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Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang

mewajibkan tiap satuan kerja membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berkala

setiap tahunnya, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat lndustri Minuman, Hasil Tembakau

dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal lndustri Agro Tahun 2020 sebagai

gambaran keberhasilan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun

2020.

Demikian, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak Dirjen kami

sampaikan terima kasih.
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KATA PENGANTAR

Terwu.f udnya kepemimpinan yang baik (Good Governance) merupakan tuntutan bagi

terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna'

berhasil guna dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diamanatkan dalam Tap.

MPR Rl No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua

produk hukum tersebut menegaskan tekad bangsa lndonesia untuk bersungguh-sungguh

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan

pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik

Sehubungan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No.8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah serta Peraturan

Presiden No.29 Tahun 2014 tentang slstem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah,

Direktorat lndustri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menyusun Laporan

Akunlabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2020 sebagai gambaran

keberhasilan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2020.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan

dan umpan balik bagi jajaran Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerja

masing-masing satuan unit untuk masa yang akan datang, khususnya untuk tahun 2021

yang sedang berjalan ini dan dalam menghadapi era lndustri 4.0.

Jakarta, JD Fefiuai 2021

Direktur lndustri Minuman,
Hasil Tembakau d Bahan Penyegar
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan  Rencana  Induk  Pembangunan  Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri 

Nasional (KIN), penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan 

sarana dan  prasarana  industri,  pemberdayaan,  pengamanan  dan penyelamatan  industri,  

perizinan  industri,  penanaman modal  dan  fasilitas  industri,  serta  kebijakan  teknis 

pengembangan  industri  di  bidang  industri  minuman,  hasil tembakau, dan bahan 

penyegar. 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun  2020 – 

2024, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar memiliki Tujuan 

dan Sasaran dengan indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2020, indikator kinerja yang dapat tercapai target 

sepenuhnya sebanyak 10 (sepuluh) dari total 14 (empat belas) indikator atau 71,4%. 

Indikator Kinerja Tujuan atau Indikator Kinerja Utama tercapai seluruhnya (100%) dari 4 

(empat) indikator. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

tahun 2020 minus 3,88%, tetapi masih di atas target minus 4,53%. Kontribusi PDB industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional tahun 2020 

mencapai 1,25%, di atas target sebesar 1,23%. Jumlah tenaga kerja industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar tahun 2020 sebanyak 0,80 juta orang, sama dengan yang 

ditargetkan. Nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar tahun 2020 

sebesar 3,92 milyar USD, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,19 milyar USD. 

Indikator Kinerja Sasaran tercapai 6 (enam) dari 10 (sepuluh) indikator atau 60% yang 

meliputi : Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar terhadap total pekerja; Jumlah perusahaan dengan nilai INDI 4.0 > 3.0 di sektor 

industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Pertumbuhan ekspor produk industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Kontribusi ekspor produk industri minuman, 

hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor; Pengendalian dan pengawasan 

industri di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; dan Tingkat 

kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas 

nasional. Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai targetnya yaitu : Produktivitas 

tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Nilai realisasi 

investasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Rasio impor bahan baku 

industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non 
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migas; Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.  

Pada Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2020, dapat tercapai target output seluruhnya 

(100%) pada kegiatan : Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; Partisipasi Industri Minuman Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum 

Kerjasama Lainnya; dan Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar. Sedangkan kegiatan Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan 

Peternak dalam rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri tidak dapat tercapai target 

outputnya karena masuk dalam penghematan anggaran. 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2020 adalah 

terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian secara global. 

Keberhasilan pencapaian kinerja terutama didukung adanya kebijakan khusus pada masa 

pandemi Covid-19, seperti Izin Operasional dan  Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN) berupa insentif perpajakan, BMDTP, dan lain-lain. 

Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar awalnya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 20.730.000.000,-. Dengan 

terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, maka perlu dilakukan 

realokasi/refocussing dan penghematan anggaran melalui APBN-P 2020 sehingga pagu 

anggaran terakhir menjadi Rp. 6.549.743.000,-. Realisasi keuangan Direktorat Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 

Rp. 4.806.507.397,- atau mencapai nilai persentase 73,38%. Namun demikian, realisasi fisik 

dan realisasi target output dapat tercapai seluruhnya atau 100%.  

Secara umum, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

telah mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 

2020 – 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2020, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2020 telah berjalan dengan 

baik.  

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar tahun 2020 antara lain : 

(1) Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan produksi dan penurunan 

utilisasi karena kesulitan mendapatkan bahan baku, terhambatnya jalur distribusi, dan 

penjualan menurun akibat tutupnya pusat kegiatan masyarakat. Selain itu juga terjadi 

penurunan daya beli masyarakat dan penurunan permintaan konsumen, baik di dalam 

negeri maupun pasar ekspor; (2) Adanya iklim usaha yang kurang kondusif, seperti 
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kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020, permasalahan investasi, dan belum 

harmonisnya regulasi/kebijakan antar instansi; (3) Pelaksanaan kegiatan secara fisik 

dilakukan secara terbatas sejak pertengahan bulan Maret 2020 karena pandemi Covid-19 

dan adanya pengetatan kembali pelaksanaan PSBB pada pertengahan September 2020; (4) 

Terdapat indikator kinerja yang hanya dapat dihitung untuk industri minuman dan 

pengolahan tembakau karena datanya berbasis pada KBLI 2 digit, seperti data PDB, 

realisasi investasi, dan tenaga kerja. 

Hal-hal yang direkomendasikan untuk mendukung pencapaian kinerja dan 

pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya antara lain : (1) Mengingat pandemi Covid-19 

belum selesai, maka perlu penyesuaian pelaksanaan kegiatan, baik yang dilakukan secara 

daring/virtual maupun secara fisik dengan penerapan protokol kesehatan yang berlaku; (2) 

Mengawal pelaksanaan fasilitas insentif untuk sektor industri pada program PEN tahun 

2021; (3) Menindaklanjuti penyusunan RPP Perindustrian turunan UU Cipta Kerja dan RPP 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diharapkan dapat menjembatani harmonisasi 

regulasi antar Kementerian/Lembaga dan mendukung kondusifnya iklim usaha industri; (4) 

Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun secara lebih 

sistematis dan terukur secara periodik, serta berdasarkan pada Rencana Penarikan 

Anggaran. 

Dengan disusunnya LAKIP Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar Tahun Anggaran 2020 ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mencapai tujuan dan 

sasaran pada tahun 2020. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Industri dalam perekonomian suatu negara merupakan sumber pertumbuhan. 

Industrialisasi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas dan peningkatan 

standar hidup. Peran sektor industri manufaktur Indonesia terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) semakin penting karena pertumbuhannya yang telah melampaui sektor 

lain. Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar merupakan industri yang 

mengolah bahan baku air, hasil pertanian, perkebunan dan  peternakan menjadi produk 

jadi yang siap dikonsumsi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar melakukan pembinaan 

terhadap industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar agar dapat tumbuh dan 

berdaya saing.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar 

untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi 

instansi/unit kerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar disusun untuk mengetahui kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar dalam kurun waktu satu tahun.     

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dalam Pasal 182, Direktorat 

Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan  Rencana  Induk  Pembangunan  Industri 

Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), penyebaran industri, pembangunan 

sumber daya industri, pembangunan sarana dan  prasarana  industri,  pemberdayaan,  

pengamanan  dan penyelamatan  industri,  perizinan  industri,  penanaman modal  dan  

fasilitas  industri,  serta  kebijakan  teknis pengembangan  industri  di  bidang  industri  

minuman,  hasil tembakau, dan bahan penyegar. 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  tersebut di atas, Direktorat  Industri  

Minuman,  Hasil  Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:  
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a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan  pengembangan  

industri  minuman,  hasil tembakau, dan bahan penyegar;  

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian  informasi  industri  

minuman,  hasil tembakau, dan bahan penyegar;  

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan  industri  

nasional,  kebijakan  industri nasional,  penyebaran  industri,  pembangunan  

sumber daya  industri,  pembangunan  sarana  dan  prasarana industri,  

pemberdayaan,  pengamanan  dan penyelamatan industri, penanaman modal dan 

fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di  bidang  industri  

minuman,  hasil  tembakau,  dan bahan penyegar;   

d. penyiapan  penyusunan  dan  pelaksanaan  norma, standar,  prosedur,  kriteria  di  

bidang  perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil 

tembakau, dan bahan penyegar;  

e. penyiapan  pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan supervisi  di  bidang  

perencanaan,  perizinan,  data  dan informasi  industri  minuman,  hasil  tembakau,  

dan bahan penyegar;  

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar  industri  hijau,  

Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  pada  industri  minuman,  hasil 

tembakau, dan bahan penyegar; dan  

g. pelaksanaan  urusan  tata  usaha  dan  rumah  tangga direktorat. 

 

C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI 

Sebagai bagian dari Industri Nasional, Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar memiliki peran yang sangat penting bagi 

pengembangan industri nasional secara keseluruhan sehingga diharapkan Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mampu meningkatkan nilai tambah 

yang tinggi di dalam negeri serta mampu memberikan konstribusi sebesar-besarnya 

bagi peningkatan ekspor nasional, mengurangi impor, meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja serta mendorong pengembangan investasi di bidang Direktorat Industri Minuman, 

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.  

Untuk mewujudkan peran pembinaan tersebut maka peran Strategik Direktorat 

Industri  Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar meliputi Pembinaan Industri 

sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 Tahun 2020 tentang Jenis 

Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum 

dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Jenis Industri Binaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

NO. KBLI 2020 URAIAN KETERANGAN 

1.  10312 INDUSTRI PELUMATAN BUAH-

BUAHAN DAN SAYURAN 

 

2.  10313 INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-

BUAHAN DAN SAYURAN 

 

3.  10314 INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-

BUAHAN DAN SAYURAN 

 

4.  10320 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN 

PENGAWETAN BUAH-BUAHAN 

DAN SAYURAN DALAM KALENG 

 

5.  10330 INDUSTRI PENGOLAHAN SARI 

BUAH DAN SAYURAN 

 

6.  10399 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN 

PENGAWETAN LAINNYA BUAH-

BUAHAN DAN SAYURAN 

 

7.  10510 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU 

SEGAR DAN KRIM 

 

8.  10520 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU 

BUBUK DAN SUSU KENTAL 

 

9.  10531 INDUSTRI PENGOLAHAN ES 

KRIM 

 

10.  10532 INDUSTRI PENGOLAHAN ES 

SEJENISNYA YANG DAPAT 

DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN 

ES BALOK) 

 

11.  10590 INDUSTRI PENGOLAHAN 

PRODUK DARI SUSU LAINNYA 

 

12.  10723 INDUSTRI SIROP  

13.  10731 INDUSTRI KAKAO Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 

Industri Agro 

14.  10732 INDUSTRI MAKANAN DARI 

COKELAT DAN KEMBANG GULA 

DARI COKLAT 

 

15.  10733 INDUSTRI MANISAN BUAH-

BUAHAN DAN SAYURAN KERING 

 

16.  10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI  

17.  10762 INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL 

(HERB INFUSION) 

 

18.  10763 INDUSTRI PENGOLAHAN TEH  

19.  10791 INDUSTRI MAKANAN BAYI Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 

Industri Agro 
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NO. KBLI 2020 URAIAN KETERANGAN 

20.  10795 INDUSTRI KRIMER NABATI  

21.  11010 INDUSTRI MINUMAN 

BERALKOHOL HASIL DESTILASI 

Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

22.  11020 INDUSTRI MINUMAN 

BERALKOHOL HASIL 

FERMENTASI ANGGUR DAN 

HASIL PERTANIAN LAINNYA 

Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

23.  11031 INDUSTRI MINUMAN 

BERALKOHOL HASIL 

FERMENTASI MALT 

Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

24.  11032 INDUSTRI MALT Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

25.  11040 INDUSTRI MINUMAN RINGAN  

26.  11051 INDUSTRI AIR KEMASAN Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 

Industri Agro 

27.  11090 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA  

28.  12011 INDUSTRI SIGARET KRETEK 

TANGAN 

Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

29.  12012 INDUSTRI ROKOK PUTIH Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

30.  12013 INDUSTRI SIGARET KRETEK 

MESIN 

Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

31.  12020 INDUSTRI ROKOK LAINNYA Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

32.  12091 INDUSTRI PENGERINGAN DAN 

PENGOLAHAN TEMBAKAU 

Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

33.  12099 INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA 

KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA 

Pembinaan sepenuhnya pada Ditjen 
Industri Agro 

34.  35302 PRODUKSI ES  

 

D. STRUKTUR ORGANISASI  

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018, Direktorat Industri Minuman, 

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas 4 Subdirektorat yaitu: Subdirektorat 

Program  Pengembangan  Industri  Minuman, Hasil  Tembakau,  dan  Bahan  Penyegar; 

Subdirektorat  Industri  Minuman  Ringan  dan  Pengolahan Hasil  Hortikultura;  

Subdirektorat  Industri  Pengolahan  Susu  dan  Minuman Lainnya; dan Subdirektorat  

Industri  Hasil  Tembakau  dan  Bahan Penyegar, serta 1 Subbagian Tata Usaha.  
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1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, 

dan Bahan Penyegar 

Subdirektorat  Program  Pengembangan  Industri  Minuman, Hasil  

Tembakau,  dan  Bahan  Penyegar  mempunyai  tugas melaksanakan  penyiapan  

perumusan  dan  penyusunan rencana,  program,  anggaran,  evaluasi  dan  

pelaporan, pengumpulan  dan  pengolahan  data,  serta  penyajian informasi di 

bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  Subdirektorat  

Program  Pengembangan  Industri Minuman, Hasil  Tembakau, dan Bahan  

Penyegar menyelenggarakan fungsi:  

a) Penyiapan  bahan  perumusan  dan  penyusunan rencana,  program,  dan  

anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan 

penyegar; dan  

b) Penyiapan  bahan  evaluasi  dan  pelaporan, pengumpulan  dan  

pengolahan  data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, 

hasil tembakau, dan bahan penyegar. 

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan 

Bahan Penyegar terdiri atas:  

a) Seksi Program;  

Seksi  Program  mempunyai  tugas  melakukan penyiapan  bahan  

perumusan  dan  penyusunan rencana,  program,  dan  anggaran  di  

bidang  industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. 

b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 

Seksi  Evaluasi  dan  Pelaporan  mempunyai  tugas melakukan  penyiapan  

bahan  evaluasi  dan  pelaporan, pengumpulan  dan  pengolahan  data,  

serta  penyajian informasi  di  bidang  industri  minuman,  hasil tembakau, 

dan bahan penyegar. 

