjukkan peningkatan kearah positif, namun laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan 
perkebunan pada tahun 2022 masih belum pulih akibat dampak dari covid-19 sejak awal tahun 
2020, sejak tahun 2020 pertubuhan pdb industri hasil hutan dan perkebunan masih belum 
menunjukkan pertumbuhan berarti menuju arah positif baru di tahun 2022 meskipun belum 
mencapai target namun telah menuju arah positif, selain dampak langsung dari virus covid-19 
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ditambah lagi dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) level 
tertentu pada awal tahun 2022 karena merebaknya varian omicron, di hampir seluruh daerah di 
Indonesia sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas industri yang jika dilihat dari 
angkanya untuk industri hasil hutan dan perkebunan sendiri, ditambah lagi dengan adanya 
perang antara Russia dan Ukraina sehingga sempat mengakibatkan beberapa bahan baku 
harganya melambung, jika dilihat dari industri  telah menunjukkan angka peningkatan 
dibandingkan dengan tahun 2020 yang angkanya terkoreksi -3,03%. Penurunan sangat tajam di 
tahun 2020 dan 2021 ini terjadi akibat dari melemahnya perekonomian global sejalan dengan 
mewabahnya COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2020. Penurunan laju 
pertumbuhan/perlambatan terjadi pada hampir seluruh sektor industri hasil hutan dan 
perkebunan namun di tahun 2022 beberapa industri telah mengalami kenaikan dibandingkan 
dengan pada tahun 2021 dan 2020. Pada sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak 
termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, laju pertumbuhan 
mengalami peningkatan yang awalnya terkoreksi di -3,71% di 2021 menjadi bertumbuh 0,59% di 
tahun 2022 serta lebih baik dari tahun 2020 pada saat awal pandemi yang terkoreksi sampai 
dengan -2,16. Perang Russia dan Ukarina juga cukup berdampak pada kurang lebih 310.000 
karyawan yang bergelut di industri kayu, pada saat terjadinya penurunan permintaan di Industri 
kayu dari Amerika dan juga Eropa maka secara langsung berdampak pada pengurangan jumlah 
tenaga kerja yang ada di sektor Industri Kayu. Sektor yang mengalami peningkatan laju 
pertumbuhan dibanding 2021 adalah sektor industri kertas dan percetakan, berdasarkan data 
yang di dapat dari BPS pertumbuhan industri ini meningkat menjadi 3,73% di tahun 2022 jika 
dibandingkan dengan 0,22% pada tahun 2020, menurun menjadi -2,89% pada tahun 2021. 
Peningkatan permintaan kertas sudah dapat diprediksi seiring dengan meningkatnya utilisasi 
Industri kertas dan percetakan yang selalu berkisar diantara 80-90% di sepanjang tahun 2022. 
Peningkatan terjadi karena semakin banyaknya diversifikasi produk dari kertas seperti kertas 
kemasan yang digunakan di Industri Makanan dan yang digunakan untuk industri alas kaki 
sehingga berdampak pada peningkatan permintaan yang ada di pasar, selain itu mengingat masih 
tingginya animo masyarakat tentang menjaga Kesehatan di kala pandemi mengakibatkan 
tingginya kebutuhan akan kertas tissue dan juga masker. Memasuki TW IV terjadi penurunan 
permintaan pada Industri kertas dikerenakan dampak perang Russia dan Ukraina sehingga 
terjadinya penurunan permintaan dari luar negeri menyebabkan anjloknya nilai ekspor produk 
kertas dan percetakan. Selain itu tuduhan dumping dan subsidi dari pihak Amerika dan Australia 
mengakibatkan menurunnya ekspor kertas dan barang dari kertas. Permasalahan terkait Non 
Tarief Barrier (Pemberlakuan wajib standar Negara Tujuan India, Penetapan Kuota Impor Kertas 
Sigaret di Vietnam, rendahnya keberterimaan standar Indonesia di negara tujuan juga 
mempengaruhi terjadinya penurunan tersebut. 

Sektor industri furniture dilihat dari sisi pertumbuhan PDB pada tahun 2020 ada di angka -3,36% 
sedangkan pada 2021 ada di angka 8,16% namun kembali terkoreksi di tahun 2022 diangka -
1,99%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan dikarenakan perang antara Russia dan Ukraina yang 
berdampak pada penurunan permintaan yang signifikan dikarenakan kostumer utama industri 
furniture adalah Amerika dan Eropa yang secara tidak langsung ikut dalam peperangan tersebut. 
Selain itu adanya ekspansi barang dari Vietnam yang disokong oleh China ke pasar-pasar Amerika 
mengakibatkan persaingan industri furniture menjadi semakin kuat terlihat dari data Impor 
Amerika untuk furntur didominasi China dan Vietnam pada 2021. Pada tahun 2021 sempat terjadi 
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peningkatan dikarenakan anggaran belanja masyarakat yang tadinya bergerak pada barang 
barang tersier seperti property dan kendaraan mulai menunjukkan peralihan kepada furniture. 
Meskipun kontribusi industri furniture terhadap PDB non migas sebesar 1,43% namun industri 
ini memiliki kapasitas produksi di angka 2,9 juta ton/tahun, dengan total perusahaan sebanyak 
1343 perusahaan yang juga sangat berpengaruh kepada pencapaian direktorat industri hasil 
hutan dan perkebunan apabila terjadi permasalahan tekait ekspor impor.  

 

b. IKT “Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional” tahun 2022 
ditargetkan sebesar 1,42%. Berdasarkan data yang dirilis BPS, kontribusi PDB industri hasil hutan 
dan perkebunan terhadap PDB nasional tahun 2022 adalah sebesar 1,28%  sehingga nilai capaian 
untuk indikator ini adalah sebesar 90,14%. Kontribusi ini mengalami penurunan jika dibandingkan 
kontribusi pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kontribusi 
sektor industri hasil hutan dan perkebunan jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya hal 
ini bisa juga disebabkan peningkatan sektor lain. Perlu dipahami bahwa peningkatan kontribusi 
pada salah satu sektor, maka berarti terjadi penurunan kontribusi pada sektor lainnya.Dari 
kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional sektor industri kertas 
dan barang dari kertas serta industri pencetakan dan reproduksi media rekaman berkontribusi 
sebesar 0,69% terhadap PDB nasional, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk 
furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 0,48%, dan terakhir 
industri furnitur sebesar 0,25%. 

Industri hasil hutan dan perkebunan menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan 
perekonomian nasional yang dapat dilihat dari semakin besarnya kontribusi PDB yang diberikan, 
serta merupakan kontributor PDB terbesar pada sektor industri pengolahan non-migas selain 
makanan dan minuman. Sejak tahun 2015-2021, kontribusi PDB sektor industri hasil hutan dan 
perkebunan terus mengalami peningkatan. Potensi ini antara lain karena didukung pasar 
domestik yang besar, sumber daya pertanian berlimpah sebagai sumber bahan baku industri hasil 
hutan dan perkebunan dalam negeri, serta munculnya beberapa pemain industri hasil hutan dan 
perkebunan nasional yang sudah mampu bersaing di tingkat global. 

Pada Industri kertas, penurunan pada kontribusi PDB disebabkan penurunan permintaan pada 
Industri kertas pada semester ke 2 dikerenakan dampak perang Russia dan Ukraina sehingga 
terjadinya penurunan permintaan dari luar negeri menyebabkan anjloknya nilai ekspor produk 
kertas dan percetakan. Selain itu tuduhan dumping dan subsidi dari pihak Amerika dan Australia 
mengakibatkan menurunnya ekspor kertas dan barang dari kertas. Permasalahan terkait Non 
Tarief Barrier (Pemberlakuan wajib standar Negara Tujuan India, Penetapan Kuota Impor Kertas 
Sigaret di Vietnam, rendahnya keberterimaan standar Indonesia di negara tujuan juga 
mempengaruhi terjadinya penurunan tersebut.  

Pada Industri kayu rotan dan juga furniture, penurunan pada kontribusi PDB disebabkan adanya 
peranng antara Russia dan Ukraina sehingga terjadi penurunan permintaan yang signifikan 
dikarenakan kostumer utama industri furniture adalah Amerika dan Eropa yang secara tidak 
langsung ikut dalam peperangan tersebut. Selain itu adanya ekspansi barang dari Vietnam yang 
disokong oleh China ke pasar-pasar Amerika mengakibatkan persaingan industri furniture 
menjadi semakin kuat. Pada tahun 2021 sempat terjadi peningkatan dikarenakan anggaran 
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belanja masyarakat yang tadinya bergerak pada barang barang tersier seperti property dan 
kendaraan mulai menunjukkan peralihan kepada furnitur. Untuk Industri olahan kayu penurunan 
disebabkan dikarenakan ekspor barecore menuju China sampai dengan saat ini masih terhambat 
tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian rata-rata target Indikator Kinerja 
Tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 adalah sebesar 70,62% di mana 
terdapat dari 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target. 

 

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 

Perspektif Stakeholder 

(1) Sasaran kinerja pertama (SK1) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil 
hutan dan perkebunan” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Capaian IKSP Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 

Meningkatnya 
daya saing 

dan 
kemandirian 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Utilisasi sektor 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

% -   51,69 65,99   127,65 55,25 65,31 118,21 

2 Nilai realisasi 
investasi 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

Rp 
Trilyun 

20,92   21,52 24,58*  114,23 23,97 45,68 190,54 

 

a. IKSP “Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan target sebesar 55,25%. 
Sehubungan dengan baru diberlakukannya target utilisasi sebagai indicator kinerja di 
tahun 2021 maka belum ada data yang menunjukkan perkembangan utilisasi dari tahun 
tahun sebelumnya. Berdasarkan data hasil rapat utilisasi sektor industri yang dirilis oleh 
Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian berdasarkan laporan yang diinput 
perusahaan di IOMKI dan SIINAS, dari yang ditargetkan yang telah disampaikan 
sebelumnya, tercapai di angka 65,31% sehingga persentase capaiannya mencapai 
118,21%, apabila dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 teerdapat sedikit 
penurunan nilai utilisasi sebesar 0,38% namun tetap diatas target yang telah ditetapkan 
hal ini terjadi apabila di pisah untuk masing masing sektor yang ada di industri hasil hutan 
dan perkebunan maka akan diperoleh industri kayu sebesar 55,15% lebih tinggi dari tahun 
sebelumnya yang hanya 45,06%, kemudian dari industri kertas mencapai 86,01 yang juga 
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya diangka 
84,28%, selanjutnya ada industri percetakan yang memiliki utilisasi 45,93% lebih rendah 
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dibandingkan di tahun sebelumnya 56,10% dan yang terakhir ada industri furniture yang 
memiliki nilai utilisasi 74,16% yang juga memiliki kecendurungan mengalami penurunan 
dibandingkan tahun sebelumnya di angka 78,13%. Hal ini disebabkan karena terdapat 
stimulus fiskal dan moneter (lebih tinggi dari implementasi saat krisis 2008) sangat 
membantu mendorong permintaan masyarakat tetap terjaga untuk industri beberapa 
industri hasil hutan dan perkebunan sehingga perusahaan tetap bisa bertahan dan 
beroperasi sehingga berdampak pada meningkatnya persentase utilitas di kala pandemi 
Covid-19. Selain itu Adanya fenomena reorganisasi signifikan belanja rumah tangga akibat 
pandemi, yaitu peralihan dari hiburan, pariwisata dan transportasi, ke sektor lain seperti 
produk teknologi dan kebutuhan menata/renovasi rumah berdampak pada peningkatan 
utilisasi di sector industri pengolahan kayu. Selain berita positif terkait utilisasi, terjadi 
penurunan utilisasi pada industri percetakan seperti yang dikemukakan oleh beberapa 
Industri percetakan, hal ini dikarenakan hampir di seluruh dunia dan juga Indonesia, 
kebutuhan pada penggunaan kertas juga mulai menurun karena mulai menerapkan prinsip 
“Go Green”, tanda tanda penurunan produksi sebenarnya sudah mulai terasa sejak 
sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia yang akhirnya penurunan produksi 
tersebut diperparah pasca pandemi dan juga untuk penurunan industri, selain itu terkait 
penurunan utilisasi industri furniture disebabkan oleh perang antara Russia dan Ukraina 
sehingga menyebabkan terjadinya krisis energi yang cukup besar di tahun 2022 di benua 
Eropa dan juga keterlibatan Amerika selaku importir terbesar industri furniture secara 
langsung berdampak pada penurunan permintaan furniture pada kedua tempat tersebut, 
peningkatan utilisasi ini juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh keberhasilan Dit.  
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam kegiatan Penyusunan rencana bahan baku 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dan Implementasi Konsep Rantai alur untuk bahan. 
Baku Industri pengolahan kayu dan rotan 

b. Berdasarkan data dari BKPM saat ini bernama Kementerian Investasi, untuk realisasi IKSP 
“Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan” pada tahun 2022 sebesar 
45,68 Trilyun Rupiah meningkat drastic dari tahun 2021 yang hanya sebesar 24,58 Triliun 
Rupiah. Dengan target sebesar 23,97 Triliun Rupiah maka capaian untuk indikator ini 
adalah sebesar 190,54%. Nilai investasi ini juga meningkat drastis jika dibandingkan 
dengan capaian tahun 2020 sebesar 13,08 Triliun Rupiah.  

Pada sektor industri hasil hutan dan perkebunan tahun 2022, pertumbuhan investasi 
terbesar terjadi pada sektor industri kertas dan barang dari kertas yang meningkat secara 
signifikan mencapai 49%% dengan nilai investasi mencapai 31,6 dibandingkan dengan 
tahun 2021 di angka 21,2 Trilyun Rupiah dan juga dibandingkan dengan jumlah investasi 
pada tahun 2020 sebesar 16,5Trilyun Rupiah. Selain sektor tersebut, sektor lainnya 
mengalami peningkatan investasi, Industri Kayu mengalami peningkatan dari 2,1 Trilyun 
Rupiah di 2021 menjadi 7,1 Trilyun Rupiah di 2022, begitu pula dengan industri percetakan 
meningkat 161% dari 0,3 Trilyun Rupiah ditahun sebelumnya menjadi 0,8 Trilyun Rupiah di 
Tahun 2022. Peningkatan investasi di sepanjang tahun 2022 paling tinggi secara persentase 
ada pada industri furniture dari angka 0,9 Trilyun Rupiah di 2021 meningkat drastis menjadi 
5,3 Trilyun Rupiah di tahun 2022 yang mana peningkatannya mencapai 4,4 Trilyun Rupiah 
atau sebesar 477% dari tahun sebelumnya. 
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Peningkatan investasi pada sektor industri kertas antara lain didukung oleh adanya 
peralihan produksi di mana untuk menopang usaha agar terus berjalan di masa pandemi, 
industri terus mencari alternatif dengan melakukan diversifikasi, yaitu terjadi peralihan 
produksi pada komoditi kertas sebagai penopang industri kesehatan seperti kertas tisu 
ataupun masker. Sementara itu, dalam masa pandemi, kertas untuk kebutuhan kemasan 
justu mengalami peningkatan karena tingginya aktivitas belanja online. Investasi untuk 
Industri Kertas dirasa meningkat cukup signidikan karena adanya diversifikasi dan 
peningkatan permintaan kertas kemasan mendorong pelaku usaha untuk melakukan 
investasi baru, seperti perluasan pabrik, upgrading mesin, debottlenecking, dan 
restrukturisasi pabrik agar mampu mengejar peningkatan volume produksi yang terjadi 
karena adanya permintaan yang tinggi. Investasi di tahun 2022 paada mesin dan peralatan 
terkait pengembangan industri furniture dan woodworking juga meningkat di 2022 hal ini 
juga selaras dengan adanya program Dit Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terkait 
restrukturisasi mesin dan peralatan untuk Industri furniture dan juga kayu olahan 
(woodworking) dimana pada saat kondisi ekonomi sulit bagi industri pengolahan kayu dan 
furniture program restrukturisasi memang sangat dibutuhkan oleh Industri karena Industri 
masih ingin berinvestasi pada mesin dan peralatan, selain itu dengan program 
restrukturisasi juga sebagai jembatan untuk mendorong industri permesinan di dalam 
negeri terkait program alih teknologi sehingga secara perlahan industri pengolahan kayu  
dan furniture mulai menggunakan produk-produk mesin dari dalam negeri.  

Secara umum, tidak ada industri yang mengalami penurunan investasi di tahun 2022 
meskipun banyak isu yang masih berlangsung seperti covid-19 dan juga perang antara 
Russia dan Ukraina.. 

 

Tabel 3.3. Capaian IKSP Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

Customer 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 

Penguatan 
Implementasi 

Making 
Indonesia 4.0 

di sektor 
Industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Kontribusi 
ekspor produk 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 
berteknologi 
tinggi 

% 1,95 1,88 1,96 2,38 121,52 1,97 2,10 106,6 

 

a. IKSP “Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi” 
dengan target sebesar 1,97%. Berdasarkan data ekspor impor dari BPS, nilai ekspor produk 
industri berteknologi tinggi sektor industri sebesar 2,10% maka pencapaian untuk target 
nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi sektor industri capaiannya di angka 106,6%. 
Jika dibandingkan dengan tahun tahun 2021 terdapat sedikit penurunan dari 2,38 menjadi 
2,10 namun apabila dibandingkan dengan target, pencapaian 2022 masih diatas target yang 
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telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2020 dimana indikator ini baru dijadikan sasaran 
kinerja industri hasil hutan dan perkebunan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan 
dimana sebelumnya di tahun 2020 realisasi mencapai 1,88% sedangkan di 2021 mencapai 
2,38%. 

Ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi didominasi oleh 
produk-produk dari sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang termasuk ke dalam 
kategori medium-high-technology yaitu produk-produk hilir turunan sawit seperti asam 
stearat, asam oleat, PFAD, dst. Sejalan dengan sempat menurunnya nilai ekspor produk 
turunan sawit pada tahun 2022 yang disebabkan oleh pelarangan ekspor oleh Presiden 
Republik Indonesia terkait kelangkaan minyak gorang yang ada di Indonesia pada awal 
sampai dengan pertengahan tahun 2022 sehingga niilai ekspor produk industri hasil hutan 
dan perkebunan berteknologi tinggi juga mengalami penurunan. Meskipun sedikit menurun 
namun secara keseluruhan kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan 
berteknologi tinggi dipengaruhi juga oleh penurunan produksi CPO di 2022 yakni mencapai 
46,7 juta ton turun 0,34% dari tahun 2021 yang mencapai 48,3 juta ton. 1. Produksi CPO : 
Tahun 2019 ±47,18 Juta Ton, Tahun 2020 ±47,03 Juta Ton. Apabila ditambah produksi CPKO, 
sekitar 10% dari produksi CPO, total produksi minyak Sawit tahun 2019: ±51,83 Juta Ton 
dan pada tahun 2020: ±52,58 Juta Ton.  