 
2. Subdirektorat  Industri  Minuman  Ringan  dan Pengolahan Hasil Hortikultura;  

Subdirektorat  Industri  Minuman  Ringan  dan  Pengolahan Hasil  Hortikultura  

mempunyai  tugas  melaksanakan penyiapan  perumusan  dan  pelaksanaan  

penyebaran industri,  pembangunan  sumber  daya  industri, pembangunan  sarana  

dan  prasarana  industri,  pemberdayaan,  pengamanan  dan  penyelamatan  

industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta  kebijakan  

teknis  pengembangan  industri  di  bidang industri  minuman  ringan  dan  

pengolahan  hasil hortikultura. 
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Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  Subdirektorat  

Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan 

fungsi:  

a) Penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan penyebaran  industri  ke  

seluruh  wilayah pengembangan  industri,  penyiapan  bahan 

pembangunan  sumber  daya  manusia  industri, pemanfaatan  sumber  

daya  alam,  pengembangan  dan pemanfaatan  teknologi  industri,  

kreativitas  dan inovasi,  serta  sumber  pembiayaan,  penyiapan  bahan 

pelaksanaan  standardisasi  dan  pengolahan  serta pemanfaatan  sistem  

informasi,  penyiapan  bahan penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  

dan  kriteria serta  bimbingan  teknis  dan  supervisi  perencanaan, 

perizinan,  dan  informasi  industri,  serta  penyiapan bahan  pelaksanaan  

pengawasan  Standar  Nasional Indonesia  dan  Standar  Kompetensi  

Kerja  Nasional Indonesia  di  bidang  industri  minuman  ringan  dan 

pengolahan hasil hortikultura; dan  

b) Penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan industri  hijau,  industri  

strategis,  peningkatan penggunaan  produk  dalam  negeri,  dan  

penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan 

dan  penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi,  

penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan 

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan  

kebijakan teknis pengembangan industri di bidang  industri  minuman  

ringan dan pengolahan hasil hortikultura. 

 

Subdirektorat  Industri  Minuman  Ringan  dan  Pengolahan Hasil Hortikultura 

terdiri atas:  

1) Seksi  Sumber  Daya  Industri  dan  Sarana  Prasarana Industri;  

Seksi  Sumber  Daya  Industri  dan  Sarana  Prasarana Industri  

mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan bahan  perumusan  dan  

pelaksanaan  penyebaran industri  ke  seluruh  wilayah  pengembangan  

industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,  

pemanfaatan  sumber  daya  alam, pengembangan  dan  pemanfaatan  

teknologi  industri, kreativitas  dan  inovasi,  serta  sumber  pembiayaan, 

penyiapan  bahan  pelaksanaan  standardisasi  dan pengolahan  serta  

pemanfaatan  sistem  informasi, penyiapan  bahan  penyusunan  norma,  

standar, prosedur,  dan  kriteria  serta  bimbingan  teknis  dan supervisi  
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perencanaan,  perizinan,  dan  informasi industri,  serta  penyiapan  bahan  

pelaksanaan pengawasan  Standar  Nasional  Indonesia  dan  Standar 

Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  di  bidang industri  minuman  

ringan  dan  pengolahan  hasil hortikultura. 

2) Seksi Pemberdayaan Industri. 

Seksi  Pemberdayaan  Industri  mempunyai  tugas melakukan  

penyiapan  bahan  perumusan  dan pelaksanaan  industri  hijau,  industri  

strategis, peningkatan  penggunaan  produk  dalam  negeri,  dan 

penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan 

dan  penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi,  

penanaman modal,  dan  pemberian  fasilitas  industri,  penyiapan bahan  

pelaksanaan  pengawasan  standar  industri hijau,  serta  penyiapan  

bahan  kebijakan  teknis  pengembangan  industri di bidang industri 

minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura. 

 
3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;  

Subdirektorat  Industri  Pengolahan  Susu  dan  Minuman Lainnya  

mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan perumusan  dan  pelaksanaan  

penyebaran  industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana 

dan  prasarana  industri,  pemberdayaan,  pengamanan  dan penyelamatan  

industri,  perizinan  industri,  penanaman modal  dan  fasilitas  industri,  serta  

kebijakan  teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan 

minuman lainnya.  

Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud, Subdirektorat  Industri  

Pengolahan  Susu  dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi:  

a) Penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan penyebaran  industri  

ke  seluruh  wilayah pengembangan  industri,  penyiapan  bahan 

pembangunan  sumber  daya  manusia  industri, pemanfaatan  sumber  

daya  alam,  pengembangan  dan pemanfaatan  teknologi  industri,  

kreativitas  dan inovasi,  serta  sumber  pembiayaan,  penyiapan  bahan 

pelaksanaan  standardisasi  dan  pengolahan  serta pemanfaatan  

sistem  informasi,  penyiapan  bahan penyusunan  norma,  standar,  

prosedur,  dan  kriteria serta  bimbingan  teknis  dan  supervisi  

perencanaan, perizinan,  dan  informasi  industri,  serta  penyiapan 

bahan  pelaksanaan  pengawasan  Standar  Nasional Indonesia  dan  
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Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional Indonesia  di  bidang  industri  

pengolahan  susu  dan minuman lainnya; dan 

b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri  

strategis,  peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan 

penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan 

pengamanan dan  penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan 

promosi,  penanaman  modal,  dan pemberian  fasilitas  industri,  

penyiapan  bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta 

penyiapan  bahan  kebijakan  teknis  pengembangan industri  di  bidang  

industri  pengolahan  susu  dan minuman lainnya. 

 

Subdirektorat  Industri  Pengolahan  Susu  dan  Minuman Lainnya terdiri atas:  

a) Seksi  Sumber  Daya  Industri  dan  Sarana  Prasarana Industri;  

Seksi  Sumber  Daya  Industri  dan  Sarana  Prasarana Industri  

mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan bahan  perumusan  dan  

pelaksanaan  penyebaran industri  ke  seluruh  wilayah  pengembangan  

industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,  

pemanfaatan  sumber  daya  alam, pengembangan  dan  pemanfaatan  

teknologi  industri, kreativitas  dan  inovasi,  serta  sumber  pembiayaan, 

penyiapan  bahan  pelaksanaan  standardisasi  dan pengolahan  serta  

pemanfaatan  sistem  informasi, penyiapan  bahan  penyusunan  norma,  

standar, prosedur,  dan  kriteria  serta  bimbingan  teknis  dan supervisi  

perencanaan,  perizinan,  dan  informasi industri,  serta  penyiapan  

bahan  pelaksanaan pengawasan  Standar  Nasional  Indonesia  dan  

Standar Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  di  bidang industri 

pengolahan susu dan minuman lainnya. 

b) Seksi Pemberdayaan Industri. 

Seksi  Pemberdayaan  Industri  mempunyai  tugas melakukan  

penyiapan  bahan  perumusan  dan pelaksanaan  industri  hijau,  industri  

strategis, peningkatan  penggunaan  produk  dalam  negeri,  dan 

penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan  

pengamanan  dan  penyelamatan  industri,  penyiapan  bahan  

pelaksanaan  promosi,  penanaman modal,  dan  pemberian  fasilitas  

industri,  penyiapan bahan  pelaksanaan  pengawasan  standar  industri 

hijau,  serta  penyiapan  bahan  kebijakan  teknis pengembangan industri 

di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya. 
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4. Subdirektorat  Industri  Hasil  Tembakau  dan  Bahan Penyegar;  

Subdirektorat  Industri  Hasil  Tembakau  dan  Bahan Penyegar  mempunyai  

tugas  melaksanakan  penyiapan perumusan  dan  pelaksanaan  penyebaran  

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan  prasarana  

industri,  pemberdayaan,  pengamanan  dan penyelamatan  industri,  perizinan  

industri,  penanaman modal  dan  fasilitas  industri,  serta  kebijakan  teknis 

pengembangan  industri  di  bidang  industri  hasil  tembakau dan bahan penyegar. 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  Subdirektorat  

Industri  Hasil  Tembakau  dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:  

a) Penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan penyebaran  industri  ke  

seluruh  wilayah pengembangan  industri,  penyiapan  bahan pembangunan  

sumber  daya  manusia  industri, pemanfaatan  sumber  daya  alam,  

pengembangan  dan pemanfaatan  teknologi  industri,  kreativitas  dan 

inovasi,  serta  sumber  pembiayaan,  penyiapan  bahan pelaksanaan  

standardisasi  dan  pengolahan  serta  pemanfaatan  sistem  informasi,  

penyiapan  bahan penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria 

serta  bimbingan  teknis  dan  supervisi  perencanaan, perizinan,  dan  

informasi  industri,  serta  penyiapan bahan  pelaksanaan  pengawasan  

Standar  Nasional Indonesia  dan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional 

Indonesia  di  bidang  industri  hasil  tembakau  dan bahan penyegar; dan  

b) Penyiapan  bahan  perumusan  dan  pelaksanaan industri  hijau,  industri  

strategis,  peningkatan penggunaan  produk  dalam  negeri,  dan  penyiapan 

bahan  kerja  sama  internasional,  penyiapan  bahan pengamanan  dan  

penyelamatan  industri, penyiapan bahan  pelaksanaan  promosi,  

penanaman  modal,  dan pemberian  fasilitas  industri,  penyiapan  bahan 

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan  bahan  

kebijakan  teknis  pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau 

dan bahan penyegar.  

 

Subdirektorat  Industri   Hasil  Tembakau  dan  Bahan Penyegar terdiri atas:  

a) Seksi  Sumber  Daya  Industri  dan  Sarana  Prasarana Industri;  

Seksi  Sumber  Daya  Industri  dan  Sarana  Prasarana Industri  

mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan bahan  perumusan  dan  

pelaksanaan  penyebaran industri  ke  seluruh  wilayah  pengembangan  
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industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,  

pemanfaatan  sumber  daya  alam, pengembangan  dan  pemanfaatan  

teknologi  industri, kreativitas  dan  inovasi,  serta  sumber  pembiayaan, 

penyiapan  bahan  pelaksanaan  standardisasi  dan pengolahan  serta  

pemanfaatan  sistem  informasi, penyiapan  bahan  penyusunan  norma,  

standar, prosedur,  dan  kriteria  serta  bimbingan  teknis  dan supervisi  

perencanaan,  perizinan,  dan  informasi industri,  serta  penyiapan  bahan  

pelaksanaan pengawasan  Standar  Nasional  Indonesia  dan  Standar 

Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  di  bidang industri hasil tembakau 

dan bahan penyegar. 

b) Seksi Pemberdayaan Industri. 

Seksi  Pemberdayaan  Industri  mempunyai  tugas melakukan  penyiapan  

bahan  perumusan  dan pelaksanaan  industri  hijau,  industri  strategis, 

peningkatan  penggunaan  produk  dalam  negeri,  dan penyiapan bahan 

kerja sama internasional, penyiapan bahan  pengamanan  dan  

penyelamatan  industri,  penyiapan  bahan  pelaksanaan  promosi,  

penanaman modal,  dan  pemberian  fasilitas  industri,  penyiapan bahan  

pelaksanaan  pengawasan  standar  industri hijau,  serta  penyiapan  bahan  

kebijakan  teknis pengembangan  industri di bidang industri hasil tembakau 

dan bahan penyegar. 

 

5. Subbagian Tata Usaha. 

Subbagian  Tata  Usaha  mempunyai  tugas  melakukan urusan tata usaha 

dan rumah tangga Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar. 

 

Struktur organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 11 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 

  dan Bahan Penyegar 

 

Pada bulan Desember 2020 telah dilakukan pelantikan jabatan fungsional, 

baik yang berasal dari pengalihan/penyetaraan jabatan struktural maupun 

melalui jalur inpassing. Kelompok jabatan fungsional yang terdapat pada 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yaitu : 

Perencana (2 orang ahli madya, 2 orang ahli muda), Analis Kebijakan (3 orang 

ahli madya, 6 orang ahli muda), dan Arsiparis (1 orang ahli muda). Struktur 

organisasi dengan adanya kelompok jabatan fungsional tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kelompok Jabatan Fungsional Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU 

DAN BAHAN PENYEGAR 

1) Visi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah 

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.  Visi 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mengacu pada 

visi Kementerian Perindustrian dalam Rencana Strategis Kementerian 

Perindustrian Tahun 2020 – 2024. Kementerian Perindustrian sebagai menteri 

yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian 

Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2020-2024.  

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju 

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor 

industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan 

dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan 

peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan 

kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat 

bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat 

mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan 

IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. 

2) Misi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha 

untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan 

Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan 

Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu: 
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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 pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

 

Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap 

seluruh stakeholders industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, 

pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. 

Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan 

gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian 

fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan 

nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai 

tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia. 

3) Tujuan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, 

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) 

tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian 

Nasional“. Tujuan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar sesuai dengan tujuan Kementerian Perindustrian yaitu “Meningkatnya 

Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam 

Perekonomian Nasional“. 

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran 

indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu: 

1. Pertumbuhan PDB Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

pada tahun 2020 ditargetkan sebesar -4,53% menjadi sebesar 6,90% pada 

tahun 2024. 

2. Kontribusi PDB Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

terhadap PDB nasional pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,23% menjadi 

sebesar 1,27% pada tahun 2024. 



  

15 

 

 

3. Tenaga kerja di sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 0,80 juta orang menjadi 

sebanyak 0,91 juta orang pada tahun 2024. 

4. Nilai ekspor produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US$ 3,19 Miliar menjadi sebesar US$ 

4,90 Miliar pada tahun 2024. 

 

Penjelasan indikator kinerja tujuan berdasarkan Tabel Pedoman Kinerja 

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 terdapat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024 

Indikator Kinerja 
Tujuan (IKT) 

Definisi/Deskripsi dan Cara Menghitung 
(Formula) 

Sumber Data 

Pertumbuhan 
PDB industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

PDB industri minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar merupakan jumlah nilai tambah 
yang dihasilkan sektor industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan penyegar dalam jangka 
waktu tertentu. 

Pertumbuhan PDB = ((PDB Atas Dasar Harga 
Konstan Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga 
Konstan Periode (t-1)) / PDB Atas Dasar Harga 
Konstan Periode (t-1)) dikali 100%. 

Data pertumbuhan 
PDB yang 
dipublikasikan oleh 
BPS 

Kontribusi PDB 
industri minuman, 
hasil tembakau 
dan bahan 
penyegar 
terhadap PDB 
nasional 

Kontribusi industri minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar terhadap PDB dihitung dengan 
membagi nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku 
industri minuman, hasil tembakau dan bahan 
penyegar dengan total PDB Atas Dasar Harga 
Berlaku dikali 100%. 

Data distribusi PDB 
yang dipublikasikan 
oleh BPS. 

Tenaga kerja di 
sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor 
industri minuman, hasil tembakau dan bahan 
penyegar yang dihitung menggunakan data 
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). 

Data Sakernas yang 
dipublikasikan oleh 
BPS. 

Nilai ekspor 
produk industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

Nilai ekspor produk industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan penyegar berdasarkan data 
yang dikeluarkan BPS. 

Data ekspor produk 
industri pengolahan 
nonmigas yang 
dipublikasikan oleh 
BPS. 
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4) Sasaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Sasaran strategis pembangunan sektor industri minuman, hasil tembakau 

dan bahan penyegar merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebagai suatu hasil dari program 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar. Dalam penyusunannya dibagi dalam empat perspektif, yakni 

stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan 

learning and growth perspective. 

Sasaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024  

yang ingin dicapai dalam tahun 2020, adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective) 

Sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar”, dengan indikator 

kinerja: 

– persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 0,62 

persen. 

– produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 149,8 Juta/Orang/Tahun. 

– nilai investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 4,87 Triliun. 

 

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) 

Sasaran yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi Making 

Indonesia 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar” 

dan “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan 

Bahan Penyegar”.  