Selain itu salah satu program yang membantu keberhasilan indikator ini adalah Tprogram 
kegiatan Dit Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yakni pengembangan Pilot Plant Industri 
IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil dan Penggunaan Sistem Informasi 4.0 
Untuk Tracing Supply Chain Industri Hilir Sawit  untuk mendukung kontribusi ekspor produk 
ihhp berteknologi tinggi dalam rangka peningkatan kontribusi ekspor industri hasil hutan 
dan perkebunan berteknologi tinggi telah berhasil dilaksanakan. 

 
(2) Sasaran kinerja ketiga (SK3) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 

Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya kemampuan industri barang dan 
jasa dalam negeri sektor industri hasil hutan dan perkebunan” yang diukur melalui 
indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Capaian IKSP Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri 
sektor industri hasil hutan dan perkebunan 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 

Meningkatnya 
kemampuan 

industri 
barang dan 
jasa dalam 

negeri sektor 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Persentase 
nilai capaian 
penggunaan 
produk dalam 
negeri dalam 
pengadaan 
barang dan 
jasa 
Direktorat 
Industri Hasil 

% - -  75 93,80 125,07 80 98,64 123,3 
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Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 

Hutan dan 
Perkebunan 

2 Substitusi 
impor produk 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

% 14  - 22 16 72,73 35 (13,82) 0 

3 Tingkat 
Komponen 
Dalam Negeri 
(TKDN) 
(Rerata 
Tertimbang) 
produk 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

% 51,48 57,33 52,51 64,40 122,64 53,56 65,43 122,16 

 
a. IKSP “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang 

dan jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” indikator kinerja tersebut 
merupakan salah satu indikator kinerja utama pada industri hasil hutan dan perkebunan 
yang penilaiannya ada di https://intranew.kemenperin.go.id/.  Pada tahun 2022 terdapat 
beberapa kegiatan dari industri hasil hutan dan perkebunan yang pada realisasi pengadaan 
barang dan jasa. Total pagu anggaran yang telah dilaksanakan adalah 98,64% dari total 
taeget 80% sehingga pencapaiannya menjadi 123,3% di tahun 2022 dan jika dibandingkan 
dengan tahun 2021 terdapat peningkatan diakrenakan capaian di tahun 2021 baru mencapai 
93,8% namun  sasaran kegiatan tersebut baru ada pada tahun 2021 sehingga tidak ada 
penjelasan data mengenai tahun tahun 2020, pada tahun 2022, untuk mendukung kinerja 
ini salah satu kegiatan dari direktorat industri hasil hutan dan perkebunan adalah 
Tersusunnya skema kebijakan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri 
di IHHP untuk meningkatkan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri 
dalam pengadaan barang dan jasa, karena kegiatan ini berorientasi tentang cara 
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
maka secara tidak langsung kegiatan ini berpengaruh terhadap meningkatnya pencapaian di 
tahun 2022 
 

b. IKSP “Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan” sasaran kegiatan ini 
merupkan salah satu dari indikator kinerja utama dari direktorat industri hasil hutan dan 
perkebunan. Sasaran kinerja subtitusi impor juga baru dimasukkan sebagai sasaran kinerja 
pada tahun 2021 sehingga belum ada data sebelumnya yang ditampilkan sebagai data 
perbandingan dari tahun 2020. Sebagai salah satu binaan dari Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan, daya saing industri pulp dan kertas nasional cukup kuat. Namun masih ada 
permasalahan utama yang dihadapi dan perlu diwaspadai oleh industri pulp dan kertas: 
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jaminan ketersediaan bahan baku, perdagangan internasional (tuduhan dumping, 
subsidi,dan pengenaan BM tinggi di beberapa negara tujuan ekspor), insentif bahan 
penolong dan energi serta iklim usaha/investasi, yang apabila permasalahan tersebut tidak 
diselesaikan tentu akan mengakibatkan menurunnya ekspor, bahkan menignkatkan impor 
produk jadi. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah mengusulkan substitusi 
impor pada industri kertas uang, kertas sigaret, dan kertas berbahan baku kertas bekas. 
Total terdapat 18 Kode HS yang menjadi usulan substitusi impor di Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan yang terdiri dari 1 kode HS produk kertas uang, 4 kode HS produk 
kertas sigaret, dan 13 kode HS produk kertas berbahan baku kertas bekas. Dari 18 kode HS 
produk yang sebelumnya telah disampaikan hasil penurunan Substitusi impor produk 
industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan bulan Desember 2022 dari yang 
ditargetkan di angka 35% tercapai di angka -13,82% terkoreksi cukup dalam jika 
dibandingkan tahun 2021 yang mampu mencatat angka positif di 16% meskipun juga belum 
mencapai target sehingga pencapaian subtitusi impornya ada di angka 0% pada tahun 2022 
dikarenakan nilainya terkoreksi negatif. Buruknya pencapaian subtitusi impor di tahun 2022 
disebabkan rendahnya pencapaian untuk industri berbahan baku kertas bekas dan juga 
kertas sigaret, sedangkan untuk kertas uang trennya sudah positif diangka 27% meskipun 
belum mencapai target yang ditetapkan di angka 35%. Untuk itu pada tahun 2022 direktorat 
industri hasil hutan dan perkebunan membuat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 
Percepatan Implementasi Substitusi Impor Industri Pulp dan Kertasuntuk menunjang 
peningkatan target subtitusi impor. 

 
c. IKSP “Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)” dengan target 

sebesar 53,56%. Berdasarkan pemantauan sertifikasi TKDN pada laman web 
http://tkdn.kemenperin.go.id/, pada tahun 2022 terdapat 1.299 perusahaan yang telah 
mengajukan sertifikasi TKDN yang merupakan produk industri hasil hutan dan perkebunan 
dengan nilai rata-rata berdasarkan sertifikat TKDN yang telah diterbitkan adalah sebesar 
65,43% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang ada di angka 64,40% sehingga 
capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 122,16%. Realisasi ini jika dibandingkan 
dengan tahun 2020 juga mengalami peningkatan angka dimana pada tahun 2020 dari yang 
ditargetkan 51,48% tercapai di angka 57,33% . 

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan cara yang dilakukan oleh Pemerintah 
untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan kepada 
produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta untuk memperkuat 
struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, 
teknologi dan SDM dari dalam negeri. Meskipun telah dibentuk Pusat P3DN, namun 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tetap memiliki tugas untuk terus mendorong 
agar industri melakukan sertifikasi TKDN pada produk-produknya melalui penyusunan 
kebijakan yang mendukung peningkatan sertifikasi produk dalam negeri. Untuk itu pada 
tahun 2022 direktorat industri hasil hutan dan perkebunan membuat kegiatan Fasilitasi 
Pembinaan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada sektor Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan yang mana didalam kegiatan tersebut ada Bimtek mengenai TKDN dan cara 
mendapatkan sertfikat TKDN sekaligus bekerja sama dengan Pusat P3DN sebagai 
narasumber kegiatan yang dimaksud, tujuannya adalah semakin banyak industri yang 
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memahami tentang pentingnya TKDN baik dalam lelang pemerintah maupun untuk 
mengetahui komponen dalam negeri yang ada pada produknya. 

 

(3) Sasaran Kinerja keempat (SK4) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan 
perkebunan” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Capaian IKSP Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri hasil hutan dan 
perkebunan 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 

Meningkatnya 
penguasaan 

pasar industri 
hasil hutan 

dan 
perkebunan 

1 Nilai ekspor 
produk 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

US$ 
Milyar 

22,60 15,6 24,40 28,61 117,24 26,42 28,14 106,52 

2 Pertumbuhan 
ekspor produk 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

% 7,12 (7,80) 7,98 8,01 100,41 8,26 6,92 83,80 

3 Kontribusi 
ekspor produk 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 
terhadap total 
ekspor 

% 13,61 3,92 14,70 15,08 102,59 14,79 9,64 65,18 

4 Rasio impor 
bahan baku 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 
terhadap PDB 
sektor industri 
non migas 

% 2,12 11,87 2,03 3,19 63,45 1,93 0,27 716,26 

 

a. IKT “Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan” dari target tahun 2022 
sebesar 26,42 Milyar USD, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, nilai ekspor produk 
industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2022 adalah sebesar 28,14 Milyar USD 
sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 28,61 Milyar USD, 
sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 106,52%. Nilai ekspor tahun 2022 
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai ekspor 2020 yang hanya berada di 
angka 15,6 Milyar USD. 

Peningkatan nilai ekspor terjadi pada sektor industri turunan kelapa sawit, yakni Kinerja 
Ekspor Produk Kelapa Sawit yang mencapai 35,88 JutaTon secara volume dan  USD 28,99 
Miliar secara nominal, namun dikarenakan industri turunan kelapa sawit juga masuk dalam 
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industri makanan, maka hasil ini akan diakumulasikan Kembali dengan kelapa sawit yang 
digunakan pada industri makanan. Jika diambil untuk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
saja Ekspor Industri Turunan Minyak Kelapa Sawit dan Kimia dasar Organik mencapai angka 
USD 12 Milyar.  
Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke negara-negara tujuan 
seperti China, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak 
signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari India. Dengan dukungan 
pemerintah terhadap program biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia 
juga terus berkembang. Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya 
bisa berarti bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan berhenti di tahun-
tahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium 
konversi lahan gambut. 

Penurunan terjadi pada komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu dari sebesar USD 1,51 
Milyar pada tahun 2020, meningkat menjadi sebesar USD 2,18 Milyar pada tahun 2021 dan 
sedikit menurun di 2022 yang ada di angka USD 2,13 Milyar. Penurunan ekspor industri 
furniture pada dasarnya sudah dirasa sejak triwulan I 2022. Hal ini antara lain terjadi karena 
belum membaiknya pasar luar negeri akibat pengaruh Covid-19 selain itu dampak perang 
Russia dan Ukraina serta invasi produk yang dilakukan ke Amerika oleh Vietnam juga 
berdampak pada penurunan ekspor di tahun ini. Hal itu tentu akan memperburuk kondisi 
sejumlah produsen furnitur dalam negeri. 

Pada Industri Pulp dan Kertas juga mengalami peningkatan dari USD 7,6 Miliar di tahun 2021 
menjadi sebesar USD 8,6 Miliar di tahun 2022. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada 
karet hulu, industri penggergajian kayu, industri panel kayu. Penurunan ekspor ini secara 
umum merupakan dampak dari berlangsungnya pandemi COVID-19 dan perang Russia juga 
Ukraina yang menyebabkan adanya penurunan daya beli serta sebagai akibat dari adanya 
pembatasan aktivitas/lockdown di negara-negara tujuan ekspor, namun khusus untuk kayu 
(barecore) pernurunan terjadi karena menurunnya permintaan dari China dikerenakan pasar 
ekspor utama dari Industri tersebut ada di China. 

Pada tahun 2022, target nilai ekspor telah berhasil tecapai juga dikarenakan adanya program 
Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Pada 
Forum Kerjasama Internasional sehingga secara tidak langsung berdampak pada kenaikan 
ekspor 

 

b. IKSP “Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan” dengan target 
sebesar 8,26%. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pertumbuhan ekspor produk industri 
hasil hutan dan perkebunan dan pada tahun 2022 pertumbuhannya mencapai 6,92%. 
Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 83,80%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekspor sektor industri hasil hutan dan 
perkebunan sebesar 8,01%, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekspor industri hasil 
hutan dan perkebunan mengalami penurunan sebesar -7,8%. 

Peningkatan nilai ekspor terjadi pada sektor industri turunan kelapa sawit, yakni Kinerja 
Ekspor Produk Kelapa Sawit yang mencapai 35,88 JutaTon secara volume dan  USD 28,99 
Miliar secara nominal, namun dikarenakan industri turunan kelapa sawit juga masuk dalam 
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industri makanan, maka hasil ini akan diakumulasikan Kembali dengan kelapa sawit yang 
digunakan pada industri makanan. Jika diambil untuk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
saja Ekspor Industri Turunan Minyak Kelapa Sawit dan Kimia dasar Organik mencapai angka 
USD 12 Milyar.  
Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke negara-negara tujuan 
seperti China, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak 
signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari India. Dengan dukungan 
pemerintah terhadap program biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia 
juga terus berkembang. Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya 
bisa berarti bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan berhenti di tahun-
tahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium 
konversi lahan gambut. 

Penurunan terjadi pada komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu dari sebesar USD 1,51 
Milyar pada tahun 2020, meningkat menjadi sebesar USD 2,18 Milyar pada tahun 2021 dan 
sedikit menurun di 2022 yang ada di angka USD 2,13 Milyar. Penurunan ekspor industri 
furniture pada dasarnya sudah dirasa sejak triwulan I 2022. Hal ini antara lain terjadi karena 
belum membaiknya pasar luar negeri akibat pengaruh Covid-19 selain itu dampak perang 
Russia dan Ukraina serta invasi produk yang dilakukan ke Amerika oleh Vietnam juga 
berdampak pada penurunan ekspor di tahun ini. Hal itu tentu akan memperburuk kondisi 
sejumlah produsen furnitur dalam negeri. 

Pada Industri Pulp dan Kertas juga mengalami peningkatan dari USD 7,6 Miliar di tahun 2021 
menjadi sebesar USD 8,6 Miliar di tahun 2022. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada 
karet hulu, industri penggergajian kayu, industri panel kayu. Penurunan ekspor ini secara 
umum merupakan dampak dari berlangsungnya pandemi COVID-19 dan perang Russia juga 
Ukraina yang menyebabkan adanya penurunan daya beli serta sebagai akibat dari adanya 
pembatasan aktivitas/lockdown di negara-negara tujuan ekspor, namun khusus untuk kayu 
(barecore) pernurunan terjadi karena menurunnya permintaan dari China dikerenakan pasar 
ekspor utama dari Industri tersebut ada di China. 

Secara umum peningkatan nilai ekspor industri hasil hutan dan perkebunan ini antara lain 
dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga komoditi produk turunan sawit (karena ekspor 
industri hasil hutan dan perkebunan didominasi oleh produk turunan sawit dan juga industri 
furnitur).  

c. IKSP “Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total 
ekspor” dengan target sebesar 14,79%. Pada tahun 2022, berdasarkan data yang dirilis oleh 
BPS, kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor 
nasional tahun 2022 adalah sebesar 9,64% sehingga capaian untuk indikator ini adalah 
sebesar 65,18%. Jika dibandingkan dengan kontribusi ekspor pada tahun 2020 yang sebesar 
3,92% dan tahun 2021 mencapai 15,08%, pada tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi 
ekspor seiring dengan terjadi beberapa Industri yang mengalami penurunan ekspor.  

Peningkatan nilai ekspor terjadi pada sektor industri turunan kelapa sawit, yakni Kinerja 
Ekspor Produk Kelapa Sawit yang mencapai 35,88 JutaTon secara volume dan  USD 28,99 
Miliar secara nominal, namun dikarenakan industri turunan kelapa sawit juga masuk dalam 
industri makanan, maka hasil ini akan diakumulasikan Kembali dengan kelapa sawit yang 
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digunakan pada industri makanan. Jika diambil untuk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
saja Ekspor Industri Turunan Minyak Kelapa Sawit dan Kimia dasar Organik mencapai angka 
USD 12 Milyar.  
Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke negara-negara tujuan 
seperti China, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak 
signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari India. Dengan dukungan 
pemerintah terhadap program biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia 
juga terus berkembang. Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya 
bisa berarti bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan berhenti di tahun-
tahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium 
konversi lahan gambut. 

Penurunan terjadi pada komoditi furnitur dari kayu, rotan dan bambu dari sebesar USD 1,51 
Milyar pada tahun 2020, meningkat menjadi sebesar USD 2,18 Milyar pada tahun 2021 dan 
sedikit menurun di 2022 yang ada di angka USD 2,13 Milyar. Penurunan ekspor industri 
furniture pada dasarnya sudah dirasa sejak triwulan I 2022. Hal ini antara lain terjadi karena 
belum membaiknya pasar luar negeri akibat pengaruh Covid-19 selain itu dampak perang 
Russia dan Ukraina serta invasi produk yang dilakukan ke Amerika oleh Vietnam juga 
berdampak pada penurunan ekspor di tahun ini. Hal itu tentu akan memperburuk kondisi 
sejumlah produsen furnitur dalam negeri. 

Pada Industri Pulp dan Kertas juga mengalami peningkatan dari USD 7,6 Miliar di tahun 2021 
menjadi sebesar USD 8,6 Miliar di tahun 2022. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada 
karet hulu, industri penggergajian kayu, industri panel kayu. Penurunan ekspor ini secara 
umum merupakan dampak dari berlangsungnya pandemi COVID-19 dan perang Russia juga 
Ukraina yang menyebabkan adanya penurunan daya beli serta sebagai akibat dari adanya 
pembatasan aktivitas/lockdown di negara-negara tujuan ekspor, namun khusus untuk kayu 
(barecore) pernurunan terjadi karena menurunnya permintaan dari China dikerenakan pasar 
ekspor utama dari Industri tersebut ada di China. 

Salah satu kegiatan direktorat untuk mendukung indikator ini yaitu tersusunnya 
rekomendasi implementasi industri aditif aspal karet dalam rangka meningkatkan kontribusi 
ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor. 

 

d. IKSP “Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor 
industri non migas” dengan target sebesar 1,93%. Pada tahun 2022 berdasarkan data yang 
dirilis oleh BPS, nilai impor bahan baku sektor industri hasil hutan dan perkebunan adalah 
sebesar 5,90 Trilyun Rupiah, sedangkan nilai PDB sektor industri nonmigas adalah sebesar 
2.185,26 Trilyun Rupiah, sehingga rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap PDB sektor industri nonmigas adalah sebesar 0,27%. Karena target 
indikator ini bersifat minimasi, maka capaian untuk indikator ini adalah sebesar 716,26%. 
Capaian indikator ini sangat jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yakni rasio impor bahan 
baku sampai diangka 3,19% pada tahun 2021 dan 11,87% pada tahun 2020, terjadi 
penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Masih adanya impor bahan baku sektor industri hasil hutan dan perkebunan menunjukkan 
ketidakoptimalan kondisi hulu hasil hutan dan perkebunan nasional yang belum mampu 
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menyediakan bahan baku dari dalam negeri. Permasalahan terkait bahan baku merupakan 
permasalahan klasik sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang terus menerus terjadi 
dan hingga kini belum mampu diselesaikan namun sampai saat ini melalui program subtitusi 
impor, impor bahan baku semakin mengecil disbanding tahun tahun sebelumnya. 
Pembagian kewenangan pada instansi yang berbeda-beda, turut menghambat penyelesaian 
permasalahan bahan baku karena munculnya ego sektoral tanpa berfokus ke permasalahan 
utama. 