Indikator kinerja sasaran “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor 

Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar” adalah: 

– jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 

4.0) > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6 perusahaan. 

Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, 

Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar” adalah: 
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– pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebesar -4,46 persen. 

– kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2,03 

persen. 

– rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 

0,40 persen. 

 

3. Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective) 

Sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya pengendalian dan pengawasan 

sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar”, dengan indikator 

kinerja: 

– Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 

persen. 

 

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)  

Sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan, 

penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar”, dengan indikator kinerja: 

– Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan 

kegiatan prioritas nasional pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 95,5 persen. 

– Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2020 

ditargetkan mencapai nilai 78. 

 

5) Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar adalah indikator kinerja tujuan pada Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar Tahun 2020 – 2024 

Indikator Kinerja Utama Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
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Indikator Kinerja Utama Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pertumbuhan PDB industri 
minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

Persen -4,53 2,32 3,42 4,63 6,90 

Kontribusi PDB industri 
minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 
terhadap PDB nasional 

Persen 1,23 1,23 1,25 1,26 1,27 

Tenaga kerja di sektor 
industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

Juta  

Orang 

0,80 0,83 0,87 0,91 0,96 

Nilai ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

US$ 
Milyar 

3,19 3,43 3,75 4,19 4,90 

 

6) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 
dan Bahan Penyegar 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan industri minuman, hasil tembakau 

dan bahan penyegar dilakukan dengan melaksanakan pembangunan industri 

prioritas yang mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015. Tabel 4 

menunjukkan Rencana Aksi Pembangunan Industri Pangan Tahun 2020 – 2024 

untuk industri binaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar.  

Tabel 4. Rencana Aksi Pembangunan Industri Pangan Tahun 2020 - 2024 

Industri Prioritas Rencana Aksi 

INDUSTRI PANGAN 

a. Industri Pengolahan Susu : 

Susu untuk kesehatan (susu 

cair, bubuk dan condensed); 

Probiotic dan pangan 

fungsional lainnya berbasis 

susu. 

b. Industri Bahan Penyegar : 

Kopi dekafeinasi; Aneka 

pangan olahan berbasis kopi 

 

1. Memantapkan zonasi/kawasan industri industri 

pangan; 

2. Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan 

kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan; 

3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan 

penguasaan teknologi proses/rekayasa 

produk industri pangan melalui sinergi kegiatan 

penelitian danpengembangan serta pendidikan 

dan pelatihan industri pangan; 

4. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan 

pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana 

logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk 

meningkatkan daya saing industri pangan 
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Industri Prioritas Rencana Aksi 

organik; Suplemen dan 

pangan fungsional berbasis 

kopi; High value tea; 

Suplemen berbasis teh.  

 
 

nasional; 

5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan 
dan penerapan sistem produksi bersih (reduce, 
reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi 
ramah lingkungan. 

 



  

20 

 

 

B. RENCANA KINERJA DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR TAHUN  2020 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian 

Perindustrian Tahun 2020 – 2024, maka rencana kinerja yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 

No. 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Kegiatan 

TUJUAN 

1 Meningkatnya peran 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 
dalam perekonomian 
nasional 

1. Pertumbuhan PDB 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

-4,53 % Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil 
Tembakau, dan Bahan Penyegar 

2. Kontribusi PDB 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 
terhadap PDB 
nasional 

1,23 % 

3. Jumlah tenaga kerja 
di sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

0,80 Juta Orang 

4. Nilai ekspor produk 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

 

3,19 USD Milyar 
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No. 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Kegiatan 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

1 Meningkatnya daya 
saing dan 
kemandirian industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Persentase tenaga 
kerja di sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar terhadap 
total pekerja 

0,62 % - Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri 
Pengolahan Tembakau 

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri 
Pengolahan Susu  

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri 
Pengolahan Hasil Hortikultura 

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri AMDK 
dan Minuman Ringan 

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Bahan 
Penyegar 

- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Industri Minuman 
Lainnya 

- Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI dan 
Penerapannya Di Lingkungan Industri Minuman Ringan 
dan Pengolahan Hasil Hortikultura  

- Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI dan 
Penerapannya Di Lingkungan Industri Pengolahan Susu 
dan Minuman Lainnya 

- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 

- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Minuman 
Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura 

- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri Pengolahan 
Susu dan Minuman Lainnya 

2. Produktivitas tenaga 
kerja sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

149,8 Juta 
Rupiah/ 
Orang 
/Tahun 

3. Nilai realisasi 
investasi industri 
minuman, hasil 
tembakau dan Bahan 
Penyegar 

4,87 Rp Trilyun 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

1 Penguatan 
Implementasi 
Making Indonesia 
4.0 di sektor industri 

1. Jumlah perusahaan 
dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 Readiness 
Index (INDI 4.0) > 3.0 

6 Perusahaan Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak 
Melalui Peningkatan Alur Alir Bahan Baku Industri 
Pengolahan Susu 
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No. 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Kegiatan 

minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

di sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

2 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Pertumbuhan ekspor 
produk industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

-4,46 % - Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, Codex, dan 
Sidang Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya 

- Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar Dalam Forum Kerjasama Dalam 
Negeri dan Luar Negeri 

- Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di 
Lingkungan Industri Minuman Ringan dan Pengolahan 
Hasil Hortikultura 

- Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di 
Lingkungan Industri Pengolahan Susu dan Minuman 
Lainnya 

- Penyusunan/revisi SNI serta Pemberlakuannya di 
Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar 

2. Kontribusi ekspor 
produk industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar terhadap 
total ekspor 

2,03 % 

3. Rasio impor bahan 
baku industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar terhadap 
PDB sektor industri 
non migas 

0,40 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

1 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

15 Perusahaan  - Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan 
Industri Hasil Tembakau 

- Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman 
Beralkohol 

- Pengawasan Penerapan SNI Wajib di Lingkungan 
Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 
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No. 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Kegiatan 

Penyegar 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

1 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan 
dan evaluasi 
program kegiatan 
pada Direktorat 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

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

95,5 % - Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Minuman 
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

- Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri 
Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

- Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Industri Minuman 
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

2. Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

78 Nilai  
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C. RENCANA ANGGARAN DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU 

DAN BAHAN PENYEGAR TAHUN  2020 

Pada tahun anggaran 2020, awalnya Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 20.730.000.000,- 

(Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk menjalankan seluruh 

program kegiatannya. Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 

2020, maka perlu dilakukan realokasi/refocussing dan penghematan anggaran yang 

kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020. Dengan mempertimbangkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan pada 

masa pandemi Covid-19, maka dilakukan revisi pagu anggaran sehingga pagu terakhir 

sebesar Rp. 6.549.743.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh 

Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). 

Rencana alokasi anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar untuk melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2020 dan 

mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2020 dipaparkan pada Tabel 6 sebagai 

berikut. 
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Tabel 6. Rencana Anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 

No. 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Kegiatan 

Anggaran Awal 
(Rp.) 

Anggaran Akhir 
(Rp.) 

TUJUAN 

1 Meningkatnya 
peran industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 
dalam 
perekonomian 
nasional 

1. Pertumbuhan PDB 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

-4,53 % Penumbuhan dan 
Pengembangan Industri 
Minuman, Hasil Tembakau, dan 
Bahan Penyegar 

20.730.000.000 6.549.743.000 

2. Kontribusi PDB 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 
terhadap PDB 
nasional 

1,23 % 

3. Jumlah tenaga kerja 
di sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

0,80 Juta 
Orang 

4. Nilai ekspor produk 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

3,19 USD 
Milyar 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

1 Meningkatnya 
daya saing dan 
kemandirian 
industri minuman, 
hasil tembakau 
dan bahan 
penyegar 

1. Persentase tenaga 
kerja di sektor 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 
terhadap total 
pekerja 

0,62 % - Penyusunan Rekomendasi 
Iklim Usaha Industri 
Pengolahan Tembakau 

- Penyusunan Rekomendasi 
Iklim Usaha Industri 
Pengolahan Susu  

- Penyusunan Rekomendasi 

850.000.000 
 
 

800.000.000 
 
 
 

211.891.000 
 
 

313.520.000 
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No. 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Kegiatan 

Anggaran Awal 
(Rp.) 

Anggaran Akhir 
(Rp.) 

2. Produktivitas tenaga 
kerja sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

149,8 Juta 
Rupiah/ 
Orang 
/Tahun 

Iklim Usaha Industri 
Pengolahan Hasil Hortikultura 

- Penyusunan Rekomendasi 
Iklim Usaha Industri AMDK 
dan Minuman Ringan 

- Penyusunan Rekomendasi 
Iklim Usaha Industri Bahan 
Penyegar 

- Penyusunan Rekomendasi 
Kebijakan Industri Minuman 
Lainnya 

- Penyusunan Rancangan 
SKKNI/KKNI dan 
Penerapannya Di Lingkungan 
Industri Minuman Ringan dan 
Pengolahan Hasil Hortikultura  

- Penyusunan Rancangan 
SKKNI/KKNI dan 
Penerapannya Di Lingkungan 
Industri Pengolahan Susu dan 
Minuman Lainnya 

- Penyusunan Profil Investasi 
Pada Industri Hasil Tembakau 
dan Bahan Penyegar 

- Penyusunan Profil Investasi 
Pada Industri Minuman 
Ringan dan Pengolahan Hasil 
Hortikultura 

- Penyusunan Profil Investasi 
Pada Industri Pengolahan 
Susu dan Minuman Lainnya 

800.000.000 
 

 
800.000.000 

 
 

1.000.000.000 
 
 

750.000.000 
 
 

600.000.000 
 

 
 
 

600.000.000 
 
 
 

 
1.000.000.000 

 
 

1.000.000.000 
 
 
 

1.000.000.000 
 

277.994.000 
 

 
333.726.000 

 
 

404.309.000 
 
 

266.640.000 
 
 

201.670.000 
 
 
 
 

211.244.000 
 
 
 

 
161.702.000 

 
 

200.000.000 
 
 
 

200.000.000 
 

3. Nilai realisasi 
investasi industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
Bahan Penyegar 

4,87 Rp Trilyun 

PERSPEKTIF CUSTOMER 
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No. 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Kegiatan 

Anggaran Awal 
(Rp.) 

Anggaran Akhir 
(Rp.) 

1 Penguatan 
Implementasi 
Making Indonesia 
4.0 di sektor 
industri minuman, 
hasil tembakau 
dan bahan 
penyegar 

1. Jumlah perusahaan 
dengan nilai 
Indonesia Industry 
4.0 Readiness Index 
(INDI 4.0) > 3.0 di 
sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

6 Perusaha
an 

Kemitraan Industri Pengolahan 
Susu dengan Peternak Melalui 
Peningkatan Alur Alir Bahan 
Baku Industri Pengolahan Susu 

3.000.000.000 29.979.000 

2 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri minuman, 
hasil tembakau 
dan bahan 
penyegar 

1. Pertumbuhan ekspor 
produk industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

-4,46 % - Partisipasi Industri Minuman 
Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Dalam Kegiatan 
ACCSQ, Codex, dan Sidang 
Terkait Standar Pangan 
Olahan Lainnya 

- Partisipasi Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Dalam Forum 
Kerjasama Dalam Negeri dan 
Luar Negeri 

- Penyusunan/revisi SNI serta 
Pemberlakuannya di 
Lingkungan Industri Minuman 
Ringan dan Pengolahan Hasil 
Hortikultura 

- Penyusunan/revisi SNI serta 
Pemberlakuannya di 
Lingkungan Industri 
Pengolahan Susu dan 
Minuman Lainnya 

- Penyusunan/revisi SNI serta 
Pemberlakuannya di 

1.000.000.000 
 
 
 
 
 

1.000.000.000 
 
 

 
 

1.000.000.000 
 
 

 
 

1.000.000.000 
 
 
 
 

500.000.000 
 

342.235.000 
 
 
 
 
 

180.670.000 
 
 

 
 

638.841.000 
 
 

 
 

680.736.000 
 
 
 
 

288.728.000 

2. Kontribusi ekspor 
produk industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 
terhadap total 
ekspor 

2,03 % 

3. Rasio impor bahan 
baku industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 
terhadap PDB 
sektor industri non 
migas 

0,40 % 
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No. 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan Kegiatan 

Anggaran Awal 
(Rp.) 

Anggaran Akhir 
(Rp.) 

Lingkungan Industri Hasil 
Tembakau dan Bahan 
Penyegar 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

1 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan 
sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Pengendalian dan 
pengawasan industri 
di sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

15 Perusaha
an  

- Monitoring dan Verifikasi 
Pelaksanaan Kebijakan 
Industri Hasil Tembakau 

- Pengawasan dan 
Pengendalian Industri 
Minuman Beralkohol 

- Pengawasan Penerapan SNI 
Wajib di Lingkungan Industri 
Minuman, Hasil Tembakau 
dan Bahan Penyegar 

450.000.000 
 
 

380.000.000 
 
 

1.100.000.000 

176.862.000 
 
 

315.250.000 
 
 

228.541.000 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

1 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan 
dan evaluasi 
program kegiatan 
pada Direktorat 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau 
dan Bahan 
Penyegar 

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

95,5 % - Sinkronisasi Program 
Pengembangan Industri 
Minuman Hasil Tembakau 
dan Bahan Penyegar 

- Kaji Tindak Pelaksanaan 
Program Kegiatan Industri 
Minuman Hasil Tembakau 
dan Bahan Penyegar 

- Penyusunan dan Evaluasi 
Kinerja Industri Minuman 
Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar 

580.000.000 
 
 
 

870.000.000 
 
 
 

500.000.000 

268.671.000 
 
 
 

366.636.000 
 
 
 

249.898.000 

2. Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

78 Nilai  
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D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar Tahun 2020 berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Industri Agro kepada 

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target kinerja, dengan 

memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja yang disusun pada 

awal tahun (Januari 2020) masih menggunakan asumsi kondisi perekonomian normal. 

Dengan adanya pandemi Covid-19 maka terjadi perubahan asumsi yang berakibat 

secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu juga terdapat 

perubahan alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 

tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020. Oleh sebab itu, pada akhir tahun dilakukan revisi/penyesuaian 

target sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2020 menjadi sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Tahun 2020 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan 

TUJUAN 

Tj Meningkatnya peran 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 
dalam perekonomian 
nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

-4,53 % 

2. Kontribusi PDB industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar terhadap PDB nasional 

1,23 % 

3. Jumlah tenaga kerja di sektor 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

0,80 Juta Orang 

4. Nilai ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

3,19 USD Milyar 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

SK1 Meningkatnya daya 
saing dan 
kemandirian industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Persentase tenaga kerja di sektor 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar terhadap total 
pekerja 

0,62 % 

2. Produktivitas tenaga kerja sektor 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

149,8 Juta 
Rupiah/ 
Orang 
/Tahun 



  

31 

 

 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Satuan 

3. Nilai realisasi investasi industri 
minuman, hasil tembakau dan 
Bahan Penyegar 

4,87 Rp Trilyun 

PERSPEKTIF CUSTOMER 

SK2 Penguatan 
Implementasi 
Making Indonesia 
4.0 di sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Jumlah perusahaan dengan nilai 
Indonesia Industry 4.0 Readiness 
Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

6 Perusahaan 

SK4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Pertumbuhan ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

-4,46 % 

2. Kontribusi ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar terhadap total 
ekspor 

2,03 % 

3. Rasio impor bahan baku industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar terhadap PDB 
sektor industri non migas 

0,40 % 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS 

SK5 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan penyegar 

15 Perusahaan  

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH 

SK6 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan 
dan evaluasi 
program kegiatan 
pada Direktorat 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

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

95,5 % 

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Direktorat Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 

78 Nilai  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. ANALISIS CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 

Capaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar tahun 2020 meliputi capaian indikator kinerja tujuan, indikator kinerja 

sasaran, dan indikator kinerja utama.  

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN 

Tujuan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sesuai 

dengan Renstra adalah Meningkatnya peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar dalam perekonomian nasional. 

Capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 8.  

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar Tahun 2020 

Indikator Kinerja Tujuan Satuan Target Realisasi 
Persentase 

Capaian  

Pertumbuhan PDB industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar  

Persen -4,53 -3,88 > 100% 

Kontribusi PDB industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar terhadap PDB nasional 

Persen 1,23 1,25 > 100% 

Jumlah tenaga kerja di sektor 
industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan penyegar 

Juta Orang 0,80 0,80 100% 

Nilai ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

USD Milyar 3,19 3,92 > 100% 

Sumber : BPS diolah Dit. Mintemgar 

 

1.1. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar tahun 2020 

diukur melalui pertumbuhan nilai tambah atas dasar harga konstan sektor industri minuman, 

hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2020 dibandingkan periode yang sama 

pada tahun 2019 dengan menggunakan data dari BPS. Nilai tambah adalah besarnya nilai 

output dikurangi besarnya biaya input (biaya antara). Nilai output dapat berasal dari barang 

yang dihasilkan dari proses produksi, tenaga listrik yang dijual, jasa industri yang diterima 

dari pihak lain, selisih nilai stok barang setengah jadi, dan penerimaan lain dari jasa non-

industri. Sedangkan nilai input adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang 
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terdiri dari: bahan baku dan bahan penolong; bahan bakar, tenaga listrik dan gas; sewa 

gedung, mesin dan alat-alat.  

Pada tahun-tahun sebelumnya, BPS menyampaikan raw data PDB untuk setiap KBLI 2 

digit ke Kementerian Perindustrian. Namun pada tahun 2020, data PDB yang dirilis atau 

disampaikan oleh BPS hanya pada sektor industri tertentu dan tidak sepenuhnya 

dicantumkan untuk setiap KBLI 2 digit karena tidak tersedianya data indeks produksi untuk 

setiap KBLI 2 digit. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 data PDB yang diperoleh dari BPS 

adalah pada KBLI 10 dan 11 (gabungan industri makanan dan minuman) dan KBLI 12 

(industri pengolahan tembakau) sebagaimana rilis BPS pada Tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS 

Data Nilai Tambah Barang (NTB) atas dasar harga konstan (adhk) yang diperoleh dari 

BPS dapat dilihat pada Tabel berikut. 

KBLI Sektor  

Nilai Tambah Barang 
ADHK (Rp. Milyar) 

Pertumbuhan 
PDB (%) 

2019 2020 2020 

10 dan 11 
Industri Makanan dan 
Minuman 

744.171  755.915  1,58  

11 Industri Minuman 31.580  tidak dirilis 

12 Industri Pengolahan Tembakau 90.487  85.258  -5,78 

Sumber : BPS 

NTB adhk tahun 2020 untuk sektor industri makanan dan minuman mencapai Rp. 

755,91 Triliun, sedangkan untuk industri pengolahan tembakau mencapai Rp. 85,26 Triliun. 

Dengan asumsi bahwa proporsi NTB adhk industri minuman dalam NTB adhk industri 

makanan dan minuman pada tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu 4,2%, maka dapat 

diperoleh nilainya sebesar Rp. 32,08 Triliun. Oleh sebab itu dapat dihitung total NTB adhk 

untuk industri minuman dan pengolahan tembakau tahun 2020 sebesar Rp. 117,34 Triliun. 

Nilai NTB adhk tersebut menurun 3,88% dibanding periode yang sama pada tahun 2019 
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yang sebesar Rp. 122,06 Triliun. Capaian pertumbuhan PDB sebesar -3,88% tersebut 

melampaui target yang sebesar -4,53% dengan persentase capaian lebih dari 100%. 

Pada tahun 2020, pertumbuhan industri makanan dan minuman setiap triwulan secara 

y-o-y (dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2019) masih positif tetapi melambat 

yaitu sebesar 3,94% (triwulan I); 0,22% (triwulan II); 0,66% (triwulan III); dan 1,66% (triwulan 

IV). Secara kumulatif tahunan, pertumbuhan industri makanan dan minuman tahun 2020 

mencapai 1,58% (y-o-y). Capaian industri makanan dan minuman ini masih berada di atas 

pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang terkontraksi atau tumbuh minus 2,52% 

dan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi atau tumbuh minus 2,07% pada tahun 

2020.  

Berbeda dengan pertumbuhan industri pengolahan tembakau yang masih positif pada 

triwulan I yaitu sebesar 3,49%, namun terkontraksi pada triwulan selanjutnya yaitu tumbuh 

minus 10,84% (triwulan II); minus 5,19% (triwulan III); dan minus 10,77% (triwulan IV). 

Secara kumulatif tahunan, industri pengolahan tembakau tahun 2020 tumbuh minus 5,78% 

(y-o-y). 

Capaian pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 9 dan grafik di bawah ini. 

Tabel 9. Capaian Laju Pertumbuhan PDB Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Tahun 2016-2020 

Indikator Kinerja 

Tujuan 
Satuan 

Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pertumbuhan PDB 
industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar  

Persen 1,4 -1,33 5,47 7,01 -3,88 

Sumber : BPS diolah Dit. Mintemgar 
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Dari Tabel 9 dan grafik di atas dapat diketahui bahwa industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan PDB 

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kontraksi pertumbuhan industri tersebut dapat 

disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 secara global pada tahun 2020 yang 

berdampak pada penurunan permintaan konsumen, baik di dalam negeri maupun pasar 

ekspor, dan penurunan daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan penurunan produksi. 

Di samping itu juga dipengaruhi oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) pada awal pandemi yang berdampak langsung terhadap operasional produksi di 

pabrik yang dibatasi. Selain itu juga terjadi penurunan minat investasi dan kendala ekspor. 

 

1.2. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap 

PDB nasional 

Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB 

nasional diukur melalui penghitungan perbandingan nilai tambah/PDB produk industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap nilai tambah/PDB nasional 

berdasarkan harga berlaku dengan menggunakan data dari BPS. Kontribusi PDB ini 

menunjukkan peran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam 

perekonomian nasional. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di bagian pertumbuhan PDB, pada tahun 

2020 data PDB yang diperoleh dari BPS adalah pada KBLI 10 dan 11 (gabungan industri 

makanan dan minuman) dan KBLI 12 (industri pengolahan tembakau). Data Nilai Tambah 

Barang (NTB) atas dasar harga berlaku (adhb) yang diperoleh dari BPS dapat dilihat pada 

Tabel berikut. 

KBLI Sektor  

Nilai Tambah Barang 
ADHB (Rp. Milyar) 

2019 2020 

10 dan 11 Industri Makanan dan Minuman 1.012.960 1.057.001 

11 Industri Minuman 55.121  tidak dirilis 

12 Industri Pengolahan Tembakau 140.967 135.935 

Nasional 15.832.535 15.434.152 

Sumber : BPS 

NTB adhb tahun 2020 untuk sektor industri makanan dan minuman mencapai Rp. 

1.057,0 Triliun, sedangkan untuk industri pengolahan tembakau mencapai Rp. 135,9 Triliun. 

Dengan asumsi bahwa proporsi NTB adhb industri minuman dalam NTB adhb industri 

makanan dan minuman pada tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu 5,44%, maka dapat 

diperoleh nilainya sebesar Rp. 57,5 Triliun. Oleh sebab itu dapat dihitung total NTB adhk 
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untuk industri minuman dan pengolahan tembakau tahun 2020 sebesar Rp. 193,4 Triliun. 

Setelah dibandingkan dengan PDB Nasional adhb tahun 2020 yang sebesar Rp. 15.434 

Triliun maka dapat diperoleh nilai kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar sebesar 1,25%. Capaian pertumbuhan PDB sebesar 1,25% tersebut 

melampaui target yang sebesar 1,23% dengan persentase capaian lebih dari 100%. 

Capaian kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

terhadap PDB nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 10 dan grafik berikut. 

Tabel 10. Capaian Kontribusi PDB Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 
Terhadap PDB Nasional Tahun 2016-2020 

Indikator Kinerja 

Tujuan 
Satuan 

Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kontribusi PDB industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar terhadap PDB 
nasional 

Persen 1,26 1,19 1,19 1,24 1,25 

Sumber : BPS diolah Dit. Mintemgar 

 

 

 

Pada tahun 2016 – 2019 tren pencapaian kontribusi PDB cenderung sejalan dengan 

pertumbuhan PDB yaitu menurun dari tahun 2016 ke 2017, kemudian meningkat tahun 

2019. Walaupun pertumbuhan PDB pada tahun 2020 nilainya negatif tetapi kontribusi PDB 

terhadap PDB Nasionalnya masih dapat sedikit meningkat dibanding tahun 2019. Hal ini 

menunjukkan adanya penurunan PDB yang lebih tajam di sektor lain. Pada tahun 2020 

dilakukan penyesuaian target mengingat terjadi kondisi perekonomian yang tidak normal dan 

target kontribusi PDB tersebut dapat tercapai. Sedangkan pada tahun 2016 – 2019 target 

kontribusi PDB tidak dapat tercapai sebagaimana terlihat pada grafik di atas. 
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1.3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar 

Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang dilaksanakan dua 

kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Seperti data PDB, data Sakernas 

BPS juga hanya tersedia menurut kode KBLI 2 digit sehingga dalam perhitungan capaian 

hanya mencakup industri minuman (KBLI 11) dan industri pengolahan tembakau (KBLI 12). 

Data tenaga kerja dalam Sakernas yang diperoleh dari BPS dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

Berdasarkan data Sakernas BPS bulan Agustus 2020, tenaga kerja di subsektor 

industri minuman sebanyak 392.936 orang dan di subsektor industri pengolahan tembakau 

sebanyak 405.178 orang, sehingga totalnya sebanyak 798.114 orang atau 0,80 juta orang. 

Capaian tersebut sama dengan target penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 yang 

sebanyak 0,80 juta orang sehingga persentase capaiannya 100%. 

Capaian jumlah tenaga kerja industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 11 dan grafik di bawah ini. 

Tabel 11. Capaian Jumlah Tenaga Kerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Tahun 2017-2020 

Indikator Kinerja 

Tujuan 
Satuan 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 

Jumlah tenaga kerja 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar  

Persen 0,78 0,78 0,81 0,80 

Sumber : BPS 
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Walaupun dapat mencapai target tahun 2020, namun jumlah tenaga kerja ini 

mengalami penurunan 1,64% dibanding data bulan Agustus 2019 yang sebanyak 811.424 

orang (industri minuman 377.748 orang dan industri pengolahan tembakau 433.676 orang). 

Adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup besar di industri pengolahan tembakau 

yaitu menurun 28.498 orang dapat disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan 

kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang mengakibatkan pengurangan produksi 

khususnya di industri sigaret kretek tangan (SKT). Industri SKT merupakan jenis industri 

yang padat karya sehingga adanya pengurangan produksi akan berdampak signifikan 

terhadap pengurangan tenaga kerja.  

 

1.4. Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

Data nilai ekspor diperoleh dari BPS secara bulanan dengan raw data yang terperinci 

dalam kode BTKI atau HS 8 digit. Berdasarkan data tersebut kemudian diolah khusus untuk 

produk binaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Pada 

bulan Januari – Desember 2020, komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar memiliki total nilai ekspor sebesar 3,92 milyar USD, sedikit menurun dibandingkan 

nilai ekspor periode yang sama pada tahun 2019 yang sebesar 3,96 milyar USD. Walaupun 

menurun, namun capaian nilai ekspor tersebut melampaui target tahun 2020 yang sebesar 

3,19% dengan persentase capaian lebih dari 100%. 

Produk olahan kakao dan cokelat pada HS 18 memiliki nilai ekspor tertinggi dalam 

lingkup industri mintemgar pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,17 milyar USD, meningkat 4% 

dibanding tahun 2019. Penurunan nilai ekspor antara lain terdapat pada produk tembakau 

yaitu dari 1,15 milyar USD pada tahun 2019, menjadi 1,09 milyar USD pada tahun 2020 atau 

menurun 5%. Selain itu juga terjadi penurunan nilai ekspor pada produk kopi, teh, susu, dan 

minuman. 

Capaian nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar tahun 

2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 12 dan grafik di bawah ini. 
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Tabel 12. Capaian Nilai Ekspor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 
Tahun 2017-2020 

Indikator Kinerja 

Tujuan 
Satuan 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 

Nilai ekspor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar  

USD 
Milyar 

3,72 3,94 3,96 3,92 

Sumber : BPS diolah Dit. Mintemgar 

 

 

Pada Renstra Tahun 2015-2019, indikator kinerja yang terkait ekspor hanya kontribusi 

ekspor, sedangkan nilai ekspor tidak menjadi indikator sehingga tidak terdapat target pada 

tahun tersebut. Grafik di atas menggambarkan nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau 

dan bahan penyegar yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai 

ekspornya hanya sedikit menurun dan dapat mencapai target walaupun terjadi pandemi 

Covid-19. Penurunan nilai ekspor dapat terjadi karena negara tujuan ekspor mengalami lock 

down dan daya beli menurun pada masa pandemi Covid-19. Selain itu juga terdapat kendala 

transportasi dan logistik seperti kelangkaan container dan kapal untuk ekspor. Hambatan 

lainnya adalah penambahan biaya pengapalan karena pelabuhan tujuan sangat selektif 

dalam proses pemeriksaan kru kapal dan barang. 

 

2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN  

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 13.  

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 
dan Bahan Penyegar Tahun 2020 

Indikator Kinerja 

Sasaran 
Satuan Target Realisasi 

Persentase 

Capaian  

Persentase tenaga 
kerja di sektor 
industri minuman, 

% 0,62 0,62 100% 
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Indikator Kinerja 

Sasaran 
Satuan Target Realisasi 

Persentase 

Capaian  

hasil tembakau dan 
bahan penyegar 
terhadap total 
pekerja 

Produktivitas tenaga 
kerja sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

Juta 
Rupiah/ 
Orang 
/Tahun 

149,8 146,7 98% 

Nilai realisasi 
investasi industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

Rp Trilyun 4,87 4,01 82%  

Jumlah perusahaan 
dengan nilai Indonesia 
Industry 4.0 
Readiness Index (INDI 
4.0) > 3.0 di sektor 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

Perusahaan 6 6 100% 

Pertumbuhan ekspor 
produk industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

% -4,46 -1,06 > 100% 

Kontribusi ekspor 
produk industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar terhadap 
total ekspor 

% 2,03 2,40 > 100% 

Rasio impor bahan 
baku industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar terhadap 
PDB sektor industri 
non migas 

% 0,40 0,67 tidak tercapai 

Pengendalian dan 
pengawasan industri 
di sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar 

Perusahaan 15 27 > 100% 

Tingkat kesesuaian 
dokumen 
perencanaan dengan 

% 95,5 100 > 100% 



  

41 

 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran 
Satuan Target Realisasi 

Persentase 

Capaian  

rencana program dan 
kegiatan prioritas 
nasional 

Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

Nilai 78 77 99% 

Sumber : BPS dan BKPM diolah Dit. Mintemgar 

 

2.1. Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar terhadap total pekerja 

Penyerapan tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS. Seperti data 

PDB, data Sakernas BPS juga hanya tersedia menurut kode KBLI 2 digit sehingga dalam 

perhitungan capaian hanya mencakup industri minuman (KBLI 11) dan industri pengolahan 

tembakau (KBLI 12).  