Kementerian Perindustrian telah melakukan kegiatan business matching untuk mengurangi 
subtitusi impor, dalam setiap kegiatan pada umumnya tidak langsung terjadi transaksi bisnis, 
bahkan memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan ada beberapa hal yang perlu 
dipenuhi seperti kesesuaian spesifikasi, harga, kontinuitas supply, pembayaran, persetujuan 
kantor pusat yang belum tentu ada di Indonesia dan berbagai kesepakatan bisnis lainnya. 
Namun demikian secara umum dengan berbagai upaya yang dilakukan data impor pada 
tahun 2022 dari sisi volume mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. 
Sampai dengan bulan November pada tahun 2019 volume impor pulp dan kertas sebanyak 
5,2 juta ton sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 5,1 juta ton. akan tetapi secara nilai pada 
tahun 2019 sebesar USD 2,9 milyar dan pada tahun 2022 sebesar USD 3,6 milyar. Harga 
kertas/kg meningkat dikarenakan semakin tingginya harga bahan baku maupun harga 
logistic. 

Pada tahun 2020-2024 Kementerian Perindustrian mencanangkan program substitusi impor 
yang jika terimplementasi dengan baik, diharapkan akan mampu menurunkan nilai impor 
pada sektor industri hasil hutan dan perkebunan. Selain itu pada 2022 direktorat industri 
hasil hutan dan perkebunan memiliki program Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 
Percepatan Implementasi Substitusi Impor Industri Pulp Dan Kertas sehingga berdampak 
pada penurunan impor bahan baku 

 
Perspektif Internal Process 

(4) Sasaran kinerja kelima (SK5) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor 
industri hasil hutan dan perkebunan” yang diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya 
sebagai berikut: 

Tabel 3.6. Capaian IKSP Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri  hasil 
hutan dan perkebunan 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 

Meningkatnya 
pengendalian 

dan 
pengawasan 

sektor 
industri  hasil 

1 Pengendalian 
dan 
pengawasan 
industri di 
sektor industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

Perusahaan 5 40 10 16 160,00 17 25 147,06 
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hutan dan 
perkebunan 

 

IKSP “Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan” 
dengan target sebesar 17 perusahaan. Pada tahun 2022, Pengendalian dan pengawasan industri 
dilaksanakan dalam rangka verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), verifikasi Izin Operasional 
Melaksanakan Kegiatan Industri (IOMKI), pengawasan SNI wajib, serta pengawasan lainnya. 
Semula pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini mengalami kendala 
akibat merebaknya pandemi COVID-19 di mana untuk mencegah penyebaran wabah tersebut, 
pada awal tahun 2021 diterbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Pencegahan 
Penyebaran dan Perlindungan Terhadap Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan 
Kementerian Perindustrian bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian 
dihimbau untuk menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah terutama ke daerah-
daerah yang terdampak COVID-19  varian baru pada saat itu yaitu omicron dan juga menunda 
untuk datang bekerja kekantor (WFO) sehingga pekerjaan dilakukan secara daring dari rumah 
(WFH).  Namun dengan adanya relaksasi aktivitas pertengahan tahun 2022, maka pelaksanaan 
kegiatan ini dapat dilanjutkan kembali. Sepanjang tahun 2022, telah dilaksanakan pengawasan 
ke 25 perusahaan dibandingkan dengan tahun 2021 yang ada di angka 16 Industri. Melihat data 
tersebut terjadi peningkatan pengendalian dan pengawasan di tahun 2022 karena menurunnya 
batasan dan syarat untuk perjalanan dinas dan kunjungan kerja ke perusahaan dalam rangka 
pengendalian dan pengawasan industri  untuk sektor industri hasil hutan dan perkebunan 
sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 147,06%.  

 
 

 
Perspektif Learn & Growth 

(5) Sasaran kinerja keenam (SK6) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan pada tahun 2021 adalah “Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” yang diukur melalui 
indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Capaian IKSP Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 
Terwujudnya 

birokrasi 
Direktorat  

Industri Hasil 
Hutan dan 

Perkebunan 
yang efektif, 
efisien, dan 

1 Nilai kearsipan 
Direktorat 
Industri Hasil 
Hutan dan 
Perkebunan 

Nilai - -  77 80 103,90 78 80 102,56 

2 Rekomendasi 
hasil 
pengawasan 

% -  - 91,5  20 21,5  92 51,85 56,36 
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Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 
berorientasi 

pada 
layanan 
prima  

internal yang 
telah 
ditindaklanjuti  

 

a. IKSP “Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dengan target nilai 
sebesar 78. Nilai Kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan diukur melalui 
pengawasan kearsipan internal dan pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh 
Biro Umum. Pada tahun 2021, penilaian kearsipan dilaksanakan dan nilainya mencapai 
angka 80. Pada tahun 2022 penilaian kearsipan belum dilaksanakan sehingga nilai yang 
digunakan adalah nilai dari tahun 2021 dengan nilai 80. Pada tahun 2020, penilaiaian 
kearsipan ditiadakan dikarenakan dampak awal pandemic Covid-19 sehingga Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak memperoleh nilai kearsipan pada tahun tersebut. 
Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 102,56%. Capaian ini hanya dapat dibandingkan 
dengan tahun 2021 dikarenakan ditahun sebelumnya penilaian ini tidak digunakan sebagai 
indikator kinerja. Secara nilai tidak ada yang berbeda antara 2021 dan 2022 yang 
membedakan adalah target di tahun 2022 lebih tinggi dari 2021 sehingga pencapaian di 
tahun 2022 terkesan lebih rendah. 

b. IKSP “Rekomendasi hasil pengawan internal yang telah ditindaklanjuti” dengan target 
sebesar 92%. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki tugas untuk 
menindaklanjuti hasil dari pengawasan internal di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan. Bentuk penilaian tersebut adalah dengan rekomendasi hasil audit yang 
telah ditindaklanjuti. 

Realisasi indikator ini diukur melalui seberapa banyak hasil temuan dari direktorat industri 
hasil hutan dan perkebunan dilihat dari status tindak lanjutnya di lingkungan Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Dikarenakan output ini baru ada pada tahun 2021 
maka belum ada pembanding dari tahun tahun sebelumnya untuk pelaksanaan rekomendasi 
hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti. Dari hasil berita acara yang di 
sampaikan oleh Inspektorat Jenderal untuk tahun 2018 dan 2019 terkait Ditjen Industri Agro, 
terdapat beberapa temuan pada 2020 dan 2021 yang perlu ditindaklanjuti. Pada dasarnya 
seluruh temuan telah selesai ditindaklanjuti namun yang membuat pencapaian di tahun 
2022 hanya mencapai 51,85% adalah hasil tindak lanjut yang sudah ada masih perlu di 
pelajari lebih lanjut dan disetujui oleh pimpinan Dit Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 
Pada tahun 2020 T0 dari inspektorat jenderal belum ada berita acara resmi sehingga belum 
bisa dijadikan acuan penilaian, sehingga pencapaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan 
internal yang telah ditindaklanjuti adalah 56,36% lebih tinggi dari pencapaian 2021 yang 
hanya di angka 21,5% hal ini dikaranakan beberapa temuan di tahun 2018-2019 secara 
keseluruhan telah selesai ditindaklanjuti 

 



 

38 
 

(6) Sasaran kinerja ketujuh (SK7) yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan pada tahun 2022 adalah “Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan 
dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” yang 
diukur melalui indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.8. Capaian IKSP Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi 
Program Kegiatan Pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 

T R T R C T R C 

Meningkatnya 
kualitas 

perencanaan, 
penyelenggaraan 

dan evaluasi 
program 

kegiatan pada 
Direktorat 

Industri Hasil 
Hutan dan 

Perkebunan 

1 Tingkat 
kesesuaian 
dokumen 
perencanaan 
dengan 
rencana 
program dan 
kegiatan 
prioritas 
nasional 

% 95,5 100 95,7 100 104,49 95,9 100 104,28 

2 Nilai Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 
(SAKIP) 
Direktorat 
Industri Hasil 
Hutan dan 
Perkebunan 

Nilai 78 71,26 78,2 70,19 89,76 78,4 75,7 96,56 

 

a. IKSP “Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan 
prioritas nasional” dengan target sebesar 95,9% yang diukur berdasarkan kesesuaian antara 
dokumen rencana kerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 dengan 
kegiatan prioritas nasional tahun 2022. Pada tahun 2022, Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan mendapatkan tugas terkait program prioritas nasional sebagaimana yang 
tercantum di dalam dokumen RPJMN yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” 
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Untuk mendukung keberhasilan kegiatan prioritas nasional tersebut, telah ditetapkan 
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Kegiatan Prioritas Nasional Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
Tahun 2022 

KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO 
PRIORITAS 

DIPA AWAL 
DIPA 
PERUBAHAN 
s.d. TW IV  

TARGET SATUAN TARGET 
6044.PBK.003 Neraca Komoditas Sektor Industri Hasil 

Hutan dan Perkebunan 
3 Rekomendasi 

Kebijakan 
                                             

2  
6044.QEG.001 Pusat Logistik Industri Furnitur dalam rangka 

Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan 
Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan 
Tahap II 

1 Unit                                               
1 

6045.PBI.001 Pilot Plant Industri IVO/ILO (Industrial 
Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil) yang 
dibangun sebagai bahan baku Industri 
Greenfuel/B100 

1 Rekomendasi 
Kebijakan 

                                              
1  

6046.QDH.001 Perusahaan Furnitur yang difasilitasi dalam 
restrukturisasi mesin/peralatan industri 

20 Badan usaha 4 

6049.QDI.001 Industri yang diberikan Fasilitasi 
Peningkatan Ekspor 

10 Industri 10 

 

Namun sehubungan dengan mulai mewabahnya virus COVID-19 yang mengakibatkan 
terjadinya pelemahan ekonomi global dan penurunan aktivitas ekonomi domestik sebagai 
dampak kebijakan PPKM di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran pandemi 
tersebut, serta akibat dari perang antara Russia dan Ukraina maka Untuk mewujudkan 
target, pada tahun 2022 semula Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 26.077.489.000,- (Dua puluh Enam Milyar Tujuh 
Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun berdasarkan 
Surat Sekretaris Jenderal No. B/97/ SJ-IND/PR/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang 
Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap I), Surat 
Sekretariat Jenderal No. B/58/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Revisi DIPA 
dalam rangka Penambahan Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA 
Tahap II), Surat Sekretariat Jenderal No. B/60/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 
tentang Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Tambahan Automatic Adjustment 
Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap III), Surat Sekretariat Jenderal No. No.170/SJ-
IND/PR/VIII/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Revisi DIPA Dalam Rangka Optimalisasi Sisa 
Anggaran Kontraktual Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap IV) dan Surat 
Sekretaris Jenderal No.195/SJ-IND/PR/IX/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Revisi DIPA 
Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai dan Penghematan Blokir AA Belanja 
Pegawai Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap V), maka dilakukan blokir pada 
anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga alokasi anggaran 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 berubah menjadi Rp 
15.320.877.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh 
Ribu Rupiah), Kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional 



 

40 
 

tersebut mengalami pemotongan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi agak terhambat 
pada proses pelaksanaannya namun tetap dapat diselesaikan.  

Terdapat beberapa output yang berkurang dkarenakan terkena automatic adjustment 
seperti kegiatan neraca komoditas sektor industri hasil hutan dan perkebunan yang awalnya 
3 output menjadi 2 output kegiatan dikarenakan anggaran terkena blokir seluruhnya 
sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan selain itu untuk kegiatan Perusahaan Furnitur 
yang difasilitasi dalam restrukturisasi mesin/peralatan industri juga berubah yang awalnya 
20  badan usaha menjadi 4 badan usaha dikarenakan kegiatan tersebut terkena refocusing 
anggaran. 

Karena kegiatan prioritas nasional telah terakomodir di dalam dokumen perencanaan 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022, maka realisasi untuk indikator 
ini adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 104,28%. Jika dibandingkan dengan 
capaian pada tahun 2021 dan 2020, capaian pada tahun 2022 terus konsisten sebesar 100%. 
Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan juga mengacu kepada dokumen RPJMN yang telah 
disetujui sesuai dengan aturan SKB tiga Menteri yang memuat program prioritas nasional. 

b. IKSP “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan” dengan target nilai sebesar 78,4. Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan diukur 
berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 yang telah diselenggarankan pada awal tahun 
2022 oleh Inspektorat Jenderal. Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman atas Implementasi Sistem, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana 
penilaian dilaksanakan terhadap 5 indikator, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 
pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Nilai SAKIP Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan tahun 2022 adalah sebesar 75,7%, sehingga capaian untuk indikator 
ini adalah sebesar 96,56%%. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP yang diselenggarakan 
tahun 2020 dan 2021, nilai SAKIP Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang 
diselenggarakan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan meskipun belum 
mencapai target yang diitetapkan. Hal ini karena hal-hal yang direkomendasikan oleh tim 
evaluator, sebagian besar dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan sehingga nilai SAKIP mengalami peningkatan. 

Secara keseluruhan, pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Kinerja dari Rencana 
Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 dapat dilihat dalam 
tabel berikut: 

Tabel 3.10. Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Rencana Strategis Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2022 

Target Realisasi Capaian (%) 

Perspektif Stakeholder 
SK1           
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Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2022 

Target Realisasi Capaian (%) 

Meningkatnya 
daya saing dan 

kemandirian 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Utilisasi sektor industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

% 55,25 65,31 118,21 

2 Nilai realisasi investasi 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

Rp Trilyun 23,97 45,68 190,54% 

Perspektif Customer 
SK2           

Penguatan 
Implementasi 

Making 
Indonesia 4.0 di 
sektor Industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Kontribusi ekspor 
produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 
berteknologi tinggi 

% 1,97 2,10 106,60% 

SK3           
Meningkatnya 
kemampuan 

industri barang 
dan jasa dalam 
negeri sektor 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Persentase nilai capaian 
penggunaan produk 
dalam negeri dalam 
pengadaan barang dan 
jasa Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan* 

% 80 98,64 123,30 

2 Substitusi impor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan* 

% 35 -13,82 0,00 

3 Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) 
(Rerata Tertimbang) 
produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 

% 53,56 65,43 122,16 

SK4           
Meningkatnya 

penguasaan 
pasar industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

1 Nilai ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

US$ Milyar 26,42 28,14 106,52 

2 Pertumbuhan ekspor 
produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 

% 8,26 6,92 83,80 

3 Kontribusi ekspor 
produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 
terhadap total ekspor 

% 14,79 9,64 65,18 

4 Rasio impor bahan 
baku industri hasil 
hutan dan perkebunan 
terhadap PDB sektor 
industri non migas 

% 1,93 0,27 716,26 
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Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2022 

Target Realisasi Capaian (%) 

Perspektif Internal Process 
SK5           

Meningkatnya 
pengendalian 

dan pengawasan 
sektor industri  
hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

Perusahaan 17 25 147,06 

Perspektif Learn & Growth 
SK6           

Terwujudnya 
birokrasi 

Direktorat  
Industri Hasil 

Hutan dan 
Perkebunan 
yang efektif, 
efisien, dan 
berorientasi 

pada layanan 
prima  

1 Nilai kearsipan 
Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

Nilai 78 80 102,56 

2 Rekomendasi hasil 
pengawasan internal 
yang telah 
ditindaklanjuti  

% 92 51,85 56,36 

SK7           
Meningkatnya 

kualitas 
perencanaan, 

penyelenggaraan 
dan evaluasi 

program 
kegiatan pada 

Direktorat 
Industri Hasil 

Hutan dan 
Perkebunan 

1 Tingkat kesesuaian 
dokumen perencanaan 
dengan rencana 
program dan kegiatan 
prioritas nasional 

% 95,9 100 104,28 

2 Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 
Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

Nilai 78,4 75,7 96,56 

*merupakan indikator kinerja utama (IKU) 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata target Indikator 
Kinerja Sasaran Strategis pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan tahun 2022 adalah sebesar 142,62% dan terdapat 5 dari 15 target Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis yang tidak tercapai. 

3.1.3. Capaian Perjanjian Kinerja  

Analisis capaian kinerja menjelaskan pengukuran kinerja berdasarkan kinerja yang sudah 
ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
Tahun 2022. Capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 tersaji 
dalam tabel berikut: 
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Tabel. 3.11. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 
2022 

Tujuan 
Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 2022 

Target Realisasi Capaian 
Tj           

Meningkatnya 
peran industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

dalam 
perekonomian 

nasional 

1 Pertumbuhan PDB 
industri hasil hutan dan 
perkebunan* 

% 3,19 1,63 51,10% 

2 Kontribusi PDB industri 
hasil hutan dan 
perkebunan terhadap 
PDB nasional* 

% 1,42 1,28 90,14% 

Perspektif Stakeholder 
SK1           

Meningkatnya 
daya saing dan 

kemandirian 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Utilisasi sektor industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

% 55,25 65,31 118,21 

2 Nilai realisasi investasi 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

Rp Trilyun 23,97 45,68 190,54% 

Perspektif Customer 
SK2           

Penguatan 
Implementasi 

Making 
Indonesia 4.0 di 
sektor Industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan berteknologi 
tinggi 

% 1,97 2,10 106,60% 

SK3           
Meningkatnya 
kemampuan 

industri barang 
dan jasa dalam 
negeri sektor 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Persentase nilai capaian 
penggunaan produk 
dalam negeri dalam 
pengadaan barang dan 
jasa Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan* 

% 80 98,64 123,30 

2 Substitusi impor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan* 

% 35 -13,82 0,00 

3 Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) 
(Rerata Tertimbang) 
produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 

% 53,56 65,43 122,16 

SK4           
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Tujuan 
Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 2022 

Target Realisasi Capaian 
Meningkatnya 

penguasaan 
pasar industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

1 Nilai ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

US$ Milyar 26,42 28,14 106,52 

2 Pertumbuhan ekspor 
produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 

% 8,26 6,92 83,80 

3 Kontribusi ekspor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap 
total ekspor 

% 14,79 9,64 65,18 

4 Rasio impor bahan baku 
industri hasil hutan dan 
perkebunan terhadap 
PDB sektor industri non 
migas 

% 1,93 0,27 716,26 

Perspektif Internal Process 
SK5           

Meningkatnya 
pengendalian 

dan pengawasan 
sektor industri  
hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri hasil 
hutan dan perkebunan 

Perusahaan 17 25 147,06 

Perspektif Learn & Growth 
SK6           

Terwujudnya 
birokrasi 

Direktorat  
Industri Hasil 

Hutan dan 
Perkebunan 
yang efektif, 
efisien, dan 
berorientasi 

pada layanan 
prima  

1 Nilai kearsipan Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Nilai 78 80 102,56 

2 Rekomendasi hasil 
pengawasan internal 
yang telah ditindaklanjuti  

% 92 51,85 56,36 

SK7           
Meningkatnya 

kualitas 
perencanaan, 

penyelenggaraan 
dan evaluasi 

program 
kegiatan pada 

Direktorat 
Industri Hasil 

Hutan dan 
Perkebunan 

1 Tingkat kesesuaian 
dokumen perencanaan 
dengan rencana program 
dan kegiatan prioritas 
nasional 

% 95,9 100 104,28 

2 Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 
Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan 

Nilai 78,4 75,7 96,56 
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Analisis dari masing-masing capaian target indikator kinerja pada dokumen Perjanjian 
Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 telah dijelaskan sebagaimana 
pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-
rata Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 adalah sebesar 
134,15% juga terdapat 7 dari 17 target indikator kinerja yang tidak tercapai. 

 

3.1.4. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 
tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan yang juga merupakan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran 
strategis perspektif stakeholder sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel. 3.12. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
Tahun 2022 

Tujuan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran 
Kegiatan (Output)/Indikator Satuan 2022  

Target Realisasi Capaian  

Tj            

Meningkatnya 
peran industri 

hasil hutan 
dan 

perkebunan 
dalam 

perekonomian 
nasional 

1 Pertumbuhan PDB industri 
hasil hutan dan perkebunan 

% 3,19 1,63 51,10%  

2 Kontribusi PDB industri hasil 
hutan dan perkebunan 
terhadap PDB nasional 

% 1,42 1,28 90,14% 

 

Perspektif Customer  

SK3            

Meningkatnya 
kemampuan 

industri 
barang dan 
jasa dalam 

negeri sektor 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Persentase nilai capaian 
penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan 
barang dan jasa Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

% 80 98,64 123,30% 

 

2 Substitusi impor produk 
industri hasil hutan dan 
perkebunan 

% 35 -13,82 0,00% 
 

 

Analisis dari masing-masing capaian target IKU telah dijelaskan sebagaimana pada sub bab 
sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata IKU 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 adalah sebesar 66,13% dan terdapat 3 
dari 4 target IKU yang tidak tercapai. 
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3.1.5. Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah   

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, maka capaian sementara Rencana 
Strategis jangka menengah Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020-2024 dapat 
dilihat pada tabel 3.19. 
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Tabel 3.13. Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL AKHIR 

T R T R T R C T T T R C (%) 

Tj                             
Meningkatnya 
peran industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

dalam 
perekonomian 

nasional 

1 Pertumbuhan PDB 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

% -1,23 -3,03 1,02 -0,03 3,19 1,63 51,10% 5,07 5,45 5,45 1,63 29,91 

2 Kontribusi PDB 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 
terhadap PDB 
nasional 

% 1,40 1,38 1,41 1,37 1,42 1,28 90,14% 1,45 1,48 1,48 1,28 86,49 

Perspektif Stakeholder 
SK1                             

Meningkatnya 
daya saing dan 

kemandirian 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Utilisasi sektor 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

% -   51,69 65,99 55,25 65,31 118,21% 62,91 74,49 74,49 65,31 87,68 

2 Nilai realisasi investasi 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

Rp Trilyun 20,92 13,08 21,52 24,58 23,97 45,68 190,54% 32,88 37,16 37,16 45,68 122,94 

Perspektif Customer 
SK2                             

Penguatan 
Implementasi 

Making 
Indonesia 4.0 di 
sektor Industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Kontribusi ekspor 
produk industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 
berteknologi tinggi 

% 1,95 1,88 1,96 2,38 1,97 2,10 106,60% 2,01 2,05 2,05 2,10 102,44 

SK3                             
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Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL AKHIR 

T R T R T R C T T T R C (%) 

Meningkatnya 
kemampuan 

industri barang 
dan jasa dalam 
negeri sektor 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

1 Persentase nilai 
capaian penggunaan 
produk dalam negeri 
dalam pengadaan 
barang dan jasa 
Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

% - - 75 93,80 80 98,64 123,30% 85 90 90 98,64 109,60 

2 Substitusi impor 
produk industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

% 14   22 16 35 -
13,82 

0,00% 35 35 35 -
13,82 

0,00 

3 Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) 
(Rerata Tertimbang) 
produk industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

% 51,48 57,33 52,51 64,40 53,56 65,43 122,16% 54,63 55,73 55,73 65,43 117,41 

SK4                             

Meningkatnya 
penguasaan 

pasar industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Nilai ekspor produk 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

US$ Milyar 22,60 19,10 24,40 28,61 26,42 28,14 106,52% 29,14 32,97 32,97 28,14 85,34 

2 Pertumbuhan ekspor 
produk industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

% 7,12 -7,80 7,98 8,01 8,26 6,92 83,80% 10,31 13,15 13,15 6,92 52,59 

3 Kontribusi ekspor 
produk industri hasil 
hutan dan 
perkebunan terhadap 
total ekspor 

% 13,61 3,92 14,70 15,08 14,79 9,64 65,18% 14,89 15,40 15,40 9,64 62,58 
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Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL AKHIR 

T R T R T R C T T T R C (%) 

4 Rasio impor bahan 
baku industri hasil 
hutan dan 
perkebunan terhadap 
PDB sektor industri 
non migas 

% 2,12 11,87 2,03 3,19 1,93 0,27 716,26% 1,84 1,75 1,75 0,27 649,32 

Perspektif Internal Process 
SK5                             

Meningkatnya 
pengendalian 

dan pengawasan 
sektor industri  
hasil hutan dan 

perkebunan 

1 Pengendalian dan 
pengawasan industri 
di sektor industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 

Perusahaan 5   10 16 17 25 147,06% 18 19 19 25 131,58 

Perspektif Learn & Growth 
SK6                             

Terwujudnya 
birokrasi 

Direktorat  
Industri Hasil 

Hutan dan 
Perkebunan 
yang efektif, 
efisien, dan 
berorientasi 

pada layanan 
prima  

1 Nilai kearsipan 
Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Nilai - - 77 80 78 80 102,56% 79 80 80 80 100,00 

2 Rekomendasi hasil 
pengawasan internal 
yang telah 
ditindaklanjuti  

% - - 91,5 20 92 51,85 56,36% 92,5 93 93 51,85 55,75 

SK7                             



 

50 
 

Tujuan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

Satuan 
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL AKHIR 

T R T R T R C T T T R C (%) 

Meningkatnya 
kualitas 

perencanaan, 
penyelenggaraan 

dan evaluasi 
program 

kegiatan pada 
Direktorat 

Industri Hasil 
Hutan dan 

Perkebunan 

1 Tingkat kesesuaian 
dokumen 
perencanaan dengan 
rencana program dan 
kegiatan prioritas 
nasional 

% 95,5 100 95,7 100 95,9 100 104,28% 96,1 96,3 96,3 100 103,84 

2 Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 
Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

Nilai 78 71,26 78,2 70,19 78,4 75,7 96,56% 78,6 78,8 78,8 75,7 96,07 
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Dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program tahun 2022 yaitu 
“Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan”, maka hasil-hasil yang 
telah dicapai dalam tahun pertama periode Renstra 2020-2024 tersebut adalah: 

Tujuan 

Dari tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan 
dalam perekonomian nasional”, capaian sementara indikator kinerja dari tujuan jangka menengah 
ini adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir sebesar 5,45%, 
realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 1,63%. 

b. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional dengan target 
akhir sebesar 1,48%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 1,28%. 

Sasaran Kinerja 

1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan, capaian 
sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 

a. Utilisasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir sebesar 74,49, 
realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 65,31%. 

b. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir sebesar 
37,16 Trilyun Rupiah realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 45,68 
Trilyun Rupiah. 

2) Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri hasil hutan dan perkebunan, 
capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai 
berikut: 

a. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi 
dengan target akhir sebesar 2,05%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah 
sebesar 2,10%. 

3) Meningkatnya kemampuan barang dan jasa dalam negeri industri hasil hutan dan perkebunan, 
capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai 
berikut: 

a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan 
jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target akhir sebesar 90%, 
realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 98,64%. 

b. Substitusi impor produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir 
sebanyak 35%, sampai dengan tahun 2022 realisasi mencapai -13,82%. 

c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) dengan target akhir 
sebesar 55,73%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 65,43%. 

4) Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan, capaian sementara 
indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut: 
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a. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir sebesar 
32,97Milyar USD, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 28,14 
Milyar USD. 

b. Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan target akhir 
sebesar 13,15%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 6,92%.  

c. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor 
dengan target akhir sebesar 15,40%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2022 
adalah sebesar 9,64%. 

d. Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor 
industri non migas dengan target akhir sebesar 1,75%, realisasi sementara sampai dengan 
tahun 2022 adalah sebesar 0,27%. 

5) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan, 
capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai 
berikut: 

a. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan 
dengan target akhir sebanyak 19 perusahaan, realisasi sementara sampai dengan tahun 
2022 adalah sebanyak 25 perusahaan.  

6) Terwujudnya birokrasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang efektif, efisien, 
dan berorientasi pada layanan prima 

Capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

a. Nilai kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target akhir 
jangka menengah tahun 2024 adalah nilai sebesar 80, realisasi sementara tahun 2022 
adalah sebesar 80.  

b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan target akhir 
sebesar 93%. Pada tahun 2022 realisasi indikator ini adalah sebesar 51,85% 

7) Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan 

a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan 
prioritas nasional dengan target akhir sebesar 96,3%. Realisasi sementara sampai dengan 
tahun 2022 adalah sebesar 100%. Dengan penyusunan perencanaan program dan kegiatan 
yang tertib dengan mengacu kepada pedoman serta peraturan yang berlaku dan tanggap 
dengan perubahan yang terjadi, di mana di dalamnya memuat seluruh kegiatan prioritas 
nasional yang diamanatkan, maka diharapkan kualitas perencanaan program dan kegiatan 
pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dapat terus berjalan dengan baik 
sehingga target akhir jangka menengah akan dapat dicapai. 

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 
adalah nilai sebesar 78,8. Pada tahun 2022 realisasi indikator ini adalah sebesar 75,7. 
Realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan, hal ini diantaranya disebabkan 
karena belum lengkapnya dokumen SAKIP yang disusun oleh Direktorat Industri Hasil 
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Hutan dan Perkebunan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
Namun, setiap tahunnya Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terus 
melaksanakan workshop peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja di 
lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga diharapkan 
pemenuhan dokumen SAKIP dapat semakin tertib yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
nilai SAKIP. 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sementara target 
jangka menengah Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020-
2024 adalah sebesar 117,27% di mana terdapat 9 dari 17 indikator kinerja yang tidak mencapai target 
menurun dari tahun sebelumnya yang berarti tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dalam hal 
jumlah capaian indikator kinerja. Hal ini terjadi karena tahun 2022 merupakan tahun lanjutan ketiga 
pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga seharusnya Dit Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan melakukan evaluasi kinerja jangka menengah. Target-target kinerja yang belum dapat 
dicapai pada tahun 2022, masih dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang melalui 
pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga mampu memberikan outcome 
sesuai yang diharapkan dan seluruh target kinerja akan dapat dicapai pada akhir periode Rencana 
Strategis. 

 

3.1.6. Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2022 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan juga 
mengemban tugas untuk melaksanakan program prioritas nasional sebagaimana yang tercantum di 
dalam dokumen RPJMN yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan”. Adapun capaian program prioritas nasional Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 adalah seperti ditunjukkan dalam tabel 3.20. 

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2022 semula Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 26.077.489.000,- (Dua puluh Enam Milyar Tujuh Puluh 
Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun berdasarkan Surat Sekretaris 
Jenderal No. B/97/ SJ-IND/PR/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Automatic Adjustment 
Belanja Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap I), Surat Sekretariat Jenderal No. B/58/SJ-
IND/PR/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Revisi DIPA dalam rangka Penambahan Automatic 
Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap II), Surat Sekretariat Jenderal No. B/60/SJ-
IND/PR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Tambahan 
Automatic Adjustment Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap III), Surat Sekretariat Jenderal 
No. No.170/SJ-IND/PR/VIII/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Revisi DIPA Dalam Rangka Optimalisasi 
Sisa Anggaran Kontraktual Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap IV) dan Surat Sekretaris 
Jenderal No.195/SJ-IND/PR/IX/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Revisi DIPA Dalam Rangka 
Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai dan Penghematan Blokir AA Belanja Pegawai Kementerian 
Perindustrian TA 2022 (AA Tahap V), maka dilakukan blokir pada anggaran Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan sehingga alokasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 
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2022 berubah menjadi Rp 15.320.877.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus 
Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), Kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian program prioritas 
nasional tersebut mengalami pemotongan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi agak terhambat 
pada proses pelaksanaannya namun tetap dapat diselesaikan. Dengan terbitnya aturan yang telah 
disebutkan ini, maka dilakukan refocusing anggaran pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan yang mengakibatkan adanya pemotongan anggaran pada beberapa kegiatan, 
diantaranya kegiatan yang termasuk dalam program prioritas nasional sehingga pelaksanaan kegiatan 
tidak dapat dilanjutkan hingga selesai. Capaian rata-rata untuk pelaksanaan Program Prioritas 
Nasional Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 adalah sebesar 100%, di mana 
terdapat 5 kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing.
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Tabel. 3.14. Capaian Program Prioritas Nasional Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 

KODE 

NAMA 
PROGRAM/KEGIA

TAN/KRO/RO 
PRIORITAS 

DIPA AWAL DIPA PERUBAHAN s.d. TW IV  

UNIT 
KERJA 

ESELON II 

LOKAS
I 

    

    

  

TARGE
T SATUAN TARGE

T SATUAN ANGGARAN  
REALISASI 

ANGGARAN s.d 
TW IV 

PERSEN
TASE 

REALISA
SI 

ANGGA
RAN s.d. 

TW IV 
(%) 

REALIS
ASI 
OUTPU
T s.d. 
TW IV 

PROGRE
SS 
PELAKS
ANAAN 
KEGIAT
AN sd 
TW IV 
(%) 

DESKRIPSI PELAKSANAAN KEGIATAN s.d TW 
IV 

6044.PBK.00
3 

Neraca Komoditas 
Sektor Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

3 Rekomenda
si Kebijakan 

                                             
2  

Rekomend
asi 

Kebijakan 

                     
1.813.764.000  

 Direktorat 
Industri 

Hasil 
Hutan dan 
Perkebuna

n 

Pusat 1.804.336.663 99,48% 2 100 1. NK Kertas: 
- NK K3L Kelompok Kertas Bekas dan Produk 
Kehutanan telah selesai disusun 
- Telah dilakukan Sosialisasi Implementasi NK 
K3L Kelompok Kertas Bekas dan Produk 
Kehutanan pada tanggal 14 Desember 2022 
  
 2. NK Sawit: 
- NK minyak goreng pada Tahun Anggaran 
2022 tidak jadi disusun dan diganti dengan 
pembuatan dan pengembangan program 
SIMIRAH 
- Telah dilaksanakan pembuatan dan 
pengembangan aplikasi SIMIRAH 
- Telah dilaksanakan rapat dengan 
stakeholder terkait komoditas CPO dan 
minyak goreng 
- Telah dilaksanakan perjalanan dinas terkait 
identifikasi isu, kunjungan kerja, koordinasi, 
monitoring & evaluasi terkait CPO dan minyak 
goreng di wilayah Indonesia 
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KODE 

NAMA 
PROGRAM/KEGIA

TAN/KRO/RO 
PRIORITAS 

DIPA AWAL DIPA PERUBAHAN s.d. TW IV  

UNIT 
KERJA 

ESELON II 

LOKAS
I 

    

    

  

TARGE
T 

SATUAN TARGE
T 

SATUAN ANGGARAN  
REALISASI 

ANGGARAN s.d 
TW IV 

PERSEN
TASE 

REALISA
SI 

ANGGA
RAN s.d. 

TW IV 
(%) 

REALIS
ASI 
OUTPU
T s.d. 
TW IV 

PROGRE
SS 
PELAKS
ANAAN 
KEGIAT
AN sd 
TW IV 
(%) 

DESKRIPSI PELAKSANAAN KEGIATAN s.d TW 
IV 

6044.QEG.00
1 

Pusat Logistik 
Industri Furnitur 
dalam rangka 
Implementasi 
Konsep Rantai 
Alur Bahan Baku 
Industri 
Pengolahan Kayu 
dan Rotan Tahap II 

1 Unit                                               
-  

                                              
-  

                        
996.800.000  

 Direktorat 
Industri 

Hasil 
Hutan dan 
Perkebuna

n 

Pusat 986.486.256 98,97% 1 100 1. Telah dilaksanakan rapat III penyusunan 
Grading Rules bahan baku rotan untuk 
industri furnitur di Bogor pada tanggal 24 
Oktober 2022, dengan agenda: (1) Pemaparan 
hasil survey lapangan Tim Penyusun Grading 
Rules, oleh masing-masing tim survey; (2) 
Penyusunan drat Grading Rules berdasarkan 
data yang diperoleh dari hasil survey. 
 
2. Telah dilakukan rapat finalisasi penyusunan 
Grading Rules bahan baku rotan untuk 
industri furnitur di Bogor pada tanggal 8 
Desember 2022, dengan agenda: (1) 
Penyesuaian data pada draft dokumen 
Grading Rules; (2) Penyusunan draft final 
Grading Rules berdasarkan penyesuaian data. 
 
3. Pengadaan bantuan mesin peralatan 
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk 
Diserahkan Kepada 
Masyarakat/Pemda (fasilitasi mesin peralatan 
dalam rangka mendukung Pusat Logistik 
Bahan Baku Industri Furnitur) yaitu: (1) Mesin 
CNC gergaji horisontal; dan (2) Sistem 
penanganan polusi udara, dilaksanakan 
melalui produksi mesin/peralatan dalam 
negeri, dimana saat ini telah diselesaikan dan 
telah tercatat sebagai aset Direktorat Jenderal 
Industri Agro per tanggal 31 Desember 2022. 
 
4. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan 
"Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan 
Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan 
Tahap II" telah selesai disusun 
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KODE 

NAMA 
PROGRAM/KEGIA

TAN/KRO/RO 
PRIORITAS 

DIPA AWAL DIPA PERUBAHAN s.d. TW IV  

UNIT 
KERJA 

ESELON II 

LOKAS
I 

    

    

  

TARGE
T 

SATUAN TARGE
T 

SATUAN ANGGARAN  
REALISASI 

ANGGARAN s.d 
TW IV 

PERSEN
TASE 

REALISA
SI 

ANGGA
RAN s.d. 