Berdasarkan data Sakernas BPS pada bulan Agustus 2020, tenaga kerja di subsektor 

industri minuman dan industri pengolahan tembakau totalnya sebanyak 798.114 orang atau 

0,80 juta orang, sedangkan total pekerja nasional sebanyak 128,45 juta orang. Persentase 

tenaga kerja di sektor industri minuman dan pengolahan tembakau terhadap total pekerja 

nasional sebesar 0,62%. Capaian tersebut sama dengan target pada tahun 2020 yang 

sebesar 0,62% sehingga persentase capaiannya 100%. 

Walaupun terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup besar di industri 

pengolahan tembakau sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada indikator kinerja 

jumlah tenaga kerja, namun target persentase tenaga kerja tetap dapat tercapai. Hal ini 

dapat disebabkan oleh adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang lebih tajam di sektor 

lain. Sebagai gambaran pada sektor industri pengolahan terjadi penurunan jumlah tenaga 

kerja dari 18,93 juta orang pada Agustus 2019, menjadi 17,48 juta orang pada Agustus 2020 

atau menurun sekitar 1,45 juta orang, yang terutama disebabkan oleh adanya pandemi 

Covid-19. 

Persentase tenaga kerja tidak menjadi indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 

2015-2019 sehingga tidak dilakukan perbandingan capaian dengan tahun-tahun 

sebelumnya. 
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2.2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar 

Produktivitas tenaga kerja industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

didapatkan dengan pembagian antara PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar harga konstan dengan jumlah tenaga kerja industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar dari Sakernas. Nilai PDB dan jumlah tenaga kerja menggunakan data dari 

BPS.  

Berdasarkan penjelasan pada indikator pertumbuhan PDB, Nilai PDB atas dasar harga 

konstan untuk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2020 

adalah sebesar Rp. 117,34 Triliun. Sedangkan jumlah tenaga kerja industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar berdasarkan Sakernas sebanyak 0,80 juta orang. Dari data 

tersebut dapat dihitung produktivitas tenaga kerja  industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar yaitu Rp. 117,34 Triliun dibagi dengan 0,80 juta orang sehingga diperoleh 

produktivitas tenaga kerja  Rp. 146,7 juta/orang/tahun.  

Capaian produktivitas tenaga kerja industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Capaian Produktivitas Tenaga Kerja Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar Tahun 2018-2020 

Indikator Kinerja  

Sasaran Strategis 
Satuan 

Capaian 

2018 2019 2020 

Produktivitas tenaga kerja industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

Rp. Juta/ 
Orang/ 
Tahun 

256,7*) 
145,2**) 

466,9*) 
150,0**) 

146,7**) 

Sumber : BPS diolah Dit. Mintemgar 

*)  dihitung berdasarkan NTB adhb dan tenaga kerja IBS 

**) dihitung berdasarkan NTB adhk dan tenaga kerja Sakernas 

 

Pada Renstra Tahun 2015-2019, indikator produktivitas tenaga kerja dihitung 

menggunakan nilai PDB atas dasar harga berlaku dan jumlah tenaga kerjanya 

menggunakan data Industri Besar Sedang (IBS) BPS sehingga angka targetnya tidak dapat 

dibandingkan dengan tahun 2020 karena pada Renstra Tahun 2020-2024 metode 

perhitungannya berbeda. Pada Renstra Tahun 2020-2024, indikator produktivitas tenaga 

kerja dihitung menggunakan nilai PDB atas dasar harga konstan dan jumlah tenaga kerjanya 

menggunakan data Sakernas BPS. Namun apabila dihitung dengan metode yang sama 

maka dapat diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja industri minuman, hasil tembakau 

dan bahan penyegar tahun 2020 lebih rendah dibanding tahun 2019, tetapi masih sedikit 

lebih tinggi dibanding tahun 2018. Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor 

industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa.  
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2.3. Nilai realisasi investasi di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar 

Nilai investasi di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

diperoleh berdasarkan data nilai realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) yang merupakan gabungan dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai investasi PMA dikonversi menjadi rupiah 

menggunakan kurs APBN pada tahun perhitungan. Pada tahun 2020 kurs yang digunakan 

adalah Rp. 14.400,- untuk 1 USD.  

Berdasarkan data BKPM, pada tahun 2020 realisasi investasi PMDN di sektor industri 

minuman mencapai Rp. 2,5 triliun untuk PMDN dan 81,5 juta USD untuk PMA, sehingga 

totalnya sebesar Rp. 3,7 triliun. Sedangkan di industri pengolahan tembakau sebesar Rp. 

192,3 milyar untuk PMDN dan 9,0 juta USD untuk PMA, sehingga totalnya sebesar Rp. 

321,8 milyar. Berdasarkan jenis penanaman modalnya, realisasi investasi industri minuman 

dan pengolahan tembakau untuk PMDN sebesar Rp. 2,7 triliun dan PMA sebesar 90,5 juta 

USD. Total realisasi investasi di industri minuman dan pengolahan tembakau pada tahun 

2020 mencapai Rp. 4,01 triliun. Capaian tersebut masih di bawah target tahun 2020 yang 

sebesar Rp. 4,87 triliun, tetapi persentase capaiannya sebesar 82%. 

Nilai realisasi investasi yang diperhitungkan hanya untuk sektor industri minuman (KBLI 

11) dan pengolahan tembakau (KBLI 12) karena setelah berlakunya Online Single 

Submission (OSS) data yang diperoleh dari BKPM hanya sampai kode KBLI 2 digit. Untuk 

industri lain dalam pembinaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar, antara lain industri pengolahan susu, kopi, teh, kakao, dan buah termasuk dalam 

KBLI 10 yaitu industri makanan. Walaupun secara target tidak tercapai, tetapi terdapat 

perkembangan investasi di industri pengolahan susu yaitu PT. Nestlé Indonesia yang telah 

selesai melakukan perluasan investasi di pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat 

untuk produk minuman dari serbuk coklat dengan total nilai investasi 62 juta USD dan di 

Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur untuk produk susu cair/liquid milk dengan total nilai investasi 

32 juta USD.   

Capaian nilai investasi di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Capaian Nilai Investasi di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Tahun 2018-2020 

Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis 
Satuan 

Capaian 

2018 2019 2020 

Nilai investasi di sektor industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

Rp. 
Trilyun 

4,95 4,94 4,01 

Sumber : BKPM diolah Dit. Mintemgar 
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 Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, maka capaian realisasi investasi pada 

tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19%. Namun dilihat dari subsektornya, untuk 

industri minuman mengalami peningkatan realisasi investasi sebesar 9% yaitu dari Rp. 3,4 

triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 3,7 triliun pada tahun 2020. Sedangkan industri 

pengolahan tembakau mengalami penurunan realisasi investasi yang cukup tajam dari Rp. 

1,6 triliun pada tahun 2019 menjadi hanya Rp. 0,3 triliun pada tahun 2020. Hal ini sejalan 

dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan tembakau pada tahun 2020 yang terkontraksi 

minus 5,78%. 

 

2.4. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 

4.0) > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah 

untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima 

pilar, yaitu manajemen dan organisasi (management and organization), orang dan budaya 

(people and culture), produk dan layanan (product and services), teknologi (technology), dan 

operasi pabrik (factory operation). Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari : 

1. Level 0 : tahap belum siap bertransformasi ke industri 4.0; 

2. Level 1 : tahap kesiapan awal; 

3. Level 2 : tahap kesiapan sedang; 

4. Level 3 : tahap kesiapan matang; dan 

5. Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0. 

Penilaiannya menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dimana 

dilakukan melalui survei yang diisi oleh perusahaan dengan dilanjutkan verifikasi lapangan 

yang dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya berupa nilai INDI pada perusahaan tersebut. 

Berdasarkan data Ditjen Industri Agro, pada tahun 2019 perusahaan di sektor industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar yang mempunyai nilai INDI 4.0 > 3.0 ada 6 

perusahaan yaitu: PT. Indolakto, PT. Greenfields Indonesia, PT. Nestle Indonesia, PT. Coca-

Cola Bottling Indonesia, PT. Nutrifood Indonesia, PT. Multi Bintang Indonesia. Target tahun 

2020 adalah 6 perusahaan yang merupakan jumlah kumulatif dari tahun sebelumnya.  

Pada tahun 2020, PT. Indolakto berhasil menjadi salah satu dari 3 perusahaan yang 

ditetapkan sebagai National Lighthouse Industry 4.0 karena telah menunjukkan manfaat 

finansial dan operasional yang terukur atas implementasi industri 4.0 yaitu pada peningkatan 

produktivitas, peningkatan efisiensi kerja, penurunan penggunaan energi, penurunan biaya 

operasional, dan peningkatkan kualitas. Sedangkan PT. Greenfields Indonesia dan PT. 

Nutrifood Indonesia memperoleh penghargaan INDI 4.0 dari Kementerian Perindustrian pada 

tahun 2020. 
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2.5. Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar 

Dengan meningkatnya penguasaan pasar industri, maka diharapkan dapat 

meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Untuk mencapai 

peningkatan penguasaan pasar sektor industri, salah satunya diukur melalui pencapaian 

indikator kinerja pertumbuhan ekspor. Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar dihitung dengan membagi antara selisih nilai ekspor industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun perhitungan (t) dan tahun 

sebelumnya (t-1) dengan nilai ekspor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Data nilai ekspor yang digunakan berasal dari BPS 

yang tersedia berdasarkan kode HS sehingga dapat diolah khusus untuk industri minuman, 

hasil tembakau dan bahan penyegar. Namun dapat juga diolah berdasarkan kode KBLI 

melalui korespondensi antara kode HS dengan kode KBLI. 

Berdasarkan data BPS yang diolah Dit Mintemgar, pada bulan Januari – Desember 

2020 komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar memiliki total nilai 

ekspor sebesar 3,92 milyar USD. Sedangkan nilai ekspor periode yang sama pada tahun 

2019 sebesar 3,96 milyar USD sehingga terjadi penurunan sebesar 42 juta USD. Dari data 

tersebut dapat dihitung pertumbuhan nilai ekspornya minus 1,06%. Capaian ini masih lebih 

tinggi dibanding pertumbuhan nilai ekspor nasional yang minus 2,61%, tetapi lebih rendah 

dibanding pertumbuhan nilai ekspor industri pengolahan nonmigas yang mencapai 2,95%. 

Namun apabila dilihat per komoditi maka masih terdapat pertumbuhan ekspor yang positif 

yaitu pada produk olahan kakao dan cokelat HS 18 yaitu sebesar 4%. Pertumbuhan ekspor 

yang bernilai negatif dapat disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor pada masa pandemi 

Covid-19 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada indikator kinerja nilai ekspor. 

 

2.6. Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

terhadap total ekspor  

Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

terhadap total ekspor merupakan perbandingan nilai ekspor produk industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya.  

Meningkatnya ekspor produk industri diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya 

penguasaan pasar industri. 

Berdasarkan data BPS yang diolah Dit Mintemgar, pada bulan Januari – Desember 

2020 komoditi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar memiliki total nilai 

ekspor sebesar 3,92 milyar USD, sedangkan ekspor nasional sebesar 163,31milyar USD. 

Dari data tersebut dapat dihitung kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau 

dan bahan penyegar terhadap total ekspor nasional sebesar 2,40%. Capaian kontribusi 
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ekspor produk industri mintemgar terhadap total ekspor nasional tersebut masih lebih tinggi 

dibanding target tahun 2020 yang sebesar 2,03%. 

 

2.7. Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

terhadap PDB sektor industri non migas 

Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

terhadap PDB sektor industri non migas dihitung melalui perbandingan antara nilai impor 

bahan baku dalam total impor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

dengan nilai PDB sektor industri non migas atas dasar harga berlaku. Bahan baku yang 

dimasukkan dalam perhitungan hanya yang termasuk sektor industri sehingga tidak 

termasuk bahan baku dari sektor lain seperti pertanian. Penentuan/klasifikasi barang yang 

termasuk bahan baku menggunakan tabel korelasi antara kode HS dengan kode Broad 

Economic Categories (BEC). Klasifikasi BEC yang berlaku secara internasional ini 

digunakan oleh BPS untuk mengelompokkan tiga kategori barang yaitu : bahan baku dan 

penolong, barang konsumsi, barang modal.  

Berdasarkan data BPS yang diolah Dit Mintemgar, nilai impor bahan baku dalam total 

impor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar pada tahun 2020 (Januari – 

Desember 2020) sebesar 1,28 milyar USD atau Rp. 18,4 trilyun. Kontribusi impor terbesar 

berasal dari bahan baku industri pengolahan susu pada HS 04 yaitu sekitar 54% dan bahan 

baku industri pengolahan tembakau pada HS 24 sekitar 37%. PDB sektor industri non migas 

atas dasar harga berlaku secara kumulatif dari triwulan I sampai IV tahun 2020 sebesar Rp. 

2.760 trilyun. Dari data BPS tersebut dapat dihitung rasio impor bahan baku industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas 

pada tahun 2020 sebesar 0,67%. Target pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 0,40% dan 

bersifat minimasi sehingga untuk dapat tercapai harus kurang dari atau sama dengan angka 

target. Oleh sebab itu capaian rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar terhadap PDB sektor industri non migas tahun 2020 belum dapat mencapai 

target. 

Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas 

diharapkan semakin menurun setiap tahunnya agar produk yang diimpor lebih memiliki nilai 

tambah. Namun hal ini cukup sulit dilakukan mengingat bahan baku yang diperlukan 

merupakan tanggung jawab sektor hulu. Saat ini susu segar dalam negeri hampir seluruhnya 

sudah diserap oleh industri pengolahan susu, namun hanya dapat memenuhi sekitar 20% 

dari total kebutuhan bahan baku. Hal ini menyebabkan industri pengolahan susu masih 

memerlukan impor bahan baku dari berbagai negara dalam bentuk: Skim Milk Powder 

(SMP), Whole Milk Powder (WMP), Anhydrous Milk Fat (AMF), Butter Milk Powder (BMP), 

dan Demineralized Whey Powder (DWP). Bahan baku susu tersebut berupa produk 
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antara/intermediate sehingga termasuk dalam sektor industri. Namun produk antara tersebut 

apabila akan dikembangkan di dalam negeri juga mempunyai kendala terbatasnya 

ketersediaan susu segar dalam negeri. Oleh sebab itu pada program substitusi impor, untuk 

industri pengolahan susu yang diusulkan adalah produk jadi berupa susu kental manis dan 

susu formula. 