TW IV 
(%) 

REALIS
ASI 
OUTPU
T s.d. 
TW IV 

PROGRE
SS 
PELAKS
ANAAN 
KEGIAT
AN sd 
TW IV 
(%) 

DESKRIPSI PELAKSANAAN KEGIATAN s.d TW 
IV 

6045.PBI.001 Pilot Plant Industri 
IVO/ILO (Industrial 
Vegetable 
Oil/Industrial 
Lauric Oil) yang 
dibangun sebagai 
bahan baku 
Industri 
Greenfuel/B100 

1 Rekomenda
si Kebijakan 

                                              
-  

                                              
-  

                        
791.100.000  

 Direktorat 
Industri 

Hasil 
Hutan dan 
Perkebuna

n 

Provin
si Riau 

786.577.439 99,43% 1 100 - Telah dilaksanakan penyusunan 
materi/konsep promosi investasi 
- Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam 
rangka identifikasi, koordinasi, kunjungan 
kerja, dan evaluasi industri IVO/ILO 
- Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam 
rangka menghadiri rapat koordinasi 
penyelesaian permasalahan hilir kelapa sawit 
- Telah dilaksanakan pembuatan VR (Virtual 
Reality) untuk mendukung promosi investasi 
industri IVO/ILO  
- Telah dilaksanakan partisipasi pada pameran 
PALMEX 2022 di Medan tanggal 25-27 
Oktober 2022 dan IPOC 2022 di Bali tanggal 2-
4 November 2022 
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6046.QDH.0
01 

Perusahaan 
Furnitur yang 
difasilitasi dalam 
restrukturisasi 
mesin/peralatan 
industri 

20 Badan 
usaha 

4 Badan 
usaha 

                     
4.118.548.000  

 Direktorat 
Industri 

Hasil 
Hutan dan 
Perkebuna

n 

Pusat 4.116.683.227 99,95 9 100 1) Sosialisasi program dilaksanakan pada 
tanggal 6 Oktober 2022; 
2) Periode proses pengajuan permohonan 
untuk mengikuti program mulai tanggal 12 
Oktober 2022 hingga 30 November 2022; 
3) Proses verifikasi lapangan dilaksanakan 
mulai tanggal 8 November 2022 hingga 8 
Desember 2022; 
4) Rapat Tim Teknis dilaksanakan pada 
tanggal 25 November 2022 dan 9 Desember 
2022; 
5) Permohonan yang masuk melalui SIINas 
sampai dengan tanggal 30 November 2022 
adalah 14 (empat belas) permohonan. 
Berdasarkan hasil verifikasi LPPR yang 
dilanjutkan dengan Rapat Tim Teknis dan 
penandatanganan surat perjanjian 
penggantian sebagian dari harga pembelian 
mesin dan/atau peralatan, ditetapkan 9 
(sembilan) perusahaan yang lolos dan 
disetujui untuk mendapatkan dana 
penggantian (reimburse) sebagian dari harga 
pembelian mesin dan/atau peralatan, dengan 
rincian sebagai berikut: 
 
No Nama perusahaan                         KBLI       
Nilai reimburse yang disetujui (Rp) 
1   CV. Ribka Furniture                       31001    
686.200.000 
2   CV. Decorus                                  31001    
479.237.000 
3   PT. Indo Veneer Utama                 31001    
660.799.000 
4   PT. Buana Triarta                         16101    
429.997.000 
5   PT. Chakra Naga Furniture           31001    
94.947.000 
6   PT. Graciakreasi Rotan                 31001    
447.736.000 
7   PT. Abhirama Kresna                    16211    
170.172.000 
8   PT. Bahana Bhumiphala Persada 16213    
78.491.000 
9   PT. Albasia Bhumiphala Persada 16213     
354.116.000 
                                                            TOTAL  
3.401.695.000 
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KODE 

NAMA 
PROGRAM/KEGIA

TAN/KRO/RO 
PRIORITAS 

DIPA AWAL DIPA PERUBAHAN s.d. TW IV  

UNIT 
KERJA 

ESELON II 

LOKAS
I 

    

    

  

TARGE
T 

SATUAN TARGE
T 

SATUAN ANGGARAN  
REALISASI 

ANGGARAN s.d 
TW IV 

PERSEN
TASE 

REALISA
SI 

ANGGA
RAN s.d. 

TW IV 
(%) 

REALIS
ASI 
OUTPU
T s.d. 
TW IV 

PROGRE
SS 
PELAKS
ANAAN 
KEGIAT
AN sd 
TW IV 
(%) 

DESKRIPSI PELAKSANAAN KEGIATAN s.d TW 
IV 

6049.QDI.00
1 

Industri yang 
diberikan Fasilitasi 
Peningkatan 
Ekspor 

10 Industri 10 Industri                         
486.404.000  

 Direktorat 
Industri 

Hasil 
Hutan dan 
Perkebuna

n 

Pusat 477.104.180 98,09% 10 100 - Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan 
pemantauan kesiapan pelatihan ekspor 
lanjutan bertema Pelatihan Strategi Promosi 
dan Kontrak Dagang Ekspor ke Timur Tengah 
yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 
November 2022 di Jawa Tengah  
 - Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan 
Strategi Promosi dan Kontrak Dagang Ekspor 
ke Timur Tengah yang dilaksanakan pada 
tanggal 9-11 November 2022 di Jawa Tengah 
- Telah dilaksanakan pendampingan peserta 
pelatihan untuk ekspor ke Timur Tengah 
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3.1.7. Kebijakan Industri Nasional Sektor Industri Hasil hutan dan perkebunan Tahun 2020 – 2024 
Berdasarkan RIPIN  

Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-
Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 
2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 Pasal 3. KIN 
merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN, yang diantaranya berfungsi sebagai: 

- Arah kebijakan pemerintah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan 
Industri Nasional (RIPIN) untuk periode 2020 – 2024 

- Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan 
industri 

- Acuan bagi pelaku usaha / industri dalam membangun dan mengembangkan industri 

- Pedoman bagi pemangku kepentingan lain dan masyarakat luas dalam rangka menunjang 
pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan tugas dan peran masing – masing. 

- Tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam 5 (lima) tahun 

Di dalam KIN, program pembangunan industri dilakukan melalui 2 langkah, yaitu: 

- Kebijakan Yang Bersifat Lintas Sektoral 

- Program Pembangunan Industri Prioritas 

Jenis industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan meliputi industri pangan, industri farmasi, 
kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat transportasi, 
industri elektronika dan telematika/ICT, industri pembangkit energi, industri barang modal, 
komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu hasil hutan dan perkebunan, industri 
logam dasar dan bahan galian bukan logam, serta industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara. 

Sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri 
Nasional Tahun 2020-2024, maka belum dapat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan KIN dimaksud. 

 

3.1.8. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 

Sehubungan dengan mewabahnya virus Covid-19  yang mulai menyebar di Indonesia sejak awal 
tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi nasional, maka untuk 
menyelamatkan kondisi perekonomian, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan 
kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan 
usahanya yang merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari 
pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan 
memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, 
mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. 
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Untuk mendukung program PEN tersebut, Kementerian Perindustrian mengeluarkan beberapa 
kebijakan stimulus diantaranya adalah Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), 
insentif fiskal, relaksasi SNI wajib, penetapan harga gas tertentu bagi industri. Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai pembina sektor industri hasil hutan dan perkebunan, telah 
melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan di 
masa kedaruratan Covid-19 sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian 
Perindustrian. 

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sektor industri hasil hutan dan perkebunan 
akibat pandemi Covid-19 diantaranya: 
• Penurunan utilisasi produksi akibat penurunan permintaan pada beberapa sektor Industri 

Hasil Hutan dan Perkebunan 
• Pengurangan pegawai akibat penurunan kapasitas produksi 
• Kenaikan harga bahan baku dan bahan penolong karena terbatasnya akses dari negara asal 

impor bahan baku dan bahan penolong 
• Keterlambatan dan kesulitan transportasi logistik karena ada pengurangan moda transportasi  
• Penambahan biaya shipment karena selektifnya pelabuhan tujuan dalam proses 

pemeriksaaan kru kapal dan barang 
• Ketidakpastian kurs U$ Dollar terhadap Rupiah 
• Adanya peraturan daerah yang membatasi kegiatan operasional industri 

 

3.1.9. Subtitusi Impor Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

3.1.9.1. Latar Belakang 
Sebagai salah satu binaan dari Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, daya 

saing industri pulp dan kertas nasional cukup kuat. Namun masih ada permasalahan utama 
yang dihadapi dan perlu diwaspadai oleh industri pulp dan kertas: jaminan ketersediaan 
bahan baku, perdagangan internasional (tuduhan dumping, subsidi,dan pengenaan BM 
tinggi di beberapa negara tujuan ekspor), insentif bahan penolong dan energi serta iklim 
usaha/investasi, yang apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan tentu akan 
mengakibatkan menurunnya ekspor, bahkan menignkatkan impor produk jadi. Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah mengusulkan substitusi impor pada industri 
kertas uang, kertas sigaret, dan kertas berbahan baku kertas bekas. Total terdapat 18 Kode 
HS yang menjadi usulan substitusi impor di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
yang terdiri dari 1 kode HS produk kertas uang, 4 kode HS produk kertas sigaret, dan 13 
kode HS produk kertas berbahan baku kertas bekas. 

 

Tabel 3.15 Usulan HS Subtitusi Impor Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

BTKI_2017   Kategori   Deskripsi  

 47062000   Produk Berbahan 
Baku Kertas Bekas  

 Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or 
paperboard  

 48030090  
 Toilet/facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of oth than 
of cellulose  
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BTKI_2017   Kategori   Deskripsi  

 48043990  
 Oth kraft paper&paperboard,bleached oth paper and paperboard of a kind 
used for making food packaging  

 48044190  
 Oth kraft paper&paperboard weighing >150 g/m2 but <225 g/m2 
unbleached,oth electrical grade insulating kraft paper  

 48051910  
  Fluting paper other tham semichemical and straw, weighing more than 150 
g/m2 but less than 225 g/m2   

 48051990  
  Fluting paper other tham semichemical and straw, other than weighing 
more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2   

 48052400    Testliner (recycled liner board), weighing 150 g/m2 or less  
 48052510   Testliner (recycled liner board), Weighing >150 g/m2 and < 225 g/m2  

 48059390  
 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets,weighing =>225 
g/m2, other than blotting paper   

 48109290  
 Other paper & paperboard, Multi-ply, In rolls of > 150 mm in width or sheets 
of which side >360 mm in the unfolded state  

 48191000   Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard  
 48192000   Folding cartons, boxes and cases, of noncorrugated paper or paperboard  

 48221010  

 Bobbins,spools,cops&similar supportsPaper 
pulp,pap/papboard(perforated/hardened/not),type for winding textile 
yarn,Cone  

48131000 

 Kertas Rokok  

 Cigarette paper, in the form of booklets or tubes.  
48132000  Cigarette paper, in rolls of a width not exceeding 5 cm  
48139010  Cigarette paper, in rolls of a width exceeding 5 cm, coated  
48139090  Cigarette paper, in rolls of a width exceeding 5 cm, not coated  

 48059190   Kertas Uang  
 Oth uncoated paper&paperboard,in rolls/sheets,weighing 150 g/m2 or 
less,oth thn of a kind used to manufacture joss paper  

1. Industri Kertas Uang 
Indonesia merupakan satu dari sebelas negara yang telah memiliki teknologi untuk 

dapat memproduksi kertas uang. Meski demikian, masih terdapat peningkatan jumlah 
impor kertas uang di Indonesia. Pada tahun 2016 Indonesia mengimpor 10 ribu ton. 
Sedangkan pada tahun 2020 Indonesia masih perlu mengimpor kertas uang sebanyak 33 
ribu ton dengan nilai mencapai 31 juta US Dollar. Hal ini menjadi perhatian khusus 
mengingat Indonesia juga mampu mengekspor komoditas uang kertas sebanyak 43 ribu 
ton atau senilai 24 juta US Dollar. Meningkat jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 
2016 yang sebesar 21 ribu ton. 

Pengadaan kertas uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini masih berfokus 
pada produsen internasional. Perusahaan Indonesia saat ini hanya mendapatkan sekitar 
35% dari total pengadaan yang ditenderkan oleh BI. Oleh karena itu perlu adanya perhatian 
khusus terkait komoditas kertas uang dalam rangka dapat mengurangi jumlah impor yang 
dilakukan oleh Indonesia. 

 
2. Industri Kertas Sigaret 

Berdasarkan data SIINas volume produksi produk sigaret nasional tahun 2016 sebesar 
47.977 ton, menurun sebesar 14% menjadi 41.153 ton pada tahun 2020. Dari sisi ekspor 
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juga terdapat penurunan, pada tahun 2016 Indonesia mampu mengekspor kertas sigaret 
sebesar 22.093 ton dan turun menjadi 14.463 ton pada tahun 2020. Sebaliknya, pada sisi 
impor terjadi peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2016 nilai 
impor kertas sigaret adalah 14.314 ton dan meningkat menjadi 17.455 ton pada tahun 
2020. 

Kenaikan ini tentu perlu menjadi perhatian khusus karena di Indonesia terdapat 
banyak industri sigaret sebagai konsumen kertas sigaret dengan jumlah yang tinggi. 
Dengan banyaknya industri sigaret yang melakukan impor kertas sigaret, penyerapan 
kertas sigaret yang diproduksi di dalam negeri menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu 
perlu ada tindakan-tindakan agar produksi dan penyerapan kertas sigaret di dalam negeri 
dapat ditingkatkan dan dapat mengurangi ketergantungan impor kertas sigaret. 

 
3. Industri Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas 

Industri kertas berbahan baku kertas bekas di Indonesia memiliki peringkat yang tinggi 
di dunia internasional. Indonesia mampu melakukan ekspor sebesar 2.506.910 ton pada 
tahun 2020, naik dari sebesar 718.190 ton pada tahun 2016. Namun Indonesia juga masih 
melakukan impor sebesar 178.129 ton pada tahun 2020. 

Utilitas industri kertas berbahan baku kertas bekas di Indonesia masih dapat 
ditingkatkan apabila penyerapan produk di dalam negeri juga meningkat. Untuk itu perlu 
adanya tindakan-tindakan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi kertas 
berbahan baku kertas bekas ini. 

 
3.1.9.2.  Target dan Capaian Kinerja 

Dalam rangka mencapai target substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022, maka 
dibuat targetpenurunan impor setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 14% dan 
tahun 2021 sebesar 22% dan 2022-2024 adalah 35%. Target penurunan impor dihitung 
berdasarkan abseline nilai impor tahun 2019 dengan asumsi kurs sesuai arahan dari Biro 
Perencanaan yaitu tahun 2019 yaitu 1 US$ = Rp. 13.684,-), 2020 (1 US$ = Rp. 14.059), dan 
Triwulan 1 2021 (1 US$ = Rp. 14.602,-) serta untuk tahun 2022 menggunakan kurs (1 US$ 
= Rp 15.019). Dengan target tersebut maka rincian target nilai impornya ditunjukkan pada 
Tabel 3.4. 
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Tabel 3.16 Target Subtitusi Impor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Kode HS Produk 

Baseline 
2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 

Nilai Impor   
(Rp. Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai Impor  
(Rp. 

Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai Impor  
(Rp. 

Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai Impor  
(Rp. 

Milyar) 
47062000 Pulp 18,92  14% 16,27  22% 14,76 35% 12,30 
48030090 Kertas berbahan baku kertas bekas 20,90  14% 17,98  22% 16,31 35% 13,59 
48043990 Kertas berbahan baku kertas bekas 101,88  14% 87,61  22% 79,46 35% 66,22 
48044190 Kertas berbahan baku kertas bekas 204,29  14% 175,69  22% 159,35 35% 132,79 
48051910 Kertas berbahan baku kertas bekas 14,31  14% 12,31  22% 11,16 35% 9,30 
48051990 Kertas berbahan baku kertas bekas 311,44  14% 267,84  22% 242,92 35% 202,43 
48052400 Kertas berbahan baku kertas bekas 90,65  14% 77,96  22% 70,71 35% 58,92 
48052510 Kertas berbahan baku kertas bekas 92,22  14% 79,31  22% 71,93 35% 59,94 
48059190 Kertas uang 885,95  14% 761,91  22% 691,04 35% 575,87 
48059390 Kertas berbahan baku kertas bekas 23,74  14% 20,42  22% 18,52 35% 15,43 
48109290 Kertas berbahan baku kertas bekas 671,43  14% 577,43  22% 523,72 35% 436,43 
48131000 Kertas cigaret 2,09  14% 1,80  22% 1,63 35% 1,36 
48132000 Kertas cigaret 460,60  14% 396,11  22% 359,27 35% 299,39 
48139010 Kertas cigaret 263,64  14% 226,73  22% 205,64 35% 171,36 
48139090 Kertas cigaret 329,66  14% 283,51  22% 257,13 35% 214,28 
48191000 Kertas berbahan baku kertas bekas 1.609,81  14% 1.384,43  22% 1.255,65 35% 1.046,37 
48192000 Kertas berbahan baku kertas bekas 1.359,14  14% 1.168,86  22% 1.060,13 35% 883,44 
48221010 Kertas berbahan baku kertas bekas 0,48  14% 0,41  22% 0,37 35% 0,31 

18 Kode HS   6.461,14  14% 5.556,58  22% 5.039,69 35% 4.199,74 

 Capaian kinerja Subtitusi Impor berdasarkan data 2021  berdasarkan data impor sementara dari BPS berada pada tabel 
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Tabel 3.17 Capaian Kinerja Subtitusi Impor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 

Kode HS Produk 

Baseline 
2019 Target 2020 Realisasi 2020 Target 2021 Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022* 

Nilai 
Impor   
(Rp. 

Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai 
Impor  
(Rp. 

Milyar) 

 Penurunan 
Impor  

Nilai 
Impor 
(Rp. 

Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai 
Impor  
(Rp. 

Milyar) 

 Penurunan 
Impor  

Nilai 
Impor 
(Rp. 

Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai 
Impor  
(Rp. 

Milyar) 

 Penurunan 
Impor  

Nilai 
Impor 
(Rp. 

Milyar) 
47062000 Pulp 18,92  14% 16,27  24% 14,36  22% 14,76 24% 14,39 35% 12,30 -19% 22,58 

48030090 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

20,90  14% 17,98  12% 18,33  22% 16,31 17% 17,30 35% 13,59 -51% 31,57 

48043990 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

101,88  14% 87,61  -17% 119,44  22% 79,46 -153% 257,34 35% 66,22 -164% 269,24 

48044190 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

204,29  14% 175,69  24% 154,74  22% 159,35 -31% 267,49 35% 132,79 -13% 231,68 

48051910 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

14,31  14% 12,31  90% 1,42  22% 11,16 67% 4,70 35% 9,30 76% 3,38 

48051990 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

311,44  14% 267,84  48% 160,40  22% 242,92 25% 232,95 35% 202,43 -32% 409,66 

48052400 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

90,65  14% 77,96  65% 31,56  22% 70,71 35% 58,71 35% 58,92 8% 83,34 

48052510 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

92,22  14% 79,31  42% 53,74  22% 71,93 6% 86,99 35% 59,94 -46% 134,47 

48059190 Kertas uang 885,95  14% 761,91  47% 468,44  22% 691,04 45% 487,92 35% 575,87 27% 648,68 

48059390 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

23,74  14% 20,42  47% 12,55  22% 18,52 -13% 26,84 35% 15,43 21% 18,69 

48109290 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

671,43  14% 577,43  21% 528,31  22% 523,72 24% 510,84 35% 436,43 -45% 973,72 

48131000 Kertas cigaret 2,09  14% 1,80  -117% 4,54  22% 1,63 -92% 4,01 35% 1,36 -246% 7,24 
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Kode HS Produk 

Baseline 
2019 Target 2020 Realisasi 2020 Target 2021 Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022* 

Nilai 
Impor   
(Rp. 

Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai 
Impor  
(Rp. 

Milyar) 

 Penurunan 
Impor  

Nilai 
Impor 
(Rp. 

Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai 
Impor  
(Rp. 

Milyar) 

 Penurunan 
Impor  

Nilai 
Impor 
(Rp. 

Milyar) 

Subtitusi 
Impor 

Nilai 
Impor  
(Rp. 

Milyar) 

 Penurunan 
Impor  

Nilai 
Impor 
(Rp. 

Milyar) 
48132000 Kertas cigaret 460,60  14% 396,11  0% 461,66  22% 359,27 -3% 473,53 35% 299,39 -21% 559,48 

48139010 Kertas cigaret 263,64  14% 226,73  24% 199,76  22% 205,64 30% 184,12 35% 171,36 -6% 278,55 

48139090 Kertas cigaret 329,66  14% 283,51  0% 329,11  22% 257,13 -2% 334,75 35% 214,28 -27% 419,43 

48191000 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

1.609,81  14% 1.384,43  7% 1.496,97  22% 1.255,65 -7% 1.729,24 35% 1.046,37 15% 1.368,30 

48192000 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

1.359,14  14% 1.168,86  4% 1.311,35  22% 1.060,13 -19% 1.612,06 35% 883,44 -39% 1.894,06 

48221010 
Kertas 
berbahan baku 
kertas bekas 

0,48  14% 0,41  75% 0,12  22% 0,37 99% 0,01 35% 0,31 88% 0,06 

18 Kode 
HS   6.461,14  14% 5.556,58  17% 5.366,81  22% 5.039,69 2% 6.303,19 35% 4.199,74 -13,82% 7.354,13 

Keterangan : Kurs : 2020 (1 US$ = Rp. 14.059,-), 2021 (1 US$ = Rp. 14.602,- ), 2022 (1 US$ = Rp 15.019,-) 

Dengan target penurunan nilai impor tahun 2022 sebesar 35%, maka target nilai impor produk substitusi impor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada 

2021 sebesar Rp. 4,19 Trilyun . Namun berdasarkan data impor sementara 2022dari BPS, realisasi nilai impor 2022 sebesar 7,35 Trilyun. Capaian penurunan 

impor produk substitusi impor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada 2022 sebesar -13,82%,  berdasarkan data yang di release pusdatin pada  aplikasi 

subtitusi impor intranew dimana penurunan impor berasal dari  kertas berbahan baku kertas bekas -27%,  kertas uang 20% dan kertas cigarete -27% 
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3.1.9.3. Kegiatan Yang Telah Dilakukan 

Kegiatan yang telah dilakukan untuk tercapainya Substitusi Impor 35% ini antara lain: 

- Melakukan rapat pembahasan penyusunan Roadmap Substitusi Impor 35% Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan sebagai dasaran dalam pelaksanaan Substitusi Impor 35% IHHP ke 
depannya. 

- Melakukan FGD dengan pihak Bank Indonesia, PT. Peruri, dan PT. Pura Barutama secara 
terpisah yang membahas tentang komoditas kertas uang baik secara sudut pandang 
sebagai konsumen maupun produsen. Dari hasil FGD ini didapatkan informasi 
pelaksanaan tender pengadaan kertas uang oleh Bank Indonesia dan juga informasi 
mengenai kemampuan dan penyerapan produksi kertas uang yang dilakukan oleh PT. 
Pura Barutama. 

- Melakukan FGD degan pihak Asosiasi Sigaret yang membahas mengenai kondisi produksi 
sigaret dan penyerapan kertas sigaret dalam negeri. Dalam FGD ini juga telah didapatkan 
informasi mengenai kenapa perlu dilakukan impor dan membahas langkah-langkah yang 
diperlukan agar impor dapat dikurangi. 

- Melakukan FGD dengan pihak Asosiasi Industri Kertas berbahan baku kertas bekas. Dalam 
FGD ini didapatkan informasi mengenai market dalam negeri dan sulitnya mendapatkan 
bahan baku kertas bekas. 

- Melakukan koordinasi dengan BBPK untuk kegiatan recovery rate kertas bekas dan juga 
penerapan SNI untuk ketiga komoditi tersebut. 

- Melakukan Rapat Koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk 
evaluasi kegiatan pelaksanaan BMTP terhadap komoditas Kertas Sigaret. 

- Melakukan Business Matching antara produsen dan calon buyer untuk ketiga jenis kertas 
tersebut 

3.1.9.4. Rencana Aksi dan Usulan Kebijakan 

Rencana aksi dan usulan strategi kebijakan untuk mencapai target substitusi impor antara lain 
sebagai beriku: 
A. Rencana aksi pengendalian impor produk kertas sigaret, sebagai berikut : 
1. Evaluasi penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Penetapan PMK 

157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap 
Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous telah dilaksanakan, 
namun demikian dalam penetapan PMK tersebut terdapat perbedaan dalam penetapan 
angka bea masuk yang telah ditetapkan oleh KPPU yang semula 7 juta pada tahun 
pertama, menjadi 4 juta.   

2. Usulan Peningkatan MFN. Terdapat beberapa negara utama asal impor kertas sigaret, 
diantaranya Austria, China, Vietnam dan beberapa negara lainnya. Dari negara asal 
impor tersebut, telah terdapat beberapa negara yang memiliki perjanjian perdagangan 
yang mengakibatkan tariff menjadi 0, namun demikian dikarenakan asal impor terbesar 
dari negara Austria maka peningkatan MFN akan efektif apabila diterapkan. Untuk itu 
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perlu dilakukan usulan peningkatan MFN yang didahului dengan kajian dampak 
peningkatan MFN bagi perekonomian.  

3. Penyusunan Permenperin SNI wajib kertas sigaret. Terus meningkatnya impor kertas 
sigaret yang tidak diketahui terkait dengan kualitas dan keamanan produk kertas sigaret 
mendorong kemenperin untuk melakukan penyusunan SNI kertas pembentuk rokok 
pada tahun 2019. SNI wajib juga merupakan salah satu non tariff measure yang dapat 
digunakan menjadi instrument untuk penghambat impor. 

4. Business matching. Hal ini dilakukan dengan melakukan identifikasi spesifikasi yang 
dapat dibuat oleh industri kertas dalam negeri serta identifikasi terhadap kertas sigaret 
impor yang dibutuhkan.  Setelah dilakukan identifikasi akan dilakukan pertemuan bisnis 
antara konsumen dan produsen kertas sigaret 

B. Rencana aksi pengendalian impor produk kertas berbahan baku kertas bekas terdapat 
implikasi, sebagai berikut : 

1. Identifikasi kemampuan produksi industri pulp dan kertas dalam negeri terkait barang 
yang diimpor. Ketersediaan bahan baku untuk menunjang bahan baku kertas bekas 
perlu dilakukan perbaikan yang komperhensif. Perbaikan ini dapat diketahui melalui 
analisis rantai pasok bahan baku kertas bekas, sehingga dapat diketahui masalah yang 
terjadi adanya masalah dalam memproduksi produk kertas berbahan baku kertas bekas. 
Dukungan antar kementerian sangat penting untuk menjalin akselerasi program 
subsitusi impor.  

2. Program business matching. Dari hasil identifikasi kemampuan akan diselaraskan 
dengan kondisi baik konsumen dan produsen pulp dan kertas berbahan baku kertas 
bekas. Adanya keselarasan supply and demand harus menpertimbangkan kapasitas 
produksi yang tersedia dan permintaan yang tersedia. 

3. Mendorong inovasi produk. Penguatan simbiosis industri pada industri kertas dan 
kertas berbahan baku kertas bekas sangat penting untuk diperkuat, sehingga kekuatan 
inovasi produk dan standarisasi kertas bekas memiliki peran penting dalam berjalannya 
ekonomi sirkuler dan bioekonomi.   

4. Mendorong investasi baru. Adanya produk impor yang belum diproduksi oleh industri 
dalam negeri memerlukan kegiatan inovasi dan investasi baru. Ditujukan kepada 
investor yang menangkap peluang atas besarnya impor kemasan ataupun kertas lainnya 

C. Rencana aksi pengendalian impor produk kertas uang maupun kertas berharga, sebagai 
berikut : 

1. Program business matching. Di Indonesia hanya terdapat 1 produsen maupun 
konsumen terkait dengan kertas uang. Secara umum industri kertas uang dalam negeri 
telah mampu untuk membuat kertas uang yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Meski 
produk kertas uang telah bersertifikat TKDN, Namun terdapat kebijakan dari Bank 
Indonesia dimana supplier kertas uang harus lebih dari satu, untuk itu pertemuan bisnis 
antara industri dan Bank Indonesia menjadi penting untuk dilakukan, dimana perlu ada 
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keberpihakan terhadap industri dalam negeri yang nantinya akan memberikan nilai 
tambah dan eksternalitas yang lebih tinggi kepada perekonomian nasional. 

2. Mendorong peningkatan TKDN. Terkait dengan kertas berharga, sesungguhnya tidak 
hanya kertas uang, tapi terdapat produk lain seperti bpkb, stnk, paspor dan produk 
lainnya yang juga masih banyak dipenuhi oleh impor, oleh sebab itu kemenperin akan 
mendorong peningkatan TKDN terhadap produk kertas berharga tersebut.   

 
 

3.1.10. Program Nasional Unggulan B35/B100 

3.1.10.1. Latar Belakang 

Program pengembangan industry bahan bakar nabati telah dilaksanakan, berdasarkan perintah 
Presiden RI untuk meningkatkan penggunaan 35% (B35) menjadi 40% (B40), 50% (B50), dan 
100% (B100). Ragam jenis bahan bakar nabati juga bertambah, tidak hanya Biodiesel FAME yang 
dikembangkan, melainkan juga Bahan Bakar Drop-in Greenfuel. Greenfuel adalah bahan bakar 
mesin diesel (greendiesel), bahan bakar mesin bensin (Greengasoline), dan bahan bakar mesin 
jet (greenavtur) yang diolah langsung dari minyak sawit dengan katalis Merah Putih Pertamina 
– ITB. Aspek pembinaan pada pelaksanaan kegiatan tersebut pada Dit Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan yakni pengamanan pasokan bahan baku dan monitoring kinerja Industri produsen 
Biodiesel FAME (Pemegang Izin Usaha Industri) 

3.1.10.2. Capaian 

Berikut capaian program pengembangan industry bahan bakar nabati:  

• Program Mandatory Biodiesel 30% (B30) telah berjalan dengan capaian lebih dari 94% yang 
menyerap Biodiesel FAME sebesar 8,46 Juta KL. Penghematan devisa yang dihasilkan dari 
pengurangan impor BBM Diesel adalah USD2,66 Miliar atau sekitar Rp. 38,31 Triliun.  

• Rintisan Program B40 telah dilakukan berupa uji coba teknis adaptiblitas penggunaan B40 
untuk mesin kendaraan diesel, bahan bakar kereta api, peralatan berat 
pertambangan/perkebunan dan/atau pembangkit listrik diesel, hasil uji coba menunjukkan 
kecenderungan positif, tetapi perlu periode uji yang lebih Panjang. 

• Riset rintisan teknologi produksi B100 (Greendiesel) telah mencapai tahap uji coba 
komersial oleh Kilang Pertamina (co-processing produksi petrodiesel) dan juga produksi 
Greengasoline (bensin hijau) oleh Pilot plant di kab Musi Banyu Asin Prov. Sumatera 
Selatan. PT Dirgantara Indonesia juga telah melakukan uji coba penggunaan Greenavtur 2% 
pada mesin pesawat terbang dengan hasil yang memuaskan (layak diteruskan menjadi uji 
terbang).  

• Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi penyusunan dan penerbitan SNI No. 
8875:2020 Minyak nabati industry untuk produksi biohidrokarbon, yang lazim disebut 
IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil). SNI IVO/ILO digunakan sebagai dasar 
perancangan peralatan produksi dan standar perdagangan minyak sawit  bahan baku 
industry greenfuel. 
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3.1.10.3. Manfaat 
Beberapa manfaat program pengembangan industry bahan bakar nabati bagi kepentingan 
nasional adalah sbb:  

• Program mandatory biodiesel 30% (B30) ini menyerap CPO sebagai bahan baku sekitar 10,2 
Juta Ton, dan menjadi alat untuk demand management, menyerap oversupply produksi 
CPO dunia dan berperan dalam mempertahankan harga CPO dunia, termasuk menjaga 
harga beli Tandan Buah Segar di tingkat petani tetap tinggi.  

• Manfaat program B30 lainnya adalah terciptanya nilai tambah CPO sebesar Rp. 13,19 
Triliun, penyerapan tenaga kerja dari sector industry hilir dan hulu perkebunan sebesar 
834.000 orang, dan Pengurangan emisi gas Rumah Kaca sebesar 16,98 Juta ton setara CO2; 
berkontribusi pada pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) yang disepakati 
pada pertemuan COP 21 Paris. 

• Kinerja industry biodiesel tahun 2020 adalah kapasitas terpasang: 13,4 Juta KL dengan nilai 
investasi USD 1,54 Miliar, realisasi produksi 8,59 Juta KL, ekspor sebesar 35.800 KL. Rencana 
penambahan kapasitas tahun 2021 sebesar 2,04 Juta Kl dengan nilai investasi USD 240 Juta. 
Rencana penambahan kapasitas tahun 2022 sebesar 419.000 KL dengan nilai investasi USD 
47 Juta. 

• Beberapa proyek industry greenfuel telah masuk dalam Lampiran Perpres No 109/2020 
tentang proyek Strategis nasional dengan target pencapaian 2022-2023 a.l. Green refinery 
Cilacap berkapasitas 20.000 Barrel per day/BPD, Green Refinery Plaju 6.000 BPD, 
Hidrogenasi CPO Pusri Palembang 1000 liter/hari, pabrik katalis merah putih Karawang 800 
ton/tahun dan Integrated Biofuel – IVO/ILO di Sumatera Selatan sebesar 50.000 Ton/tahun  

• Penurunan Emisi melalui Program Mandatory Biodiesel pada tahun 2021 mampu 
mengurangi emisi 25,42 mil. Ton CO2 eq. Biodiesel juga berkontribusi 8% dalam NDC Energi 
2030 

 

3.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya 

3.3.1. Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2022 semula Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi 
anggaran sebesar Rp. 26.077.489.000,- (Dua puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus 
Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal No. B/97/ SJ-
IND/PR/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian 
Perindustrian TA 2022 (AA Tahap I), Surat Sekretariat Jenderal No. B/58/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 8 
Juni 2022 tentang Revisi DIPA dalam rangka Penambahan Automatic Adjustment Kementerian 
Perindustrian TA 2022 (AA Tahap II), Surat Sekretariat Jenderal No. B/60/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 
20 Juni 2022 tentang Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Tambahan Automatic Adjustment 
Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap III), Surat Sekretariat Jenderal No. No.170/SJ-
IND/PR/VIII/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Revisi DIPA Dalam Rangka Optimalisasi Sisa Anggaran 
Kontraktual Kementerian Perindustrian TA 2022 (AA Tahap IV) dan Surat Sekretaris Jenderal 



 

71 
 

No.195/SJ-IND/PR/IX/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan 
Kebutuhan Belanja Pegawai dan Penghematan Blokir AA Belanja Pegawai Kementerian Perindustrian 
TA 2022 (AA Tahap V), maka dilakukan blokir pada anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan sehingga alokasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 
berubah menjadi Rp 15.320.877.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh 
Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Penumbuhan dan Pengembangan 
Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran 
industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional melalui pelaksanaan program dan 
kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di dalam dokumen Rencana 
Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024 yang telah disusun dengan 
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 dan Rencana Induk 
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. 

Realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2022 berdasarkan OMSPAN 
(data diambil tanggal 10 Januari 2022) adalah sebesar Rp. Rp 15.179.898.986,- atau sebesar 99,08%. 
Dari seluruh output kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian 
tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan data yang bersumber dari ALKI di Intranet Kemenperin, 
rata-rata realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 100%. Realisasi fisik ini cukup membanggakan dan juga 
realisasi keuangan yang hampir terserap secara keseluruhan cukup membuat direktorat industri hasil 
hutan dan perkebunan lebih baik dari pada realisasi baik keuangan maupun fisik dari tahun 
sebelumnya. Meskipun tahun 2022 tantangan yang datang dari masih merebaknya kasus Covid-19 
varian omicron serta adanya perang Russia dan Ukraina, namun direktorat industri hasil hutan dan 
perkebunan tetap bisa memberikan hasil yang optimal yang bisa dilakukan di tahun tersebut 

Dari realisasi anggaran sebesar 99,08% tersebut, rata-rata capaian seluruh indikator Perjanjian 
Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 adalah sebesar 134,15% di mana 
terdapat 7 dari 17 target indikator kinerja yang tidak tercapai. 