Pada industri pengolahan tembakau, bahan baku yang diimpor merupakan jenis daun 

tembakau yang tidak tersedia di dalam negeri karena tidak dapat dibudidayakan ataupun 

jumlahnya terbatas, seperti tembakau virginia, burley, dan oriental. Namun bahan baku 

tersebut sudah mengalami proses pengolahan seperti pengeringan sehingga diklasifikasikan 

masuk dalam sektor industri. 

 

2.8. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar untuk mencapai sasaran ini adalah : Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan 

Kebijakan Industri Hasil Tembakau, Pengawasan dan Pengendalian Industri Minuman 

Beralkohol, dan  Pengawasan Penerapan SNI Wajib di Lingkungan Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar.  

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 dimana akses mobilitas perorangan dibatasi 

menyebabkan terhambatnya kegiatan pengendalian dan pengawasan industri di sektor 

mintemgar secara fisik ke pabrik pada tahun 2020. Namun demikian pemrosesan 

rekomendasi perubahan IUI bagi industri hasil tembakau dan industri minuman beralkohol 

tetap dilaksanakan, apabila diperlukan verifikasi maka dilakukan secara daring/virtual 

sehingga penerbitan rekomendasi tidak terhambat.  

Pada triwulan I tahun 2020 sebelum terjadinya pandemi Covid-19 telah tercapai 

kegiatan pengendalian dan pengawasan industri ke 5 perusahaan. Kegiatan pengawasan 

sekaligus monitoring penerapan IOMKI pada triwulan III telah dilaksanakan ke 10 

perusahaan dan pada triwulan IV ke 12 perusahaan, sehingga secara kumulatif dari triwulan 

I sampai triwulan IV tahun 2020 sebanyak 27 perusahaan.  

 

2.9. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan 

kegiatan prioritas nasional 

Indikator kinerja ini mengukur tingkat kesesuaian antara dokumen rencana kerja 

dengan dokumen rencana strategis. Pada Renstra tahun 2015-2019, indikator kinerja ini 

belum digunakan, tetapi dalam pembahasan rancangan Renstra tahun 2020-2024 indikator 

ini dianggap lebih sesuai untuk menilai ketercapaian sasaran Meningkatnya kualitas 
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perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan. Pada tahun 2020 telah 

diperoleh capaian untuk indikator ini sebesar 100%.  

 

2.10. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Pada bulan Mei 2020 telah dilaksanakan evaluasi penilaian SAKIP tingkat eselon 2 

untuk dokumen tahun 2019. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar memperoleh nilai SAKIP 77,00. Capaian ini hampir mencapai target yang 

ditetapkan yaitu 78 sehingga persentase capaiannya 99%. Nilai ini diupayakan untuk dapat 

meningkat pada tahun-tahun selanjutnya dengan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi 

SAKIP tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan berkelanjutan. 

 

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 16.  

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar Tahun 2020 

Indikator Kinerja Tujuan Satuan Target Realisasi 
Persentase 

Capaian  

Pertumbuhan PDB industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar  

Persen -4,53 -3,88 > 100% 

Kontribusi PDB industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar terhadap PDB nasional 

Persen 1,23 1,25 > 100% 

Jumlah tenaga kerja di sektor 
industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan penyegar 

Juta Orang 0,80 0,80 100% 

Nilai ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

USD Milyar 3,19 3,92 > 100% 

Sumber : BPS diolah Dit. Mintemgar 

 

Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar adalah indikator kinerja tujuan yang meliputi: Pertumbuhan PDB industri minuman, 

hasil tembakau dan bahan penyegar; Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar terhadap PDB nasional; Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, 

hasil tembakau dan bahan penyegar; Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau 

dan bahan penyegar. Analisis terhadap capaian indikator kinerja utama telah disampaikan 

pada bagian Capaian Indikator Kinerja Tujuan. 
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B. ANALISIS CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 17.  

Tabel 17. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar Tahun 2020 

Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi 

Persentase 
Capaian 

TUJUAN  

Tj Meningkatnya peran 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 
dalam perekonomian 
nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri 
minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

-4,53% -3,88% > 100% 

2. Kontribusi PDB industri 
minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 
terhadap PDB nasional 

1,23% 1,25% > 100% 

3. Jumlah tenaga kerja di 
sektor industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar 

0,80 Juta 
Orang 

0,80 Juta 
Orang 

100% 

4. Nilai ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

USD 3,19 
Milyar 

USD 3,92 
Milyar 

> 100% 

PERSPEKTIF STAKEHOLDER  

SK1 Meningkatnya daya 
saing dan 
kemandirian industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Persentase tenaga kerja di 
sektor industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar terhadap total 
pekerja 

0,62% 0,62% 100% 

2. Produktivitas tenaga kerja 
sektor industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar 

Rp. 149,8 
Juta/Orang/ 

Tahun 

Rp. 146,7 
Juta/Orang/ 

Tahun 

98% 

3. Nilai realisasi investasi 
industri minuman, hasil 
tembakau dan Bahan 
Penyegar 

Rp. 4,87 
Trilyun 

Rp. 4,01 
Trilyun 

82% 

PERSPEKTIF CUSTOMER  

SK2 Penguatan 
Implementasi 
Making Indonesia 
4.0 di sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Jumlah perusahaan dengan 
nilai Indonesia Industry 4.0 
Readiness Index (INDI 4.0) > 
3.0 di sektor industri 
minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

6 
Perusahaan 

6 
Perusahaan 

100% 

SK4 Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri minuman, 

1. Pertumbuhan ekspor produk 
industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan 

-4,46% -1,06% > 100% 
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Kode 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi 

Persentase 
Capaian 

hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

penyegar 

2. Kontribusi ekspor produk 
industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar terhadap total 
ekspor 

2,03% 2,40% > 100% 

3. Rasio impor bahan baku 
industri minuman, hasil 
tembakau dan bahan 
penyegar terhadap PDB 
sektor industri non migas 

0,40% 0,67% tidak tercapai 

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS  

SK5 Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan sektor 
industri minuman, 
hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Pengendalian dan 
pengawasan industri di 
sektor industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar 

15 
Perusahaan 

27 
Perusahaan  

> 100% 

PERSPEKTIF LEARN & GROWTH  

SK6 Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan 
dan evaluasi 
program kegiatan 
pada Direktorat 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

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

95,5% 100% 100% 

2. Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Direktorat Industri 
Minuman, Hasil Tembakau 
dan Bahan Penyegar 

78 77 99% 

 

Sumber : BPS dan BKPM diolah Pusdatin dan Dit. Mintemgar 

 
Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

tahun 2020 memuat Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya. Sasaran 

strategis dibagi menjadi empat perspektif yaitu pemangku kepentingan, pelanggan, proses 

internal, dan pembelajaran organisasi. Analisis terhadap capaian perjanjian kinerja telah 

disampaikan pada bagian sebelumnya yaitu capaian indikator kinerja tujuan dan capaian 

indikator kinerja sasaran. 

Pada tahun 2020, indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Minuman, 

Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang dapat mencapai target sepenuhnya (100% atau 

lebih) sebanyak 10 (sepuluh) dari total 14 (empat belas) indikator atau 71,4%. Sebagaimana 

dapat dilihat pada Tabel 19, Indikator Kinerja Tujuan atau Indikator Kinerja Utama tercapai 

seluruhnya dari 4 (empat) indikator atau 100%, Indikator Kinerja Sasaran tercapai 6 (enam) 
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dari 10 (sepuluh) indikator atau 60%. Indikator yang tercapai yaitu : Pertumbuhan PDB, 

Kontribusi PDB terhadap PDB nasional, Jumlah tenaga kerja, Nilai ekspor, Persentase 

tenaga kerja, Jumlah perusahaan dengan nilai INDI 4.0 > 3.0, Pertumbuhan ekspor, 

Kontribusi ekspor terhadap total ekspor, Pengendalian dan pengawasan industri, dan 

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan. 

 
C. ANALISIS CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020 

Program kegiatan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

pada tahun anggaran 2020 yang termasuk dalam kegiatan prioritas nasional pada PN03 

(Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja) ada 4 (empat) yang 

ditampilkan pada Tabel 18.  

Tabel 18. Kegiatan Prioritas Nasional Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau 
dan Bahan Penyegar Tahun 2020 

Kegiatan 
Pagu APBN 

2020 
(Rp.) 

Pagu APBN-P 
2020 
(Rp.) 

Realisasi Anggaran Target 
Output 

Realisasi 
Output 

Rupiah % Jumlah % 

Rekomendasi 
Kebijakan Dalam 
Rangka 
Mendorong Iklim 
Investasi Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

      
5.000.000.000  

           
1.808.080.000  

  
1.425.544.651  

       
79  

6-Jumlah 
Rekomen

dasi 

             
6  

           
100  

Kemitraan Industri 
Pengolahan Susu 
dengan Peternak 
dalam rangka 
Peningkatan Mutu 
Bahan Baku 
Industri  

      
3.000.000.000  

                 
29.979.000  

        
29.978.920  

     
100  

1-
Kemitraan 

            
-    

               
-    

Partisipasi Industri 
Minuman Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 
Dalam Kegiatan 
ACCSQ, CODEX, 
Dan 
Sidang/Forum 
Kerjasama 
Lainnya 

      
2.000.000.000  

               
522.905.000  

      
389.695.130  

       
75  

2-Posisi 
Runding 

             
2  

           
100  

Penyusunan Profil 
Investasi Industri 
Minuman Hasil 
Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

      
3.000.000.000  

               
561.702.000  

      
387.235.090  

       
69  

3-Profil 
Investasi 

             
3  

           
100  
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C.1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Dalam rangka meningkatkan peranan sektor industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar dalam perekonomian nasional, perlu disusun langkah-langkah dan strategi 

kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi dan iklim usaha di industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar. Rekomendasi kebijakan yang disusun dapat berupa 

kebijakan fiskal maupun nonfiskal. Pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan penyusunan 

rekomendasi kebijakan dengan target 6 (enam) rekomendasi yang meliputi : Industri 

Pengolahan Tembakau, Industri Pengolahan Susu, Industri Pengolahan Hasil Hortikultura, 

Industri AMDK dan Minuman Ringan, Industri Bahan Penyegar (Kakao, Kopi, Teh), dan 

Industri Minuman Lainnya. Target output tersebut dapat tercapai seluruhnya. 

Pada industri pengolahan tembakau, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah 

tersusunnya Draft Roadmap Industri Hasil Tembakau tahun 2020-2024 dan usulan kebijakan 

tarif cukai hasil tembakau dan harga jual eceran rokok tahun 2021. Pada industri pengolahan 

susu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah usulan Bea Masuk Ditanggung 

Pemerintah (BMDTP) Covid-19 untuk bahan baku industri pengolahan susu. Pada industri 

pengolahan hasil hortikultura, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah usulan BMDTP 

Covid-19 untuk bahan baku industri pengolahan buah. Pada industri AMDK dan minuman 

ringan, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah pembahasan implementasi UU No. 17 

Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan pengkajian kembali kebijakan Peraturan Menteri 

LHK No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah 

oleh Produsen. Pada industri bahan penyegar, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 

adalah usulan BMDTP Covid-19 untuk bahan baku industri pengolahan kakao dan 

koordinasi pengajuan fasilitas Tax Allowance untuk perusahaan industri pengolahan kopi. 

Pada industri minuman lainnya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah evaluasi 

kebijakan cukai produk minuman mengandung etil alkohol dan pembahasan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan 

Baku Minuman Beralkohol. 

 

C.2.  Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Melalui Peningkatan Alur 

Alir Bahan Baku  

Industri Pengolahan Susu (IPS) sangat penting karena telah banyak memberikan 

dampak positif bagi negara, terutama terhadap perekonomian nasional serta peningkatan 

kepedulian masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk susu sebagai asupan pangan 

bergizi tinggi. Rendahnya ketersediaan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN), berakibat pada 

tingginya ketergantungan IPS terhadap bahan baku impor. Dari sekitar 60 perusahaan IPS, 

hanya 14 perusahaan yang menyerap SSDN, baik melalui integrasi pabrik dengan 
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peternakan mandiri atau melakukan kemitraan dengan koperasi dan/atau peternak. 

Kebutuhan susu untuk Industri Pengolahan Susu (IPS) tercatat ± 4,07 juta ton (setara susu 

segar), dengan pasokan bahan baku susu dalam negeri 909 ribu ton (20%), dan sisanya 

sebesar 3,2 juta ton (80%) masih diimpor dari berbagai negara dalam bentuk: Skim Milk 

Powder (SMP), Whole Milk Powder (WMP), Anhydrous Milk Fat (AMF), Butter Milk Powder 

(BMP), dan Demineralized Whey Powder (DWP).  

Oleh karena kondisi bahan baku IPS yang sebagian besar masih diimpor dan 

banyaknya IPS yang belum melakukan kemitraan dengan peternak/koperasi maka 

diperlukan upaya yang dapat mendorong pengembangan IPS melalui penguatan alur bahan 

baku susu segar di dalam negeri. Selain itu, dengan masuknya sektor industri makanan 

minuman sebagai prioritas pengembangan industri 4.0 maka perlu dilakukan juga upaya 

implementasi industri 4.0 pada alur bahan baku industri pengolahan susu. Kegiatan 

Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu 

Bahan Baku Industri dilaksanakan agar dapat mendorong peningkatan pemenuhan bahan 

baku susu segar bagi industri pengolahan susu secara mandiri, peningkatan daya saing 

industri, serta dapat mengimplementasikan industri 4.0 pada sektor tersebut.  

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 54 

Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

Tahun 2020 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga 

perlu dilakukan penghematan dan refocussing anggaran. Dengan mempertimbangkan 

kesulitan realisasi pemberian bantuan mesin/peralatan pada masa pandemi Covid-19, maka 

anggaran kegiatan ini dimasukkan ke dalam anggaran penghematan sehingga pelaksanaan 

kegiatan tidak dapat dilanjutkan dan target output tidak dapat tercapai. Sebelum dimasukkan 

dalam penghematan, pada Triwulan I Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan antara lain : 

Rapat persiapan, Upaya pembukaan blokir anggaran pada bantuan mesin/peralatan 

implementasi industri 4.0, Kunjungan ke KPBS Pengalengan Bandung Selatan dalam rangka 

koordinasi, Persiapan penyusunan HPS dan Dokumen Lelang. Kegiatan ini kemudian 

diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.   