Penggunaan sumber daya anggaran yang bersumber dari APBN di lingkungan Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2022 dapat dilihat dalam 
tabel berikut:
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Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2022 

Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator 
Kinerja  Target Satuan Intermediate 

Outcome/Output 

Komponen 
Kegiatan 

Pendukung 
Anggaran Relaisasi Persentase Fisik 

TUJUAN 
Meningkatnya 
peran industri hasil 
hutan dan 
perkebunan dalam 
perekonomian 
nasional 

Pertumbuhan 
PDB industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

3,19 % Meningkatnya daya 
saing industri hasil 

hutan dan perkebunan 

Program 
Penumbuhan dan 
Pengembangan 
Industri Berbasis 
Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

15.320.877.000 15.179.898.986 99,08% 100% 

Kontribusi PDB 
industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 
terhadap PDB 
nasional 

1,42 % 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 
Meningkatnya 
daya saing dan 

kemandirian 
industri hasil hutan 

dan perkebunan 

Utilisasi sektor 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

55,25 % Terbangunnya pusat 
Sistem logistik bahan 

baku industri furniture 
dalam rangka 

peningkatan utilisasi 
sektor IHHP 

Implementasi 
Konsep Rantai Alur 

Bahan Baku 
Industri 

Pengolahan Kayu 
Dan Rotan 

996.800.000 986.486.256 98,97% 100% 

Tersusunnya rencana 
kebutuhan bahan 

baku industri pulp dan 
kertas dalam rangka 
peningkatan utilisasi 

sektor ihhp 

Penyusunan 
Rencana 

Kebutuhan Bahan 
Baku Industri Pulp 
dan Kertas dalam 

rangka Usulan 
Penetapan Neraca 

Komoditas Pulp 
dan Kertas 

1.171.208.000 1.168.310.158 99,75% 100% 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator 
Kinerja  Target Satuan Intermediate 

Outcome/Output 

Komponen 
Kegiatan 

Pendukung 
Anggaran Relaisasi Persentase Fisik 

Tersusunnya rencana 
kebutuhan bahan 

baku industri berbasis 
minyak mentah sawit 
(CPO) dalam rangka 
peningkatan utilisasi 

sektor ihhp 

Penyusunan 
Rencana 

Kebutuhan Bahan 
Baku Industri 

Berbasis Minyak 
Mentah Sawit 
(CPO) dalam 

rangka Usulan 
Penetapan Neraca 
Komoditas Minyak 

Mentah Sawit 
(CPO) 

642.556.000 636.026.505 98,98% 100% 

Tersusunnya rencana 
kebutuhan bahan 
penolong industri 

kemurgi dalam rangka 
peningkatan utilisasi 

sektor ihhp 

Penyusunan 
Rencana 

Kebutuhan Bahan 
Penolong Industri 

Kemurgi dan 
Bioenergi Berbasis 

Sawit dalam 
rangka Usulan 

Penetapan Neraca 
Komoditas Bahan 
Penolong Industri 

Kemurgi dan 
Bioenergi Berbasis 

Sawit 

0 0 0,00% 100% 

Nilai realisasi 
investasi 

industri hasil 
hutan dan 

perkebunan 

23,97 Rp Trilyun Terselesasikannya 
restrukturisasi mesin 

dan peralatan industri 
furnitur dengan tepat 

waktu untuk 

Restrukturisasi 
Mesin dan/atau 

Peralatan Industri 
Furnitur dan Kayu 

          
4.118.548.000  

4.116.683.227 99,95% 100% 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator 
Kinerja  Target Satuan Intermediate 

Outcome/Output 

Komponen 
Kegiatan 

Pendukung 
Anggaran Relaisasi Persentase Fisik 

meningkatkan nilai 
realisasi investasi ihhp 

Olahan (Wood 
Working) 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

Penguatan 
implementasi 

Making Indonesia 
4.0 sektor industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

Kontribusi 
ekspor produk 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 
berteknologi 

tinggi  

1,97 % Terselesaikannya 
pengembangan Pilot 

Plant Industri IVO/ILO 
(Industrial Vegetable 
Oil/Industrial Lauric 
Oil dan Penggunaan 
Sistem Informasi 4.0 
Untuk Tracing Supply 

Chain Industri Hilir 
Sawit  untuk 

mendukung kontribusi 
ekspor produk ihhp 
berteknologi tinggi 

Pengembangan 
Pilot Plant Industri 
IVO/ILO (Industrial 

Vegetable 
Oil/Industrial 

Lauric Oil)  

791.100.000 786.577.439 99,43% 100% 

Meningkatnya 
kemampuan 

industri barang dan 
jasa dalam negeri 

sektor industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

Persentase nilai 
capaian 

penggunaan 
produk dalam 
negeri dalam 
pengadaan 

barang dan jasa 
Direktorat 

Industri Hasil 
Hutan dan 

Perkebunan 

80 % Tersusunnya Skema 
Bisnis Pada Pusat 

Logistik Bahan Baku 
Industri Furnitur 

dalam rangka 
peningkatan TKDN 

pada Industri Furnitur 
dan Pengolahan Kayu 

untuk peningkatan 
persentase nilai 

capaian penggunaan 
produk dalam negeri 

Penyusunan Skema 
Bisnis pada Pusat 

Logistik Bahan 
Baku Industri 

Furnitur dalam 
rangka 

Peningkatan TKDN 
pada Industri 
Furnitur dan 

Pengolahan Kayu 

25.200.000 25.197.496 99,99% 100% 

1.090.314.000 1.082.958.770 99,33% 100% 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator 
Kinerja  Target Satuan Intermediate 

Outcome/Output 

Komponen 
Kegiatan 

Pendukung 
Anggaran Relaisasi Persentase Fisik 

Tersusunnya skema 
kebijakan dalam 

rangka peningkatan 
penggunaan produk 
dalam negeri di IHHP 
untuk meningkatkan 

persentase nilai 
capaian penggunaan 
produk dalam negeri 

dalam pengadaan 
barang dan jasa 

Penyusunan Skema 
Kebijakan dalam 

rangka 
Peningkatan 
Penggunaan 

Produk Dalam 
Negeri Sektor 
Industri Hasil 

Hutan dan 
Perkebunan 

Substitusi impor 
produk industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

35 % Tersusunnya 
rekomendasi terkait 
insentif fiskal untuk 

mendukung subtitusi 
impor produk industri 

hasil hutan dan 
perkebunan 

Penyusunan 
Rekomendasi 
Insentif Fiskal 
Industri Hasil 

Hutan Dan 
Perkebunan 

652.417.000 651.791.460 99,90% 100% 

Tersusunnya  
Rekomendasi 

Kebijakan Percepatan 
Implementasi 

Substitusi Impor 
Industri Pulp dan 

Kertas yang 
berkualitas untuk 

mendukung program 
Substitusi impor 

produk industri hasil 
hutan dan perkebunan  

Penyusunan 
Rekomendasi 

Kebijakan 
Percepatan 

Implementasi 
Substitusi Impor 
Industri Pulp dan 

Kertas 

722.893.000 706.942.032 97,79% 100% 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator 
Kinerja  Target Satuan Intermediate 

Outcome/Output 

Komponen 
Kegiatan 

Pendukung 
Anggaran Relaisasi Persentase Fisik 

Tingkat 
Komponen 

Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata 

Tertimbang) 
Industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

53,56 %  Terseleesaikannya 
Bimtek  mengenai  

Peningkatan Tingkat 
Komponen Dalam 
Negeri pada sektor 
Industri Hasil Hutan 

dan Perkebunan untuk 
meningkatkan TKDN 

IHHP 

Fasilitasi 
Pembinaan 

Peningkatan 
Tingkat Komponen 
Dalam Negeri pada 

sektor Industri 
Hasil Hutan dan 

Perkebunan 

570.000.000 553.828.177 97,16% 100% 

Meningkatnya 
penguasaan pasar 

industri hasil hutan 
dan perkebunan 

Nilai ekspor 
produk industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

26,42 US$ Milyar Tersusunnya 
rekomendasi terkait 
posisi runding IHHP 

pada forum 
Internasional untuk 
meningkatkan nilai 

ekspor produk industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

Penyusunan 
Rekomendasi 
Terkait Posisi 

Runding Industri 
Hasil Hutan Dan 

Perkebunan Pada 
Forum Kerjasama 

Internasional 

492.592.000 468.096.203 95,03% 100% 

Pertumbuhan 
ekspor produk 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

8,26 % Tersusunnya 
rekomendasi terkait 
peningkatan ekspor 
produk IHHP untuk 

meningkatkan 
pertumbuhan ekspor 

produk ihhp yang 
berkualitas 

Penyusunan 
Rekomendasi 
Peningkatan 

Ekspor Produk 
Industri Hasil 

Hutan Dan 
Perkebunan 

134.146.000 134.113.688 99,98% 100% 

Diberikannya fasilitasi 
peningkatan ekspor 

kepada industri 
produk IHHP untuk 

meningkatkan 

Peningkatan 
Kapasitas Ekspor 
Bagi Dunia Usaha 

Sektor Industri 
Agro 

486.404.000 477.104.180 98,09% 100% 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator 
Kinerja  Target Satuan Intermediate 

Outcome/Output 

Komponen 
Kegiatan 

Pendukung 
Anggaran Relaisasi Persentase Fisik 

pertumbuhan ekspor 
produk ihhp yang 

berkualitas 
Kontribusi 

ekspor produk 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

terhadap total 
ekspor 

14,79 % Tersusunnya 
rekomendasi 

peningkatan daya 
saing industri hasil 

hutan dan perkebunan 
secara tepat waktu 
untuk mendukung 
Kontribusi ekspor 

produk industri hasil 
hutan dan perkebunan 
terhadap total ekspor  

Penyusunan 
rekomendasi 

peningkatan daya 
saing industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

489.815.000 475.831.837 97,15% 100% 

Rasio impor 
bahan baku 
industri hasil 

hutan dan 
perkebunan 

terhadap PDB 
sektor industri 

non migas 

1,93 % Tersusunnya 
rekomendasi 

peningkatan recovery 
kertas bekas untuk 
menurunkan rasio 
impor bahan baku 
industri hasil hutan 

dan perkebunan 
terhadap PDB sektor 
industri non migas 
yang berkualitas 

Penyusunan 
Rekomendasi 

Kebutuhan Kertas 
Bekas untuk Bahan 

Baku Industri 
Kertas 

388.784.000 374.843.353 96,41% 100% 

Tersusunnya 
rekomendasi 

kebutuhan bahan 
penolong industri 

furniture untuk 

Penyusunan 
Rekomendasi 

Kebutuhan Bahan 
Penolong Industri 

Furniture 

197.100.000 196.242.236 99,56% 100% 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator 
Kinerja  Target Satuan Intermediate 

Outcome/Output 

Komponen 
Kegiatan 

Pendukung 
Anggaran Relaisasi Persentase Fisik 

menurunkan rasio 
impor baku industri 

hasil hutan dan 
perkebunan terhadap 

PDB sektor industri 
non migas 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

Meningkatnya 
pengendalian dan 

pengawasan sektor 
industri hasil hutan 

dan perkebunan 

Pengendalian 
dan pengawasan 

industri di 
sektor industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

17 Perusahaan Terciptanya konsep 
desain industri 

pengolahan kayu dan 
rotan untuk 

membantu proses 
pengendalian dan 

pengawasan industri 
yang berkualitas 

Penyusunan 
Konsep Desain 

Industri 
Pengolahan Kayu 
Dan Rotan Dalam 
Rangka Industrial 

Intellegent 

700.000.000      698.378.165  99,77% 100% 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

Terwujudnya 
birokrasi Direktorat 

Jenderal Industri 
hasil hutan dan 

perkebunan yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada 

layanan prima 

Nilai kearsipan 
Direktorat 

Jenderal Industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

78 Nilai Layanan Kearsipan 
Direktorat Industri 
Hasil Hutan Dan 

Perkebunan 

Layanan Kearsipan 
Direktorat Industri 
Hasil Hutan Dan 

Perkebunan 

245.550.000 245.464.890  99,97% 100% 

Rekomendasi 
hasil 

pengawasan 
internal yang 

92 % Tersusunnya laporan 
mengenai koordinasi 

dan identifikasi isu 
aktual yang 

berkualitas untuk 

Koordinasi Dan 
Identifikasi Isu 
Aktual Industri 

Hasil Hutan Dan 
Perkebunan 

873.000.000     871.505.094  99,83% 100% 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator 
Kinerja  Target Satuan Intermediate 

Outcome/Output 

Komponen 
Kegiatan 

Pendukung 
Anggaran Relaisasi Persentase Fisik 

telah 
ditindaklanjuti  

menunjang 
rekomendasi hasil 

pengawasan internal 
yang ditindaklanjuti 

Meningkatnya 
kualitas 

perencanaan, 
penyelenggaraan 

dan evaluasi 
program kegiatan 
pada direktorat 

Industri hasil hutan 
dan perkebunan 

Tingkat 
kesesuaian 
dokumen 

perencanaan 
dengan rencana 

program dan 
kegiatan 
prioritas 
nasional 

95,9 % Terselenggaranya 
perencanaan program 

kegiatan yang 
berkualitas dan sesuai 

dengan rencana 
program pada Dit 

Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pengembangan 
Industri Hasil 

Hutan Dan 
Perkebunan 

274.290.000      271.948.858  99,15% 100% 

Nilai Sistem 
Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah 

(SAKIP) 
Direktorat 

Jenderal Industri 
hasil hutan dan 

perkebunan 

78,4 Nilai Terselenggaranya 
Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah Direktorat 

Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan yang 

berkualitas 

Monitoring Dan 
Evaluasi Kinerja 

Industri Hasil 
Hutan Dan 

Perkebunan 

258.160.000      251.568.962  97,45% 100% 
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3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan 
sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisien 
apabila dapat mencapai output maksimum dengan menggunakan input yang optimum. Dalam 
melaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan 
perkebunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022, Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan menggunakan sumber daya sebagai berikut: 

A. Sumber Daya Anggaran 

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Kinerja dan 
Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis, capaian target Perjanjian Kinerja, serta 
realisasi fisik dari penyerapan anggaran tahun 2022 (sebesar 99,08%), maka rasio penggunaan 
anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.19 Rasio Capaian Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran  

No. Indikator Kinerja Capaian (%) 
Rasio Terhadap 

Penyerapan 
Anggaran (%) 

1 Indikator Kinerja Tujuan 70,62 140,30 

2 Indikator Kinerja Sasaran Kinerja  142,62 69,47 

3 Indikator Kinerja Utama 66,13 149,83 

4 Perjanjian Kinerja 134,15 73,86 

5 Realisasi Fisik 100 99,08 

Rata-Rata 102,70 97,08 
 

Berdasarkan tabel tersebut, maka rata-rata pencapaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan tahun 2022 adalah sebesar 102,7% dengan menggunakan 97,08% dari total PAGU 
anggaran yang dialokasikan. Meskipun rata-rata hanya menggunakan 102,7% anggaran untuk 
mencapai target kinerja rata-rata sebesar 97,08%, namun perlu digaris-bawahi bahwa terdapat 
beberapa target indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama dan 
Indikator pada Perjanjian Kinerja yang tidak tercapai. 

 
B.  Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Kinerja Strategis dan 
Indikator Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis, capaian target Perjanjian Kinerja, serta 
realisasi fisik dari penyerapan anggaran tahun 2022 terhadap penggunaan Sumber Daya Manusia, 
pada tahun 2022 dari seluruh pegawai Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebanyak 29 
orang ASN dan 5 orang PPNPN, sehingga Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk melaksanakan 
program kegiatan adalah sebesar 100%. Pegawai-pegawai tersebut melaksanakan tugasnya untuk 
memenuhi target Perjanjian Kinerja Individu/SKP masing-masing sehingga berkontribusi terhadap 
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pencapaian target tujuan dan sasaran strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, maka 
rasio penggunaan Sumber Daya Manusia tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.20. Rasio Capaian Kinerja Terhadap Sumber Daya Manusia 

No. Uraian Capaian (%) Rasio Terhadap Jumlah 
SDM (%) 

1 Indikator Kinerja Tujuan 70,62 48,15 

2 Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 142,62 23,84 

3 Indikator Kinerja Utama 66,13 51,41 

4 Perjanjian Kinerja  134,15 25,34 

5 Realisasi Fisik 100 34,00 

Rata-Rata 102,70 33,10 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka pencapaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan tahun 2022 menggunakan rata-rata sebesar 33,10% dari total seluruh pegawai ASN dan 
PPNPN yang bekerja pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Angka 33,10% tidak 
menunjukkan bahwa terdapat 66,90% pegawai berkontribusi minim, namun terdapat efisiensi 
sebesar 66,90% SDM yang mewakili kinerja di atas target dari seluruh SDM yang berkontribusi 
terhadap pencapaian target kinerja. Kinerja pegawai yang baik didukung oleh pembinaan 
kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
sehingga para pegawai mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan pembinaan berkelanjutan, 
maka diharapkan kinerja SDM pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dapat terus 
meningkat di masa mendatang. 

3.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program 

Dari seluruh output program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja 
baik pencapaian pada Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator 
Kinerja Utama pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
tahun 2020-2024, capaian target Perjanjian Kinerja tahun 2022, realisasi fisik pelaksanaan Program 
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan tahun 2022, serta 
capaian program prioritas nasional tahun 2022, maka pencapaian target kinerja pada Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.21 Pencapaian Target Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

No. Dokumen 
Kinerja 

Capaian 
Rata-Rata Jumlah IK IK 

Tercapai 
IK Tidak 
Tercapai 

Rasio 
Tingkat 

Keberhasilan 
IK 

Tahun Anggaran 2022 

1 

Perjanjian 
Kinerja 
Tahun 
2022 

134,15% 17 10 7 58,82% 

2 

Rencana 
Strategis 
Tahun 
2022 (IKT 
& IKSP) 

134,15% 17 10 7 58,82% 

3 

Indikator 
Kinerja 
Utama 
Tahun 
2022 

66,13% 4 1 3 25,00% 

4 Realisasi 
Fisik 100,00% - - - - 

5 

Program 
Prioritas 
Nasional 
Tahun 
2022 

100,00% 5 5 0 100 

Rata-Rata 106,89% 43 26 17 60,47% 
Jangka Menengah Tahun 2020-2024 

1 

Rencana 
Strategis 
Tahun 
2020-2024 

117,27% 17 8 9 47,06% 

Rata-Rata 117,27% 17 8 9 47,06% 
 

Dari tabel di atas, rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 60,47% sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil 
hutan dan perkebunan Tahun Anggaran 2022 tidak berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata 
capaiannya melebihi 106,89%.  
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Sedangkan rasio tingkat keberhasilan pencapaian target-target kinerja Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah sebesar 47,06%, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil 
hutan dan perkebunan jangka menengah tahun 2020-2024 belum berhasil dilaksanakan meskipun 
tingkat rata-rata capaiannya juga belum melebihi 100%. Namun perlu diingat bahwa tahun 2022 
merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 sehingga capaian kinerja 
jangka menengah masih bisa dioptimalkan untuk target akhir yang ingin dicapai pada tahun 2024. 

 
Catatan: 
Berdasarkan hasil rapat pembahasan ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di 
lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 
2021 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Unit Eselon II dilingkungan Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan, disepakati bersama bahwa kriteria keberhasilan pelaksanaan program dan 
kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah jika rasio tingkat 
keberhasilan adalah ≥ 75%. 
 

3.3.1 Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja 

Dari hasil evaluasi, pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis 
Hasil hutan dan perkebunan tahun anggaran 2022 mengalami kegagalan, namun meskipun demikian, 
jumlah indikator kinerja yang mencapai target lebih banyak daripada yang tidak mencapai target 
dengan capaian rata-rata di atas 100%. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian 
target indikator kinerja antara lain: 

- Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik oleh 
sebagian besar unsur pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga mampu 
mencapai target output yang ditetapkan dan mampu mendukung pencapaian target-target 
kinerja dari sasaran kinerja baik dalam Rencana Strategis, maupun dalam Perjanjian Kinerja. 