 

C.3. Partisipasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam 

Kegiatan ACCSQ, CODEX dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya 

Para Kepala Negara ASEAN telah memiliki kesepakatan untuk mewujudkan komunitas 

ASEAN yang akan didukung dengan tiga pilar, salah satunya adalah ASEAN Economic 

Community. Terdapat 12 sektor prioritas ASEAN yang akan dipercepat implementasi 

integrasi ekonominya, termasuk sektor Agrobased products. Khusus untuk isu standards and 

conformance, dibentuk forum ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality 

(ACCSQ). Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG) merupakan salah satu 
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PWG dibawah forum ACCSQ yang bertujuan membantu mengidentifikasi dan 

menghilangkan semua isu yang menjadi hambatan teknis dalam perdagangan serta proses 

perintisan integrasi ekonomi ASEAN, melalui harmonisasi standar dan perintisan saling 

pengakuan untuk sektor pangan olahan. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) bahwa Direktur 

Industri Minuman dan Tembakau, Kementerian Perindustrian, ditetapkan sebagai 

Koordinator Sektor ACCSQ-PFPWG. Dokumen utama yang telah disepakati adalah ASEAN 

Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Inspection and Certification Systems on 

Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products yang merupakan kesepakatan saling 

pengakuan terkait sistem inspeksi dan sertifikasi food hygiene untuk produk pangan olahan, 

serta dokumen ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF). 

Pada tahun 2020 target output dari kegiatan ini adalah 2 posisi runding yang telah 

tercapai seluruhnya dari Pertemuan Task Force AFSRF ke-6 dan Sidang ACCSQ-PFPWG 

ke-30. Pertemuan Task Force AFSRF ke-6 telah diselenggarakan pada tanggal 4-6 Maret 

2020 di Jakarta. Hasil pertemuan tersebut adalah terselesaikannya konsep AFSRF 

Agreement yang telah disepakati oleh 10 negara anggota ASEAN dan akan ditandatangani 

pada pertemuan tingkat SEOM. Sedangkan sidang ACCSQ-PFPWG ke-30 telah 

diselenggarakan pada tanggal 23-25 Juni 2020 secara virtual. Pertemuan tersebut 

membahas harmonisasi standar bahan tambahan pangan dan kemasan pangan, 

laboratorium uji untuk pangan olahan, dan perjanjian keamanan pangan di ASEAN.   

 

C.4. Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar  

Kegiatan Penyusunan Profil Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : Mengetahui potensi bahan baku 

pada industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Mengetahui potensi energi 

pada industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Mengetahui potensi tenaga 

kerja pada industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Mengetahui potensi 

infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, jalan,  kawasan industri dan lain-lain, 

Mengetahui insentif fiskal dan non fiskal yang dapat mendukung pengembangan investasi 

pada industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. 

Pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan penyusunan profil investasi dengan target 3 

(tiga) profil yang meliputi : Industri Pengolahan Susu, Industri Pengolahan Hasil Hortikultura, 

dan Industri Bahan Penyegar (Teh). Dalam penyusunan profil melibatkan pemangku 

kepentingan terkait, baik dari instansi pemerintah maupun pelaku usaha/industri, dan tim ahli 

yang berasal dari profesional maupun pihak akademisi. Ke-3 profil investasi tersebut telah 

terselesaikan seluruhnya pada tahun 2020 sehingga target output dapat tercapai. 
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Dengan demikian, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar telah mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan pada Rencana 

Strategis Tahun 2020 – 2024, Perjanjian Kinerja tahun 2020, dan Kegiatan Prioritas 

Nasional tahun 2020, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2020 telah 

berjalan cukup baik. 

 

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2020 

adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia sehingga berdampak 

pada perekonomian secara global.  

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan Khusus Pada Masa Pandemi Covid-19 

– Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri 

Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam 

masa pandemi Covid-19 antara lain : Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang  

Pelaksanaan Operasional  Pabrik Dalam Masa  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran  Nomor 7 Tahun 2020  tentang 

Pedoman  Pengajuan Permohonan  Perizinan Pelaksanaan  Kegiatan Industri Dalam  

Masa Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  Corona Virus Disease 2019  (Covid-19); 

Surat kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor S/336/M-IND/IND/IV/ 

2020 perihal Izin Operasional dan  Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). IOMKI sangat 

diapresiasi oleh para pelaku industri karena telah berhasil mendukung kelancaran 

operasional produksi dan distribusi di sektor industri pada masa pandemi Covid-19.  

– Program Pemulihan Ekonomi Nasional  

Pemerintah telah mengeluarkan program kebijakan Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) sebagai upaya penanganan dampak Covid-19. Stimulus ekonomi 

terhadap industri yang terdampak Covid-19 yang telah berhasil ditetapkan adalah : 

Insentif Pajak (PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Final UMKM Ditanggung 

Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 

25, Pengembalian Pendahuluan PPN, PPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung 

Pemerintah) untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2020 jo. PMK No. 110/2020; Bea Masuk 

Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Covid-19 berdasarkan PMK No. 134/2020 dan 

Permenperin No. 31/2020; Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN Bagi 
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Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial berdasarkan PMK No. 136/2020. 

Industri dalam lingkup pembinaan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar yang memperoleh fasilitas insentif BMDTP Covid-19 yaitu industri 

pengolahan susu, industri pengolahan kakao, dan industri pengolahan buah. 

2. Kebijakan Reguler 

– Fasilitas Insentif Investasi 

Dalam rangka mendorong investasi, Pemerintah telah menyediakan berbagai 

fasilitas insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh industri yaitu antara lain : 1) Tax 

Holiday (pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu) untuk industri 

pionir; 2) Tax Allowance (pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah 

penanaman modal, selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun); 3) 

Investment Allowance (pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah 

penanaman modal) untuk industri padat karya; 4) Super deduction tax SDM Vokasi 

(pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam 

rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis 

kompetensi tertentu); 5) Super deduction tax Litbang (pengurangan penghasilan 

bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian 

dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu 

tertentu). 

– Kerjasama Perdagangan Internasional 

Pemerintah terus berupaya menggalakkan ekspor dengan percepatan 

penyelesaian kerjasama perdagangan dengan negara-negara mitra serta 

meningkatkan ekspor ke negara-negara non tradisional. Perjanjian kerjasama 

perdagangan yang telah diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh pelaku industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar antara lain: ASEAN Trade In Goods 

Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free 

Trade Area (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Australia-New 

Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Indonesia-Japan Economic Partnership 

Agreement (IJEPA). Sedangkan perjanjian yang baru mulai diimplementasikan pada 

tahun 2020 adalah Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IA-CEPA).  

Perjanjian-perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri untuk 

meningkatkan kinerja ekspor produk industri maupun pemenuhan kebutuhan impor 

bahan baku yang ketersediaannya di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, 

berbagai perjanjian kerjasama tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif bagi 

transformasi perekonomian Indonesia menjadi negara maju.. 
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3. Faktor lain 

Pandemi Covid-19 di sisi lain juga memiliki pengaruh positif yaitu meningkatnya 

kesadaran masyarakat terkait pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang sehat 

dan bernilai gizi tinggi, misalnya produk susu dan buah yang menjadi binaan Direktorat 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Di samping itu produk industri 

makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang memiliki permintaan tinggi 

sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman yang masih 

positif pada tahun 2020. 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Adanya Pandemi Covid-19 

Terjadinya pandemi Covid-19 secara global pada tahun 2020 telah berdampak 

negatif dari sisi produksi/supply maupun sisi permintaan/demand. Pada masa pandemi 

dan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), operasional produksi dan 

distribusi industri mengalami hambatan. Penurunan produksi juga disebabkan oleh : 

kesulitan mendapatkan bahan baku, tingginya harga bahan baku, tingginya biaya 

energi, terhambatnya jalur distribusi, penjualan menurun karena tutupnya pusat 

kegiatan masyarakat. Penurunan produksi ini sejalan dengan penurunan utilisasi 

industri pada periode April – Desember 2020 (setelah Covid-19) dibandingkan dengan 

sebelum Covid-19 yaitu untuk industri minuman dari 78% menjadi 71% dan industri 

pengolahan tembakau dari 66% menjadi 57,5%. Dampak lanjutan dari penurunan 

produksi ini adalah adanya pengurangan tenaga kerja, baik yang dirumahkan 

sementara ataupun mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Dari sisi permintaan juga terjadi penurunan permintaan konsumen, baik di dalam 

negeri maupun pasar ekspor, dan penurunan daya beli masyarakat. Penurunan 

konsumsi ini ditunjukkan oleh data PDB menurut pengeluaran yang dirilis oleh BPS 

dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus 2,63% pada tahun 2020. 

Permintaan dari sektor pariwisata dan horeca (hotel, restoran, cafe) yang menjadi target 

pasar industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar juga mengalami 

penurunan. Dari pasar ekspor, pada masa pandemi Covid-19 terdapat negara tujuan 

ekspor yang mengalami lock down sehingga dapat menurunkan ekspor. Selain itu juga 

terdapat kendala transportasi dan logistik seperti kelangkaan container dan kapal untuk 

ekspor. Hambatan lainnya adalah penambahan biaya pengapalan karena pelabuhan 

tujuan sangat selektif dalam proses pemeriksaan kru kapal dan barang. Kelangkaan 

container menjadi permasalahan yang sangat berpengaruh terutama pada akhir tahun 

sehingga perlu dilakukan koordinasi oleh Kemenko Perekonomian.  
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2. Iklim Usaha yang Kurang Kondusif 

– Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil 

Tembakau (CHT) menetapkan kenaikan tarif CHT 2020 sebesar rata-rata 23% dan 

Harga Jual Eceran sebesar 35% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020.  

– Kendala Investasi 

Permasalahan terkait investasi antara lain : Keterkaitan hulu-hilir belum secara 

efisien terjadi karena masih adanya missed match antara hulu (pertanian, perkebunan, 

peternakan), industri antara penyedia bahan baku dan industri hilir; Ketersediaan bahan 

baku masih terbatas karena berasal dari petani/peternak yang belum dikelola secara 

modern sehingga tidak ada kepastian jaminan suplai bahan baku, harga, kualitas 

maupun delivery time; Infrastruktur daerah penghasil bahan baku yang masih minim 

sehingga biaya logistik tinggi dan infrastruktur rantai dingin (cold chain) di jalur rantai 

pasok yang belum memadai; Perlunya sinkronisasi kebijakan dan regulasi antar 

stakeholder. Selain itu juga adanya komoditi yang masuk dalam Daftar Negatif Investasi 

(DNI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang 

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal. Bidang usaha industri yang tertutup antara lain: industri minuman 

beralkohol hasil destilasi, industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil 

pertanian lainnya, dan industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt. Sedangkan 

bidang usaha industri yang terbuka dengan persyaratan antara lain: industri rokok 

kretek, industri rokok putih, dan industri rokok lainnya. Saat ini masih menunggu tindak 

lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Daftar Prioritas Investasi 

(DPI) yang akan melonggarkan/merelaksasi persyaratan DNI tersebut yang diharapkan 

dapat meningkatkan realisasi investasi di tahun mendatang. 

 
E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN 

PENCAPAIAN KINERJA 

Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar awalnya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 20.730.000.000,- (Dua 

Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Dengan terjadinya pandemi Covid-19 

sejak bulan Maret 2020, maka perlu dilakukan realokasi/refocussing dan penghematan 

anggaran melalui APBN-P 2020 sehingga pagu anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar terakhir menjadi Rp. 6.549.743.000,- (Enam Milyar Lima 

Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). 
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Keberhasilan pelaksanaan program dapat dinilai berdasarkan realisasi target output 

sebagaimana dijabarkan pada Tabel 19. 

Tabel 19. Realisasi Output Tahun 2020 Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar  

OUTPUT  SATUAN TARGET REALISASI KETERANGAN 

Rekomendasi 
Kebijakan Dalam 
Rangka Mendorong 
Iklim Investasi 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau 
Dan Bahan 
Penyegar 

Jumlah 
rekomendasi 

6 6 Rekomendasi kebijakan :      
1) industri pengolahan susu;  
2) industri AMDK dan 
minuman ringan;  
3) industri pengolahan 
buah/hasil hortikultura;  
4) industri hasil tembakau;  
5) industri minuman 
lainnya/beralkohol;  
6) industri bahan penyegar 
(kakao, kopi, teh).  

Kemitraan Industri 
Pengolahan Susu 
Dengan Peternak 
Dalam Rangka 
Peningkatan Mutu 
Bahan Baku 
Industri 

Kemitraan - - Penghematan anggaran. 

SNI Yang Disusun/ 
direvisi Dan 
Diberlakukan Di 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau 
Dan Bahan 
Penyegar 

Jumlah 
RSNI 

6 9 RSNI susu cair, bir hitam, 
minuman sereal, air mineral, 
air minum embun, limun, buah 
dalam kemasan, rokok putih, 
produk tembakau dipanaskan. 
 

Partisipasi Industri 
Minuman Hasil 
Tembakau Dan 
Bahan Penyegar 
Dalam Kegiatan 
ACCSQ, CODEX, 
Dan Sidang/forum 
Kerjasama Lainnya 

Partisipasi/ 
Posisi 

Runding 

2 4 Penyusunan posisi runding 
dan partisipasi dalam :  
1) Task Force AFSRF ke-6 
tanggal 4-5 Maret 2020 di 
Jakarta;  
2) Sidang ACCSQ-PFPWG 
ke-30 tanggal 23-25 Juni 
2020 secara daring;  
3) Indonesia Taiwan Dialogue 
On The Food Industry ke-2 
tanggal 14-15 Oktober 2020 
di Tangerang;  
4) Sidang ACCSQ-PFPWG 
ke-31 tanggal 9-20 November 
2020 secara daring. 

Rancangan 
SKKNI/KKNI Yang 
Disusun Di Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau Dan 
Bahan Penyegar 

Jumlah 
RSKKNI/ 
RKKNI 

2 2 1) RKKNI industri AMDK 
subbidang produksi;  
2) RSKKNI industri 
pengolahan susu subbidang 
produksi, penyimpanan dan 
pengendalian mutu. 
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OUTPUT  SATUAN TARGET REALISASI KETERANGAN 

Perusahaan Di 
Sektor Industri 
Minuman, Hasil 
Tembakau Dan 
Bahan Penyegar 
Yang Dimonitoring 
Dan Dikendalikan 

Jumlah 
Perusahaan 

8 8 Pengawasan dan 
pengendalian pada 6 
perusahaan industri minuman 
beralkohol dan 2 perusahaan 
industri hasil tembakau. 

Fasilitasi 
Penerapan 
Keamanan Pangan 
Serta Penerapan 
SNI Wajib Bagi 
Pelaku Industri 
Makanan Dan 
Minuman 

Jumlah 
Perusahaan 

7 19 Pengawasan SNI wajib pada 
2 pabrik AMDK dan 3 pabrik 
kakao bubuk, serta 
Pengawasan penerapan 
IOMKI pada 14 perusahaan 
mintemgar. 

Dokumen Program, 
Evaluasi, 
Pelaporan, Dan 
Tata Usaha 

Dokumen 1 1 Dokumen program, evaluasi, 
pelaporan, dan tata usaha. 

Penyusunan Profil 
Investasi Industri 
Minuman Hasil 
Tembakau Dan 
Bahan Penyegar 

Profil 
Investasi 

3 3 Profil investasi : 
1) industri pengolahan susu;  
2) industri pengolahan teh;  
3) industri pengolahan buah. 

 

Program penumbuhan dan pengembangan industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar dengan capaian output yang optimal akan mendukung keberhasilan  

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-

2024 dan Perjanjian Kinerja. 

 

F. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Realisasi keuangan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp. 4.806.507.397,- (Empat Milyar 

Delapan Ratus Enam Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh 

Rupiah) atau mencapai nilai persentase realisasi sebesar 73,38%. Namun demikian, 

realisasi fisik dan realisasi target output dapat tercapai seluruhnya atau 100%. Realisasi 

keuangan untuk masing-masing output kegiatan berdasarkan data Sistem Perbendaharaan 

dan Anggaran Negara (SPAN) dan e-Monitoring APBN sampai dengan tanggal 31 

Desember 2020 dijabarkan pada tabel 20 di bawah ini. 

 

 



  

61 

 

Tabel 20. Realisasi Keuangan Tahun 2020 Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar  

KODE KEGIATAN/OUTPUT 
PAGU 

ANGGARAN 
(Rp.) 

REALISASI KEUANGAN 

TOTAL (Rp.) % 

1834 
Penumbuhan Dan Pengembangan 
Industri Minuman, Hasil Tembakau, 
Dan Bahan Penyegar 

6.549.743.000 4.806.507.397 73,38 

1834.027 Rekomendasi Kebijakan Dalam 
Rangka Mendorong Iklim Investasi 
Industri Minuman, Hasil Tembakau 
Dan Bahan Penyegar 

1.808.080.000 1.425.544.651 78,84 

1834.030 Kemitraan Industri Pengolahan Susu 
Dengan Peternak Dalam Rangka 
Peningkatan Mutu Bahan Baku 
Industri 

29.979.000 29.978.920 100,00 

1834.032 SNI Yang Disusun/direvisi Dan 
Diberlakukan Di Industri Minuman, 
Hasil Tembakau Dan Bahan 
Penyegar 

1.608.305.000 1.079.634.354 67,13 

1834.035 Partisipasi Industri Minuman Hasil 
Tembakau Dan Bahan Penyegar 
Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, 
Dan Sidang/forum Kerjasama Lainnya 

522.905.000 389.695.130 74,53 

1834.037 Rancangan SKKNI/KKNI Yang 
Disusun Di Industri Minuman, Hasil 
Tembakau Dan Bahan Penyegar 

412.914.000 245.321.000 59,41 

1834.043 Perusahaan Di Sektor Industri 
Minuman, Hasil Tembakau Dan 
Bahan Penyegar Yang Dimonitoring 
Dan Dikendalikan 

492.112.000 313.071.277 63,62 

1834.048 Fasilitasi Penerapan Keamanan 
Pangan Serta Penerapan SNI Wajib 
Bagi Pelaku Industri Makanan Dan 
Minuman 

228.541.000 164.780.800 72,10 

1834.050 Dokumen Program, Evaluasi, 
Pelaporan, Dan Tata Usaha 

885.205.000 771.246.175 87,13 

1834.054 Penyusunan Profil Investasi Industri 
Minuman Hasil Tembakau Dan Bahan 
Penyegar 

561.702.000 387.235.090 68,94 

  T O T A L 6.549.743.000 4.806.507.397 73,38 

 

Realisasi keuangan yang kurang optimal tersebut disebabkan adanya hambatan 

dan kendala dalam pelaksanaan yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan 

pelaksanaan kegiatan secara fisik dilakukan secara terbatas sejak pertengahan bulan 

Maret 2020 dan adanya pengetatan kembali pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) pada pertengahan September 2020. 
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Dari beberapa hambatan dan dan kendala yang terjadi, maka langkah tindak lanjut 

untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran di 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah : 

1. Melaksanakan kegiatan yang dapat dilakukan secara daring/virtual seperti 

rapat-rapat teknis dan koordinasi. 

2. Melaksanakan kegiatan yang memerlukan kehadiran secara fisik seperti 

perjalanan dinas dan FGD dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang 

berlaku. 

 

G. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

G.1. SUMBER DAYA KEUANGAN 

Matriks penggunaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang berisi 

jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan tiap tujuan dan sasaran (cost per 

outcome) disandingkan dengan pencapaian target kinerja dan target output pada tahun 

2020 ditunjukkan pada Tabel 21 di bawah ini. 

Penggunaan sumber daya keuangan yang efisien adalah apabila persentase 

realisasi target kinerja dan target outputnya lebih tinggi dibanding persentase realisasi 

anggarannya. Dengan asumsi tersebut, maka penggunaan sumber daya keuangan telah 

cukup efisien untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya peran 

industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dalam perekonomian nasional; 

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan 

penyegar; Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar; Meningkatnya penguasaan pasar industri minuman, hasil 

tembakau dan bahan penyegar; Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor 

industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Meningkatnya kualitas 

perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri 

Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. 
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Tabel 21. Penggunaan Sumber Daya Untuk Mewujudkan Tujuan dan Sasaran 
 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Realisasi (%) 

Target 
Kinerja 

Anggaran 
Fisik/Target 

Output 

Meningkatnya 
peran industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 
dalam 
perekonomian 
nasional 

1. Pertumbuhan PDB industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

Penumbuhan dan Pengembangan Industri 
Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan 
Penyegar 

100 

 

73,38 100 

2. Kontribusi PDB industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar terhadap PDB nasional 

3. Jumlah tenaga kerja di sektor 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

4. Nilai ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar 

Meningkatnya 
daya saing dan 
kemandirian 
industri minuman, 
hasil tembakau 
dan bahan 
penyegar 

1. Persentase tenaga kerja di sektor 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar terhadap 
total pekerja 

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha 
Industri Pengolahan Tembakau 

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha 
Industri Pengolahan Susu  

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha 
Industri Pengolahan Hasil Hortikultura 

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha 
Industri AMDK dan Minuman Ringan 

- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha 
Industri Bahan Penyegar 

- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 
Industri Minuman Lainnya 

- Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI 
dan Penerapannya Di Lingkungan Industri 

93,33 

 

71,80 100 

2. Produktivitas tenaga kerja sektor 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

3. Nilai realisasi investasi industri 
minuman, hasil tembakau dan 
Bahan Penyegar 
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Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Realisasi (%) 

Target 
Kinerja 

Anggaran 
Fisik/Target 

Output 

Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil 
Hortikultura  

- Penyusunan Rancangan SKKNI/KKNI 
dan Penerapannya Di Lingkungan Industri 
Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya 

- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri 
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri 
Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil 
Hortikultura 

- Penyusunan Profil Investasi Pada Industri 
Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya 

Penguatan 
Implementasi 
Making Indonesia 
4.0 di sektor 
industri minuman, 
hasil tembakau 
dan bahan 
penyegar 

1. Jumlah perusahaan dengan nilai 
Indonesia Industry 4.0 Readiness 
Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

Kemitraan Industri Pengolahan Susu 
dengan Peternak Melalui Peningkatan Alur 
Alir Bahan Baku Industri Pengolahan Susu 

100 

 

100 100 

Meningkatnya 
penguasaan pasar 
industri minuman, 
hasil tembakau 
dan bahan 
penyegar 

1. Pertumbuhan ekspor produk 
industri minuman, hasil tembakau 
dan bahan penyegar 

- Partisipasi Industri Minuman Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam 
Kegiatan ACCSQ, Codex, dan Sidang 
Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya 

- Partisipasi Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam 
Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar 
Negeri 

- Penyusunan/revisi SNI serta 
Pemberlakuannya di Lingkungan Industri 

89,17 

 

68,94 100 

2. Kontribusi ekspor produk industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar terhadap total 
ekspor 

3. Rasio impor bahan baku industri 
minuman, hasil tembakau dan 
bahan penyegar terhadap PDB 



  

65 

 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Realisasi (%) 

Target 
Kinerja 

Anggaran 
Fisik/Target 

Output 

sektor industri non migas Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil 
Hortikultura 

- Penyusunan/revisi SNI serta 
Pemberlakuannya di Lingkungan Industri 
Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya 

- Penyusunan/revisi SNI serta 
Pemberlakuannya di Lingkungan Industri 
Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 

Meningkatnya 
pengendalian dan 
pengawasan 
sektor industri 
minuman, hasil 
tembakau dan 
bahan penyegar 

1. Pengendalian dan pengawasan 
industri di sektor industri minuman, 
hasil tembakau dan bahan 
penyegar 

- Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan 
Kebijakan Industri Hasil Tembakau 

- Pengawasan dan Pengendalian Industri 
Minuman Beralkohol 

- Pengawasan Penerapan SNI Wajib di 
Lingkungan Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 

100 

 

66,31 100 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penyelenggaraan 
dan evaluasi 
program kegiatan 
pada Direktorat 
Industri Minuman, 
Hasil Tembakau 
dan Bahan 
Penyegar 

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

- Sinkronisasi Program Pengembangan 
Industri Minuman Hasil Tembakau dan 
Bahan Penyegar 

- Kaji Tindak Pelaksanaan Program 
Kegiatan Industri Minuman Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 

- Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Industri 
Minuman Hasil Tembakau dan Bahan 
Penyegar 

99,5 

 

87,13 100 

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Direktorat Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar 
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G.2. SUMBER DAYA MANUSIA 

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah 

ASN sebanyak 27 orang dan honorer/non-ASN sebanyak 9 orang sehingga totalnya 36 

orang.  

Unit 

Jumlah (orang) 

Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 
Staf 

ASN 

Staf Non-

ASN 
Total 

Direktur 1     1 

Subdit Program 

Pengembangan 
 1 2 2 2 7 

Subdit Ind Pengolahan 

Susu dan Minuman Lainnya 
 1 2 3 1 7 

Subdit Ind Hasil Tembakau 

dan Bahan Penyegar 
 1 2 3 2 8 

Subdit Ind Minuman Ringan 

dan Pengolahan Hasil 

Hortikultura 

 1 2 4 2 9 

Subbagian Tata Usaha   1 1 2 4 

Total 1 4 9 13 9 36 

Grafik distribusi usia pegawai ASN Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar tahun 2020 yang diperoleh dari Intranet Kemenperin sebagai berikut.  

 

Realisasi keuangan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.806.507.397,-. Apabila realisasi keuangan 

tersebut dibandingkan dengan jumlah pegawai maka diperoleh rata-rata realisasi sebesar 

Rp. 133.514.094,- tiap pegawai. Dengan keterbatasan jumlah SDM dan gap usia yang cukup 

besar maka realisasi tersebut menunjukkan penggunaan SDM yang sudah cukup efisien 

untuk mewujudkan sasaran kegiatan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil 

Tembakau dan Bahan Penyegar tahun 2020, secara umum didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan 

Bahan Penyegar awalnya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 

20.730.000.000,-. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, 

maka perlu dilakukan realokasi/refocussing dan penghematan anggaran melalui 

APBN-P 2020 sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp. 6.549.743.000,-. 

Realisasi keuangan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan 

Penyegar sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp. 4.806.507.397,- atau 

mencapai nilai persentase 73,38%. Namun demikian, realisasi fisik dan realisasi 

target output dapat tercapai seluruhnya atau 100%.  

2. Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian 

Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang 

dapat tercapai target sepenuhnya (100% atau lebih) sebanyak 10 (sepuluh) dari total 

14 (empat belas) indikator atau 71,4%. 

3. Indikator Kinerja Tujuan atau Indikator Kinerja Utama tercapai seluruhnya (100%) 

dari 4 (empat) indikator. Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan 

bahan penyegar tahun 2020 minus 3,88%, tetapi masih di atas target minus 4,53%. 

Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap 

PDB nasional tahun 2020 mencapai 1,25%, di atas target sebesar 1,23%. Jumlah 

tenaga kerja industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar tahun 2020 

sebanyak 0,80 juta orang, sama dengan yang ditargetkan. Nilai ekspor industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar tahun 2020 sebesar 3,92 milyar 

USD, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,19 milyar USD. 

4. Indikator Kinerja Sasaran tercapai 6 (enam) dari 10 (sepuluh) indikator atau 60% 

yang meliputi : Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau 

dan bahan penyegar terhadap total pekerja; Jumlah perusahaan dengan nilai INDI 

4.0 > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; 

Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; 

Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar 

terhadap total ekspor; Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri 

minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; dan Tingkat kesesuaian dokumen 
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perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional. Sedangkan 

indikator kinerja yang belum tercapai targetnya yaitu : Produktivitas tenaga kerja 

sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Nilai realisasi 

investasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar; Rasio impor bahan 

baku industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor 

industri non migas; Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.  

5. Pada Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2020, dapat tercapai target output 

seluruhnya (100%) pada kegiatan : Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka 

Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; 

Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan 

ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya; dan Penyusunan Profil 

Investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Sedangkan 

kegiatan Kemitraan Industri Pengolahan Susu dengan Peternak dalam rangka 

Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri tidak dapat tercapai target outputnya karena 

masuk dalam penghematan anggaran. 

6. Faktor utama yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2020 

adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian secara 

global. Keberhasilan pencapaian kinerja terutama didukung adanya kebijakan 

khusus pada masa pandemi Covid-19, seperti IOMKI yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perindustrian dan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

berupa insentif perpajakan, BMDTP, dan lain-lain. 

7. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar telah mencapai 

sebagian besar target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 

2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2020, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat 

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2020 telah 

berjalan dengan baik.  

 

B. KENDALA 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan 

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar tahun 2020 antara 

lain:  

1. Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak negatif, baik dari sisi produksi/supply 

maupun sisi permintaan/demand. Dari sisi produksi terjadi penurunan produksi dan 

penurunan utilisasi karena kesulitan mendapatkan bahan baku, terhambatnya jalur 

distribusi, dan penjualan menurun akibat tutupnya pusat kegiatan masyarakat. Dari 
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sisi permintaan juga terjadi penurunan daya beli masyarakat dan penurunan 

permintaan konsumen, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor. Selain itu juga 

terdapat kendala transportasi dan logistik seperti kelangkaan container dan kapal 

untuk ekspor. 

2. Faktor yang juga menghambat pencapaian kinerja adalah adanya iklim usaha yang 

kurang kondusif, seperti kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020, 

permasalahan investasi, dan belum harmonisnya regulasi/kebijakan antar instansi.  

3. Pelaksanaan kegiatan secara fisik dilakukan secara terbatas sejak pertengahan 

bulan Maret 2020 karena pandemi Covid-19 dan adanya pengetatan kembali 

pelaksanaan PSBB pada pertengahan September 2020. 

4. Terdapat indikator kinerja yang hanya dapat dihitung untuk industri minuman dan 

pengolahan tembakau karena datanya berbasis pada KBLI 2 digit, seperti data 

PDB, realisasi investasi, dan tenaga kerja. 

 

C. REKOMENDASI 

Hal-hal yang direkomendasikan untuk mendukung pencapaian kinerja dan pelaksanaan 

kegiatan pada tahun berikutnya antara lain:  

1. Mengingat pandemi Covid-19 belum selesai, maka perlu penyesuaian pelaksanaan 

kegiatan yang dapat dilakukan secara daring/virtual. Apabila terdapat kegiatan yang 

memerlukan kehadiran secara fisik, maka wajib menerapkan protokol kesehatan 

yang berlaku. 

2. Mengawal pelaksanaan fasilitas insentif untuk sektor industri pada program PEN 

tahun 2021. 

3. Menindaklanjuti penyusunan RPP Perindustrian turunan UU Cipta Kerja dan RPP 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diharapkan dapat menjembatani 

harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga dan mendukung kondusifnya 

iklim usaha industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar 

4. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun 

secara lebih sistematis dan terukur secara periodik, serta berdasarkan pada 

Rencana Penarikan Anggaran. 
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