- Keberhasilan dalam pelaksanaan program prioritas nasional terkait neraca komoditas Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan pada kertas bekas dan kelapa sawit, selain itu program terkait kayu 
dan furniture seperti restrukturisasi mesin dan peralatan serta bantuan alat pada pusat logistic 
juga telah selesai dilaksanakan, terkait turunan kelapa sawit sendiri lanjutan kegiatan dari tahun 
sebelumnya yakni mengenai Pilot Plant Industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/Industrial 
Lauric Oil) yang dibangun sebagai bahan baku Industri Greenfuel/B100 juga telah selesai 
dilaksanakan serta untuk mendukung peningkatan ekspor indusutri yang ada di IHHP telah 
dilaksanakan Bimtek mengenai peningkatan ekspor dan Business Matching dengan perwakilan 
perdagangan di Jeddah dan Dubai 

- Sinergi antar unsur-unsur Pemerintah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang mampu 
mendorong kontribusi PDB sektor industri hasil hutan dan perkebunan, investasi sektor industri 
hasil hutan dan perkebunan serta pertumbuhan ekspor industri hasil hutan dan perkebunan 
meskipun berada dalam masa pandemi COVID-19. 

- Tertib administrasi baik dalam hal keuangan, kepegawaian, penyediaan data, penyusunan dan 
pelaksanaan program, penyusunan peraturan, kerja sama, maupun evaluasi dan pelaporan 
mengakibatkan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar sehingga turut mendukung 
pencapaian target kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 
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- Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran berjalan dengan baik sehingga 
mampu menyediakan sistem untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bagi para stakeholder 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 

- Koordinasi yang baik dengan unit kerja maupun instansi lain yang terkait sehingga mendukung 
pencapaian target-target kinerja. 

 
3.3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Keberhasilan/Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja 

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan tahun anggaran 2022, serta 
ketidakberhasilan dalam mencapai beberapa indikator kinerja antara lain: 

- Terdapat beberapa indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator Kinerja 
Sasaran Kinerja (IKSS), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak 
mencapai target, yaitu pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan, kontribusi PDB 
industri hasil hutan dan perkebunan serta subtitusi impor di industri hasil hutan dan perkebunan.. 
Pencapaian target-target kinerja makro tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang 
tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal diantaranya adalah terjadinya 
pandemi COVID-19 yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2020 mengakibatkan terjadinya 
pelemahan ekonomi global di mana dilakukan pembatasan aktivitas di berbagai negara 
(lockdown) sehingga aktivitas perekonomian dunia juga terganggu serta perang antara Russia dan 
Ukraina serta adanya resesi global yang berdampak langsung kepada daya beli masyarakat dunia. 

- Kegiatan restrukturisasi mesin untuk industrii furniture dan juga kayu sempat terblokir pada 
tahun 2022 dan dikarenakan adanya refocusing anggaran, sehingga baru bisa dilaksanakan pada 
akhir tahun 2022 namun dengan pengurangan nominal, selain masalah anggaran, permasalahan 
terkait payung hukum kegiatan tersebut cukup alot untuk dibahas sehingga kegiatan baru bisa 
diselenggarakan di triwulan akhir 2022. 

- Kurang berkualitas/kurang lengkapnya dokumen SAKIP yang disampaikan kepada tim evaluator 
sehingga target nilai SAKIP Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak dapat dicapai. 

- Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 dan adanya resesi global sedikit 
banyak mempengaruhi pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis 
Hasil hutan dan perkebunan baik dari sisi anggaran (mengalami refocusing), pelaksanaan 
kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ditunda bahkan dibatalkan menyebabkan 
beberapa target kinerja mengalami penyesuaian meskipun realisasi pencapaian pada akhirnya 
tetap hampir 100%. 

- Tahun 2022 merupakan tahun ketiga lanjutan pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, 
namun karena masih adanya pandemi Covid 19 serta ditambah perang Russia dan Ukraina dan 
juga resesi global di tahun 2022 menyebabkan adanya beberapa perubahan signifikan yang 
dilakukan beberapa kali pada tahun 2022 pada indikator kinerja yang ada di Rencana Kinerja 
sehingga mengakibatkan terjadi beberapa kali perubahan pada output dan anggaran di Dit 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 
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3.3.3 Rekomendasi Langkah Tindak Lanjut Yang Dapat Dilakukan 

Dari analisis faktor-faktor penyebab kegagalan pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan Tahun Anggaran 2022, beberapa 
rekomendasi langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu: 

• Peningkatan Capaian Kinerja 

- Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait keberhasilan 
dan ketidakberhasilan mengenai capaian kinerja seperti BPS, Bappenas, DJA Kemenkeu, 
Kemenko Perekonomian dan Kementerian atau Lembaga lain yang berkepentingan dalam 
memperbaiki capaian kinerja Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 

- Meningkatkan koordinasi internal direktorat industri hasil hutan dan perkebunan agar 
pencapaian kinerja di tahun 2022 membaik terutama untuk indikator yang belum tercapai. 

- Meningkatkan kualitas dan menyiapkan secara lengkap dokumen-dokumen yang diperlukan 
dalam penilaian SAKIP Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga 
indikator kinerja “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dapat tercapai 

• Perbaikan Perencanaan Kinerja 

- Hasil evaluasi kinerja tahun 2022, dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2020-2024. 

- Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai, 
menyeimbangkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi yang tepat 
sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan yang 
mendukung pencapaian target kinerja secara langsung. 

- Perlu monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan lebih sering dan dapat dilaksanakan serta 
dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan direktorat industri hasil hutan dan perkebunan 

• Perbaikan Manajemen Kinerja 

- Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja 
agar dilaksanakan secara tepat waktu. 

- Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian 
seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang 
melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit 
kerja/bagian di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga pada 
periode berikutnya, target dapat dicapai. Misalnya dengan 85actor85n Rencana Aksi dan 
melakukan evaluasi secara lebih memadai (lebih banyak 85actor yang dianalisis dan 
dilaporkan) terutama di alki yang sekarang telah terkoneksi dengan sipantau yang dapat 
langsung dipantau oleh dirjen dan direktur.  

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021 

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan dan kebijakan 
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2021, tindak lanjut yang direkomendasikan 
untuk dilaksanakan pada tahun 2022 adalah: 
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1. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan seluruh dokumen perencanaan kinerja, 
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dan mendokumentasikan secara 
memadai 

2. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja utamanya terkait penentuan target dengan 
memberikan gambaran informasi terkait capaian tahun sebelumnya maupun proyeksi 
pencapaian target di masa mendatang agar target yang ditetapkan dapat lebih menantang 
dan realistis 

3. Mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan kinerja seluruh unit kerja dan pegawai 
telah ditetapkan sejak awal perencanaan kinerja 

4. Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi 
dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 

5. Menetapkan mekanisme pelaksanaan reviu internal secara berkualitas dengan sumber daya 
yang memadai serta menysun rencana aksi realisasi keberhasilan/kegagalan kinerja yang 
telah dicapai untuk perbaikan dan penyesuaian rencana kinerja dan evaluasi pencapaian 
keberhasilan belum dapat dilakasanakan secra optimal 

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka tindak lanjut yang telah dilaksanakan 
pada tahun 2022 adalah: 

1. Seluruh dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja di tahun 
2022 semaksimal mungkin sudah didokumentasikam dam disiapkan keberadaannya setelah 
kegiatan berlangsung sehingga pendokumentasian kegiatan lebih baik, tertib dan lengkap. 

2. Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 
2020-2024, indikator-indikator kinerja yang digunakan semaksimal mungkin memenuhi 
kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound). Akan tetapi 
terdapat target-target kinerja yang diamanatkan oleh RPJMN yang tidak semuanya 
memenuhi kriteria SMART namun tetap harus dilaksanakan oleh Direktorat Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan. Selain itu penyelarasan program  telah dilaksanakan seiring dengan 
ketersesuaian indikator perjanjian kinerja direktur disesuaikan dengan perjanjian kinerja 
para koordinator, subkoordinator dan staff di lingkungan IHHP serta untuk pelaporan saat 
ini sudah ditambahkan dengan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan proyeksi 
kedepannya 

3. Pemanfaatan kinerja seluruh unit kerja sudah ditetapkan sejak awal perencanaan kinerja 
melalui cascading Sasaran Kinerja Pegawai individu dan juga Sasaran Kinerja Pegawai 
Direktur IHHP, seluruh target yang akan dikerjakan oleh Direktur di tahun berjalan sudah 
dicascading dan di bagi habis keseluruh sunit kerja dan pegawai di lingkungan Dit Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan 

4. Penetapan reward dan punishment saat ini telah menggunakan skema dan kriteria siapa saja 
yang akan mendpat reward dan siapa yang mendapat punishment. 

5. Telah diselenggarakan reviu internal terkait dengan ketidaktercapaian target atau 
keberhasilan target, hal ini sebagai evaluasi untuk kegiatan yang telah berjalan dan 
melakukan langkah yang tepat terkait pelaksanaan kegiatan selanjutnya 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020 
dan jangka menengah tahun 2020-2024, secara umum dapat disimpulkan bahwa: 

1. Capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2022 realisasi fisik 
kegiatan sebesar 100%, rata-rata capaian target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja adalah 
sebesar 134,15%, rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 66,13%,  
rata-rata capaian pelaksanaan Program Prioritas Nasional adalah sebesar 100%, dan rata-rata 
capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 106,89% dengan rasio tingkat keberhasilan 
sebesar 60,47% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan Tahun Anggaran 2022 tidak 
berhasil dilaksanakan meskipun tingkat rata-rata capaiannya juga belum melebihi 75%. 

2. Realisasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2022 adalah 
sebesar   Rp. 15.179.898.986,- atau 99,08% dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 
15.320.877.000,- setelah refocusing. 

3. Capaian kinerja jangka menengah Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020-
2024, rata-rata capaian target Rencana Strategis adalah sebesar 117,27%, dengan rasio tingkat 
keberhasilan sebesar 47,06%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program 
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan perkebunan periode jangka 
menengah tahun 2020-2024 belum berhasil dilaksanakan karena merupakan tahun ketiga 
pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024. 

 

4.2 Kendala 

  Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan dan pencapaian 
target kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 antara lain: 

1. Terdapat beberapa indikator kinerja baik pada Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Indikator Kinerja 
Sasaran Kinerja (IKSK), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak 
mencapai target, yaitu pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan, kontribusi PDB 
industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional, subtitusi impor produk industri hasil 
hutan dan perkebunan, pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan, 
kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor, 
rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dan Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Pencapaian 
target-target kinerja makro tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat 
dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal diantaranya adalah terjadinya pandemi COVID-19 
yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2020 mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi 
global di mana dilakukan pembatasan aktivitas di berbagai negara (lockdown) sehingga aktivitas 
perekonomian dunia juga terganggu selain itu adanya perang antara Russia dan Ukraina serta 
resesi ekonomi global di hampir seluruh negara di dunia. 
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2. Kurang berkualitas/kurang lengkapnya dokumen SAKIP yang disampaikan kepada tim evaluator 
sehingga target nilai SAKIP Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak dapat dicapai. 

3. Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal mengalami blokir sampai akhir tahun anggaran, 
dengan catatan penghematan/pemotongan anggaran sehingga tidak dapat dibuka blokirnya. 

4. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 sedikit banyak mempengaruhi 
pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Hasil hutan dan 
perkebunan baik dari sisi anggaran (mengalami refocusing), pelaksanaan kegiatan yang 
mendukung pencapaian target kinerja ditunda bahkan dibatalkan menyebabkan beberapa target 
kinerja mengalami penyesuaian seperti kegiatan enyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku 
Industri kemurgi dan Penyusunan Skema Bisnis Pada Pusat Logistik Bahan Baku Industri Furnitur 
Dalam Rangka Peningkatan Tkdn Pada Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu. 

5. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga 
merupakan tahap lanjutan dan masih memerlukan waktu untuk mencapai target akhir jangka 
menengah tahun 2024 

 

4.3 Rekomendasi 

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pencapaian kinerja/pelaksanaan program dan 
kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2022 dan di masa yang akan datang 
antara lain: 

• Peningkatan Capaian Kinerja 

- Berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Pemerintah yang terkait keberhasilan 
dan ketidakberhasilan mengenai capaian kinerja seperti BPS, Bappenas, DJA Kemenkeu, 
Kemenko Perekonomian dan Kementerian atau Lembaga lain yang berkepentingan dalam 
memperbaiki capaian kinerja Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 

- Meningkatkan koordinasi internal direktorat industri hasil hutan dan perkebunan agar 
pencapaian kinerja di tahun 2022 membaik terutama untuk indikator yang belum tercapai. 

- Meningkatkan kualitas dan menyiapkan secara lengkap dokumen-dokumen yang diperlukan 
dalam penilaian SAKIP Sekretariat Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga 
indikator kinerja “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat 
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dapat tercapai 

• Perbaikan Perencanaan Kinerja 

- Hasil evaluasi kinerja tahun 2022, dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2020-2024. 

- Pada saat pengajuan anggaran, perlu menyiapkan data pendukung yang memadai, 
menyeimbangkan proporsi penganggaran dan menyiapkan argumentasi yang tepat 
sehingga tidak terjadi pemblokiran anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan yang 
mendukung pencapaian target kinerja secara langsung. 

- Perlu monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan lebih sering dan dapat dilaksanakan serta 
dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan direktorat industri hasil hutan dan perkebunan 
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• Perbaikan Manajemen Kinerja 

- Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja 
agar dilaksanakan secara tepat waktu. 

- Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian 
seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang 
melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit 
kerja/bagian di lingkungan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sehingga pada 
periode berikutnya, target dapat dicapai. Misalnya dengan 89actor89n Rencana Aksi dan 
melakukan evaluasi secara lebih memadai (lebih banyak 89actor yang dianalisis dan 
dilaporkan) terutama di alki yang sekarang telah terkoneksi dengan sipantau yang dapat 
langsung dipantau oleh dirjen dan direktur.  
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MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN 
TAHUN 2020-2024 

Unit 
Kerja 

Sasaran Program/Sasaran 
Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan 

Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit 
Pelaksana Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN 
DAN PERKEBUNAN 

            4.823.672.000 9.337.674.000 15.320.877.000 15.100.000.000 45.140.000.000     

Tujuan                           

Tj Meningkatnya peran 
industri hasil hutan dan 
perkebunan dalam 
perekonomian nasional 

                          

  Tj.1 Pertumbuhan PDB 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

% -1,23 1,02 3,19 5,07 5,45           IHHP IKU 

  Tj.2 Kontribusi PDB 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 
terhadap PDB 
nasional 

% 1,40 1,41 1,42 1,45 1,48           IHHP IKU 

Perspektif Stakeholder                           

SK1 Meningkatnya daya saing 
dan kemandirian industri 
hasil hutan dan perkebunan 

                          

  SK1.1 Utilisasi sektor 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

% - 51,69 55,25 62,91 74,49           IHHP   

  SK1.2 Nilai realisasi 
investasi industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

Rp Trilyun 20,92 21,52 23,97 32,88 37,16           IHHP   

Perspektif Customer                           

SK2 Penguatan Implementasi 
Making Indonesia 4.0 di 
sektor Industri hasil hutan 
dan perkebunan 

                          

  SK2.1 Kontribusi ekspor 
produk industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 
berteknologi tinggi 

% 1,95 1,96 1,97 2,01 2,05           IHHP   



 

 
 

Unit 
Kerja 

Sasaran Program/Sasaran 
Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan 

Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit 
Pelaksana Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
SK3 Meningkatnya kemampuan 

industri barang dan jasa 
dalam negeri sektor industri 
hasil hutan dan perkebunan 

                          

  SK3.1 Persentase nilai 
capaian 
penggunaan produk 
dalam negeri dalam 
pengadaan barang 
dan jasa Direktorat 
Industri Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

% - 75 80 85 90           IHHP IKU 

  SK3.2 Substitusi impor 
produk industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 

% 14 22 35 35 35           IHHP IKU 

  SK3.3 Tingkat Komponen 
Dalam Negeri 
(TKDN) (Rerata 
Tertimbang) produk 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

% 51,48 52,51 53,56 54,63 55,73           IHHP   

SK4 Meningkatnya penguasaan 
pasar industri hasil hutan 
dan perkebunan 

                          

  SK4.1 Nilai ekspor produk 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

US$ Milyar 22,60 24,40 26,42 29,14 32,97           IHHP   

  SK4.2 Pertumbuhan 
ekspor produk 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

% 7,12 7,98 8,26 10,31 13,15           IHHP   

  SK4.3 Kontribusi ekspor 
produk industri 
hasil hutan dan 
perkebunan 
terhadap total 
ekspor 

% 13,61 14,70 14,79 14,89 15,40           IHHP   



 

 
 

Unit 
Kerja 

Sasaran Program/Sasaran 
Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan 

Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit 
Pelaksana Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
  SK4.4 Rasio impor bahan 

baku industri hasil 
hutan dan 
perkebunan 
terhadap PDB 
sektor industri non 
migas 

% 2,12 2,03 1,93 1,84 1,75           IHHP   

Perspektif Internal Process                           

SK5 Meningkatnya pengendalian 
dan pengawasan sektor 
industri  hasil hutan dan 
perkebunan 

                          

  SK5.1 Pengendalian dan 
pengawasan 
industri di sektor 
industri hasil hutan 
dan perkebunan 

Perusahaan 5 10 17 18 19           IHHP   

Perspektif Learn & Growth                           

SK6 Terwujudnya birokrasi 
Direktorat  Industri Hasil 
Hutan dan Perkebunan yang 
efektif, efisien, dan 
berorientasi pada layanan 
prima  

                          

  SK6.1 Nilai kearsipan 
Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Nilai - 77 78 79 80           IHHP   

  SK6.2 Rekomendasi hasil 
pengawasan 
internal yang telah 
ditindaklanjuti  

% - 91,5 92 92,5 93           IHHP   

SK7 Meningkatnya kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan dan 
evaluasi program kegiatan 
pada Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan Perkebunan 

                          



 

 
 

Unit 
Kerja 

Sasaran Program/Sasaran 
Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan 

Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit 
Pelaksana Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
  SK7.1 Tingkat kesesuaian 

dokumen 
perencanaan 
dengan rencana 
program dan 
kegiatan prioritas 
nasional 

% 95,5 95,7 95,9 96,1 96,3           IHHP   

  SK7.2 Nilai Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 
Direktorat Industri 
Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

Nilai 78 78,2 78,4 78,6 78,8           IHHP   

 


